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Dansk: metode

 

Generel definition: struktureret måde at udføre en handling på

Formidlingsversion: En metode er en struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat og tilstrækkelig
tydelig og konkret til at handlingen kan reproduceres.

 

   

Dansk: målemetode

 

Generel definition: metode, der anvendes til at fastslå en størrelse eller forandring

 

   

Dansk: sagsbehandlingsmetode

 

Generel definition: metode, der bruges til sagshåndtering i forbindelse med sagsbehandling

 

   

Dansk: udredningsmetode

 

Generel definition: metode, der anvendes til udredning

Kommentar: Eksempelvis bruges udredningsmetode i sagsbehandlingen til at bidrage til sagsoplysningen.

 

   

Dansk: social metode

 

Dansk: socialfaglig metode

 

Generel definition: metode, der anvendes til levering af social indsats

 

   

Dansk: socialpædagogisk metode

 

Generel definition: metode, der anvendes til levering af socialpædagogisk behandling eller socialpædagogisk støtte

Formidlingsversion: En socialpædagogisk metode er en metode, der anvendes til systematisk at vurdere og stimulere en
persons fysiske, psykiske og sociale udvikling eller levere vejledning, omsorg, støtte og
kompenserende hjælp, der har til formål at fastholde eller udvikle en persons funktionsevne og
muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til personens situation.

 

   

Dansk: behandlingsmetode
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Generel definition: social metode, der anvendes til levering af behandling

 

   

Dansk: misbrugsbehandlingsmetode

 

Dansk: metode til misbrugsbehandling

 

Generel definition: metode, der anvendes til levering af misbrugsbehandling

Formidlingsversion: Misbrugsbehandlingsmetode er en metode, der anvendes til levering af indsatser, der har til formål
at afhjælpe et misbrug.

 

   

Dansk: træningsmetode

 

Dansk: metode til træning

 

Generel definition: social metode, der anvendes til levering af træning

 

   

Dansk: terapeutisk metode

 

Generel definition: metode, der anvendes til behandling og terapi

Formidlingsversion: En terapeutisk metode er en metode, der anvendes til levering af indsatser, der har til formål at
forbedre en given fysisk eller psykisk tilstand.

 

   

Dansk: evidensbaseret metode

 

Generel definition: metode, der er udarbejdet på baggrund af forskningsbaseret viden

 

   

Dansk: samtalemetode

 

Generel definition: metode, der anvendes til samtale

Formidlingsversion: En samtalemetode er en metode, der anvendes til at indlede, opretholde og afslutte udveksling af
tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere.

 

   

Dansk: faglig tilgang

 

Generel definition: fagligt eller teoretisk system, der udgør en ramme for, hvordan et arbejde skal udføres i kraft af et
bestemt fokus og formål

Formidlingsversion: En faglig tilgang er et fagligt eller teoretisk system, der udgør en ramme for, hvordan et arbejde
skal udføres i kraft af et bestemt fokus og formål.
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Dansk: socialpædagogisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der undersøtter udførelsen af socialpædagogisk behandling eller socialpædagogisk
støtte

 

   

Dansk: terapeutisk tilgang

 

Generel definition: faglig tilgang, der understøtter udførelsen af terapi
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