Kompetensstegen i Älmhult

Målet med det utvecklingsarbete som genomförs med stöd från kompetensstegen är
att:

De insatser som genomförs är:

Skapa en verksamhet där reflektion, alter• nativt
tänkande och ett ifrågasättande av

Åtta personer från den egna verksamheten
gått en utbildning i hur man leder en cirkel.
De har också utbildats i etik- och bemötandefrågor. Dessa personer leder nu de
utvecklingscirklar kring etik och bemötande
som all personal inom äldreomsorgen ska
vara med i.

etablerade rutiner och arbetssätt sker naturligt. I den organisationen utvecklar
personalen sin yrkeskunskap genom reflektion och dialog.
Genom kontinuerlig kompetensutveck• ling
öka möjligheten att behålla och rekrytera personal.

Cirkelledarutbildning

Utvecklingscirklar
Utvecklingscirklarna syftar till att öka kunskapen inom etik och bemötande vilket är
ett ämne som prioriterats i verksamheten.
Fokus ska ligga på de vardagliga situationer
som deltagarna möter. Cirklarna ska dokumenteras så att fler än deltagarna själva kan
ta del av kunskaperna. Avsikten är dessutom
att lära deltagarna att tänka kritiskt och
reflektera över det egna arbetet.

Deltagarna träffas fyra gånger á tre timmar
enligt följande program:
Träff 1

Diskussioner kring grupper,
grupprocesser och begreppstolkning

Träff 2 och 3 Diskussioner enligt vinjettmetoden
Träff 4

Extern föreläsare i ämnet etik
och bemötande

Framtagande av kompetensplan inom
äldreomsorgen
En projektgrupp med representanter för
anhöriga, personal, brukare och fackförbund har upprättats för att ta fram en
kompetensplan. Denna tas fram genom en
analys med tre delar:

• Vad kan vi?
• Vad behöver vi kunna?
• Vad ska vi utveckla?
I utvecklingssamtalen utgår sedan arbetsledaren och medarbetaren från de prioriterade områdena och relaterar dem till
medarbetarens kompetens.
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Etik & bemötande för alla anställda
inom äldreomsorgen

Älmhults kommun, med sina 15 400 invånare, har ett spännande
näringsliv och natursköna omgivningar. I en internationellt präglad
miljö kan vi erbjuda den mindre ortens trygghet och bekvämlighet
där goda kommunikationer ger tillgång till storstadens puls.
Älmhults kommun ger dig stora värden i den lilla världen.
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