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Hvorfor studere praksis gennem 
dokumentationsværktøjer?

• Dokumentationsværktøjer er oversete 
deltagere i praksis

• Bidrager til at 
• Disciplinere…
• Konstituere…
• Fremstille…
…Pædagoger, unge og forældre på særlige måder

• ”Ser” nogle ting, men gør andre ting usynlige



Dokumentation er uundgåeligt
”Hvis man skal overleve i dag, skal man kunne 
dokumentere sin praksis – og helst bedre end de 
andre.”



Dokumentation og standardisering

• Administrativt åg og snærende bånd?
eller 

• Udviklingsmulighed og  professionalisering?

• Måske hverken/eller – både/og

• Studerer dokumentations- og 
standardiseringspraksis



Indsatsplanen

• En pædagogisk ”schweizerkniv”
• Fungerer sammen med

• Kvalitetsstandarder
• Programteorien

• Men også andre værktøjer
• Logbogen
• Overlap
• Ugeplanen
• Maylandkalenderen



Selve indsatsplanen

• Indskrivningsarket
• Mødeoversigten
• Referat af netværksmøde
• Skemaer til dokumentation af mødeaktivitet

• Udviklingsmøder
• Afsluttende møde
• Familiesamtaler
• Arbejdsmøder
• Øvrige møder

• Evaluering af sagsforløbet



Den pædagogiske ”schweizerkniv”

• Dokumentation
• Planlægning
• Pædagogisk indsats
• ”Strategisk” værktøj



Indsatsplanen 

• En pædagogisk ”schweizerkniv”
• Fungerer sammen med

• Kvalitetsstandarder
• Programteorien

• Men også andre værktøjer
• Logbogen
• Overlap
• Ugeplan
• Maylandkalenderen



Kvalitetsstandarderne

• Forløb
• Akutforløb
• Afklaringsforløb
• Udviklingsforløb
• Opfølgningsforløb

• Underrubrikker
• ”Formål", "Målgruppe", "Ydelse", "Tid", "Resultat", 

"Gennemføres af", og "Administreres af". 



Programteorien

• Vi har en forestilling om, at når
• Vi arbejder systemisk og præciserer opgaven
• vi samarbejder med de unge og familierne om dokumentation og 

evaluering
• anerkender og inddrager familiernes ressourcer

• så:
• tager de unge og forældrene imod tilbuddet om samarbejde
• tager de unge og familierne ansvar
• udvikler de unge og familierne redskaber til at ændre på 

mønstrene i familien



Indskrivningsarket



Den unge og familien



Den unge og forældrene

• Modsatrettede fremtrædelser:
• I vanskeligheder
• Ansvarlige
• Interesserede i forandring af egen livssituation
• Ressourcer



Indsatsplanen 

• En pædagogisk ”schweizerkniv”
• Fungerer sammen med

• Kvalitetsstandarder
• Programteorien

• Men også andre værktøjer
• Logbogen
• Overlap
• Ugeplan
• Maylandkalenderen



Aftaler

• Handleplan
• Indsatsplan
• Ugeplan
• Den store Maylandkalender
• Overlap
• Logbogen



Formelt og uformelt

Indsatsplan
Handleplan

Formelt/
forudsigeligt

Dekontekstaliseret

Uformelt/
uforudsigeligt
i her-og-nuet

AftaleVanskeligheder
uro

spontanitet
kreativitet

ændrede planer



Logbogen

• En ”mellemstation” i aftalesystemet
• Dagbog for hver enkelt ung, som udfyldes af 

døgnvagten. 
• Kan være en kort bemærkning eller længere 

tekst



En god dag

"X havde en god dag, tog på besøg hos en 
veninde og kom tilbage til aftensmad."



En aftale

”X har svært ved at overskue tiden. Vi har aftalt, 
at X skal have dagen inddelt i to-timers 
intervaller og at nye aftaler skal bekræftes."



Aftaler på Ungdomsinstitutionen

Indsatsplan
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Formelt/
forudsigeligt
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uforudsigeligt
i her-og-nuet

Aftale

Aftale
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ændrede planer



En sociomateriel koordineringsballet

• Logbog
• Skriftstørrelse og linjeafstand
• Ringbind
• Mobiltelefon 

• ringe til ven – aftale afhentning
• Ringe til far – orientere
• Ringe til Støtte-kontakt – orientere
• Ringe til tidligere beboer og flytte aftale

• Huskepunkter i logbog
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