Hvad har beboerne i din afdeling lyst til?
Få overblik over beboerne i din afdeling. Hvilke interesser har de? Hvad vil de gerne byde ind med? Hvor og til
hvilke opgaver er der brug for dem? Brug ”kompetencekortet” her til at gå i dialog med beboerne. Spørg dem,
hvad de er gode til, eller hvad de interesserer sig for – og skriv deres navne ind i denne oversigt. Så ved I altid
hvem I kan gå til, når der er brug for hjælp.

Foto

IT

Der er altid brug for billeder af de ting, der sker i
afdelingen. Kan I lide at tage billeder og film, kan I
blive afdelingens helt egen fotograf.

En hjælpende hånd med det tekniske, redigering og
opdatering af hjemmesiden, tekstbehandling, regneark og pdf’er… Der er altid brug for folk, der
kender deres computer.

Have

Netværk

Har I grønne fingre, eller elsker I bare frisk luft i
lungerne og jord under neglene?

Har I nemt ved at komme i snak med folk, og kan I
lide at bruge jeres kontakter og holde relationer
ved lige?

Sport

Håndværk

Måske er det jer, der arrangerer en ugentlig gåtur,
en stavgangs-klub eller en petanqueturnering.

Et fagligt blik på de nye tiltag i afdelingen og kendskab til f.eks. El, VVS eller bygningskonstruktioner
er en næsten uundværlig kompetence at finde
blandt beboerne.

Mad

Sprog

Alle sociale sammenkomster har glæde af god
mad eller hjemmebagte boller. Her kan I være med
til at kræse for de andre.

At kunne forstå et, fremmedsprog kan pludselig
blive nødvendigt – kan I ét kan I måske hjælpe med
oversættelsen næste gang?

Sundhed

Økonomi

Sunde initiativer kan man aldrig få for mange af.
Måske ved I også noget om ernæring, eller hvordan
man måler blodtryk?

I et fællesskab, der hvert år tager stilling til budget
og regnskab, er talkundskab altid en velkommen
kompetence. Også når der skal købes ind til
sommerfesten eller deles

Frit felt

Frit felt

Måske kan I noget helt andet

Måske kan I noget helt andet

