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Jeg er i gang med min sidste lønnet praktik som pædagogstuderende på Hjernecenter sydbeskæftigelsen.
Jeg havde i starten af praktikken ikke de helt store forventninger, til at kunne få lov til at være
studerende på stedet. Men nu da jeg nærmer mig slutningen af praktikken, kan jeg med et smil på
læben sige at jeg bestemt har fået lov at være studerende.
Der har været plads til mine mål og ideer. Der er blevet lyttet til mig og jeg har fået lov at arbejde
selvstændigt og have ansvar.
Hjernecenter syd – beskæftigelsen har utrolig mange ting at byde på, når interessen ligger i speciale
området. Neuropædagogik indgår i alt arbejdet med brugerne. Et stort og omfattende emne, men
utrolig spændende. Noget man som studerende, virkelig kan sætte pris på at lære. Tværfagligt
samarbejde er meget tydeligt i institutionen. Der samarbejdes med mange former for professioner,
hvilket gør det meget attraktivt i sidste lønnet. Samarbejdet foregår åbenlys, hvilket gør det nemt at
tage denne læring til sig. Da størstedelen af institutionens bruger har en erhvervet hjerneskade,
lægges der vægt på at os som studerende, tilegner os en viden om hjernen. Både en hjerne uden
skader og en hjerne med skader. Denne læring tilegnes gennem kurser, vejledning, litteratur og
samtaler med personalet. Da personalet er en bred vifte af forskellige professioner, med hver i sær
deres vidensbank, gør at man får en god tilgang til læringen om hjernen. Studiedage bliver afholdt.
Her samles alle studerende (pædagoger, social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter,
pædagogisk assistenter) fra hele Hjernecenter syd. Her undervises der blandt andet i
organisationens opbygning, de tre P´er osv. Her har man mulighed for at dele erfaringer med andre
studerende. Der lægges stor vægt, på os som studerende. Hele institutionen bakker op omkring den
studerende, i forhold til spørgsmål, støtte omkring brugerne og læring. Det er noget der kan
mærkes, da man aldrig er alene om en evt. udfordring. Man føler man sig velkommen fra alles side.
Her mener jeg at leder, vejleder, personale og brugerne er forbedrede på at man kommer og
strukturen er lagt, så der ingen tvivl opstår. Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til ændringer og
ideer. Alt kan ændres og ideer værdsættes.
Min praktik hos Hjernecenter Syd har gjort, at jeg personlighedsmæssigt og professionelt har
udviklet mig utrolig meget. Jeg har fået en bred viden indenfor speciale området både teoretisk,
men også hvordan jeg handler i praksis. Så hvis man ønsker en praktik med udfordring og masser
af læring, er det stedet. En institution der lægger vægt på det positive og ikke det negative. Ser det
andre ville kalde problemer, som en udfordring. Et sted hvor der tages hånd om en som studerende
og pladsen er der til at være det. Altid glade og imødekommende kollegaer, der til hver en tid er der
til at guide dig i evt. udfordringer. En leder der ses i dagligdagen og hvor døren altid er åben.
Yderst kompetent og altid smilende vejleder, der gør et super arbejde i forhold til din uddannelse
og udvikling. Så er Hjernecenter Syd stedet for dig. Jeg kan ikke gøre andet end at anbefale denne
institution, til kommende studerende.
Med venlig hilsen Maria Eskesen, pædagogstuderende.
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