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Håndbog i aktiviteter Johnna Baggers Hent PDF Håndbog i aktiviteter er en opslagsbog for personale, der
arbejder i ældresektoren. Bogen rummer en guldgrube af forslag til aktiviteter, som kan være med til at skabe

indhold og kvalitet i hverdagen, primært for beboerne men også for plejepersonalet.
Bogens første del handler om, hvad aktiviteter er, og hvordan man kan skabe de rigtige rammer for aktiviteter.
Bogens anden del indeholder konkrete forslag til aktiviteter. Forslagene spænder vidt fra aktiviteter, der kan
foregå spontant til aktiviteter, der skal planlægges. Fra aktiviteter, der er gratis, til aktiviteter der koster noget,

osv. Ved alle aktiviteterne er der en aktivitetsplan, som plejepersonalet kan tage udgangspunkt i.
Bogens tredje del indeholder ideer til aktiviteter, som man selv kan arbejde videre med og lave

aktivitetsplaner over.

Bogen er skrevet af Johnna Baggers, der er social- og sundhedsassistent og ansat ved plejeboligerne
Østervang på Frederiksberg som demenskoordinator.

Forfatteren anbefaler at starte med de aktiviteter, man har mest lyst til sammen med de beboere, man kender
bedst. Hun anbefaler ligeledes, at man altid laver en aktivitetsplan, og her kan bogens eksempler være til stor

hjælp. 

Hanne Reintoft har skrevet forordet til bogen, og hun skriver bl.a.:
For de, der arbejder i ældresektoren og gerne vil være med til at skabe trivsel og velbefindende, foreligger her
en praktisk lille håndbog, som kan være til stor hjælp for at gøre det bedre. Bogen handler om, hvor vigtigt
det er med aktiviteter, store som små. Den er et storslået oplæg til ideer om at skabe sådanne aktiviteter fra

læsegrupper til sæbekogning, bagning og chokoladefremstilling”.
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