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PÆDAGOGER PÅ ÆLDREOMRÅDET 

Et nyt og 
spændende 
arbejdsfelt 
Det blev glædeligvis et tilløbsstykke, da Socialpædagogerne 

Lillebælt, BUPL Fyn og Kompetenceudvikling og Undervis-

ningsmidler ved UCL mandag 6. marts inviterede til informa-

tionsmøde om ældreområdet som arbejdsfelt for pædago-

ger. Det er et arbejdsområde, som Socialpædagogerne deler 

med BUPL, som vi derfor har en fælles interesse i at forholde 

os til og være med til at udvikle. Desuden deler vi overens-

komst på området. Derfor det fælles tiltag.

66 engagerede deltagere, cirka lige mange fra hver af de to 

fagforeninger, mødte op og hørte om en pædagog og en le-

ders positive oplevelser med arbejdet på området. Ældre- og 

handicaprådmanden fra Odense Kommune bidrog med et 

spændende indlæg om det fokusskift, der har banet vej for 

ansættelse af pædagoger i kommunens ældrepleje. Alt dette 

kan du læse mere om her i nyhedsbrevet. 

Vi kan kun bifalde den ændrede holdning til ældreplejen, 

som rådmanden fortalte om, og som Odense heldigvis ikke 

er ene om. Den åbner nye jobmuligheder for os, og den gi-

ver ældreplejen et løft til gavn for vores ældre medborgeres 

livskvalitet. At der er begyndt at komme et nyt og bredere 

perspektiv på ældreområdet frem for et snævert sundheds-

fagligt syn, og at man i højere grad har det hele menneske for 

øje, er absolut positivt. Det er her, vi som socialpædagoger 

har nogle styrker og kvaliteter, der kan bringes i spil og i sam-

spil med andre faggrupper på området. 

Og at de i stigende grad bliver bragt i spil, er der ingen tvivl 

om. Flere mødedeltagere meldte om et stigende antal stil-

lingsopslag på området, og en aktuel optælling i kredsen 

viser, at vi allerede på nuværende tidspunkt har 39 medlem-

mer, der arbejder på området. Ikke så underligt flest i Odense 

Kommune, men Vejle, Fredericia, Assens og Faaborg-Midtfyn 

tæller også i statistikken. 

Åbenhed over for nye arbejdsfelter og jobåbninger er en del 

af vores fagstrategi ”Socialpædagogerne i fremtiden” og no-

get, vi arbejder målrettet for i både kreds og forbund. Skulle 

du derfor have lyst til at prøve kræfter med et nyt område 

– f.eks. at arbejde med ældre og demente – bakker vi det hel-

hjertet op. 

I vores fagpolitiske arbejde med ældreområdet er vi blandt 

andet optaget af, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til 

den ekstra indsats. Det er en grundlæggende forudsætning 

for, at de gode intentioner kan udfoldes i praksis, og her er 

vi løbende i dialog med politikere og forvaltninger. De øgede 

ambitioner på området, der også kommer til udtryk ved, at 

alle kommuner nu er forpligtet til at lave demenspolitikker, 

kræver også uddannelse. Det gælder både efter- og videreud-

dannelse, men så sandelig også grunduddannelsen. Det har 

vi fokus på og vil i samspil med uddannelsesinstitutionerne 

arbejde for forbedringer på dette område. 

Med venlig hilsen

Poul Erik Pedersen, 

faglig sekretær



PÆDAGOG PÅ DAGHJEM  

At se den enkelte 

Tanja Bricon Clausen har ikke fortrudt skiftet 
fra en SFO på en specialskole til et daghjem for 
ældre og demente 

– Det handler om at se den enkelte som det menneske, det 

er. Det er her, de pædagogiske kvalifikationer kommer ind. 

Jeg arbejder sammen med ergoterapeuter og social- og sund-

hedsassistenter og kan sagtens se, hvad de er gode til. De har 

måske lidt sværere ved at se, hvad det lige er, jeg kan, men 

det handler meget om at lytte, skabe relationer og netværk, 

siger Tanja Bricon Clausen. 

For tre år siden fik hun job som Eden-koordinator i Assens 

Kommune. Desværre blev stillingen af økonomiske årsager 

nedlagt efter kort tid, men Tanja fik et nyt job på ældreområ-

det, nærmere bestemt Kildebakken – Center for Rehabilite-

ring og akutpleje i Vissenbjerg. Først som aftenvagt, men de 

seneste to år i daghjemmet.  

– Heldigvis lever Eden-principperne videre. Hvor man tidlige-

re gjorde alt muligt for de ældre er fokus flyttet til at aktivere 

dem, styrke deres kontakt til andre og gøre det hjemligt for 

dem at være her, siger Tanja. 

DEMENT KLARER OPVASKEN 

Brugerne af daghjemmet er en blandet flok af ensomme æl-

dre, demente og tidligere misbrugere. Tanja fortæller en sol-

strålehistorie, der tydeliggør, hvad en pædagogisk tilgang 

kan gøre:  

– En dement dame, der tidligere var opvasker på et hotel, fik 

øje på vores opvaskemaskine, som var magen til den, hun i 

sin tid arbejdede med. Jeg fik hende i gang med at vaske op 

de tre dage om ugen, hvor hun kommer her. Det tog lang tid 

at lære det, og det gik også galt flere gange, men nu kan hun 

det og oplever det nærmest som et kald. 

– Som pædagoger har vi nok en særlig tålmodighed samt blik 

for, hvordan vi kan udnytte det enkelte menneskes livshisto-

rie til noget positivt, tilføjer Tanja. 

FANTASTISK – MEN OGSÅ HÅRDT

Tanja tøver ikke med at kalde sit arbejde fantastisk, men un-

derstreger samtidig, at det også er krævende. 

Man skal både have blik for den enkelte, men også for de 

grupperinger, der opstår. Man skal være parat til at kramme 

og ”nusse”, når der er behov for det, men også kunne gribe 

ind over for mobning. Sidst, men ikke mindst, skal man også 

være parat til at påtage sig almindelige plejeopgaver som 

personlig hygiejne m.v. Det tværfaglige samarbejde er nød-

vendigt i en travlt hverdag. 

– Tværfagligheden er noget, vi har arbejdet meget med, og 

det er ikke altid let. Et af mine bidrag har været at rejse dis-

kussionen om, hvordan man taler til de ældre. Hvor vigtigt 

det er at betragte dem som ligeværdige mennesker og ikke 

tale ned til dem, siger Tanja. 

Hun slutter med en klar anbefaling om at være åben over for 

jobmulighederne på ældreområdet og gør opmærksom på, at 

der p.t. slås mange pædagogstillinger op på plejecentre m.v. 

Tanja Bricon Clausen: 

– Som pædagoger har vi nok 

en særlig tålmodighed 

samt blik for, hvordan vi kan 

udnytte det enkelte 

menneskes livshistorie til 

noget positivt.



LEDER AF BO- OG STØTTETILBUD

Et bredere fokus 

Rikke Mølgaard Bødker har bidraget til, at der nu 
er pædagoger i alle teams på NæsbyHus 

Efter at have arbejdet med borgere med medfødte hjerne-

skader og med udviklingshæmmede børn fik Rikke Mølgaard 

Bødker lyst til at prøve kræfter med ældreområdet. Nu er hun 

assisterende rehabiliteringsleder på NæsbyHus i Odense, et 

støtte- og botilbud for senhjerneskadede voksne, fysisk han-

dicappede og ældre. Her har hun bidraget til at implemente-

re det bredere faglige fokus, som fra 2015 har været Odense 

Kommunes mål for udvikling af ældreplejen. 

– Vi har bragt et nyt tværprofessionelt samarbejde med nye 

menneskelige og faglige kompetencer på banen. Ud over 

sundhedspersonale er der nu også ansat pædagoger og er-

goterapeuter. Målet har været at få en pædagog og en ergo-

terapeut tilknyttet hvert af vores fire teams, fortæller Rikke. 

Formålet med at inddrage pædagoger i arbejdet har været 

at styrke borgerinddragelsen og øge forståelsen for den en-

kelte brugers og beboers adfærd. At pædagogernes indtog 

har flyttet noget, vidner denne kommentar fra en beboer om: 

”De andre kommer med medicinen og sætter sig hos mig.  

I kommer og sætter jer hos mig – og så henter I medicinen 

bagefter!”

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE SKAL UNDERSTØTTES 

Rikke understreger, at det tværprofessionelle arbejde og den 

gensidige anerkendelse af hinandens faglighed ikke kommer 

af sig selv. Det er noget, man ledelsesmæssigt skal arbejde 

med. 

På temadage og personalemøder har man drøftet behovet 

for bredere kompetencer, og gensidige fordomme er blevet 

taget i opløbet. Hele vejen igennem er det blevet understre-

get, at man ikke har villet tage noget fra nogen, men at for-

målet har været at bygge oven på de sundhedsfaglige kom-

petencer, som der fortsat er brug for. 

Rikke mener, at det har lettet introduktionen af pædagoger 

på arbejdspladsen, at begge ledere på Næsbyhus har en pæ-

dagogisk baggrund. 

– Vi har vidst, hvad pædagoger kunne byde ind med uden at 

miste blikket for, at der også er behov for andre fagligheder, 

siger Rikke og fortæller, at det tværfaglige arbejde under-

støttes af daglige refleksionsmøder i de enkelte teams. 

Hun understreger, at pædagogerne stadig udgør et mindre-

tal, og at der derfor også holdes ”monofaglige” møder, hvor 

pædagogerne kan udveksle erfaringer. Desuden har  kommu-

nen har etableret et pædagognetværk på tværs af arbejds-

pladser, der er med til at understøtte dem. 

DET GIVER RIGTIG GOD MENING

Rikke fortæller, at man som pædagog hos NæsbyHus også 

deltager i plejeopgaver. 

– Vi har aftalt, at pædagogerne er med i plejen i det omfang, 

det giver mening. Det har man en daglig dialog om, hvor man 

fordeler beboerne imellem sig, alt efter hvad der skal foregå 

den dag. 

Flere deltagere i informationsmødet bifalder dette og under-

streger, at der kan være megen pædagogik i plejeopgaver, 

hvor man har god lejlighed til møde borgeren én til én. 

Rikke runder af med at konstatere, at man ikke er i mål end-

nu, selv om man på NæsbyHus har fået ansat en pædagog pr. 

team. 

– Det kræver tålmodighed og en vedvarende indsats, men 

det tværprofessionelle samarbejde, som vi har fået op at stå 

giver også rigtig god mening. Den bredere og mere individu-

elle tilgang betyder virkelig noget for borgerne. 

Rikke Mølgaard Bødker: 

– Vi har vidst, hvad 

pædagoger kunne byde 

ind med uden at miste 

blikket for, at der også er 

behov for andre 

fagligheder.
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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AKTIVITETER 
I KREDSEN 

Odense Kommune har 
lagt kursen for ældreplejen om, 
fortalte rådmand Brian Skov 
Nielsen

– Hvis vi skal løfte fremtidens ældreple-

je med livsglæde og værdighed, kræver 

det pædagoger. Borgerne har fortjent 

det, som I kan, sagde Brian Skov Nielsen 

(Ø), ældre- og handicaprådmand i Oden-

se Kommune.

Han glædede sig derfor over den inte-

resse blandt pædagogerne, som det 

store fremmøde var udtryk for. 

DEN REHABILITERENDE FORVALTNING 

Rådmanden fortalte om det retnings-

skift, som under overskriften ”Den re-

habiliterende forvaltning” har  skabt 

forandring i kommunens ældrepleje 

siden 1. januar 2015. 

– Borgerne skal betragtes som ligevær-

dige samarbejdspartnere. De skal op-

leve anerkendelse og respekt, og deres 

drømme, håb og motivation er afgøren-

de. Det er en fælles målsætning for alle 

medarbejdere i Ældre- og handicapfor-

valtningen, at man retter blikket mod 

det hele menneske, forklarede han. 

Dermed er der rykket ved det tradi-

tionelle sundhedsfaglige fokus, hvor 

social- og sundhedsassistenter, tera-

peuter og sygeplejersker yder kompen-

serende pleje. Nu handler det også om 

at aktivere, engagere og motivere. 

SOM PÅ ET FODBOLDHOLD

Brian Skov Nielsen understregede, at 

der ikke kun er brug for pædagoger, 

men for tværfagligt samarbejde: 

MEDLEMSMØDE 

Information om efterløn

– for medlemmer 

født 1/1 1965-31/12 1960

Onsdag 22. marts kl. 15.00-17.00

Danmarksgade 16, Odense C

WEBINAR

Psykisk arbejdsmiljø for TRIO’en

– Arbejdsmiljørepræsentant, 

tillidsrepræsentant, leder

Fredag 17. marts kl. 10.00-11.00

TEMADAG 

TRIO-samarbejdet 

– Arbejdsmiljørepræsentant, 

tillidsrepræsentant, leder

Ved Bo Ørsnæs, Center for 

konflikthåndtering

Tirsdag 28. marts kl. 9.00-16.00

Danmarksgade 16, Odense C

SENIORER

Årsmøde 

Tirsdag 4. april kl. 13.00 

Danmarksgade 16, Odense C

Forårstur til Holland

Mandag 24. april – fredag 28. april

Læs mere om aktiviteterne, og til-

meld dig på www.sl.dk/lillebaelt

FOKUS PÅ FAGET 

Gå gladere hjem fra arbejde 

Ved Freddy Meyer

Onsdag 5. april kl. 17.00-20.00

Danmarksgade 16, Odense C

– Det er som på et fodboldhold, hvor 

hver især har forskellige roller, som 

skal spille sammen. Det handler om at 

bringe hinandens fagligheder i spil til 

gavn for borgerne. Det kræver ledelse 

og samarbejde. 

– Grunden til, at vi gør det her, er, at de 

ældre har fortjent en så god og værdig 

alderdom som overhovedet muligt. Æl-

dre mennesker har meget at byde på, 

og det skal vi hjælpe dem med. Ofte har 

vi ikke været gode nok til relationer og 

kommunikation, men det er jo det, I 

kan. Og det er det, vi skal have ind for 

løfte vores ældrepleje op på et højere 

niveau, sluttede rådmanden. 

Det var svært at være uenige med Brian 

Skov Nielsen, men flere deltagere pege-

de på, at der ikke kun var brug for flere 

pædagoger på plejehjemmene, men 

også i hjemmeplejen. Rådmanden med-

gav, at det var et logisk næste skridt at 

tage. 

Blik for det hele menneske

ÆLDRERÅDMANDEN 

Brian Skov Nielsen: 

– Ofte har vi ikke været gode nok 

til relationer og kommunikation,

men det er jo det, I kan.


