
 Et plejehjem blandt de bedste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du et ønske om at 

• netop ”dit” plejehjem skal være blandt de bedste  

• løfte de faglige kompetencer til et endnu højere niveau 

• booste det psykiske arbejdsmiljø til nye højder 

  
Kan du svare ja til ovenstående, er dette uddannelsesforløb et unikt tilbud til dig og dine 
medarbejdere. 

 

Du og dine medarbejdere får et specialdesignet uddannelsesforløb 

som 

• klæder medarbejderne på med de bedste kommunikationsværktøjer 

• tager afsæt i den sidste nye hjerneforskning om trivsel og omsorg 

• omsætter teori til praksis 

• styrker fagligheden med vigtig teori  

• giver de faglige kompetencer nye løft 

• øger den daglige trivsel og det psykiske arbejdsmiljø  

• skærper den gode og vigtige relation til borgeren 

• og meget mere  

  
Er du nysgerrig efter at vide, hvordan du og dine medarbejdere sammen skaber den bedste 

udgave af netop jeres plejehjem, er vi klar til at præsentere dig for dette enestående uddan-

nelsesforløb, som vi har designet helt specielt til jer, der arbejder med ældre og sårbare bor-

gere.  

                                                                    
            Til dig der er leder 

 

 



Vi glæder os  
Vi glæder rigtig meget til at møde dig og dine medarbejdere.  
Vores hjerter banker for alle, der ønsker at være med at skabe det bedste plejehjem  
med fokus på både faglighed og arbejdsglæde. 
 
Blandt de bedste 
Der er i dag stor opmærksomhed på, hvordan vi tager os af vores ældre borgere, og alle 
ønsker at give den enkelte en professionel og personlig pleje – ingen tvivl om det.  
 
Men det er ikke alle borgere, der er rare og taknemmelige. Nogle er vredladne, svære og 
vanskelige at gøre tilfredse. Det kan kræve ekstra energi, opmærksomhed og nye 
måder at håndtere de enkelte situationer på.  
 
Det betyder, at medarbejdere i dag har brug for kontinuerlig uddannelse og 
supervision samt et øget fokus på de værdier, der kan være drivende for motivationen.  
 
Samtidig er det vigtigt at have værktøjer og metoder, der kan bidrage til større tryghed i 
hverdagen og øge tilliden til egne evner, og redskaber der kan hjælpe den enkelte i for-
skellige krævende situationer med borgeren eller den pårørende. 

 
Kort om uddannelsen 
Uddannelsen består af 7 undervisningsdage, som er fordelt over typisk 7—10 måneder og 
inddelt i 3 moduler. Mellem modulerne har vi faglig supervision á 2 timers varighed i min-
dre grupper.  
 
Uddannelsen kan afsluttes med en eksamen i akademifaget Coaching i organisationer, 
som udløser 10 ECTS-point og er med ekstern censur, som sker i samarbejde med Er-
hvervsakademi Sydvest i Esbjerg. For de medarbejdere, der ikke ønsker at gå til eksa-
men, vil der være mulighed for at lave et lille alternativt projekt, som afslutningsvis frem-
lægges. 
  
Hele forløbet vil være en vekselvirkning mellem spændende oplæg og gode øvelser, og 
der vil også være tid til dialog. Den røde tråd vil være det bedste plejehjem og den gode 
arbejdsplads, og det vil blandt andet handle om 

• hvad det betyder for dig og dine medarbejdere 

• hvad du og medarbejderne kan gøre for, at det bliver endnu bedre 

• hvordan kompetencerne og kommunikationen kan få et løft 

  
Modul 1, dag 1-2                                                                                                                       
Vores kommunikation og trivsel - når den er bedst 
De to første dage byder bl.a. på et meget inspirerende oplæg om hjernen, som vil danne               
grundlag for hele forløbet. 
 
Modulet vil først og fremmest handle om, hvad trivsel er, og hvad der sker i hjernen, når 
der ikke er glæde, og når der er glæde. 
 
Du og dine medarbejdere vil få større viden om 

• virkningen af hhv. god og dårlig kommunikation  

• hvordan I kan være med til at påvirke borgerens daglige trivsel  

• hvad I kan gøre for at påvirke egen daglig trivsel 

• hvad I hver især og sammen kan gøre for at få det bedste plejehjem og 
        den gode arbejdsplads 
 
Der vil på dette første modul være bud på nogle meget enkle og utrolig effektive kommu-
nikationsværktøjer, som kan gøre en kæmpe forskel i jeres hverdag. 

                                                                    
            Til dig der er leder 

 



 

Modul 2, dag 3-5                                                                                                                
Vores faglige og personlige styrker - når de fungerer bedst 
I løbet af dagene på modul 2 vil du blive klogere på både dig selv og dine styrker og på dine 
medarbejdere og deres styrker. 
 
Du kan nemlig sammen med dine medarbejdere glæde dig til oplæg om personprofiler, og om 
hvordan og hvorfor vi er forskellige, og hvordan vi kan styrke faglighed og samarbejde. 
 
Dagene vil handle om 

• hvordan I hver især kan blive endnu bedre til at håndtere borgerne og deres pårørende 

• hvordan I kan passe på både jer selv og hinanden 

• at rumme, tackle og håndtere de følelser i arbejdet, som kan gøre det hårdt og svært 
engang i mellem 

• arousal som begreb og metode  
 
I vil lære nogle spændende coachteknikker, som I kan have glæde af i mange forskellige situ-
ationer. Der vil være tid til at afprøve nogle af teknikkerne i praksis, og der vil være tid til di-
alogen om, hvad der virker bedst.  

   
Modul 3, dag 5-7                                                                                                                           
Vores samarbejde og fællesskab - når vi og borgerne har det bedst 
På dette sidste modul vil vi have endnu mere fokus på samarbejdet med borgerne, 
de pårørende og kollegerne/medarbejderne - elementer, som udgør det vigtigste grundlag for 
det bedste plejehjem og den gode arbejdsplads. 
 
Vi vil arbejde videre med alt det, vi har lært. Sammen med dine medarbejdere kan du glæde 
til flere nye spændende oplæg med teori, værktøjer og modeller - herunder “fortællinger” 
som begreb.  
 
Indholdet vil bl.a. være: 

• hvordan fortællinger skabes 

• hvilken effekt de har 

• hvad de kan gøre af godt og dårligt 

• hvilke fortællinger I ønsker at fastholde i jeres organisation 

• hvilke fortællinger I vil slippe  

• hvad I ønsker at være kendte for på jeres arbejdsplads  
 
Herudover er der afsat tid til at arbejde videre med nogle af de værktøjer, I har lært, så I kan 
fastholde dem fremover.  

  
Supervision 
Parallelt med undervisningen vil der løbende være supervision á 2 timer i mindre hold. 
Her vil I få sparring på, hvordan I helt konkret kan bruge metoderne og værktøjerne  i 
specifikke situationer.                                                   

  
 
 
Vi glæder os rigtig meget til at være med på denne kommende rejse                                
sammen med dig og dine kolleger, og vi håber, du glæder dig lige så 
meget. 
 

 
 

 

                                                                    
            Til dig der er leder 

 



 
 

 Axept er kendt for ekspertise, kvalitet, humor, glæde, personligt engagement  

        og for kompetente undervisere med mange års erfaring. 
 

 Axepts målsætning er, at deltageren opnår 100 % tilfredshed, hvorfor kurser og  

        uddannelsesmoduler løbende justeres og aktualiseres med sidste ny viden. 
 

 Axept tilbyder uddannelser, som igangsætter udviklingsprocesser, øger faglige 

        kompetencer og fastholder en løbende motivation og empowerment. 
 

 Axepts mission er at udbyde kurser og uddannelser indenfor coaching, kommunikation, 
        stresshåndtering, udvikling, ledelse og meget mere, der giver den enkelte deltager 
        størst muligt udbytte. 
 

 Axept udbyder seriøse og kundeorienterede ydelser på et kvalitativt højt niveau og har 
dygtige og professionelle konsulenter. 

 

 
Om Rikke Anderson: 
Rikke er en meget nærværende og kompetent underviser, fremragende til at holde fokus 
på det der skal læres, og til at give konstruktiv og udviklende feedback 
Hun formår at skabe en god stemning og får en til at føle sig set, hørt og mødt. 
Det var og er rigtig givende for min egen rejse.  
Heidi Byrdal  
 
 

Om Hanne Toft Christiansen: 
Super god formidler, imødekommende, glad og behagelig at være sammen med.  
Lene Winther Hansen, Hedensted Kommune—Bofællesskabet Højtoften 
 
 

Om Birgitte Jepsen: 
Birgitte var inspirerende og meget grundig – alle var hele tiden med. Fedt 
Bertil Kjærulff, Aarhus Business College 
 
 

Om Rikke Andersson: 
Rikke formår at ”komme ud over kanten” med sin undervisning. Hun bringer emner i spil fra 
den virkelige verden, hvilket gør at det bliver nemmere at visualisere det til egen hverdag.  
Rikke guider, vejleder og løfter sine kursister, hvilket gør at man som kursist føler sig tryg fra 
første dag. Rikke er sprudlende og energisk hvilket smitter af. 
Laila Dalholm, Esbjerg Kommune 
 
 

Om Hanne Toft Christiansen: 
Hanne er rigtig god til at holde gryden i kog, jeg kedede mig ikke på noget tidspunkt og  
føler også at jeg har fået en masse godt værktøj med i bagagen. Kan varmt anbefale kursus 
til evt. andre interesserede.  
John M. holdt, Brødrene Hartmann 
 
 

Om Birgitte Jepsen: 
Birgitte – du er en ener. Din positivitet, energi og engagement smitter. Og så har du nær-
mest uendelig paratviden og erfaring at øse af. Det er et privilegium at være studerende i din 
undervisning. 
Bente Ingemansen, Haderslev Kommune 

                                                                    
            Til dig der er leder 

 

Om Axept  

Hvad vores kunder siger om Axepts konsulenter 


