Beskrivelse af praktiksted til Social- og sundhedsassistentelever i praktik 2 på
Socialområdet i Region Sjælland.

Praktiksted: Kofoedsminde
Afdeling:
Adresse: Højbovej 9, 4970 Rødby

Mødetider:

Dagvagt og aftenvagt.

Praktiksteds telefonnummer: 54610800
Praktikvejleder:
Navn: Marianne Pedersen
mariape@regionsjaelland.dk
Britta Stopa

Tovholder
Navn: Susann Nygaard
slny@regionsjaelland.dk
Telefonnummer: 51194414

bys@regionsjaelland.dk

Aften og weekendvagter:
Ja - efter overenskomsten

Målgruppe på tilbud/afdeling:
https://kofoedsminde.dk/

Læringsmuligheder, beskrivelse samt forventninger:
Som social- og sundhedsassistentelev på Kofoedsminde får du mulighed for at arbejde med mange
forskellige opgaver og du vil være en del at teamet med at hjælpe og støtte vore beboere, der er nogle af de
mest sårbare mennesker i vores samfund.
Kofoedsminde er Danmarks eneste sikrede institution for domsanbragte personer med vidtgående fysiske
og psykiske funktionsnedsættelser.
Kofoedsminde er en døgninstitution med 14 + sikrede afdelinger, 1 åben afdeling og et udviklingscenter.
De sikrede afdelinger er indrettet i et særligt byggeri, der er sikret med sluser når man skal ind og ud og
hver afdeling har en have som er indhegnet. Der er også et større udendørs fællesområde som ligeledes er
indhegnet. Den åbne afdeling er indrettet i en almindelig villa med tilhørende have.
Kofoedsminde har et internt tilbud om beskyttet beskæftigelse i udviklingscenteret, med aktiviteter som
spænder over café, kreativt værksted, landbrug, smedeværksted, snedkeri, brændehold, medieværksted,
musik samt en skole.
Kofoedsmindes målgruppe:


Domfældte udviklingshæmmede der har begået kriminalitet og fået dom.



Udviklingshæmmede der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat,
eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation. I begge tilfælde på sikret afdeling.



Domfældte udviklingshæmmede der af retssikkerhed- og behandlingsmæssige grunde ikke kan
placeres andre steder, fordi de har dom til sikret afdeling.
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Domfældte udviklingshæmmede med en kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åben og
sikrede afdelinger.

En stor del af målgruppen har flere diagnoser, hvor der udover udviklingshæmning ses psykiatriske
diagnoser, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, misbrug og udadreagerende adfærd.
Kriteriet for at blive anbragt på Kofoedsminde er at beboerens udviklingshæmning, er den dominerende
problemstilling. Kofoedsminde kan etablere særlige tilbud i åbent regi og samarbejde med den visiterende
myndighed til beboere med komplekse problemstillinger der kræver en særlig tilrettelagt indsats.
Beboerne er alle dømt for personfarlig kriminalitet såsom brandstiftelse, vold eller trusler om vold, drab,
sædelighedsforbrydelser m.m.
Den udviklingshæmmede beboer har eller venter på en dom når de kommer på Kofoedsminde. Beboerne
har forskellige problemstillinger afhængig af dem vil der være mål og opgaver lavet ud fra disse
problemstillinger.
De pædagogiske tilgange: Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er en anerkendende tilgang, hvor
den professionelle relation i arbejdet tillægges stor betydning. Der arbejdes med rogivende pædagogik og
Studie 3, som begge er grene der udspringer fra principper i Low arousal. Det er en relationel
konfliktløsende tilgang som imødekommer beboerens individuelle behov og kan sikre mindst mulig
udadreagerende adfærd. Fælles praksis er et samleord for hele den socialpædagogiske indsats på
Kofoedsminde, vores værdigrundlag, vores tilgange og vores værktøjer. Se mere på vores hjemmeside
https://kofoedsminde.dk/
Sundhedsfaglige opgaver vil indeholde sygepleje efter de grundlæggende behov, sundhedsfremme og
forebyggelse, undervisning og vejledning, medicinhåndtering mm.
Kofoedsmindes opgave er at:





Sikre at beboerne ikke begår fornyet kriminalitet under anbringelsen (recidiv)
Sikre at det grundlæggende socialpædagogiske arbejde, støtter op om beboerne i deres udvikling,
så de ikke efterfølgende begår fornyet kriminalitet
Sikre beboerne et godt og værdigt liv, jf. lov om social service, mens de bor på Kofoedsminde
Sikre det omkringliggende samfund

I samarbejde med de konkrete beboere, kommunen og afdelingens medarbejdere, udarbejder afdelingens
tilknyttede koordinator en personlig individuel plan på hver beboer. Der arbejdes tværfagligt på at løse
denne opgave, med mulighed for også tværprofessionelt- og tvær sektionelt samarbejde.
Dine vagter vil ligge i tidsrummet 07.15 – 15.15 og 15-23. Du må påregne vagter hver anden weekend.
Din forventningssamtale vil ligge i anden uge. Der vil blive holdt 1 ugentlig samtale, men vi holder
naturligvis også supervision efter behov
Der er ugentlig 4 timer til selvstudie. Det aftales med vejleder hvilke teori og opgaver du arbejder med.
Du vil i praktikperioden få mulighed for at besøge andre afdelinger på Kofoedsminde samt vores
værksteder/udviklingscenter samt, hvis muligheden foreligger en evt. hjemtur med beboer.
Vi forventer at du er åben, engageret og spørgende. Vi vil gøre hvad vi kan for at skabe et godt
læringsmiljø for dig.
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