
Ergoterapeutisk praktikbeskrivelse til Antons Hus 

 

PÅ Antons Hus arbejdes der tværprofessionelt mellem flere forskellige faggrupper og også på tværs af 

aflastning og bosteder. Derfor må man forvente skæve arbejdstider med lange 12 timers vagter i 

tidsrummet 6-20 samt hver anden weekend, i helligedage og ferier. 

Vi arbejder ud fra mål fra COPM lavet i samarbejde med forældrene, men der ligger ikke handleplaner og 

træningsplaner for hvert enkelt barn. Vi arbejder hverdagsrehabiliterende, dine ergoterapeutiske 

observationer foregår gennem hverdagsrutiner, aktiviteter og leg sammen med børnene. Ergoterapien er 

tænkt ind i hverdagens aktiviteter og gøremål, det være sig blandt andet personlig pleje og praktiske 

opgaver. Der tages altså ikke børn ud af en sammenhæng for at lave individuel træning. 

Det ergoterapeutiske personale gør brug af følgende redskaber: 

- COPM 

- OPT 

- Sensory Profile 

- Smart mål 

- Aktivitetsanalyse 

- ADL 

- Rideterapi 

- Observation i hverdagen 

- Sanseintegration 

- Musikterapi 

- hverdagsrehabilitering 

Derudover er vores fokus at øge børnenes livskvalitet gennem særligt udvalgte betydningsfulde aktiviteter, 

der er tilpasset det enkelte barns individuelle behov, ønsker og interesse. Det kan f.eks. være lyd-og 

lysterapi, musikterapi, ridning, svømmehal, ude- og indeleg, håndbold samt diverse aktiviteter ude af huset. 

Som arbejdsplads har vi nogle forventninger til dig som mulig studerende, dette er blandt andet, at du kan 

arbejde efter vores normer og værdier i et samarbejde mellem børn, forældre og personale.  

Det forventes, at du arbejder minimum 30 timer om ugen gennemsnitligt, for at du kan få et realistisk 

indblik i arbejdet hos os, ligeledes deltagelse i et ugentligt personalemøde.  Der er ikke mulighed for at lave 

skrifteligt arbejde såsom studieopgaver i arbejdstiden eller i afdelingerne. Grundet arbejdstiderne og 

afdelingernes placering er det vigtigt, at du har egen bil. Vi arbejder alle ugens dage, aftener, weekender, 

ferier og helligdage. Arbejdstiden for studerende ligger mellem 6 og 21. Der vil være 2 gange 13 timers 

vagter i din arbejdsweekend. Arbejdstiden er ikke fordelt ligeligt hver uge, hvilket vil sige, at du arbejder 

flere timer i den uge, hvor du har arbejdsweekend. 

Vi kan som praktiksted ikke tilbyde en kliniskvejleder men i stedet bliver du tilknyttet en ergoterapeutisk 

kontaktperson.  Ved opstart af praktikken i Antons hus vil du blive introduceret til vores personale politik, 

herunder rygning, mobiltelefoner, sikkerhedsprocedure mm.  

Det vi som praktiksted kan tilbyde er et realistisk indblik i, hvordan arbejdet med handicappede børn og 

unge er på et privat aflastning og bosted.  Vi tilbyder et tværfagligt samarbejde med blandt andet 

pædagoger og sygeplejesker.  Samtidigt får du rig mulighed for at afprøve diverse ergoterapeutiske 

redskaber og kompetencer. Du får mulighed for at tage ansvar for at planlægge og udføre aktiviteter med 



børnene både individuelt og gruppevis. Du vil i løbet af en praktik få en klar og tydelig erfaring med det 

ergoterapeutiske arbejde med lige netop denne målgruppe. 

Se yderligere information om vores afdelinger på vores hjemmeside www.antonshus.dk  

http://www.antonshus.dk/
http://www.antonshus.dk/

