DIALOG OM
KOMPETENCER, LEDELSE OG INNOVATION

DIALOGMATERIALE
Landsbyen Sølund 2014

til masterplan

Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på
dit bidrag i en proces, hvor vi med åbne øjne, nysgerrighed og fremsynethed ser på udfordringer
og muligheder og samtidig ”sætter sejl” mod fremtiden.
En god dialog er for os, en dialog hvor vi får sat spot på både vores ”arvesølv” og de nye udfordringer vi skal forholde os til, hvor alle hovedinteressenter løbende
får mulighed for at bidrage med ideer og forslag til hvordan fremtidens
udfordringer imødekommes.
The source of real disVi kan ikke love at alle ideer bliver ført ud i livet, men vi
covery consists not in
kan love at alle ideer og tanker bliver set og hørt af
seeking new landscapes –
både styregruppe og ledergruppe, og vi vil glæde os til
but in having new eyes
at arbejde med de forhåbentligt mange forslag. Vi håMarcel Proust
ber at den kommende proces vil understøtte at dialoForfatter
gen fortsætter i dagligdagen, og at nye ideer bliver ved
med at komme til.
Vi ved at mange af spørgsmålene er store og dilemmaerne er
komplekse, men vi håber du alligevel vil deltage i snakken.
Dialogmaterialet er sit første af slagsen. Vi håber, I synes det er brugbart, men giv os også gerne
tilbagemelding på det.

God fornøjelse – og på forhånd tak for dit input!
Lone Bahnsen Rodt

Dialogmaterialet skal give input understøtte arbejds- og styregruppens arbejde om masterplanen.
Der er planlagt dialogmateriale for alle temaer i masterplanen.

Kompetencer, ledelse og innovation
Sølunds ledere og medarbejdere kan betegnes som erfaren og organiseringen i landsbyen har i en
lang årrække været stabil med et veletableret og gennemprøvet samspil med en klar opgavefordeling mellem enhederne.
De mange kvaliteter har placeret organisationen i den unikke situation, at der igennem mange år
ikke har været behov for at agere væsentligt på ydre omstændigheder. Sølund har med tilbuddets
unikke baggrund kunnet bibeholde en tilgang i opgaver, praksis og position uden at forandre fundamentalt ved organisationen og det økonomiske fundament.
Udviklingstendenser i samfundet peger på, at dette er under forandring og vil få en stor indflydelse på den måde, vi løser vores opgaver på og de ressourcer, som er stillet til rådighed for at løse
opgaverne.
Ledergruppen tog i 2012 hul på udviklingen af kompetencer. Med lederudviklingsforløbet ”Godt til
bedre”, formulerede ledergruppen fremtidens vision for ledelse og samarbejde i landsbyen med
målsætningen:
”at Sølund videreudvikler sig til at være Danmarks mest veldrevne pædagogiske organisation hvor der fortsat leveres og udvikles pædagogisk arbejde på højeste niveau
samtidigt med at Sølund kan agere hurtigt og proaktivt i en omskiftelig kontekst. Den
oplevede arbejdsglæde, kvalitet og trivsel skal bibeholdes og videreudvikles.”
Forløbet har blandt andet haft fokus på:
 at Sølund kan agere fremadrettet på samfundsudviklingen
 at der i ledergruppen er fælles forståelse af, hvordan Sølund agerer i en markedsorienteret
kontekst
 at ledelsesstilen i højere grad præges af at være åben, inddragende og dialogbaseret
 at lederne opnår en fuld og nuanceret forståelse af de mange – og ofte kontrastfyldte –
opgaver og ansvarsområder man har som leder – At lede i en paradoksal kontekst.
 at videreudvikle mødeformer og beslutningsprocesser således at disse matcher fremtiden

Hypoteser
Indledningsvist og for at sætte retning for dialogen har arbejdsgruppen formuleret hypoteser. Hypoteserne afspejler den forundring, som der har været i styre- og arbejdsgruppen. Hypoteserne er
underforandring, og arbejdsgruppen vil løbende justere og udbygge hypoteserne.

Arbejdsgruppens hypoteser:
1. Der vil være et stigende rekrutteringsbehov om
5-10 år, da en stor del af den nuværende medarbejderstab går på pension
2. Der vil være behov for at udvikle kompetencer i
forhold til tilpasning af praksis og hverdag til
nye beboere, opgaver og rammer
3. Der er behov for at udvikle og nytænke landsbyens pædagogiske metoder med udgangspunkt i ændret beboersammensætning og efterspørgsel
4. Der vil være behov for større grad af sundhedsfaglig indsats
5. Der vil være et behov for at videreudvikle organisationens evne til tilpasning og innovation –
fagligt, ledelsesmæssigt, strategisk og organisatorisk

Hvilke opgaver løser vi?
Opgaverne i landsbyen er mange. Alle opgaver tager udgangspunkt i vores kerneopgave omkring
beboernes hverdag og liv.,
Alle medarbejdere og opgaver understøtter direkte
eller indirekte beboernes hverdag og beboernes liv.
De forskellige opgaver forudsætter forskellige
kompetencer og mange opgaver løses i samarbejde
med flere fagligheder med forskellige kompetencer. I forbindelse med udviklingsarbejdet omkring
medarbejderprofiler har LMU beskrevet hvilke opgavefelter, som er i Landsbyen Sølund (se boksen til
højre).

Hvilke kompetencer har vi
brug for?
Kompetencer kan beskrives på mange måder, men
overordnet kan man tale om faglige, personlige og
organisatoriske (samarbejds-) kompetencer:
FAGLIGE KOMPETENCER fortæller noget om hvilke
arbejdsopgaver, du kan løse. Alle opgaver er eksempler på faglige kompetencer for pædagogiske
og sundhedsfaglige medarbejdere. Medarbejdere,
som ikke er beskæftiget direkte med det pædagogiske arbejde koncentrerer sig om andre faglige
kompetencer.

Opgaver i det pædagogiske arbejde i Landsbyen
Sølund
1. Relationelt pædagogisk arbejde
omkring landsbyens beboere
med udgangspunkt i de pædagogiske planer.
2. Praktiske og plejemæssige opgaver omkring landsbyens beboere med udgangspunkt i de
pædagogiske planer
3. Skriftlighed i og omkring det
pædagogiske arbejde – herunder udarbejdelse af pædagogiske planer med udgangspunkt i
de tilstedeværende IT systemer
4. Tværfagligt samarbejde internt
såvel som eksternt
5. Medicinhåndtering
6. Beboerøkonomi
7. Pårørendearbejde/-samarbejde
8. Indkøring af nye kolleger
Vedtaget i LMU oktober 2013
(med udgangspunkt i Skanderborg Kommunes medarbejderprofiler).

PERSONLIGE KOMPETENCER fortæller noget om
hvem du er som person og, hvordan du som person
håndterer relationer og sociale situationer. De personlige kompetencer danner grundlaget for, hvordan du griber dine opgaver an og udmønter dine
faglige kompetencer.
ORGANISATORISKE (SAMARBEJDS-) KOMPETENCER vedrører kendskabet til din position og rolle i
organisationen og viden om hvordan og hvem du samarbejder med for at løse dine opgaver.

Hvem er vi – hvad er vores baggrund?
Hovedparten af medarbejdere i Landsbyen Sølund har pædagogisk baggrund. Nedenstående tabel
viser, at det pædagogisk uddannede personale udgør cirka halvdelen af de fastansatte medarbejdere i Landsbyen Sølund. Medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund - som omfatter både medarbejdere i sundhedsteamet og i boenheder - tæller 50 medarbejdere svarende til lige under 10 %
af alle medarbejdere.

Antal årsværk fordelt på uddannelsesmæssig baggrund
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Hvor gamle er vi?
Aldersfordelingen på Sølund viser, at 47 % af medarbejderne er over 50 år, hvilket er en relativ høj
aldersfordeling. At 47 % af medarbejderne er over 50 år betyder at denne gruppe kan forventes at
forlade Sølund i løbet af 10-15 år - når de går på pension.
Aldersfordelingen dækker i midlertidig også over, at der er stor forskel i de forskellige afdelinger
og enheder. Nogle enheder vil stå i en situation, hvor udskiftningen sker over et par år, mens andre har en udskiftning af medarbejdere, som fordeler sig over længere tid.
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Mange nye medarbejdere er på vej
En høj aldersprofil betyder en stor udskiftning i antallet af medarbejdere er på vej. Allerede nu har
vi en relativ høj personaleomsætning, i 2013 sagde vi farvel til 76 fastansatte medarbejdere og 67
timelønnede medarbejdere.
Personaleomsætningen siger noget om hvor mange medarbejdere, der forlader arbejdspladsen.
For de fuldtidsansatte havde vi en personaleomsætning på 13 % (76 medarbejdere ud af 591). For
timelønnede var denne en del højere nemlig 48 %. Den høje personaleomsætning af de timelønnede afspejler, at denne gruppe af medarbejdere er vikarer – en medarbejdergruppe som naturligt
vil have stor udskiftning.
Da vi fra 2012 til 2013 fastholdt antallet af medarbejdere betød det, at vi den periode bød velkommen til 150 nye kolleger.
Med vores relativt høje aldersprofil, kan vi forvente, at personaleomsætningen stiger. Hvis vi løser
samme mængde opgaver og dermed har samme antal medarbejdere vil vi fremover skulle byde
velkommen til mere end 150 medarbejdere om året.

Antal medarbejdere
Fuldtidsansatte
Timelønnede
TOTAL

Primo 2013
591
139
730

Ultimo 2013
591
157
748

Afgang Afgang i %
76
13 %
67
48 %
143
-

Udfordringer
De væsentligste udfordringer i forhold til kompetencer er:
-

At der på grund af medarbejdernes aldersprofil kommer til at ske et stort generationsskifte
At der skal ske en overlevering af tavs viden til de mange nye medarbejdere
At der er stor afgang af medarbejdere med pædagogiske kompetencer og erfaring
At den store udskiftning af landsbyens beboere betyder behov for nye kompetencer - målgruppen ændrer sig
At der er behov for udvikling og nytænkning af pædagogiske metoder ud fra nye målgrupper
At der er behov for intensiveret samarbejde mellem den daglige socialpædagogiske støtte
og den sundhedsfaglige indsats
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Nye målgrupper, nye kompetencer og nye medarbejdere
Interview med Carsten Johnsen, leder i boenhed 20 og 40.
Hvor stor udskiftning regner du med at have i medarbejdergruppen de næste 5 år?
Jeg forventer at cirka 1/3 af medarbejderne fratræder inden for 5 år. Hovedparten går på efterløn/pension, men nogen medarbejder vil også stoppe fordi de ønsker nye udfordringer.
Hvordan vil I håndtere den store udskiftning?
Vi er i BE40 lige nu i gang med, at beskrive alt i boenheden - lige fra fysiske rammer til menneskesynet og den pædagogiske tilgang. Bagefter skal vi i gang med Skanderborg Kommunes ledelseskompetencer. Jeg forventer, at vi efter dette arbejde er klare på, hvilke faglige og personlige
kompetencer det kræver, at være ansat i BE40. Alt dette vil bruge, når vi ansætter nye medarbejdere.
Hvilke erfaringer har i gjort jer om de nye opgaver?
I den tid jeg har været leder har vi i BE20 modtaget to nye beboere. Det har været tydeligt for mig,
at for at opnå det bedste resultat og skabe trivsel for både beboere og medarbejdere, så skal målet for anbringelsen være tydelig og den individuelle tilgang til beboeren være velbeskrevet,- allerhelst inden beboeren flytter ind.
Hvilke nye kompetencer tror du der bliver behov for?
Jeg forventer, at der bliver behov for tværfagligt samarbejde i et bredere perspektiv end vi hidtil
har set på grund af nye og komplekse udfordringer hos fremtidige beboere. Omstillingsparathed
bliver vigtigere end nogensinde, fordi vi regner med nye målgrupper og fordi vi kommer til at arbejde på en anden måde. Jeg tror det er en fordel, at medarbejderne kan varetage alle beboere i
boenheden, så medarbejderen ikke belastes af, udelukkende at være hos en beboer og der kan
foregå faglig sparring på tværs af medarbejdergruppen.
De mange interessenter kræver desuden, at medarbejderen er fagligt velfunderet og kan redegøre
for det pædagogiske arbejde der foregår i boenheden, ikke mindst de nærværende og interesserede pårørende vil udfordre medarbejdernes samarbejdskompetencer.
Hvordan vil du som leder understøtte denne udvikling i boenheden?
Udviklingen kræver ledelsesmæssigt fokus på at:
 sikre ny viden
 sikre eksisterende viden via skriftlighed og dokumentation
Fokus på ny viden indebærer både en afklaring af hvilke kompetencer medarbejdere skal have (og
hvilke kompetencer som forsvinder når medarbejdere stopper) og at etablere en kultur som sikrer
plads til ny viden.
Fokus på skriftlighed og dokumentation er vigtigt, så vi sikrer, at den viden og erfaring, som medarbejderne har, ikke forsvinder ud i den blå luft når medarbejderen stopper. Efter min opfattelse
kan vi gøre meget mere for at sikre at vigtig viden og erfaring ikke er personbåret, men nedfældet i
f.eks. de pædagogiske planer, og brugbart for andre og nye medarbejdere.

Spørgsmål til dialog
Hvordan tager vi højde for et kommende generationsskifte?
1. Hvilke muligheder og udfordringer giver et generationsskifte (af
medarbejderstaben)?
2. Hvordan hjælper vi bedst de enheder, der er mest ramt af generationsskifte?
3. Hvordan fastholder vi de faglige, personlige og organisatoriske
kompetencer vi har?
4. Hvordan sikrer vi, at erfaring – som er en stor del af vores kompetencer - udvikles?

Hvilke faglige, personlige og organisatoriske kompetencer er vigtige i fremtidens Landsby?
4. Hvilke nye kompetencer får vi behov for?
5. Hvilke opgaver forudsætter særlige kompetencer?
6. Hvordan skaber vi det bedste grundlag for videreudvikling af samarbejde med forskellige fagligheder?

Hvordan er fremtidens landsby organiseret?
7. Hvilke kriterier skal vi organisere os efter?
a. Har vi flere boenheder eller færre?
b. Blander vi målgrupper eller specialiserer vi os?
8. Skal landsbykonceptet stadig bestå?
a. Hvilke fordele har vi ved at være en landsby?
b. Hvilke ulemper har vi ved at være en landsby?

Hvis du vil vide mere
Læs mere om masterplanen på intranettet – her finder du kommissorium og referater fra styregruppen og arbejdsgruppens
tidsplaner.

Til inspiration
- Landsbyen Sølund 75 års jubilæumsskrift fra 2010
- Kommune 3.0
- Medarbejderprofiler i Skanderborg Kommune
Der er linket til alt materiale på intranettet.

Opdateret 27. maj 2014

