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BILAG 2 

Bilag  indeholder foreløbige hovedpunkter fra observationsstudier på daghjemmet, som blev 
afviklet ved udgangen af  af en forskningsassistent fra Syddansk Universitet. Disse punkter 
er blevet inddraget i udarbejdelsen af opgavebeskrivelsen.  

Hovedpunkter fra observationer 

 Det er næsten udelukkende køkken/alrum og det store aktivitetsrum, som benyttes i løbet 

af dagen. De små rum bruges udelukkende til hvile under fælles ”middagslur” til borgere, 
som selv kan gå, og som ikke ønsker at forstyrres af andre. 

 Lige nu er der ikke forhold/objekter, som fremmer initiativer til aktiviteter fra borgerne 
selv. Få gange har nogle få borgere sagt, at de gerne vil være fysiske aktive (både 
kørestolsbrugere og ikke), enten et spil (boldkast), eller hvis der blev sat en ribbe op i 

aktivitetsrummet. Her handler det om, at personale så griber dette og sætter i gang. Nogle 
gange sker dette med det samme, mens andre aktiviteter/ønsker ikke igangsættes af 
personale. Der er ikke mønster i, hvilke aktiviteter der reageres på med det samme fra 
personale side, og hvilke der ikke gør. 

 Når aktiviteter startes, er det personale, som skal igangsætte. Det hænder, at nogle borgere 

snakker om samfundsaktuelle ting, fx ting de har hørt i radioen, eller ting, de kan huske, de 
har gjort i barn-/ungdom, og personale så griber de elementer og sætter film/dokumentar 
på eller finder spil frem. Jeg har endnu ikke observeret, at borgerne selv henter ting i reolen 
og inviterer til aktiviteter. 

 Rummene hænger ikke sammen. Borgerne bevæger sig typisk fra køkken/alrum til 
aktivitetsrum på opfodring fra personale. Det sker, at de selvstændigt finder ind i 
aktivitetsrummet efter middag, når de skal hvile. 

 Sådan som strukturen er nu, giver dette muligt en stemning af, at borgerne er gæster. Der 

dækkes bord til dem, og der ryddes af efter dem. Ligeledes laves der mad og serveres for 
dem. De indgår ikke i ”hverdagsaktiviteter”. Der er én gang i løbet af alle observationer 
blevet spurgt til, om borgerne ville hjælpe med hverdagsforhold.  

 Det store vindue parti i køkken/alrum fungerer godt. Det giver ofte anledning til snak, hvor 
borgerne selv tager initiativ, fx om vejret, årstiden eller mennesker, som går på stien i 

skoven eller ude foran (inden for hegnet). 

 Borgerne spørger af og til til hinanden, hvis en person enten holder pause, er syg eller 
rykket over på et andet hold. Nogle borgere kan huske, mens andre ikke kan sætte ansigt på 
vedkommende.  

 Det er vigtigt at være opmærksom på, at aktiviteter er præget af sæson/årstid. 


