Nyckelord för presentationen
KANSKE SPECIELLT MED TANKE PÅ AFDANSNINGSBALLER

Det är inget föredrag, det som vi nu ger några riktlinjer
för.
En presentation på en "avdansningsbal" kring
ett pedagogiskt arbete är en balansgång. Dels
ska presentatören berätta så grundligt och
precist som möjligt, dessutom ska åhörarna
få tillfälle att i en eller annan form delta i
problemlösning eller åtminstone få lov att
reagera.
Det är det senaste som det erfarenhetsmässigt
visat sig vara svårast att få plats med.
Du måste vänja dig vid tanken att ditt arbete
inte ges total rättvisa vid presentationen. Det
finns inte tid att presentera historien så
heltäckande som du så gärna vill.

Och som om det inte var nog så kommer du
att upptäcka att det handlar om att
exponera/visa upp sig själv och sitt arbete så
att åhörarna blir indragna i en aktiv och, som
sagt gärna en problemlösande dialog.
Færdige jobs, har tendens til at passivisere
tilhøreren, så det vil kun være undtagelsesvist
at vi viser afsluttede projekter, i alt fald ikke
ud over som korte indlæg i en større fremlægning.

som du kanske redan har förstått så är fölgande översigt bara ett förslag/en starthjälp och
ska altså inte kopieras rakt av.

Idéerna bakom avdansningsbal:
- att kvalificera den
"hjälp till att leva, lära och trivas"
som vi ska ge de boende

- att inspirera, lära och lära ut
- att få en annan infallsvinkel på vårt arbete (genom att berätta för andra om det)
- att hjälpa oss själva att hålla vid långa perspektiv i pedagogiken - som de boende behöver
- att tala om att detta arbete är så viktigt och så svårt att vi ska använda all hjälp vi kan få
- att ge oss själva status och arbetsglädje
- att dokumentera vårt arbete och därmed bl a, försvara de boendes framsteg
"avdansningsbalen" är på många sätt en festlig dag men framför allt är det ett kollegialt forum
en arbetsdag.

PSYKOLOGISK KLINIK BRØRUP

Munkhøjvej 3, Brørup. 8660 Skanderborg. Danmark

stikord til fremlæggelse

90 min

Praktiska råd.

Vad har vi sett
vad har vi hört
vad har vi tänkt ?

OCH SÅ ÄR DET FIKA !!!!!!!

Skola, dagcenter, hem
avlastning m.m.

Vad fick oss att välja
att arbeta med just
detta ?

60 min

Presentaion av de
som presenterar och
stadigvarande representanter för andra
miljöer

Namn, ålder, hur länge
har vi arbetat med
vederbörande? Funktionsnivå (ADL- funktioner,tillägshandikapp,
språk,
typ av sysselsättning).

Det är viktigt att videobanden är redigerade och att övrigt
material är i god ordning inför redovisningen.
Bestäm innan vem som ansvarar för vad i redovisningen. detär
bra om så många som möjligt av de relevanta personerna
deltar i redovisningen. t ex lärare, föräldrar, supervisorer.

Vad är vår
utgångspunkt ?

75 min

Presentation av den
boende/arbetstagaren.
(Använd ca 1 min).

45 min

Vilka mål har vi satt upp
för personen ?

Långsiktiga -kortsiktiga ?

30 min

Det är NU åhörarna ska ha " något att bita
i".
Här är inget färdigt och goda råd är dyra
I tidigare vägledningar har vi talat om att
de som redovisar ska ha förberedda frågor
till publiken.
DET RÄCKER INTE !
Låt oss titta på vad det är som händer i
omsorgstagarens liv just nu -så brukar
resten ge sig själv.

15 min

Hur ser framtiden ut ?

Vad är nästa steg, vad har vi
missat,
vad ska vi vara observanta på
o.s.v.
Vad har vi gjort ?

Genomgång av förloppet fram
till nu.
Veckoschema, dagsschema,
Kommentarer från andra
miljöer.

Hur såg det ut innan
vi började ?

Basvideo
registreringar
Hur såg det ut när vi
började ?

Vad arbetar vi med just nu ?

Aktuella videofilmer från
exempelvis träningar eller andra
situationer.

PSYKOLOGISK KLINIK BRØRUP
Giro.: 4406605

Tlf.: +45 86538515

Munkhøjvej 3, Brørup. 8660 Skanderborg. Danmark
Mobil.: +45 40291431
Fax.: +45 86538515

SE.: 89720354

