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PRAKTIKBESKRIVELSE 

jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver nr. 766 af 24. juni 2011 

 

Beskrivelse af praktikstedet: 

Institutionens navn: 

Adresse: 

Postnr. og By: 

Tlf.nr.: 

Institutionens E-mail: 

Hjemmeside adr.:  

Institutionsleder: 

Kontaktperson for praktik i pæ-
dagoguddannelsen: 

Kommunal:  

Privat:  

Regional: 

 

Vibohøj 

Rørsangervej 5 

8800 Viborg 

87877500 

vibohoej@viborg.dk 

Viborg.dk 

Jørgen Kratmann 

Vivi Ponell 

 

Kommunal 
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Institutionstype/  
foranstaltning 

a) Antal børn/unge /voksne 
b) Aldersgruppe  
c) Antal stuer / afdelinger 
d) Åbningstid 

Servicelovens §110 
Aktivitetstilbud med beskæftigelse iht. Servicelovens §103 

A) 64 pladser 
4 herberg pladser 
5 pladser i ekstern udflytningstilbud  
4 pladser til alkoholafrusning  
Tilbud om dagbeskæftigelse 10 pladser 

B) Borgere fra 18 år 
C) Forsorgscenter, herberg og bostøtte 
D) Døgnåbent  

Institutionens formål  

jf. lovgrundlag. 

Serviceloven §110  
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige so-
cial problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for boti-
lbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 
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Karakteristik af brugergrup-
pen: 

Beskrivelse af den / de aktuelle 
børne- / bruger/borgergruppe. 

Borgere med særlige sociale vanskelligheder. 

Borgerne er hjemløse eller kan af forskellige årsager have svært ved at fungere i, samt fast-
holde egen bolig, og karakteriseres derfor som funktionelt boligløse.  

Borgere karakteriseret ved misbrug, psykiske problemer samt dårlig social integration. 

En stor del af borgerne er på offentlig forsørgelse. 

Der er flere mænd end kvinder, der gør brug af tilbuddet. 
 

Arbejdsmetoder: 

 

Samarbejdet med borgerne er forankret omkring ”HousingFirst”-tilgangen. 

Mødet med borgeren bygger på et menneskyn, hvor forandringsarbejdet foregår med fokus på 
de kontekster borgeren er i. 

I mødet med borgeren, anvendes en anerkendende tilgang, der understøtter relationsdan-
nelse. Herudover gøres der brug af motiverende samtale.  

Vibohøj anvender ikke en konkret metodisk tilgang, fordi målgruppen er så forskellig og kom-
pleks, og ikke kan rummes i en konkret metode. 

Der etableres hurtigst muligt et samarbejde med med relevante samarbejdsparter, så borge-
ren kan støttes i, at løse egen hjemløshed.  
 

Ansatte  Socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, tilsynsfø-
rende assistenter, køkken- og rengøringspersonale, HK og værkstedsassistenter. 

 

Praktikvejlederens kvalifikati-
oner: 

 

x 
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Professionsbachelor som socialrådgiver: 

 

Diplomuddannelse  

 

Andet/ andre uddannelser: 

 

 

Tværprofessionelt samar-
bejde in- og eksternt:  

Internt samarbejdes der mellem TeamSocial og TeamSundhed som er repræsenteret ved for-
skellige fagprofessioner/grupper. 

Der samarbejdes med relevante eksterne aktører, herunder bl.a. kommuner, rusmiddelcentre, 
sundhedspersonale, psykiatri, pårørende, kriminalforsorg. 

Der er tæt samarbejde med boligforeninger i lokalområdet. 

 

Særlige forhold omkring den 
studerendes ansættelse: 

Praktikken tilbydes til studerende på socialrådgiveruddannelsen, der forventes at være på et 
teoretisk niveau, der matcher de opgaver, den studerende møder. 

x 
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Den studerende forventes at besidde en personlig modenhed og psykisk robusthed, samt 
være bevidst om egne grænser og have kendskab til konflikthåndtering, hvilket er nødvendigt 
i arbejdet med målgruppen, der har komplekse problemstillinger. 

Det er en fordel at man er i stand til at udføre lettere fysisk arbejde, f.eks. i forbindelse med 
flytninger.  

Den studerende har altid mulighed for at trække sig i tilspidsede situationer. 

Skal have kørekort B. 

Arbejdsforhold 

Forventes den studerende at ar-
bejde alene? 

Ved bekræftelse: hvor meget og 
hvordan? 

Efter en individuelt tilpasset indledende periode, forventes det at den studerende gradvist bli-
ver mere og mere selvstændig i sit arbejde, og efterhånden varetager opgaver på egen hånd.  
Det vil udelukkende dreje sig om opgaver, hvor det skønnes uden særlig risiko for den stude-
rende.  

Der er altid andet personale på arbejde på boformen sammen med den studerende. 

 


