
 

 

 

Praktikbeskrivelse - socialrådgiverstuderende 
Syrenparken er et moderne socialpsykiatrisk botilbud, som henvender sig til borgere med alvorlige 

sindslidelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Centrets tilbud er omfattet af Servicelovens §§ 

85, 104, 107, 108 og 110.  

Botilbuddet rummer 50 boliger. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på borgerens recovery. 

Vi tror på, at alle borgere kan komme sig, og det planlægger vi vores indsats ud fra. Vi tager afsæt i 

Marselisborgcenterets begrebsforståelse (Hvidbogen).  

På Syrenparken har vi en narrativ tilgang i det sociale arbejde. Det sker ved at tage afsæt i borgerens hidtidige 

og aktuelle livssituation med henblik på at tage kunne finde et afsæt for arbejdet sammen med beboeren.  

Syrenparkens personale er organiseret i tværfaglige teams af pædagoger, sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter, socialrådgivere og ergoterapeuter. I et praktikforløb på Syrenparken vil du blive knyttet til 

et af ovenstående teams sammen med den vejleder, som du følger i praktikken. Du vil også have mulighed for 

at samarbejde med andre studerende, da Syrenparken løbende modtager studerende fra 

pædagoguddannelsen og SSA elever. 

I praktikken vil man blive tilknyttet en eller flere beboere og få opgaver ift. at udføre samarbejdet med 

beboeren/beboerne om deres handleplan. Syrenparken arbejder efter SMART modellen jf. nedenstående. 

Specifikt: Målet er formuleret tydeligt, veldefineret og afgrænset, så alle er klar over, hvad der refereres til, og 
hvad der skal opnås. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål specifikt kan være: 

 Hvad vil vi opnå? 

 Hvorfor vil vi opnå det? 

 Hvem er målgruppen? 

 Hvad forstår vi ved ord som for eksempel "god" eller "fælles sprog"? 
 

Målbart: Det kan dokumenteres, at målet er nået, og ændringerne er indtrådt. Afklarende spørgsmål i forhold 
til at gøre et mål målbart kan være: 

 Hvordan kan vi vide, om ændringerne er indtrådt? 
 Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag? 

Accepteret: Alle, som skal levere resultaterne, bakker op om målet. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre 
et mål accepteret kan være:  



 Giver målet mening for alle – politikere og praktikere? 
 Kan alle involverede se deres egen rolle og eget ansvar? 

Realistisk: Målet skal hænge sammen med virkeligheden. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål 
realistisk kan være:  

 Tror vi på, at målet kan nås i løbet af den afsatte periode? 
 Har vi ressourcer (økonomi og medarbejdere) til at nå det? 
 Hvad kan understøtte vores mål? 
 Hvad kan modarbejde vores mål? 

Tidsafgænset: Det skal fremgå klart, hvornår målet skal være nået. Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et 
mål tidsafgrænset kan være:  

 Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået? 
 Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål? 

Samarbejdet med beboeren journaliseres systematisk, hvorfor at skriftligt arbejde og koordinering er opgaver, 

som finder sted hver dag. Derudover vil træning i skriftlighed også ske i form af opfølgning på beboernes 

handleplaner. Her vil der være opgaver ift. udarbejdelse af statusrapporter, forberedelse af dagsorden for 

mødet, samarbejde med beboeren forinden mødet samt udarbejdelse af referater på baggrund af møderne. 

På Syrenparken vil du skulle træne det at oparbejde en meningsfuld og professionel relation til beboeren. Du vil 

have fokus på handleplanen og være i dialog med beboeren ift. at skabe udvikling og/eller stabilisering. På 

Syrenparken vil du træne en professionel kommunikation overfor både beboerne, kollegaer og 

samarbejdspartnere.  Tværfagligt vil du få viden om andre faggruppers professionalitet og tilegne dig 

færdigheder i at kunne skelne egen faglighed og andres faglighed. Dette med henblik på, at du i praksis kan 

medvirke til at sætte de relevante fagligheder i spil således, at opgaven, du står overfor, får bedre 

forudsætninger for at blive løst i en fælles indsats indenfor det team, som du er del af. Du vil som led i at støtte 

beboeren komme til at arbejde med mestringsstrategier, øve din evne til at iagttage, understøtte borgerens 

empowerment og vejlede om juridiske forhold samt være bisidder til møder.  

Juridisk arbejdes der indenfor servicelovens rammer samt de vejledninger som knytter sig til området for særlig 

støtte til voksne. Der arbejdes endvidere med Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Lov om anvendelse af 

tvang i psykiatrien og Aktivlovens regler om enkeltydelser. Du vil i løbet af praktikken systematisk tilegne dig 

færdigheder i at inddrage SM-afgørelser i dit daglige virke og kunne omsætte den viden fra disse afgørelser ift. 

en forståelse af grænser for udførelse af arbejdet på Syrenparken.  

Desuden skal du have kenskab til Psykiatriloven og Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.  

I et praktikforløb vil du støde på etiske dilemmaer, som vil blive drøftet i vejledningen og det forventes, at du 

bliver i stand til at kunne diskutere disse dilemmaer i en socialfaglig kontekst.  



Mødetider 
Der er mødetider fra: 7.15-15.00 og 15.00-23.00. Man skal cirka forvente at have en ligelig blanding af 

mødetider. Der kan i et vist omfang tages hensyn planlægningen af disse, dog er man ofte sammen med sin 

vejleder når denne er på arbejde, men der vil også være tilfælde, hvor man samarbejder med andre faggrupper 

på stedet. 

Krav:  

Kørekort og straffeattest. 

Gerhard Bang, den 14. nov. 2017 

 

 


