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LAKS Handleplan 

 Aktionslæringsgruppen – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Familile- og Voksenstøtte  

Havlit 1 & 2 og Fjorden 

Beskriv formålet med ALGs handleplan og 

udfordring 

Arbejde med motivation til sundere livsstil gennem inddragelse af beboerne. 

 

Beskriv målgruppen 

  

Beboere i alderen 18-60 år med psykisk funktionsnedsættelse og sociale udfordringer.  

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

 

Indtil nu har vi i ALG mødtes 6 gange. I gennemsnit 1,5 times varighed pr gang. 

Antal borgere berørt af indsatsen/der har 

gennemført forløb i forbindelse med 

projektet 

 20 beboere. 

 

 

 

Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  KOST: 

Vi vil igennem viden finde sundere 

alternativer til madlavning. Uden at dette 

bliver for besværligt at lave. 

Delmål 1:   At personalet motiverer til sundere kost (Alle får/tager ejerskab) Opskriftsbog med let tilgængelige retter, udviklet af borgere med trin 

for trin opskrifter. 

Søge sundere opskrifter på internettet. 

Vælge sundere alternativer ved indkøb. 

Afholdelse af Livsstils dag personale og beboere, med oplæg fra 
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 diætist, personalet laver sund mad. 

LAKS skal være et fast punkt på teammøderne der afholdes en gang om 

ugen. Herunder tematisere det mere også i forhold til om personalet 

har de fornødne kompetencer. 

 

Indikator: At beboerne selv tager initiativ til at vælge sundere alternativ 

Status på indikator, midtvejs:__Beboerne overvejer mere sundere alternativer ved indkøb og tilberedning af 
mad._____________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: Personale og beboere 

 

Metode for måling af indikator:  

Ved observationer og dialog i madlavnings situationer i fællesksabet.  

Ansvarlig:  

Delmål 2: At få kosten skrevet ind som fast punkt i BUS (Beboer udviklings samtaler)   

Indikator:  At den er skrevet ind i BUS skema.  

Status på indikator, midtvejs: Er indskrevet i BUS skema og gennemgåes ved årlig BUS 

samtale________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: Helene 

Metode for måling af indikator: Opfølgning til BUS Ansvarlig:  

Delmål 3:  

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:_______________ 

Ansvarlig:  
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 Metode for måling af indikator:  Ansvarlig: 

Mål 2:  MOTION 

At vi kommer til at bevæge os mere, 

dyrke lidt mere motion, komme mere ud.  

Delmål 1:  At få det bedre fysisk og psykisk. Undersøge muligheder for brug af tilbud i kommunen herunder også 

benyttelse af kommunens faciliteter så som svømmehal, multihal, 

idrætshal, træningslokalet under Paraplyen.  

Afdække personaleressourcer herunder kompetencer indenfor 

områderne. 

Afdække behovet for de forskellige tilbud blandt beboerne.  

Motionstilbud (Idrætspædagog der en gang om ugen har cirkeltræning 

med beboere fra Havlit 1 og 2 og Fjorden)  

At gå ned at handle to gange om ugen 

At have det på som punkt på fællesmøder og husmøder 

Afholdelse af Livstilsdag.  

 

 Indikator: De får mere fysisk og psykisk overskud.  

Status på indikator, midtvejs:__Flere beboere vælger at bevæge sig mere i dagligdagen, ved at vælge at gå 
eller cykle rundt.______________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: Personale og beboer 

 

 Metode for måling af indikator: FIT måling Feedback informed treatment.  

Italesætte punktet med beboerne, tale med beboerne 

Ansvarlig:   

 Delmål 2: At få skrevet punktet ind i BUS skema  Helene 

 Indikator:  At det fremgår af BUS skema 

Status på indikator, midtvejs:____Er indskrevet i BUS samtale, og gennmgåes med hver enkelt beboer ved 

årlig BUS samtale____________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: Helene 
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  Metode for måling af indikator:  Ansvarlig:  

 Delmål 3:  

 Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:_______________ 

Ansvarlig:  

 Metode for måling af indikator:  Ansvarlig: 

 


