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Majbritt Sørensen indledte en praktikperiode i Landsbyen Sølundi den 1-9-2014. Ved praktikperio-

dens ophør satte vi så stor pris på Majbritt og hendes kompetencer, at vi indgik en aftale med hende 

om en midlertidig projektstilling som formidlingskonsulent indtil den 31-10-2015, hvor hun gik på 

barsel. 

Opgaverne, Majbritt varetog, var bl.a. udfærdigelse af præsensationer, oversættelse til engelsk og 

hun bidrog til principper for opbygning af Landsbyen Sølunds informationer i Skanderborg Kom-

munes medarbejderportal. Efterfølgende forestod Majbritt udfærdigelse af undervisningsmateriale 

omkring portalen og undervisning af superbrugere. Majbritt eksperimenterede i den forbindelse 

med forskellige undervisningsmetoder som grafisk facilitering og video. 

Som led i opkvalificering af organisationens dokumentationspraksis deltog Majbritt sammen med 

ledergruppen i et undervisningsforløb, forestået af journalister. Med baggrund i læringen udarbej-

dede Majbritt skriftet ”Det gode journalnotat” – en vejledning til ledere og medarbejdere i at skærpe 

den skriftlige dokumentation. I den forbindelse blev Majbritt et par formiddage udlånt til Familiehu-

set, Børn og Unge for at undervise i netop principperne fra skriftet. 

I tæt samarbejde med en tilknyttet freelance fotograf og en projektleder i organisationen varetog 

Majbritt en stor opgave med at strukturere og kvalificere indholdet på LS’s hjemmeside. Efterføl-

gende havde hun og fotografen til opgave at undersøge, hvordan LS kunne modernisere sin hjemme-

side. Efter et seriøst forarbejde og fulgt af saglige argumenter, blev der peget på en løsning i Word-

Press. Efter beslutningen havde Majbritt en stærk rolle i opbygningen af den nye side, valg af tema 

og flytning af alle informationer til den nye side. Endvidere har der i perioden for Majbritts ansættel-

se været tilknyttet et par praktikanter for hvem, hun har været en god sparring omkring formidlings-

opgaver.  

I sin ansættelse har Majbritt udvist stor arbejdslyst og initiativ. Hun er en utrolig velformuleret, kre-

ativ og behagelig samarbejdspartner, der evner at modtage og levere feedback i en åben dialog, og 

altid bidrager konstruktivt med opgaverne og organisationens bedste for øje. Vi anbefaler således 

både fagligt og menneskeligt Majbritt, der med sine stærke faglige kompetencer samt vindende og 

tillidsvækkende væsen, vil være en gevinst for en hver arbejdsplads.  

Med venlig hilsen 

Jesper Grunnet Sandager 
Administrationsleder  

                                                        
i LANDSBYEN SØLUND ER EN BOFORM OG ET AKTIVITETSTILBUD FOR MENNESKER MED BETYDELIG OG VARIGT NED-

SAT PSYKISK OG FYSISK FUNKTIONSNIVEAU. FLERFAGLIGE INDSATSER DANNER FORUDSÆTNINGEN FOR, AT LANDS-

BYEN PÅ ET HØJT KVALIFICERET NIVEAU, SKABER VIDEN OG TILGODESER DEN ENKELTES UDVIKLINGSMULIGHEDER. 

UDOVER DET RUMMER BOFORMEN VISS.DK – VIDENSCENTER SØLUND SKANDERBORG OG KURSUSFACILITETER. 
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