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Artikler
5 artikler.

Dansk:

leverandørudredning

Dansk:

udredning (formidlingsterm)

Generel definition:

udredning, hvor en leverandør afdækker en persons funktionsevne i det omfang, det er nødvendigt
for leveringsplanlægning og leverandøropfølgning

Kommentar:

Da funktionsevnen altid skal ses i forhold til de kontekstuelle faktorer, er disse forhold også en del
af udredningen.

Formidlingsversion: Udredning er en aktivitet, hvor en leverandør afdækker en persons funktionsevne i det omfang, det
er nødvendigt for planlægning af eller opfølgningen på indsatsen. Da funktionsevnen altid skal ses i
forhold til de kontekstuelle faktorer, er disse forhold også en del af udredningen. Udredning kan
bestå af en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret undersøgelse og vurdering af
for eksempel en persons funktionsevne eller funktionsnedsættelse og/eller andre forhold, der har
eller kan få betydning for en persons livssituation.

Dansk:

rådgivning

Dansk:

specialrådgivning

Generel definition:

ydelse, hvor en fagperson gennem dialog og formidling inden for et specifikt emne, hjælper en
person eller gruppe af personer med at klarlægge problemer og opstille løsningsforslag og
handlemuligheder, for derved at sætte den rådsøgende i stand til at foretage valg og handlinger i
forhold til den situation, der ligger til grund for henvendelsen

Kommentar:

Rådgivning finder sted på initiativ fra henvender og kan ske i form af fysiske møder,
telefonsamtaler eller skriftlig kommunikation.
Målgruppen for rådgivning kan være både borgere og fagfolk, herunder leverandører eller
repræsentanter for myndigheden.
Rådgivning kan ydes både til enkeltpersoner og grupper af personer.
Emnet kan være forskellige metoder i relation til en given funktionsnedsættelse og/eller sociale
problemer samt kompensationsmuligheder i forhold hertil.
Rådgivning finder typisk sted i borgerens eget hjem eller på dennes arbejdsplads,
uddannelsessted, på et tilbud eller hos myndigheden. Udgangspunktet er, at rådgivningen foregår
der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den rådsøgende part.

Relaterede søgeord: gratis rådgivning; anonym rådgivning; åben rådgivning; familieorienteret rådgivning;
familievejlederordning; specialrådgivning; konsulentordning;
Formidlingsversion: Specialrådgivning er en ydelse, hvor en fagperson gennem dialog og formidling inden for et
specifikt emne, hjælper en person eller en gruppe af personer med at klarlægge problemer og
opstille løsningsforslag og handlemuligheder, for derved at sætte den rådsøgende i stand til at
foretage valg og handlinger i forhold til den situation, der ligger til grund for henvendelsen.
Rådgivning finder sted på initiativ fra henvender og kan ske i form af fysiske møder,
telefonsamtaler eller skriftlig kommunikation. Målgruppen for rådgivning kan være både borgere og
fagfolk, herunder leverandører eller repræsentanter for en myndighed. Rådgivning kan ydes både
til enkeltpersoner og grupper af personer. Emnet kan være forskellige metoder i relation til en
given funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer samt kompensationsmuligheder i forhold
hertil. Rådgivning finder typisk sted i borgerens eget hjem eller på dennes arbejdsplads,
uddannelsessted, på et tilbud eller hos myndigheden. Udgangspunktet er, at rådgivningen foregår
der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den rådsøgende part.

Dansk:

vidensarbejde

Dansk:

vidensudvikling

15-01-2015 13:54

i-Term

2 af 2

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

Generel definition:

handling, hvor indsamling, udvikling og formidling af viden er målet

Kommentar:

Den viden, der arbejdes med, er aktuelt bedste viden i forhold til en given målgruppe, fx i form af
metodeudvikling eller udbygning af vidensgrundlaget i forhold til en given målgruppe og indsatser i
forhold hertil, herunder viden om metoder, implementering, effekt og økonomi.

Formidlingsversion: Vidensarbejde er handlinger, hvor indsamling, udvikling og formidling af viden er målet. Den viden,
der arbejdes med, er aktuelt bedste viden i forhold til en given målgruppe, fx i form af
metodeudvikling eller udbygning af vidensgrundlaget i forhold til en given målgruppe og indsatser i
forhold hertil, herunder viden om metoder, implementering, effekt og økonomi.

Dansk:

kursusvirksomhed

Generel definition:

aktivitet, der består af afholdelse af kortere undervisningsforløb inden for et afgrænset emne for en
gruppe af personer

Kommentar:

Kursusvirksomhed kan iværksættes på anmodning eller kan udbydes løbende og kan ske i form af
fysisk tilstedeværelsesundervisning eller som af e-læring.

Formidlingsversion: Kursusvirksomhed er en aktivitet, der består af afholdelse af kortere undervisningsforløb inden for
et afgrænset emne for en gruppe af personer. Kursusvirksomhed kan iværksættes på anmodning
eller kan udbydes løbende og kan ske i form af fysisk tilstedeværelsesundervisning eller som af
e-læring.

Dansk:

materialeproduktion

Dansk:

kompenserende materialeproduktion

Generel definition:

aktivitet, der har som formål at fremstille konkrete produkter, der skal kompensere for en
funktionsnedsættelse i en undervisningssituation

Kommentar:

De producerede materialer kan være fysiske eller digitale produkter.
Materialeproduktion må ikke forveksles med den produktion af materialer og formidling, der
naturligt indgår i forbindelse med for eksempel udredning, specialrådgivning, vidensarbejde eller
kursusvirksomhed, fx i form af udredningsrapporter, pjecer og kursusbeskrivelser.

Formidlingsversion: Materialeproduktion er en aktivitet, der har som formål at fremstille konkrete produkter, der skal
kompensere for en funktionsnedsættelse i en undervisningssituation. De producerede materialer
kan være fysiske eller digitale produkter. Materialeproduktion må ikke forveksles med den
produktion af materialer og formidling, der naturligt indgår i forbindelse med for eksempel
udredning, specialrådgivning, vidensarbejde eller kursusvirksomhed, fx i form af
udredningsrapporter, pjecer og kursusbeskrivelser.
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