
Læringskonference for 2021 referat af evaluering gruppe 3 og gruppe 4: 

Hvad er det bedste ved læringsforløb? 

 At være sammen med andre, og man får lært noget i fællesskab og opnår fællesforståelser.  

 Fællesskab på tværs i huset.  

 For tiden til at gå, da man har noget indhold i hverdagen.  

 At lave mad.  

 At man lærer noget, hvor man bliver klogere på sig selv.  

 Hvis emnet interessere en, så er man mere motiveret for at deltage 

 Mulighed for at udvikle sig.  

 Er glade for læringsforløbende, og man lærer andre at kende 

 Jeg får indsigt i min medicin og har lært nye færdigheder 

 Det kan være hyggeligt 

 Man kan lære noget af hinanden 

 Godt at der er seriøst arbejde med hestene, som er samarbejdsvillige 

 Godt at lære nye mennesker og være sammen med dem vi kender.  

Er der noget du gerne vil have mere af ved læringsforløb? 

 Forslag fra beboerne om hvad de nye læringsforløb skal være.  

 At andre deltagere er mere aktivt deltagende. 

 Hvis man havde interessen, var man måske mere deltagende. 

 At man danner grupperne efter niveau og hvor man er i livet.  

 Det skal give mening.  

 Musik og hvad det kan gøre ved en. 

 Seniorgruppe + 50, fordelt på mænd og kvinder.  

 Senior hestegruppe. 

 Flere deltagere, at folk udefra kan få visiteret et læringsforløb. 

 Vandretur der ender ud i overnatning i shelter. De andre uger skal gå på at forberede sig til turen, 

for eksempel gåture, bål, osv.  

Er der noget du kunne tænke dig skulle være anerledes ved læringsforløb? 

 At det ikke varer 3 timer, men er kortere.  

 At det fungere bedst når begge personaler deltager i læringsforløbet, da man ofte oplever at der 

kun er et personale.  

 Det kunne muligvis give mening at rykke starten for læringsforløb, så alle er kommet tilbage fra 

ferier.  

 At læringsforløbet er om formiddagen  

 Rygesteder og rygepauser under læringsforløb(hesteterapi). 

 Større og lysere ridehal til hesteterapi.  

Er der noget du kunne tænke dig helt at skulle stoppe ved læringsforløb? 

 At læringsforløb ikke skal være en skal ting, men at man kan vælge frivilligt om man vil deltage.  


