
Faglig koordinator i Aktivitets- og Udviklingsteamet 

Organisatorisk er du som faglig koordinator i AUT-teamet indplaceret, så du refererer direkte til 

udviklingsleder. Udover kolleger i teamet, samarbejder du som faglig koordinator indenfor beskæftigelse, 

aktivitet og idræt tæt sammen med et, for beboeren og indsatsen. Som faglig koordinator er dit fokus på at 

koordinere indsatsen med relevant netværk i den individuelle såvel som den koordinerede tværgående 

indsats på Parkvænget. Relevante samarbejdspartnere er øvrige teams eks service, køkken og 

husassistenter, kontaktpersoner, mentorer, arbejdspladser og andre fagpersoner udenfor Parkvænget.  

Den faglige profil er en socialfaglig-, pædagogisk- eller sundhedsfaglig uddannelse. Der lægges vægt på at 

den faglige koordinator har erfaring og gode resultater indenfor planlægning, koordinering samt opfølgning 

af aktiviteter planlagt sammen med beboer, team, kontaktpersoner og andre samarbejdspartnere.  

Det vægtes at faglig koordinator er uddannet indenfor idræt. Er god til at engagere og inspirere til 

bevægelse og deltagelse i aktive fællesskaber. 

Den faglige koordinator tænker kreativt og innovativt. 

Den faglige koordinator skal i samarbejde med beboere, sagsbehandlere og kontaktpersoner lægge plan for 

det fremtidige arbejde med den enkelte beboer. Der lægges vægt på at kunne demonstrere et 

rehabiliterende blik på indsatsen overfor beboeren, såvel som på hvordan vi på Parkvænget sikrer en 

bæredygtig indsats overfor den enkelte, hvor vi værdigt altid arbejder mod en mindre indgribende indsats.  

Det er vægtet at faglig koordinator er medvirkende til at sikre udfærdigelse af faglig relevante, 

målspecifikke dokumenter som beskriver den progression som indenfor Aktivitet, Beskæftigelse eller Idræt 

er tilbudt og afholdt i samarbejdet med beboeren. Der lægges vægt på at kunne sikre den kontinuerlige 

indsats via veltilrettelagte forløb for den enkelte. 

Som faglig koordinator anser du hele Parkvænget som din arbejdsplads. Du bidrager aktivt ind i den 

organisatoriske sammenhængkraft og faglige udvikling af Parkvænget. 

Du er handlekraftig og har fokus på at skabe resultater for beboeren i tværgående samarbejde. 

Du er åben for at udvikle og evaluere dine faglige kompetencer, og er indstillet på at modtage vejledning, 

coaching, supervision og uddannelse. 

 

Faglig koordinering betyder at du:  

• Har fokus på samarbejde ift at afdække relevante indsatser for den enkelte beboer. 

• Fungerer i samarbejde med kontaktpersoner som mentor i disse forløb 

• Afholder dialog møder, status møder, deltager i projekter 

• Sikrer, at støtten til den enkelte beboer afstemmes i samarbejde med denne, og tager 

udgangspunkt i samt justeres i takt med at beboerens ressourcer og behov ændrer sig. 

• Kvalitetssikrer, at de borgerrettede ydelser og dokumentationen heraf afspejler gældende 

lovgivning på området, i samarbejde med jobcenter 

• Er ansvarlig for, at indsatsen er i overensstemmelse med Glostrup politiske målsætninger 

• Bidrager til at understøtte Parkvængets mål, strategi og udvikling  

• Tager del i at omsætte mål for din team i samarbejde med ledelse i øvrigt.  



• Er innovativ og medvirker til at omsætte langsigtede mål til kortsigtede, operationelle og 

praksisnære mål 

• Deltager konstruktivt og engageret, i alle sammenhænge du indgår i  

• Skaber resultater i forhold til at nå de opstillede mål for beboeren og Parkvænget i øvrigt.  

 

 


