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Opgave 4. Vejledningsopgave, bedømmelsesskema

Vejledning i forhold til aktivitet og oplæring

Dommer: _____________________________________

Hold nr.: ____________

Deltagere: ___________________________   og   ______________________________

 1. Planlægning og prioritering af opgaver 
Dine 
point

Plan for aktivitet 
og overvejelser 

1.01 Tager højde for Asger Grens motivation i forhold til aktiviteten

1.02 Afpasser aktivitet og indhold efter Asger Grens forudsætninger 
og ressourcer 

1.03 Fordeler opgaverne imellem sig (begge har en aktiv rolle) og 
udnytter, at de også har en elev med

SUM Maks. point: 9
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 2. Samarbejde og etik – kommunikation og sundhedspædagogik 
Dine 
point

Kommunikation, 
generelt

2.01 Hilser og fortæller om formålet med besøget

2.02 Præsenterer, at de har social- og sundhedshjælperelev, Andrea 
Jensen, med

Asger Gren. Etik 2.03 Viser forståelse og respekt for Asger Grens situation

2.04 Inddrager Asger Grens interesser og ressourcer i vejledningen/
aktiviteten

Asger Gren. 
Kommunikation

2.05 Er opmærksomme og aktivt lyttende under hele øvelsen

2.06 Forsøger at skabe en god relation

2.07 Spørger ind til, hvordan Asger Gren har det i dag

2.08 Spørger ind til Asger Grens mål og ønsker for fremtiden

2.09 Lytter til Asger Gren og realitetsorienterer med respekt

2.10 Der er kongruens imellem verbal og nonverbal kommunikation i 
samtalen med Asger Gren 

2.11 Fortæller Asger Gren, hvad der skal ske, inden aktiviteten 
påbegyndes 

2.12 Inddrager Asger Grens livserfaringer i samtalen/arbejdet 

2.13 Lytter til Asger Grens behov i vejledningssituationen/aktiviteten 
og justerer oplægget i forhold til disse

Andrea Jensen. 
Vejledning 
til opgaven, 
introduktion

2.14 Afpasser sproget, så det passer til Andrea Jensen, ud fra hendes 
erfaring inden for sundhedsfaget og aktivitet

2.15 Stiller åbne spørgsmål for at sikre, at Andrea Jensen er med

2.16 Inddrager Andrea Jensen undervejs i forløbet, så hun 
efterfølgende kan vejlede Asger Gren

2.17 Spørger til Andrea Jensens erfaringer med den valgte aktivitet

2.18 Spørger Andrea Jensen, om hun er afklaret med, hvad hendes 
opgave går ud på

SUM Maks. point: 54
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3. Rehabilitering og sygepleje, medicin og hygiejne
Dine 
point

Hygiejne generelt 3.01 Overholder uniformsetiketten for hjemmeplejen

Gennemførelse af 
aktiviteten

3.02 Graduerer og afpasser aktiviteten efter Asger Grens 
forudsætninger/ressourcer og tidsrammen 

3.03 Synliggør og forklarer aktiviteten for Asger Gren

3.04 Er bevidst om og fortæller Asger Gren, at målet er en aktivitet, 
der skal støtte ham til at klare hverdagens aktiviteter

3.05 Udnytter de fysiske rammer hensigtsmæssigt

3.06 Er fagligt afklaret med, hvad aktiviteten går ud på

3.07 Anvender det udarbejdede materiale på inddragende måde

3.08 Afpasser indholdet efter den afsatte tid (prioritering efter, hvad 
der skal nås)

3.09 Placerer sig hensigtsmæssigt i rummet i forhold til Asger Gren og 
Andrea Jensen 

3.10 Afpasser tempoet, så Asger Gren kan følge med, og har 
fornemmelse for, hvor hastigt de kan gå frem

3.11 Afholder passende pauser til refleksion og spørgsmål

3.12 Anvender relevante pædagogiske virkemidler i forhold til 
aktiviteten (plancher, henvisning til nettet, link, film, etc.)

Teoretiske 
begrundelser 
og pædagogiske 
overvejelser

(vurderet ud 
fra planen, som 
holdet afleverer)

3.13 At der tages højde for Asger Grens deltagerforudsætninger 
(livshistorie, erfaringer, interesser, alder m.m.)

3.14 At rammerne for aktiviteten er tydelige (hvornår og hvor skal det 
foregå)

3.15 At det beskrevne mål understøttes af den aktivitet, der er valgt

3.16 At det valgte mål er realistisk

3.17 At der i høj grad er tænkt borgerinddragelse i aktiviteten

3.18 At der er beskrevet en aktivitet, der virker overskuelig for Asger 
Gren, og som er gradueret efter hans funktionsniveau

3.19 Inddrager Asger Grens situation i forhold til, hvor aktiviteten 
kan foregå 

3.20 Om de teoretisk kan begrunde deres valg af aktivitet ud fra den 
rehabiliterende tankegang

SUM Maks. point: 60
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4. Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning 
Dine 
point

Ergonomi 4.01 Anvender korrekte arbejdsstillinger under udførelsen af 
aktiviteten

SUM Maks. point: 3

5. Refleksion og evaluering
Dine 
point

Hvilke overvejelser 
gjorde I jer 
i forhold til 
inddragelse af 
Asger?

5.01

Hvilke overvejelser 
gjorde I jer 
i forhold til 
inddragelse af 
Andrea?

5.02

Hvad kunne I have 
gjort anderledes? 
(refleksion)

5.03

SUM Maks. point: 9

SUM Samlet set kan der maks. opnås 135 point


