Forslag til praktik-muligheder for udvalgsmedlemmer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Område Børne- og
Familieafdelingen
Center for Børn, Unge og Familier

Indhold
-

Være ”føl” ved en leder i et tilbud/institution (Danahus, Stjernehusene, Døgncenter Nibe)

-

Være ”føl” i sundhedsplejen

-

Deltage i et forældrekursus

-

Være ”føl” ved en leder i et tilbud/institution (Parasollen, Svenstrupgaard, Varmestue,
Herberg/Krisecenter)

-

Være ”føl” i bo- og gadeteam

-

Deltage i udsatterådsmøde eller lign.

-

Frivillig på udsattedag eller andre arrangementer

Område centrum/sydvest

-

Være ”føl” i en daginstitution

Område nord/øst

-

Være ”føl” i en daginstitution

Tandplejen

-

Være ”føl” ved en medarbejder på en tandklinik

-

Frivillig ved Tandbussen

-

Være ”føl” ved en medarbejder i Træningscenter for børn og unge

-

Være ”føl” ved en indsatspædagog

-

Være ”føl” ved en medarbejder i Kroppen på Toppen

-

Være ”føl” ved en teamleder/dagplejepædagog i et team i dagplejen

-

Besøge et gæstehus

Center for Voksne

Udviklingsafsnit for Børn og Unge

Dagplejen

-

Besøge en legestue

-

Frivillig ved et arrangement

-

”Føl” ved en opsøgende medarbejder

-

Være ”føl” i et fritidscenter, Stedet i Vejgaard eller Midtbysjakket

-

Være ”føl” i De Tværfaglige Teams – (rådgivningsbesøg i institution)

-

Praktik hos en rådgiver

-

Deltage i et netværksmøde

-

Deltage i samtale

-

Følge en rådgivers dag

-

Praktik hos en rådgiver

-

Følge en rådgivers dag.

-

Deltage i visitation til Servicelovssager

Bostøttekorps, Uddannelseshuset

-

Følge en bostøttes arbejde

Den Centrale Visitation

-

Følge arbejdet med at matche en sag til anbringelse

Familieplejen

-

Følge arbejde med at matche til en anbringelse

-

Deltage i undervisning

Netværkskoordinatorerne

-

Følge en netværkskoordinator en dag

Socialsekretariatet –
boliganvisningen

-

Følge arbejdet en dag i boliganvisningen herunder visitation til opgangsfællesskaber

Center for Tværfaglig Forebyggelse

Socialafdelingen
Familiegruppe/specialgruppe

Socialcenter (Ydelse- og
Socialcenter, Uddannelseshuset,
Integration)

Jobcenter Aalborg
Jobhuset

-

Se indgangen, være med til infomøde for forsikrede ledige, være med til samtale, komme
med jobkonsulent ud til virksomhed, være med til at udarbejde jobplan i WB

Uddannelseshuset

-

Første møde med den unge i indgangen, infomøde, være med til samtale, deltage på
teammøde, følge en mentor

Job & Aktivhuset

-

Være med til samtale, være med på teammøde, være med til Rehabiliteringsmøde, følge
en mentor/kombimedarbejder, følge en jobkonsulent – evt. på besøg i Virksomhedscenter

Sygedagpengehuset

-

Være med til samtale, være med på teammøde, følge en jobkonsulent

JC Integration

-

Være med til samtale med tolk, deltag i teammøder, følge en jobkonsulent, følge en
kombimedarbejder, evt. besøge sprogskolen og deltag under undervisning

Projektafsnittet

-

Være med som ”ansat” i Haveaktivering, GenBrugNord, Projekt ”Uddannelsesvejen”

Virksomhedsservice

-

Følge en virksomhedskonsulent ude ved virksomhederne og på kontoret (administration),
vær med til at lægge job på Jobnet, deltage i teammøde,

Revalideringscenter

-

Være hjælpe-værkstedsmedarbejder, være med til samtale på Rute 42, deltag i teammøde

JC Sekretariatet

-

Følge en konsulent (socialfaglig konsulent eller planlægger)

Såfremt udvalgenes medlemmer har specifikke ønsker til en praktik, som ikke er nævnt i det ovenstående er de velkomne til at kontakte
sekretariatet, der vil tilrettelægge en dag.

