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1. Formål 
Formålet er at sikre, at der på Synscenter Refsnæs er relevante, faglige kompetencer til at levere en 
kvalificeret indsats.  
 
2. Anvendelsesområde 
Ansatte på Synscenter Refsnæs  
 
3. Indikator 1 
3.1 Retningslinjer for hvordan kompetencebehov vurderes, så det sikres, at kompetencerne 
matcher opgaverne i daglig praksis 
Ledelsen vurderer løbende kompetencebehovet i forhold til de opgaver der skal løses, og iværksætter 
den nødvendige opkvalificering af funktioner og uddannelsesindsats. Én gang årligt afholdes der 
MUS/GRUS/LUS – samtaler med henblik på afdækning af kompetencer og aftaler om 
kompetenceudvikling i den kommende periode.  
 
3.2 Kompetenceudviklingsplan for Synscenter Refsnæs’ samlede kompetencebehov i forhold til 
nuværende og fremtidige opgaver 
Synscenter Refsnæs har udviklet en kompetenceudviklingsmodel der beskriver kompetencer i 4 
niveauer, hvor det højeste kompetenceniveau er specialist.  
Det er ud fra denne model at ledelsen vurderer kompetencebehovet og behovet for udvikling, og det er 
ud fra denne model at centerledelsen vurderer indsatsen i forhold til det samlede kompetenceniveau. 
Modellen er en samlet plan for kompetenceudvikling og er udarbejdet i samarbejde mellem ledere og 
medarbejdere. Kompetenceudviklingsmodellen er beskrevet på intranettet under fanen ”fagligt” og 
vedhæftet som bilag.  
Derudover har de faglige miljø, som etableres på baggrund af projekt Synsfaglige kompetencer og 
faglige miljøer, til opgave at afstemme og vurdere kompetenceudvikling idenfor de 7 nuværende 
delprojekter.  
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4. Indikator 2 
4.1 Retningslinjer for hvordan ledelse og medarbejdere samarbejder om den enkelte 
medarbejders kompetenceudvikling i relation til Synscenter Refsnæs’ samlede 
kompetencebehov 
Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at være opsøgende i forhold til egen kompetenceudvikling.  
Nærmeste leder er i samarbejde med den enkelte medarbejder ansvarlig for den enkelte medarbejders 
kompetenceudvikling i relation til Synscenter Refsnæs’ samlede kompetencebehov og 
kompetenceudviklingsmodel.  
Nærmeste leder koordinerer og samarbejder med centerledelsen i relation til Synscenter Refsnæs’ 
samlede kompetencebehov. 
Der er udarbejdet og iværksat et ansøgningsskema til medarbejdermes ansøgning om deltagelse i 
kurser/konferencer og uddannelse, som efter aftale med nærmeste leder, sendes til et konferenceudvalg 
med henblik på at kvalificere medarbejdernes formålsbeskrivelser og sikre, at kompetenceudviklingen 
bidrager til at løse kerneopgaven. Efterfølgende er der ligeledes udarbejdet og iværksat et skema til 
udfyldelse senest 14 dage efter endt kursus/konference/uddannelse, med henblik på at kvalificere 
medarbejdernes refleksion angående udbytte, anvendelse af læring i praksis og videre formidling.  
 
5. Indikator 3  
5.1 Retningslinjer for hvordan ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse 
og medarbejdere benyttes 
Der er etableret supervision for det pædagogiske personale på boområdet og i skoleregi.  
Der ydes som standard sagssupervision 4-6 gang i løbet af et år på hver enhed. For ledere på 
Synscenter Refsnæs gælder, at sparring og/eller faglig supervision foregår i ledelsesgruppen på tværs af 
ledelsesområder.  
 
6. Indikator 4  
6.1 Retningslinjer for hvordan det sikres, at arbejdet tilrettelægges, så borgere har tilstrækkelig 
kontakt til personale med relevante kompetencer 
Nærmeste leder af medarbejdere, der arbejder direkte med borgerne, er ansvarlig for at sikre 
tilrettelæggelse af arbejdet, så det sikres, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer.  
 
7. Ansvarsforhold 
Ledelsen er ansvarlig for, at det retningsgivende dokument og retningslinjerne er kendt af de ansatte, 
som har ansvar for at efterleve disse.   
Nærmeste leder er i samarbejde med den enkelte medarbejder ansvarlig for den enkelte medarbejders 
kompetenceudvikling i relation til Synscenter Refsnæs’ samlede kompetencebehov og 
kompetenceudviklingsmodel.  
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