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Visioner                                                Krogholmgård 21.oktober 2016 

Bofællesskabet Krogholmgård 2016-2018 

Udvikling og fornyelse 
 
I 2017 har Bofællesskabet Krogholmgård eksisteret i 20 år som bofællesskab for beboere, der har en 
demenssygdom. Siden oprettelsen af bofællesskabet, er der kommet meget ny viden om 
demenssygdomme, og denne viden har bl.a. betydet, at tilbuddene til mennesker med demens med fordel 
kan tilrettelægges med en meget større vifte af stimulerende og vedligeholdende tilbud. Hvor man 
tidligere antog, at det alene havde stor betydning, at mennesker med demens fik tilbud om ro, 
forudsigelighed og ADL-træning, ved man nu, at det i højere grad har betydning, at vi er proaktive i 
tilbuddene til beboerne. Mennesker, der har en demenssygdom skal i højere grad end tidligere antaget, 
udfordres i forhold til både fysisk aktivitet og sociale kompetencer.  
 
Derfor vil ledelse og medarbejdere på Krogholmgård indgå i en proces med udvikling og fornyelse, med det 
formål, at beboerne på Krogholmgård til stadighed får et afbalanceret tilbud, der både udfordrer den 
enkelte fysisk og socialt, men samtidig sikrer en tryg og forudsigelig ramme, med udgangspunkt i den 
enkeltes grænser og ressourcer. 

 
 

Beboernes hverdag 

 
Beboernes hverdag skal være tryg og forudsigelig, og bais er det gode hverdagsliv. Vi skal udvikle og forny 
vores syn på hverdagslivet, vi skal udvide ADL-tankegangen ved at inddrage tankegangen i miljøterapi, 
forstået på den måde, at de muligheder, som Krogholmgårds miljø tilbyder, skal benyttet i stimulationen af 
beboerne. Der er ingen grund til, at beboerne keder sig, når de bor i et gammelt hus, hvor der hver dag 
skal støvsuges, luftes ud, hænges tøj op, ordnes have, sættes blomster i vaser, lægges duge sammen, og 
hvor der også kan vedligeholdes havemøbler, males vægge, sys gardiner etc. Vi skal arbejde med at 
bevidne og styrke beboernes identitet, både den identitet beboerne har med sig, og den identitet de vil 
opbygge som demenssyg og som beboer på Krogholmgård. 
 
Ud over det gode hverdagsliv, vil Krogholmgård blive et bofællesskab, der profilerer sig ved at have særligt 
fokus på beboernes behov for fysisk udfoldelse. Vi vil følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, og med 
respekt for den enkeltes formåen sikre, at beboerne udfordres fysisk og får mulighed for at få pulsen op 
dagligt, med daglige træningstilbud og daglige tilbud om at komme ud i det fri. Når beboerne hver dag 
kommer ud i den friske luft, er det både fordi det er sundt, men også for at få en naturoplevelse, og for at 
få mulighed for at holde sig orienteret i årstiden.  
 
Socialt samspil. Det er af essentiel betydning for mennesker at være i socialt samspil, og derudover har det 
betydning i forhold til udvikling af demenssygdom. Derfor skal det sikres, at alle beboere hver dag er i 
kvalitativt, udviklende samspil, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers initiativer. Det vil sige, at 
samspillet tager udgangspunkt i det beboerne er optagede af, ser på, taler om eller den følelse beboerne 
giver udtryk for. Dette sikrer, at vi altid møder beboerne på deres niveau og at beboerne føler sig sete, 
hørte og forståede, ligesom det sikrer værdighed i mødet mellem beboere og medarbejdere. Som 
pædagogisk metode anvendes Marte meo. 
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Sang og musik har en vigtig betydning, især for mennesker med demenssygdom. Det styrker erindring, 
åndedræt og sprogvedligeholdelse, ligesom det giver glæde og samhørighed. Når man i 
højskoletraditionen altid starter og slutter måltider og samlinger med sang, er det med baggrund i denne 
erkendelse, ligesom fællessangen er med til at skabe struktur i form af genkendelighed og tydelig start og 
afslutning på handlingen. Derfor vil vi på Krogholmgård starte og afslutte måltider og samlinger med 
fællessang. 
 

Udvikling og fornyelse af: Omfatter f.eks.: Metode 

Det gode hverdagsliv Udvikle de opgaver, hvor 
beboerne kan være med, og 
afvikle dem, hvor der for tiden 
ikke kan være beboerinddragelse 

F.eks. undervisning i Miljøterapi. 
Sætte Krogholmgårds 
pædagogfaglighed i spil. 

Fysiske aktiviteter Hver dag tilbud om motion i hvert 
hus, f.eks. morgengymnastik, 
boldspil, sjov og ballade, daglige 
gåture, ugentlige cykelture etc. 

Undervisning ved bl.a. konsulent 
fra Videnscenter for demens. 

Naturoplevelser Hver dag tilbud om at komme ud 
i det fri. Men også plukke 
blomster til vaser, dyrke karse, 
bringe årets gang ind i boligen 

F.eks. inspiration fra Rudolf 
Steinar pædagogikken. Invitere 
steinarpædagog til at undervise 
på faglig cafe.  
Sætte Krogholmgårds 
pædagogfaglighed i spil. 

Socialt samspil Alle beboere skal hver dag være i 
kvalitativt, udviklende samspil, 
der tager udgangspunkt i den 
enkelte beboers initiativer 
 

Marte meo. Vi har allerede 1 
marte meo terapeut, og vil gerne 
uddanne 1 mere. 

Sang Starte og afslutte måltider og 
samlinger med fællessang 

Bygger på Højskoletradition. Der 
vil være cd-afspillere og cd´ere til 
rådighed i alle huse, til at "synge 
for" 

Identitet 
 

At beboerens identiet bevidnes af 
medarbejdere og bofæller i 
fællesskabet og i enekontakt 

Livshistorie, inddragelse af fimilie 
og venner, ny viden om 
identitetsopbyggelse og  
-bevarelse 

 
 
 
 

Faglighed 

 
I processen med udvikling og fornyelse, vil vi indarbejde de faktorer for Regeringens demenshandleplan, 
der omhandler de beboere, der bor på Krogholmgård. Regeringen opstiller i handlingsplanen tre 
overordnede mål for demensindsatsen, som understøttes af 27 konkrete initiativer. Vi kender endnu ikke 
planen i detaljer, men det tredje mål i regeringens oplæg til demenshandlingsplanen er at nedbringe 
forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens. Dette mål vil vi allerede indarbejde i 
Virksomhedsplanen for 2017 på Krogholmgård. 
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På Krogholmgård er alle fastansatte medarbejdere uddannede. Flest social- og sundhedshjælpere eller       
-assistenter, en ergoterapeut, tre sygeplejersker og tre pædagoger. Pædagogerne fordeler sig ligeligt 
mellem dagarbejde, aftenarbejde og natarbejde. I en proces med udvikling og fornyelse, kan der alligevel 
være behov for nye kompetencer, og derfor er det nødvendigt, at ledelsen sammen med medarbejderne 
afdækker, hvilke kompetencer der allerede er til stede på Krogholmgård, og hvilke der er brug for at 
udvikle. Det kan bl.a. være i forhold til nedenstående: 
 

Emne: Metode 

Nedbringe brugen af psykofarmaka med 50% Benytte Marte meo metoden 
Sætte Krogholmgårds pædagogfaglighed i spil. 
Kurser etc. 

Ny demensviden Få konsulent fra Viso til at undervise på faglige 
cafeer 

Udvikle vores demensviden Være optaget af at give de beboere, der har det 
sværest, de bedste muligheder. Føle os fagligt 
udfordrede af de beboere, der har det sværest, og 
være nysgerrige på at hjælpe dem bedst muligt. 
Benytte marte meo metoden.  
Sætte Krogholmgårds pædagogfaglighed i spil. 
Studiebesøg til andre bofællesskaber, f.eks. 
Dagmarsminde 
 

Fysisk træning til mennesker med demenssygdom Undervisning ved bl.a. konsulent fra Videnscenter 
for demens. 

Større fokus på beboernes ressourcer Benytte marte meo metoden.  
Sætte Krogholmgårds pædagogfaglighed i spil. 
 

 
 
 

Udfordringer 

 
I udviklings- og fornyelsesprocessen er Krogholmgård især udfordret på tre områder:  

1. Der er gennem årene opbygget en kultur, som har været god og hensigtsmæssig i forhold til det 
tilbud, der indtil nu har været til beboerne. Nu skal tilbuddet til beboerne imidlertid udvikles og 
fornys, og dermed også kulturen. 

2. Det er nødvendigt med en markant budgettilpasning. Selvom kultur ikke nødvendigvis hænger 
sammen med økonomiske ressourcer, er både budgetreduktion og kulturændring emner, der vil 
udfordre og optage medarbejdernes fokus. 

3. At opretholde Krogholmgård som en attraktiv arbejdsplads, trods udfordringerne 
 

Udvikling og fornyelse af 
kulturen 

Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i 
en proces 

Beskrives bl.a. i 
Virksomhedsplanerne 
for 2017 og 2018 

Budgettilpasning Er politisk besluttet. Udføres efter 
medinddragelse af MED-udvalg,  
Medarbejdere inddrages efterfølgende 

Gennemslag i 2017 
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Krogholmgård som attraktiv 
arbejdsplads trods 
udfordringer 

Huske, at når arbejdet lykkes, giver det 
arbejdsglæde. Derfor skal vi holde fokus på 
vores faglighed, professionalisme og beboernes 
hverdag. 
Huske, at vi har det arbejdsmiljø, vi giver os selv 
og hinanden. 

Alle medarbejdere 
inddrages i processen. 
Arbejdsmiljøgruppen og 
MED udvalget 
inddrages. 
 

 
 

Proces 

Udvikling og fornyelse stiller krav til både medarbejdere og ledelse.  
 
Det vil gavne processen positivt, hvis ledelsen kan formidle begejstring og glæde i forhold til visionen for 
Krogholmgård. Ledelsen skal være åben og tydelig i forhold til hvilke rammer og beslutninger, som er givet 
på forhånd,  og hvilke beslutninger medarbejderne har indflydelse på. Det er vigtigt, at ledelsen har en 
tydelig procesplan, og tydelige forventninger til medarbejderne, og samtidig forholder sig lyttende og 
tager medarbejderperspektivet alvorligt, som basis for det gode samarbejde, så at medarbejderne bliver 
inddragede i processen.  
 
Det vil gavne processen positivt, hvis medarbejderne kan finde begejstring og glæde i forhold til visionen 
for Krogholmgård. Medarbejdernes positive samarbejde og loyalitet er en forudsætning for en god proces, 
hvor fagligheden og vores syn på det, at bo på Krogholmgård og have en demenssygdom, sættes i spil.  
 
I forhold til beboerne og deres familier, er det en selvfølge, at både ledelse og medarbejdere på 
professionel vis kan opretholde en tryg hverdag for dem under processen. Beboernes familier inddrages i 
visionen for Krogholmgård via beboer- pårørenderådet og familieaftener. 
 

Organisatorisk Hvor/hvordan Hvornår 

Budgettilpasning Med-udvalg 13.oktober 2016 

Fremlæggelse til drøftelse af 
Vision for Krogholmgård 

MED-udvalg 13.oktober 2016 

Fremlæggelse til drøftelse af 
Budgetreduktion og Vision for 
Krogholmgård  

Personalemøde 13.oktober 2016 

Fremlæggelse til drøftelse af 
Budgetreduktion og Vision for 
Krogholmgård 

Beboer-pårørenderådsmøde 14.oktober 2016 

Medarbejderne i Hus 1+3 
sammenlægges til een afdeling 
Medarbejderne i Hus 2+4 
sammenlægges til een afdeling 

Afdelingerne skal have nye navne 
(konkurrence udskrives) 
Tjenestetidsplanerne lægges 
sammen og planlægges 
fremadrettet af de to 
gr.koordinatorer Kikki og Heidi 

13.oktober 2016 
 
 

Nedsætte arbejdsgrupper:  

 Hvordan skal vi 
indarbejde visionen og 
planlægge dagarbejdet? 
Tidsramme: 4-6 møder af 
1 times varighed 

- AMR Joan Storgaard bliver 
tovholder for dagmedarbejderne 
i afdeling "hus 1+3" 
- TR Rikke Stolberg bliver 
tovholder for dagmedarbejderne 
i afdeling "hus 2+4" 

 
Introduceres på personalemødet 
d. 13.oktober 2016, og i den 
følgende uge, og i samarbejde 
med afdelingslederen, indkalder 
tovholderne til 1.møde i 
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 Hvordan skal vi 
indarbejde visionen og 
planlægge aftenarbejdet 
aftenen? Tidsramme: 4-6 
møder af 1 time 

 Hvordan skal vi 
indarbejde visionen og 
planlægge natarbejdet? 

- Mira Friis vælger tovholder for 
aftenmedarbejderne i hus 1+3 
- Annika Rosendal vælger 
tovholder for aften-
medarbejderne i hus 2+4. 
- Natmedarbejderne drøfter på 
deres næste personalemøde. 
Annika Rosendal er tovholder 
 

grupperne. Afdelingslederne er 
med til gruppernes møder. 

Lokalegruppe er nedsat, består 
af: Merete, Pia, Katrine, Lotte, 
Jane Hald og  Mira (tovholder) 
 

Skal ændre funktionen af 
lokalerne i kælderen. Rydde op 

1.møde d. 17.oktober 2016 

Depotgruppe: Der skal nedsættes 
depotgruppe, til oprydning og 
organisering af depoter i husene. 

 Gruppen skal bestå af 1 
medarbejder fra hvert hus. En 
afdelingsleder bliver tovholder, 
og indkalder til møde så snart 
kommissorium er udarbejdet.  
 

Kostgruppen: 
Skal aktiveres igen. Vi skal se på 
økonomi, kost, nedlægge depotet 
i kælderen og indarbejde 
dysfagikost. 
 

 En afdelingsleder bliver 
tovholder, og indkalder til møde 
så snart kommissorium er 
udarbejdet. 

Personalemøder: Opfølgende møder: 16.november 
og 14.december, hvor visionen og 
processen drøftes 
 

Der skal udarbejdes tidsplan til 
offentliggørelse 13.oktober 

Undervisning udefra/faglige 
cafeer 

Alle medarbejdere og ledere 
kommer med forslag. Annika 
Rosendal er tovholder 
 

Plan for faglige cafeer for 2017 
udarbejdes i november-december 
måned 

Mål i VP 17, evaluering af VP 16 Emne på Husmøder Personalemøde i november 
 

Milepæle 
 

Når de nye rulleplaner er på plads 
 
Når planerne for arbejdets 
tilrettelæggelse er på plads 
 
Når de enkelte mål i visionen er 
effektuerede. Plan herfor med 
deadlines udarbejdes sammen 
med medarbejderne 
 

14. oktober 2016 
 
Deadline 12. december 2016, 
ikrafttræden 1.jan.2017 
 
 
Aftales på personalemøder, der 
afholdes hver måned i resten af 
2016, derefter hvert kvartal.  

 
 
 
Jane Hald, Annika Rosendal og Mira Friis 


