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Politisk Strategi for ”Rekruttering, Fastholdelse og Onboarding” 

Strategi under Handicap og Psykiatri 

 

Strategien for Rekruttering, fastholdelse og onboarding er udvalget for Social & Ældres politisk 

strategiske sigtelinje for arbejdet med strategiske område i Handicap og Psykiatri i 2022 – 2024.  

Udvalget for Social og Ældre skal fastlægge de overordnede strategiske pejlemærker/målsætninger 

på området. 

Det er forvaltningens opgave at konkretisere og operationalisere målene gennem delmål og 

planlægning af indsatser. 

Strategien er en del af strategierne for Handicap og Psykiatri. 

Indledning: 
Det overordnede mål med strategien er, at sætte nogle strategiske pejlemærker med dertil hørende 

indsatser, som kan understøtte rekruttering, fastholdelse og onboarding til fag-området, der 

relaterer sig til Handicap og Psykiatri på både tilbuds – og myndighedsområdet.   

Alle 3 elementer er væsentlige at have fokus på, da de har en indvirkning og indflydelse på hinanden, 

og kan i den optik ses som en værdikæde, der er betinget af hinanden. Jo bedre onboarding af nye 

medarbejdere, des større sandsynlighed for at fag-området kan fastholde medarbejderne på 

arbejdspladsen, hvilket igen kan have en positivt afledt effekt på rekrutteringsdelen set i forhold til, 

at både fag-området og arbejdspladsen bliver ”de gode historiers holdeplads”.  

 

1.1 Udfordringen overordnet set    

I de kommende år vil der være behov for mange nye medarbejdere på handicap – og 

psykiatriområdet. VIVE er 15/3 – 2022 udkommet med en rapport, der kortlægger udfordringerne på 

rekruttering og arbejdskraft på de store velfærdsområder, og opsummerende kan udfordringen 

overordnet set, fremhæves gennem følgende fokusområder: 

- Det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde opstår af, at flere børn, unge og 

voksne i perioder af deres liv har brug for støttende foranstaltninger, som ikke kun kan løses 

gennem tilbud i civilsamfundet. Flere borgere har i dag brug for recovery – og psyko-socialt 

rehabiliterende støtte, omsorg og hjælp i dagligdagen. 

- Ungdomsårgangene er små, hvilket påvirker tilgangen til såvel velfærdsuddannelserne og 

dermed faggrupperne, der arbejder på området. 

- Der kommer nye opgaver til kommunerne fra den regionale psykiatri blandt andet begrundet 

i hurtigere udskrivninger og behov for at skabe stabile overgange samt andre/nye indsatser  

på tværs af region og kommune. 

- Der er en stor andel af pædagoger, der forventes at trække sig tidligt tilbage fra 

arbejdsmarkedet 
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- Der er en væsentlig andel af de nyuddannede, der oplever et ”praksischok” i mødet med den 

praksis, de har uddannet sig til 

 

 

1.2 Udfordringen konkret i Vejen Kommune 

Handicap og Psykiatri er i lighed med alle andre kommuner ramt af stadig stigende 

rekrutteringsudfordringer, særligt på områderne vedr. borgere med funktionsnedsættelser, hvor 

plejeopgaverne grundet funktionshæmningen er omfattende. Dette medfører særligt på dette 

arbejdsområde, at såvel rekrutteringen og onboardingen bliver særlig vigtig, idet rekrutteringen af 

den ”rigtige” medarbejder som modtager et godt onboaringprogram har større sandsynlighed for at 

blive længere tid i ansættelsen. Der ses en tendens til korte ansættelser særligt på dette 

arbejdsområde. Denne situation påvirker kvaliteten af opgaveløsningen, påvirker arbejdsvilkår for de 

faste medarbejdere, og der allokeres en uforholdsmæssigt stor del af ledernes tid til at beskæftige 

sig med brandslukning ved at sikre dækning af arbejdstider og arbejdsopgaver med borgerne i det 

daglige. 

Der ses på alle tilbudsområderne tegn på stigende medarbejderomsætning.  

Der er på baggrund af de tiltagende udfordringer brug for at styrke indsatser, der kan understøtte 

områdets image og skabe attraktive stillinger og gode udviklingsmuligheder. I denne strategi sættes 

der fokus på, hvordan Vejen Kommune løser udfordringen med at sikre tilstrækkeligt med 

kvalificerede medarbejdere til handicap og psykiatriområdet på kort og lang sigt. 

I forbindelse med udarbejdelsen af strategien har Udvalget for social og ældre, Område-MED for 

Handicap og Psykiatri og Lederforum i Handicap og Psykiatri givet input og inspiration. 

 

1.3 Målgruppe: Hvilke faggrupper omhandler strategien? 

Målgruppen for denne strategi er alle faggrupper i Handicap og Psykiatri.  

Politik områdets betydning for borgere, der modtager støttende indsatser og tilbud fra fag-

området i Vejen kommune: 

 
For borgerne i Vejen Kommune vil investeringen i de tiltag og indsatser, der ligger i politik-området 

for rekruttering, fastholdelse og onboarding blandt andet betyde: 

o At høj faglig kvalitet i opgaveløsningen vedligeholdes og udvikles 
o At der kan fastholdes kontinuitet i forløb og den røde tråd i borgerens liv 
o At der kan skabes gode og produktive relationer med pårørende og netværk i 

relation til borgerens forløb  
o At der kan skabes mulighed for at styrke den tværfaglige støtte til borgerne  

Dermed understøtter politikområdet også det politiske fokus på at sætte borgeren først i 

opgaveløsning.  
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De strategiske pejlemærker og målsætninger 
Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og rekruttering, fastholdelse og onboarding af de rette 
medarbejdere er særlig betydningsfuld set ift. borgergruppen der modtager tilbud og støttende 
indsatser i Handicap og Psykiatri. 

Strategien er bygget op over nogle strategiske pejlemærker og målsætninger som fagområdet for 
Handicap og Psykiatri styrer efter og udvikler indsatserne med afsæt i. Administration har sat 
dertilhørende indsatser på under hvert pejlemærke/hver målsætning.  

 

2. Hvordan vil vi arbejde med rekruttering, fastholdelse og onboarding: 

Med særligt fokus på rekruttering fremhæves følgende strategiske pejlemærker og målsætninger: 

Målsætning 1: Vi vil være kendetegnet ved en tydelig og borgernær kerneopgave og et 
stærkt arbejdsfællesskab i hele Handicap og Psykiatri 

 
Vi vil være meget tydelige og transparente på, at vi er hinandens forudsætninger for at lykkes med 
kerneopgaven sammen med borgerne, og det kræver vi giver hinanden følgeskab og medlemskab i 
arbejdsfællesskabet 

Det gør vi ved at: 

➢ Kræve af hinanden, at vi sætter borgeren først i alt hvad vi laver 

➢ Være tydelige i ord og handlinger på kerneopgaven som rammesættende og 

retningssættende for vores arbejde og samarbejde både i egen enhed/område og på tværs i 

hele arbejdsfællesskabet 

➢ Søge de fælles-faglige løsninger i både eget område/enhed og i hele arbejdsfællesskabet 

➢ Have pejlemærker på både borgerniveau, fagligt niveau og organisatorisk niveau der ramme- 

og retningssætter arbejdet og samarbejdet om og med borgerne 

 

Målsætning 2: Vi har høj faglig kvalitet og et stærkt udviklingsmiljø 
Vi vil have stærke faglige miljøer og være særligt dygtige til at skabe gode udviklingsmiljøer for 
medarbejderne. Vores socialfaglige og pædagogiske miljøer skal være kendetegnede ved at være 
udviklingsmiljøer forstået på den måde, at den daglige socialfaglige og pædagogiske praksis er en 
konkret udviklingspraksis båret af innovativ tænkning og høj faglighed 

Det gør vi ved at: 

➢ Have en udviklingsfilosofi der både ramme- og retningssætter arbejdet og samarbejdet om 

og med borgeren 

➢ Have vores egen uddannelses- og kursusafdeling, der er tilgængelig for alle medarbejdere 

➢ Have kontinuerlig supervision gennem eget tværgående supervisionskorps 
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➢ Have vidensdelings- og feedbackmiljøer 

➢ Uddanne egne Peer to Peer-medarbejdere 

 

Målsætning 3: Vi vil være en uddannelsesinstitution 

Vi vil være en aktiv og relevant uddannelsespartner for de velfærdsuddannelser vi samarbejder 
med, og tage ansvaret ind i at være meduddannere til professionsområdet 

Det gør vi ved at: 

➢ At være synlige og aktive på uddannelserne og tilbyde uddannelsesrum/praksislaboratorier 

til de studerende igennem hele deres uddannelse på vores tilbudsområder 

➢ Have en intern vejledningsafdeling hvor alle studerende mødes 1 gang hver måned med 

henblik på sparring og vidensdeling  

➢ Have fokus på at tilbyde ansættelse af studerende inden endt uddannelse i enten studiejobs 

eller ”vikar-stillinger”; vi kalder det fra praktik til job 

 

Målsætning 4: Vi vil arbejde med det gode image og branding af fagområdet 
Vi vil sætte de gode historier på dagsordenen, og tale fag-området OP. 

Det gør vi ved at: 

➢ Være synlige på mange medier med præsentationsvideoer af fagområdet; både ift. indsatser 

og tilbud, men også ift. hvordan vi arbejder i Handicap og Psykiatri; herunder også udvikle 

på ”levendegøre” stillingsopslag  

➢ Have et strategisk samarbejde med uddannelsesinstitutionerne der uddanner til fag-området 

samt opsøgende arbejde på både uddannelsesinstitutioner og fagforeninger 

➢ At have et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne i Vejen Kommune så tidlig 

rekruttering kan skabes gennem viden om området og de gode fortællinger om fag-området 

og målgruppen, der arbejdes med 

➢ Have et stærkt samarbejde omkring praktikken med alle relevante uddannelser; vi vil være 

medspillere ind i talentbekendtgørelsen og tilbyde praksislaboratorier ifm. både 

talentbekendtgørelsen samt ift. bachelorpraktikken for de pædagogstuderende 

 

 

Med særligt fokus på fastholdelse fremhæves følgende strategiske pejlemærker og målsætninger: 

 

Målsætning 5: Vi vil sikre mulighed for karriere – og talentudvikling for alle ansatte 

Vi vil have en stærk udviklingsfilosofi, der understøtter konkrete udviklingspraksisser, som muliggør, 

at den enkelte medarbejder kan dyrke sine kompetencer/sit talent og lave sin egen karrierevej   
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Det gør vi ved at: 

➢ Have en klar og tydelig strategisk og retningssættende kompetenceudviklingsstrategi, der 

understøtter balancen mellem kerneopgaven og kompetencerne til at udmønte denne 

➢ Have faglige og personlige udviklingsmål på samtlige medarbejdere og ledere 

➢ Have egen uddannelsesafdeling, der understøtter behovet for kompetenceudvikling 

➢ Have fokus på psykologisk sikkerhed i arbejdsfællesskabet så man tør byde sig til, udfordre 

sig selv og andre til gavn for borgeren. 
 

Målsætning 6: Vi vil sikre mulighed for jobrotation 
Vi vil have en transparent afdeling, hvor det er synligt for samtlige medarbejdere hvilke muligheder 
der er for at få nye opgaver og nye udfordringer i sin ansættelse 

Det gør vi ved at: 

➢ Have høj grad af psykologisk sikkerhed, så man byder sig til ift. nye opgaver tværgående i 

hele afdelingen 

➢ Have et grundlæggende afsæt i at man har en fælles kerneopgave, og som ansat er en del af 

arbejdsfællesskabet i hele handicap og psykiatri 

➢ Have forhåndsaftaler gældende for hele afdelingen, der understøtter, at man søger 

jobrotation på hele området 

 

Målsætning 7: Vi vil sikre mulighed for tværgående opgaver/funktioner i hele fag-området 
Vi vil have afsæt i, at vi er et arbejdsfællesskab, og at vi er EN afdeling, forstået på den måde, at vi 
sætter opgaven over matriklen, man er ansat på 

Det gør vi ved at: 

➢ Have fokus på, at det er kompetencer og opgaven der definerer, hvilken medarbejder, der 

løser opgaven 

➢ Have fokus på, at opgaver sættes i ”spil” i hele Handicap og Psykiatri 

➢ Have fokus på den fælles kerneopgave i hele Handicap og Psykiatri 

 

Med særligt fokus på onboarding fremhæves følgende strategiske pejlemærker og målsætninger: 

Målsætning 8: Vi vil have et stærkt onboardingsprogram for alle ansatte med tydeligt afsæt i 
at skabe medlemskab til kerneopgaven 
Vi vil være skabe et program, der understøtter den enkeltes mulighed for grundig og god indkøring 
til både borgere, kerneopgave, faglig tilgang, arbejdsfællesskabet og organisationen  

Det gør vi ved at: 
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➢ Have et introduktionsforløb med fokus på både faglighed, organisationen og grundig 

indkøring i opgaverne der relaterer sig til kerneopgaven sammen med borgerne, så vi 

forebygger praksischok 

➢ Have buddy- og mentor – ordninger for samtlige ansatte og feedbackmakkere 

➢ Have tætte opfølgninger med nærmeste lede og byddy/mentorr i onboardingsperioden  

 

Målsætning 9: Vi vil have fokus på kerneopgaven som forudsætningen for høj trivsel og godt 

arbejdsmiljø 
Vi vil have et stærkt fokus på at samskabe omkring kerneopgaven således vi gennem at lykkes med 
kerneopgaven sammen i arbejdsfællesskabet understøtter trivsel og arbejdsglæde 

Det gør vi ved at: 

➢ Sætte udvikling og udmøntning af kerneopgaven i et godt og stærkt arbejdsfællesskab på 

dagsordenen 

➢ Sætte gode faglige stunder på dagsordenen, hvor der også er plads til socialt samvær 

➢ Have nærværende faglig ledelse der udfordrer fagligheden og understøtter 

arbejdsfællesskabets og den enkelte medarbejders faglige udvikling og trivsel 

 

Tilsammen skal de strategiske pejlemærker og de indsatser der knytter sig til pejlemærkerne 

understøtte fagområdet i at arbejde målrettet med såvel rekruttering, fastholdelse og onboarding, 

og skabe en helhedsorienteret tilgang for samtlige medarbejdere med Handicap og Psykiatri; både 

nuværende og kommende medarbejdere.  

 
 


