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Handicapområdet – Organisation  Godkendt af: 

Selvstyrende teams 2.1 

Navn på gruppen: Opgaver og ansvar  Revideres: 

Selvstyrende team i 
Handicapafdelingen i 
Billund kommune 

Teamet arbejder inden for de givne rammer og vilkår i Handicapområdet i Billund 
Kommune og har evne og vilje til at tage ansvar for planlægningen og 
gennemførelsen af den pædagogiske opgave/kerneopgaven for udvikling og 
vedligehold/progression af borgere, som er udviklingshæmmede. 
 

Teamorganiseringens forventede effekt 

 arbejdsglæde 

 lavt sygefravær 

 lavt vikarforbrug 

 stor fastholdelse af personale 

 økonomisk ansvarlighed 

 tilfredse borgere 

 tilfredse pårørende  
 

Formål 
Vi understøtter et 
handicapområde med 
muligheder og kompetencer 

Selvstyrende teams fremmer ved fælles ansvar 

 nærhed og selvstændig handlekompetence i mødet med borgeren, fordi 
o  teamet oparbejder fælles viden og gensidig tillid, som fører til 

tydelige rammer, muligheder og tryghed for borgeren.  

 ledelse i en decentral og geografisk spredt struktur, fordi  
o teamet udvikles gennem organisationen i en gensidig ansvarlighed 

mellem ledelse og medarbejdere.  

 ”sammen finder vi ud af det” og øvrige fælles strategier 
o det selvstyrende team er forpligtet ressource- og vidensmæssigt med 

andre teams og hele organisationen. 

  Arbejdsglæde og trivsel 
o Teamet udvikler kommunikative kompetencer som bidrager til et 

fælles sprog og den løbende forventningsafstemning og dermed et 
godt arbejdsmiljø.   
 

Styringsværdier 
1. Budget i balance 
2. Fleksibilitet 
3. Værdi for borgeren 

 Budget i balance – betyder, at vi med indsigt i økonomi og fælles procedurer 
er i stand til at omfordele opgaver og levere kvalitet i arbejdet 

 Fleksibilitet – betyder, at vi fordeler arbejdsopgaver efter styrker, ønsker og 
den tid, der er til rådighed  

 Værdi for borgeren – betyder, at vi med fælles kendskab, mål mv. til teamets 
borgere kan hjælpe hinanden med at løse opgaven og med forskellige 
perspektiver 

 

Færdigheder 
Det, vi skal mestre 

Teamet bringer sine samlede færdigheder i spil, herunder   

 Kommunikationsevner 

 Samarbejdsevne socialt og fagligt 

 Faglighed i forhold til pædagogiske udfordringer / kerneopgaven 

 Evne til i fællesskab at lære nyt 

 Omstillingsparathed og rummelighed 

 Initiativ 

 Koordinering og effektiv planlægning 
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Prioriteter 
Det, der skal fokuseres på og 
skabes tid til 

 Planlægning og samarbejde om det daglige pædagogiske arbejde på kort og 
længere sigt 

 Fordeling af arbejdsopgaver, dag til dag, årshjul m.v. 

 Fælles team ånd, kultur – etik – faglighed   

 Refleksion og vidensdeling  

 Kollegavejledning og supervision 

 Effektivt ressourceforbrug 
 

Arbejdsværdier 
Det, der skal sættes i centrum 
for indsatsen 

 Værdsætte teamets selvstændighed inden for givne rammer 

 Værdsætte forskellig faglighed  

 Værdsætte hele handicapafdelingens succes 

 Værdsætte teamets og den enkeltes succes 

 Værdsætte samspillet om og med borgeren 

 Værdsætte prioriteringer ud fra de overordnede fælles strategier 
 

Ressourcer  
   

Teamet sammensættes under hensyn til opgaver og mål 
 
Teamet tildeles en økonomisk ressource til  

 aktiviteter sammen med borgerne, ferie og udflugter mv. 

 kollegavejledning og supervision 
 
Selvstyringen er underlagt 

 ressourcer, vagtplanlægning, ferie mv. koordineres med en overordnet 
vagtplanlægger og under de gældende arbejdstidsregler 

 vikardækning koordineres med en overordnet vikaransvarlig 
 

Metoder Teamet kompetenceudvikler sig selv og nyskaber løsningen af kerneopgaven ved 
fælles refleksion over opgaveudførelsen ud fra konkrete metoder, herunder 

 Den anerkendende tilgang 

 Neuropædagogik 

 Aktionslæring 

 Strukturerede møder, som indeholder 
o dag-til-dag opgaver og udvikling  
o opmærksomhed på den gode historie 

 Skelne mellem det det faglige – det personlige – det private 

 Bruge forskellighed og hinandens ressourcer 

 Kollegavejledning 

 Supervision 
 

Teamets opgaver og 
ansvarsområde 

Teamet tilrettelægger og løser kerneopgaven på kort og lang sigt, herunder 
  

 Borgeren 
o Udarbejder indsatsplaner 
o Tilrettelægger, gennemfører og evaluerer det pædagogiske arbejde i 

forhold til indsatsplan og serviceniveau 
o Pædagogisk udvikling i forhold til borgerens hverdag   
o Planlægning af aktiviteter, herunder ferieture 
o Håndtering af beboermidler, kostkasse etc 
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 Personale 
o Arbejdsplanlægning og fordeling af opgaver mellem 

teammedlemmer 
o Koordinering med overordnet vagt- og vikaransvarlig  
o Udarbejde oplæg til ferieplanlægning 
o Udarbejde oplæg til vagtplanlægning 
o Afholdelse af temadage og intern kompetenceudvikling 
o Tilrettelæggelse af teammøder, herunder kollegavejledning og 

supervision 
 

 Økonomi 
o Ansvar for overholdelse af tildelt budget 
o Ansvar for at have opmærksomhed rettet mod hele 

Handicapområdets økonomi/budget 
 

 Digitalisering 
o Dokumentation i Avaleo 
o Implementere digitaliserings- og velfærdsteknologi i takt med 

eventuelle indkøb 
 

 Samarbejdsrelationer 
o Sikrer kvalitet i samarbejde med pårørende 
o Sikrer kvalitet i samarbejdet med Myndighed og andre relevante 

samarbejdspartnere 
 

Teammedlemmet Det tilstræbes, at teamet udgøres af 5– 7 medlemmer, og teamet  

 Indretter sin praksis, så den lever op til de aftalte principper, mål og værdier i 
teamet 

 Tager medansvar for teamet 

 Er tydelig med eget bidrag og forventninger til teamkollegerne  
 
Teamkoordineringsopgaver går på skift og indeholder ex. 

 Planlægning og koordinering af opgaveløsning 

 Koordinering af dagsorden til teammøder 

 Mødeledelse af teammøder 

 Koordinering af informationer 
 

Følgeskab Teamet understøtter sin leder og hinanden i at udøve god ledelse, herunder 

 Teamlederen deltager efter behov og gensidig aftale i teammøder 

 Team og teamlederen aftaler den gensidige tilgængelighed (træffetid) 
 

Organisation Selvstyrende teams ledes af en teamleder. 
Det indebærer, at  

 teamlederen og teamet gensidigt etablerer rummet mellem ledelse og 
selvstyring  

 teamlederen kan deltage i teammøder både vedrørende konkret 
opgaveløsning og kompetenceudvikling  
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 teamet har en mindre og afgrænset økonomisk ressource til rådighed 
 

Beslutningskompetence Der henvises til særskilt kompetenceplan, der er under udarbejdelse. 
Vagtplanlægning foregår under hensyn til fælles styringsprincipper for 
vagtplanlægning.  

Evaluering  Teamudviklingssamtale en gang årligt sammen med teamleder 

Implementering  Fælles viden/forståelse af selvstyrende team (foredrag, workshop, kursus) 

 Mål og succeskriterier for teamet sættes i samarbejde mellem teamleder og 
team 

 Evaluering og opfølgning på aftaler i f. t. mål og succeskriterier 

 Krav til indhold i teammøder: planlægning, udførelse, refleksion og læring 

 Opmærksomhed på faldgruber fx stressede medarbejdere, over- og 
underledelse 

 

 


