”I må da gerne komme hvert år til jul”!

Socialchef Anette Holm overrækker Sundhedsprisen 2018 til
Lene Buchhave, Conny Munksgaard og Lone Bitsch, Uddannelsescenter Mariebjerg

Socialafdelingens sundhedspokal 2018
Socialafdelingens sundhedspokal uddeles hvert år til en kollega eller et team, som
fortjener en særlig tak for indsatsen på sundhedsområdet.
Torsdag den 19. december ønskede medarbejderne på Mariebjerg hinanden glædelig jul over en kop kaffe, og de undrede sig måske lidt, da socialchef Anette Holm,
uanmeldt dukkede op for at tage del i hyggen.
Anette Holm orienterede bl.a. om Netværksgruppen for Sundhed og de mange fine
og gode tiltag, som har ”fået liv” i Socialafdelingen, hvor fokus specielt er rettet mod
borgerens sundhed – såvel mentalt som fysisk.

MEN ærindet var egentlig en overraskelse i form af overrækkelsen af årets sundhedspris, som er ét af netværksgruppens tiltag. Prisen honorerer en ekstra stor indsats på sundhedsområdet – og efter indstilling fra kolleger.
På baggrund af flere velbegrundede indstillinger er valget faldet på Lene Buchhave,
Conny Munksgaard og Lone Bitsch, alle medarbejdere på Uddannelsescenter Mariebjerg.
Indstillingen blev begrundet med den store indsats, Lene, Conny og Lone har ydet i
forbindelse med opstarten af “Unge i Front”, som er et samarbejde med DGI og STU
på Uddannelsescenter Mariebjerg.
De tre undervisere har i samarbejde med DGI udformet deres eget koncept for en
”hjælpetræner-uddannelse” med afsæt i ”Unge i Front-konceptet”.
Anette Holm udtaler, at valget faldt på disse tre kandidater, fordi deres indsats har fokus på at få vore borgere inddraget i almene fællesskaber, og fordi initiativet bygger
bro mellem det ”særlige” og det ”almene”.
”Unge i Front”
”Unge i Front” er et praktisk orienteret valgfag, hvor de unge under STU’en tilbydes
en tilpasset ungevejleder-uddannelse, som både bidrager til de unges egen sundhed,
men også lærer dem at være medskabere og at sætte aktiviteter i gang.
De lærer at være den gode hjælpetræner, at være en del af et fællesskab og at tage
ansvar.
De unge skal som led i deres uddannelse deltage i praktik som hjælpetræner på et
hold, i en forening eller ved aktiviteter på skolen.
”I må da gerne komme hvert år til jul”! Sagde en medarbejder fra Mariebjerg efter uddelingen af prisen. Og det vil Anette Holm da heller ikke have spor imod, når anledningen er at anderkende en særlig indsats på det sundhedsmæssige område til gavn
for Socialafdelingens målgruppe.
Nominerede til årets sundhedspokal
Anette Holm gav udtryk for, at valget ikke har været let, med at det er glædeligt, at
der også i 2018 har været flere indstillinger til prisen. Hun fremhævede, at det også
siger en del om de kolleger, som har indsendt indstillingerne. Dermed er der for hver
indstilling mindst to parter, der har fokus på sundhed og effekten af dette fokus.
Følgende var nomineret til at modtage sundhedspokalen i 2018:
Fleksjobteamet på Montagen:
 Pia Moskjær
 Christel Kristensen
 Hanne Møller Bramsen
 Jan Ibsen
 Jeanette Ørskov
 Jane Thøgersen Schmidt


Inger Vejlgaard Nielsen og Tina Kølbæk, Kafferisteriet



Lone Engsig, Uddannelsescenter Mariebjerg



Lene Buchhave, Conny Munksgaard og Lone Bitsch, Uddannelsescenter
Mariebjerg



Lene Noe og Trine Elkjær, Uddannelsescenter Mariebjerg

Netværksgruppen for sundhed
Alice Ervolder Olesen konstaterer på vegne af Netværksgruppen for Sundhed, at der
arbejdes med sundhed på mange fronter i Socialafdelingens centre:
”Netværksgruppen for Sundhed finder det vigtigt at have fokus på mangfoldigheden i
forhold til definitionen af sundhed. Vi prøver via inspiration og deling af viden med
hinanden at fange, hvad der rører sig såvel i Socialafdelingen som i samfundet som
helhed, og det er med glæde, at Netværksgruppen for Sundhed igen i 2018 kan uddele Sundhedspokalen”.

