
Fællestur 2017 
 

En gang om året tager vi nogle dage afsted til et sommerhus et sted i Danmark. 

Formålet er socialt samvær og fælles aktiviteter. Vi har et tema som relaterer sig til 

udvikling af kompetencer, i år var det overordnede tema - FÆLLESSKAB. 

Beboerne blev inddelt i tre grupper og arbejdede med følgende spørgsmål, 

medarbejdere deltog ikke i gruppearbejdet.  

Den enkelte gruppe skrev deres resultater op på plancher og en fra gruppen fremlagde 

i plenum. 

 

GRUPPE 1 

Hvordan kan motion i fællesskabet udvikle mig, og mine kompetencer 

(Hvilke udvikles)?   

Motion i fællesskab, hvilke fordele er i det?  

1) Glæde at der er nogle at følges med 

2) At have nogle at dele min ”smerte” med (fælles oplevelse)  

3) Udveksle erfaringer med hinanden  

Hvilke kompetencer udvikler jeg når jeg deltager i rejser?  

1) Lære nye færdigheder (ski osv.)  

2) Lære hinanden at kende på en anden måde  

3) Dele værelse med hinanden  

4) Fælles oplevelser  

5) Hyggeligt selskab  

6) Udfordringer er ikke altid dårligt  

7) Tryghed 

 

 

 

          



             

 

GRUPPE 2 

Hvordan kan et fællesskab være med til at udvikle mig i forhold til mine 

mål – og min fremtid? (roller – drømme – fastlåshed) 

For at kunne udvikle sig er det vigtigt at kunne være sig selv, i et 

fællesskab.  

Hvad skal være til stede i fællesskabet, for at vi kan være os selv?  

1) Venlighed & varme  

2) Empati  

3) Lære af hinanden  

4) Ansvarlighed hos hinanden  

5) Overbærenhed & rummelighed  

6) Omsorg  
 

Roller 

                 Tryghed <---------> Fastlåshed 

 



        

 

GRUPPE 3 

 

Hvordan er struktur i fællesskabet med til at udvikle mig?  

1) Sige højt i fællesskabet – er med til at udvikle mig  

2) Erfare fra en selv og andre. I sociale sammenhænge. (Gentagelse)  

3) Strukturen, giver mig omsorg, fastholdes i (strukturen)  

4) Når det er svært er (strukturen) med til at gøre at jeg kan holde ud.! (Guld 

værd)  

5) Det er svært at handle i kaos og her hjælper (strukturen)  

6) Struktur er med til at give samling i (fællesskabet), når det er svært og blive 

(accepteret) i det 

7) Stille sig op i (fællesskabet)  



                

   



 

Fra gruppearbejdet 2016. 

    

”Satellitten definerer aktiviteter som lære-leve situationer, hvor opgaverne giver 

mulighed for at arbejde problemløsende og kan være udviklende på lige fod med at 

have et arbejde. Formålet er, at beboeren udvikler sine kompetencer herunder sociale 

og praktiske færdigheder. Krav og støtte gradueres i forhold til beboerens 

ressourcer.”  

 


