
10 specialiserede stillinger med   
forløb og fastansættelse 
Om stillingerne
Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne ansætter 10 nye pædagoger til specialiserede stillinger med 
forløb og fastasættelse. Vi er ambitiøse, både i opgaveløsningen og i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi ved, 
at de rette kompetencer er helt afgørende for en god opgaveløsning og en væsentlig beskyttelsesfaktor i forhold til 
et godt arbejdsmiljø. Vi løser en fantastisk og helt unik specialpædagogisk opgave. Derfor har vi en vigtig opgave i 
at tage godt imod nyuddannede pædagoger. Det gør vi blandt andet ved at bygge bro mellem uddannelsen og den 
specialpædagogiske praksis.

Du bliver en del af et 4 måneders specialiserinsforløb hvor 50% af din arbejdstid er i praksis, 25% af tiden får du rele-
vant og konkret undervisning, 25% af tiden indgår du i et fagligt netværk, modtager supervision og har sparring med 
din mentor, som følger dig gennem forløbet. 

Om Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne 
Skanderborg Fællesskaberne er et bo- og aktivitetstilbud i Skanderborg Kommune. Brugerne er  voksne 
mennesker som er udviklingshæmmet. De får hjælp til at bo i din egen lejlighed eller et bofællesskab. Nogle 
bofællesskaber tilbyder hjælp hele døgnet, mens andre har hjælp, når man skal på arbejde og igen om efter-
middagen og om aftenen. Der er syv forskellige bofællesskaber, to døgntilbud, et støttecenter og to klubber. 
150 borgere der bruger bostøtte i Skanderborg Fællesskaberne, derudover kommer STU og dagtilbud på 
fem forskellige adresser hvor der er mere en 250 borgere.Landsbyen Sølund er Danmarks største bosted for 
voksne med betydelige og varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Høj faglighed omsat til 
relationel praksis er helt centralt på Sølund.

Indhold i 4 måneders uddannelsesforløb 

Arbejde i praksis 

Understøttelse  

Viden i praksis  

Arbejdspladsen
• Netværk  
• Supervision 
• Mentor   

• Neuropædagogik  
• Livshistorier
• Sanseintegration
• Udviklingspsykologi
•  Psykiatri

• Målgruppen/mennesker med 
udviklingshæmning
• Forstå mennesket i kon-
teksten 
  

• Introduktion 
• Samarbejde med relevante 
interessenter, myndigheder 
og pårørende 
• Dokumentation
• Lovgivning 
• Magtanvendelse
•  Psykiatri



Vi søger 10 nyuddannede som ønsker at 
specialisere sig i et 4 måneders forløb med  
fastansættelse
Landsbyen Sølund og Skanderborg Fællesskaberne står sammen om at skabe ti nye specialiserede stillinger til nyuddannede, som 
brænder for at skabe gode liv for mennesker med betydelige og varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Vi tilbyder et 4 
måneders introduktionsforløb til det specialiserede område med efterfølgende fastansættelse. 

Om jobbet 
Vi søger 10 nye kolleger, som gennem et uddannelsesforløb på 4 måneder specialiserer sig inden Forløbet er inspireret af mester-
læren, hvor du får en grundig introduktion til at arbejde på et specialpædagogisk døgntilbud. Du modtager undervisning, der bruges i 
praksis, og følger en mentor i praksis, ligesom man er med i et netværk sammen med de andre i forløbet. Ud over sparring i netværket 
indgår der faste månedlige supervisioner, som har til hensigt at understøtte dig og dine kolleger i introduktionen til det social/special-
pædagogiske arbejde i praksis. 

Har du interesse og lyst til at
• bidrage med din viden og erfaring du har
• lære nyt om at arbejde på det specialiserede område
• få ny specialiseret viden, som du kan anvende i praksis
• udvikle dig som fagperson
• give og modtage feedback
• arbejde i praksis med mennesker med udviklingshæmning
• bidrage til et godt arbejdsmiljø. 

Vi ser gerne at du
• er videbegærlig ift. det at arbejde på det specialiserede område
• er optaget af at give borgerne mulighed for at trives og få et godt og trygt liv
• ikke er bange for at tage fat og udviser ansvarlighed 
• tænker tværfagligt for at skabe den bedste løsning 
• er opmærksom på et godt og tæt samarbejde med kolleger og ledelse
• ser omskiftelighed og foranderlighed som en spændende del af din hverdag

Arbejdspladsen
Landsbyen Sølund er Danmarks største bosted for voksne med betydelige og varige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Høj 
faglighed omsat til relationel praksis er helt centralt på Sølund. Skanderborg Fællesskaberne er et bo- og aktivitetstilbud i Skanderborg 
Kommune, hvis opgave er at støtte borgeren i at udvikle livsduelighed, så han eller hun kan leve et aktivt, deltagende og meningsfuldt 
liv.

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor mennesker møder mennesker
•	 du	indgår	i	et	mesterlæreforløb	de	første	fire	måneder
• du deltager i netværk og supervision 
• du får undervisning i temaer målrettet målgruppen og arbejdspladsen
• du får dygtige kolleger, der brænder for at arbejde med målgruppen
• hvor vi har fokus på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø
• hvor vi har tillidsbaseret ledelse, medinddragelse og uddelegering af opgaver.

For nærmere information om stillingerne kontaktes xx, tlf.: xxxxxx eller mail: @skanderborg.dk 
Ansøgningsfrist den 14-12- 2021.Stillingen på 37 timer. Arbejdspladsen Landsbyen Sølund eller  
Skanderborg Fællesskaberne i Skanderborg Kommune. Løn- og ansættelsesmæssige vilkår efter  
gældende	overenskomst.	Du	kan	finde	flere	oplysninger	om	Skanderborg	Fællesskaber	på 
 www.bostederne.dk og om Landsbyen Sølund på www.solund.dk. 


