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Bevæggrunde for ændret stillingsbetegnelse.

Igennem de sidste par år har vi på Kildevældet set et stigende behov for at 
gentænke begrebet aktiviteter og stillingen som aktivitetsmedarbejder. Vi 
oplevede, at navnet ikke var i overensstemmelse med hvordan hverdagen på 
Kildevældet så ud for en aktivitetsmedarbejder, altså at navnet ikke havde fulgt 
med den positive udvikling der fagligt og kulturelt var sket i form af øget 
frivillighed, kerneopgave og rehabilitering.

I forbindelse med at vores aktivitetsmedarbejder meddelte sin fratræden pga. 
efterløn, fandt vi tiden inde til at gentænke aktivitetsbegrebet.

Vi lagde vægt på at tænke i nye veje, at brande Kildevældet og stillingen, 
at sikre bevægelsen for borgeren samt holde en økonomi indenfor 
rammen.
Vi endte med at lave følgende beskrivelse af hvad vi i dag betegner Eventen.
Eventen er omdrejningspunkt for det levede liv på Kildevældet.

Alle borgere her i huset har større eller mindre behov for pleje, men de har også 
behov for udvikling for krop og sjæl. Fra Eventen koordineres indsatsen for hele 
huset og målet er at gøre livet på vores plejecenter så berigende som muligt for 
den enkelte. Det gør vi både individuelt og i sociale fællesskaber.
Vi er nysgerrige på de livsværdier, de enkelte borgere har og forsøger at skabe 
rum til både nærvær og oplevelser. Vi er et lille team som arbejder tæt sammen 
med plejen og med frivillige kræfter for at skabe et indholdsrigt liv hver dag.

I sparring med lokal MED, bruger pårørenderådet på Kildevældet og den lokale 
ledergruppen blev stillingsbetegnelsen som aktivitetsmedarbejder omdøbt til: 
Eventfacilitator.

Der var 60 kompetente kandidater til stillingen, og vi har i dag ansat en dygtig 
eventfacilitator, som inden for den eksisterende økonomiske ramme, skal være 
med til at sikre at vi på Kildevældet kan løfte kerneopgaven.

Med venlig hilsen 

Dorthe Kjær Iversen
Områdeleder.


