
Nyhedsmail august 2022
Så har vi afholdt ferie og mon ikke det samme gælder jer – derfor en

nyhedsmail med de sidste nye informationer.

Ny kollega
Vores nye kollega Maja Tvarnø, ergoterapeut, starter den 1.
september og det ser vi meget frem til  

Det er altid dejligt at få nye
kompetencer og ”øjne” ind på vores
arbejdsplads – og Maja kommer fra et
job som arbejdsmiljøkonsulent hos
Avidenz A/S Autoriseret
Arbejdsmiljørådgiver og har tidligere
blandt andet været ansat som
underviser på Social og
Sundhedsskolen Fyn og på AMU Fyn
samt haft ansættelse i flere kommuner.
Hun har løbende uddannet sig i relation
til sine ansættelser.

De næste måneder vil I derfor møde Maja sammen med jeres konsulent Dorte
Vennerstrøm, når I deltager på vores kurser eller har os ude som undervisere,
ligesom nogle af jer vil træffe dem på netværksmøder o.l. Desværre betyder det
også at Dorte stopper med årets udgang da hun har valgt at gå på pension.

Ny kollega Søges
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Og så søger vi med start i det nye år en ny kollega på Sjælland da vores kollega
Helle Buggeskov har valgt at gå på pension i løbet af foråret 2023. Vi slår allerede
stillingen op nu, så I har tid til at overveje at søge eller dele opslaget med en
Ergoterapeut eller fysioterapeut som I tænker kunne være interesseret. Læs mere
om stillingen her og ring eller mail til Christian 23688734/
christian@spilerdug.dk. Eller Helle Buggeskov  41808352 / helle@spilerdug.dk

Kurser
På vores hjemmesider kan du allerede nu tilmelde dig vores kurser rundt om i
Danmark.  Vi har valgt fortsat at holde fast i vores kursus i Spilerdug og forflytning
som heldagskursus og afholder derudover 3 halvdagskurser i ”Påklædning af
overkrop”, Påklædning af Underkrop” samt ”Forflytning til og fra seng” som er et helt
nyt kursus. Se mere her hvor du også kan tilmelde dig, gerne sammen med dine
kolleger.

Forflytningsvejlederuddannelse
Vi uddanner i efteråret 2 hold forflytningsvejledere henholdsvis på Jonstrupvang og i
Lolland kommune. Og til foråret slår vi nye hold op der er åbne, det vil sige at man
kan tilmelde fra forskellige arbejdspladser. Den ene ForflytningsVejlederUddannelse
afholdes i Sorø og den anden et sted i Jylland. Du kan allerede nu se datoerne og
tilmelde dig vores ForflytningsVejlederUddannelse i Sorø. Datoer og sted for
ForflytningsVejlederUddannelse i Jylland kommer senere. Lige nu arbejder vi på at
finde egnede lokaler. 
Læs om uddannelsens varighed, indhold og pris her, hvor du også kan tilmelde dig. 
Vores hold er på 12-16 deltagere og vi er altid 2 undervisere

Fagligt træf
Efter sommer kommer … Fagligt Træf,
og som jer glæder vi os til endelig at
kunne møde hinanden face to face. Vi
deltager med faglige aktiviteter på
standen og holder også 2 workshops
om Analyse af Forflytnings-
hjælpermidler –

en metode der gerne skulle bringe jer tættere på det forflytningshjælpemiddel der
matcher borgerens funktionsniveau, de fysiske rammer det skal anvendes i og
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hjælperens kompetencer bedst. Metoden har vi udviklet over årene og den er en del
af vores Forflytningsvejlederuddannelse.

Vi har været på kursus
I juni var vi på kursus hos HMC Sverige som er specialiseret i uddannelser indenfor
forflytninger. Vi har fået megen inspiration til nye øvelser og nye måder at vurdere
den enkelte borgers behov og ressourcer ud fra en smerte, rehabiliterings- og
funktionperspektiv. 
Den nye viden er vi allerede ved at indarbejde i vores kurser og praksis. 

Facebook
Del jeres oplevelser med os og andre
Vi slår jævnligt ideer, tips og trick samt kurser op på vores FB-side. Der ligger også mange videoer til inspiration. Vi
er stadig ret vilde med at dele viden, så gå ind hjælp os med at dele viden ved at Dele, like og følg os.

Facebook YouTube Website
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