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I dette nummer af SOCIAL UDVIKLING har vi valgt at sætte
særligt fokus på medborgerskab. Du kan blandt andet læse om,
hvordan man har en anderledes tilgang til arbejdet med udsatte
unge i artiklen ”En anderledes aktør”. Her er målet, at de unge
selv skal føle et ansvar for deres liv.
”At skrive sig til læsning” lyder umiddelbart lidt specielt, men
ikke desto mindre er det præcis det, der er tale om i den nye
app til iPad, som du kan læse mere om i dette nummer. Det er
en app, som har givet gode resultater blandt mennesker med
funktionsnedsættelse samt børn og unge med specielle behov.
Medborgerskab kræver kommunikation. Det er en af de erfaringer, man har gjort sig i Ballerup, hvor Organisation for voksne
udviklingshæmmede, har arbejdet målrettet med borgernes
ret til selv- og medbestemmelse. I artiklen ”Medborgerskab og
kommunikationsteknologier” kan du læse om, hvordan man har
grebet opgaven an. Talking Mats og viden om fonde har været
afgørende for projektet, som har vist sig at være en succes.
Sidst, men ikke mindst, kan du læse om en ny konsulentordning, som netop er startet op. Det er Socialt Lederforum, som nu
kan tilbyde udvikling af tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse. En stigende efterspørgsel er opstået på grund af tidens
store dilemma: ”Mere for mindre”, som de fleste tilbud kender
til. Du kan læse mere om, hvad baggrunden er for den nye
ordning, og hvad den går ud på i artiklen ”Målrettet konsulentbistand udvikler tilbuddet”.
Vi håber, at du og dine kolleger får viden og måske inspiration
til det fremtidige arbejde – uanset om drejer sig om medborgerskab, nye kommunikationsværktøjer eller noget helt tredje.

God fornøjelse med læsningen

Ib Poulsen

Ansv. Redaktør
ib@socialtlederforum.dk
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En anderledes aktør
Af Marie Holm, Marketingansvarlig for Deviso
marie@deviso.dk
- ”Det er ikke os, der skal forstå de unge.
De unge skal forstå os”
Schreiber Gruppen skiller sig ud fra mængden. Det er en
organisation, der rummer to private institutioner ved navn
Satellitten og ErtebjergGaard. Satellitten i Tørring huser
8 socialt udsatte unge, hvor ErtebjergGaard i Slagelse
huser 4 unge. Torben Schreiber er manden bag Schreiber
Gruppen, som er drevet på baggrund af en anderledes, men
helhedsorienteret tilgang til det at drive institutionerne.

Paintball-eventbureau uddeler reklamer.
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Udgangspunktet for Schreiber Gruppens institutioner er, at de unge skal leve en så normal
dagligdag som muligt. De står op om morgenen
og går i skole eller på arbejde. Mange arbejder
i begyndelsen i én af Schreiber Gruppens egne
virksomheder, der blandt andet omfatter emballagefabrik, turistbureau, en gros salg af hobbyog blomstermaterialer, tryk på tøj, paintballeventbureau og det nyeste skud på stammen:
Deviso, et resultat- og dokumentationsværktøj.
”De unge arbejder hos os på lige fod med
de danskere og etniske personer, vi har
ansat. Hvis de kommer på arbejde får de
løn, i form af det vi kalder ’bonus’, hvis de
ikke kommer, så får de ingen løn, så let
er det. – Og vi oplever, at det er enormt
meningsgivende for de unge, at de er med
til at producere noget, som rent faktisk
bliver brugt, og ikke bare skilles ad senere,
for så at skulle samles igen dagen derpå,”
fortæller Torben.
Den største virksomhed er emballagefabrikken,
der udspringer af den oprindelige møbelfabrik.
En konstant summen og hamren fra fabrikshallen vidner om travlhed i produktionen. På
Schreibers emballagefabrik produceres årligt
over 1 million vinkasser der blandt andet eksporteres til Tyskland. Desuden fremstilles reoler/
displays til udstilling i butikker.
Torben Schreiber har et helt klart mål, som
afspejler hans holdning om, at de unge selv har
et ansvar:
”Målet for de unge vi har, er at blive (re)
socialiseret i samfundet. De skal lære at
klare sig selv så godt som muligt. Vi vil
ikke løbe rundt om de unge og servicere
dem. Vi vil have dem til at løbe rundt
sammen med os – de skal være med til at
hjælpe sig selv. Vi er nødt til at få dem til at
forstå hvordan verden hænger sammen,
og hvad der forventes af et voksent
menneske på arbejdsmarkedet,” fortæller
Torben Schreiber.

Vi benytter alt hvad vi har
Torben Schreiber lægger ikke skjul på, at han
er en forretningsmand, og at de mange små
virksomheder ikke ville kunne løbe rundt, hvis
ikke han tænkte kreativt. Det ses f.eks. ved
anvendelsen af rester fra træproduktionen til
et andet produkt, der sælges i virksomheden
Schreibers Spåner. Her bliver resterne til træspåner, der er ideelle til strøelse for heste eller
mindre husdyr.
”Det svære ved at drive socioøkonomisk
virksomhed er, som for alle andre
virksomheder, at få solgt produkterne
– og uden salg af produkterne, kan det
hele være lige meget. Derfor har vi en
samlet administration der tager sig af
salg, lagerstyring, markedsføring osv. på
tværs af vores virksomheder,” fortæller
Torben Schreiber.
Som virksomhedsejer er Torben Schreiber
derfor vant til at tænke kreativt, og konstant
udvikle nye initiativer, der kan imødekomme
kundernes behov. Da han selv stod og manglede et ”ordentligt” dokumentationsværktøj,
var han derfor ikke sen til selv at få sat gang i
udviklingen.

På ErtebjergGaard og Satellitten bruger
man ikke meget tid på ’rundbordssnak’,
men vil hellere se handling, både fra de
ansatte og de unges side.

Samtidig havde man en holdning til, at det var
vigtigt med et system, der skabte merværdi
ved ikke blot at fungere som dokumentationsværktøj for kommune og sagsbehandler, men
også kunne anvendes i det daglige. Systemet
er opstået med baggrund i institutionens egne
behov og gennemtestet i netop den sammenhæng. Det betyder, at de unges kontaktpersoner bruger under 1 minut dagligt på at opdatere dokumentation på den enkelte unge.
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Travlhed i produktionen.
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”Egentlig er Deviso ikke nyt som sådan.
Det er et system, vi har udviklet over
de 20 år, vi har haft institution. Det nye
er, at systemet er digitaliseret og gjort
salgsklar,” forklarer Torben Schreiber.
Deviso kan bruges af alle institutioner, der
arbejder med handleplaner, da det kan tilpasses fuldstændig individuelt til den enkelte
borger. Der har ikke været fokus på at lave et
system, der kan rumme alle de daglige opgaver, men i stedet at lave et ganske simpelt
system, der giver brugbar og brugervenlig
dokumentation af fremskridt, tilbagegang eller
stagnation hos den enkelte borger.
”Det unikke ved vores system er, at
man undgår en masse ’synsninger’
og skalaer. Vi arbejder med minutiøse
observationer i dagligdagen, baseret på
borgerens handleplan. Det giver os et
fantastisk dialogværktøj, når vi taler med
borgeren – vi skal ikke først diskutere om
det ’går godt’ eller ej, det kan vi se og
dokumentere, så vi kan gå mere direkte
på, hvad der skal til, for at forbedre
de områder, der halter,” fortæller Ole
Schreiber, udviklingsansvarlig for
Deviso.

Minutiøs måling
På Satellitten bruges Deviso i forbindelse med
de unges arbejde i Schreiber Gruppen. De
unge måles f.eks. på deres evne til at stå op
om morgenen, om de er iført korrekt arbejdstøj, når de er på job, om de overholder deres
pauser osv. Samtidig måles de f.eks. også på
deres bofærdigheder og eventuelle misbrug.
”Nogle af de ting der måles på, kan
måske synes meget basale, men vores
unge kommer med meget forskellige
forudsætninger hjemmefra, og hvis
vi skal kunne dokumentere over for
kommunen, at de unge kan indgå på en
arbejdsplads, eller i et skoleforløb, er det

nødvendigt også at måle på, hvordan det
går med de helt basale ting,” forklarer
Torben Schreiber, og fortsætter:
”Handleplaner er ofte abstrakte og meget
generelle i deres vendinger. Vi nedbryder
handleplanen til konkrete ting, vi kan
observere og svare ja/nej til. Vi bruger i
ligeså høj grad systemet til at måle os selv
og bibeholde vores eksistensberettigelse
ved hele tiden at justere i vores måde
at gøre tingene på, hvis ikke borgeren
oplever fremskridt.”
Dokumentation og måling har tidligere haft en
negativ klang og blev opfattet som ’koldt’. I dag
mener de fleste, at dokumentation er en nødvendighed. I Schreiber Gruppen mener man,
at dokumentation, hvis det bruges rigtigt, kan
bruges til meget mere end blot i økonomiske
sammenhænge.
”De borgere, der er tilkoblet Deviso har en
langt højere grad af medborgerskab, for
de kan selv hele tiden følge med i deres
fremskridt, og vi kan diskutere deres opog nedture med dem ud fra et faktuelt
grundlag. Hos os oplever vi, at de selv er
med til at give bud på hvorfor deres graf
går nedad og hvad vi i fællesskab kan
gøre for at løse det. Samtidig kan grafen
bruges til at anerkende fremgang, som en
borger måske selv er blind for,” fortæller
Ole Schreiber.
Pårørende og sagsbehandlere har mulighed for
at få et gæstelogin og se statistik for borgeren,
så de kan følge lidt med i udviklingen.
En gang om måneden går de unge på Satellitten og ErtebjergGaard til Deviso-eksamen. Her
drøfter de resultaterne fra Deviso med deres
kontaktperson. De taler om hvad der går godt,
og hvor der skal være ekstra fokus i den kommende måned. Hvis de unge gør det rigtig godt
kan de optjene privilegier og f.eks. få et kørekort
betalt af institutionen.
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Sådan fungerer
Deviso i praksis
Deviso er i ligeså høj grad en metode, som det
er et system. Tanken bag det er altså, at man
skal undgå skalaer som ”med lidt hjælp, ingen
hjælp, megen hjælp” eller ”i høj grad, i mindre grad, slet ikke”. Disse skalaer er svære at
arbejde med, fordi det er individuelt fra ansat
til ansat, hvad de opfatter som ’i høj grad’. Ved
at lave en observationsbaseret måling, er der
ikke diskussion om validiteten af dokumentationen. Et eksempel kunne være: I Peters
handleplan står, at man ønsker at gøre Peter
parat til at kunne begynde i skole, og at man
ønsker at afklare hvilken type skoleforløb han
kan indgå i. Nu består opgaven i, at få udpindet hvad der skal til for at Peter kan begynde i
skole. Peter skal f.eks. kunne: Stå op om morgenen, arbejde koncentreret i X antal timer
osv. Disse spørgsmål sættes op som observationsbårede spørgsmål, der registreres enten
dagligt eller ugentligt. Nogle af de ting man
i Deviso ville måle på hos Peter kunne derfor
være:
Stod op i morges til aftalt tid
Arbejdede uden afbrydelse (ud over pauser)
I 1-2 timer
I 2-3 timer
I 4-5 timer
Medarbejderen skal nu dagligt logge ind på
Deviso og sætte flueben i de udsagn der er
’sande’. Hvis Peter stod op i morges til aftalt tid
sættes altså et flueben i det felt. Hvis han også
arbejdede uden afbrydelser (ud over pauser),
sættes flueben her. Måske arbejdede Peter
uden afbrydelser i 1-2 timer, så sætter man et
flueben der. Hvis det er gået rigtig godt den
dag, kan man forestille sig, at Peter arbejdede
uden afbrydelser i 4-5 timer i stedet, så sætter
man fluebenet der. Der er selvfølgelig mulighed for at tilpasse spørgsmålene fuldstændig,
så de handler om noget helt andet og skrive
kommentarer ved siden af, der f.eks. kan give
en forklaring på, at en person ikke har arbejdet
uden afbrydelser i løbet af dagen.
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Devisosystemet skal nu på baggrund af de daglige/ugentlige registreringer udregne en karakter for Peter og tegne en graf over fremskridt/
stagnation eller tilbagegang. Peter er diagnosticeret med ADHD og derfor ved man, at Peter
nok sjældent vil kunne arbejde uden afbrydelser i 4-5 timer. For en person uden Peters
udfordringer, ville man forvente, at de 95 % af
gangene ville kunne arbejde uden afbrydelser i
4-5 timer (eller længere). Peter har dog pga. sin
ADHD svært ved at koncentrere sig i mere end
1-2 timer og scorer derfor en lav karakter på
skalaen i forhold til arbejdsindsatsen, selvom
han gør sig virkelig umage. Efter et stykke tid
vælger sagsbehandleren og Peter i samarbejde
med institutionen at justere forventningen til
Peters arbejde ned, så Peter forventes at kunne
arbejde i 1-2 timer 75 % af gangene, 2-3 timer
i 15 % af gangene og 4-5 timer i 10 % af gangene. Nu scorer Peter en højere karakter, og det
aftales med sagsbehandleren, at når Peter får
et 10-tal i evnen til at arbejde uden afbrydelse,
er han klar til at begynde på et STU forløb.

Frihed under ansvar
De anbragte på Satellitten har meget forskellige baggrunde. Nogle er tidligere kriminelle
og nogle har psykiske sygdomme som f.eks.
Borderline. Mange har også ADHD i forskellig
grad.
Lasse Madsen er 25 år og tidligere anbragt på
Satellitten. I dag har Lasse stadig en meget tæt
tilknytning til institutionen, hvor han indimellem agerer chauffør og hjælper til med praktiske opgaver.
Lasse kom ind i systemet efter at have boet
alene i 1½ år. Som 19-årig var den meget ordblinde Lasse ikke i stand til at læse sine regninger, stå op om morgenen og tage et bad, eller
at holde lejligheden nogenlunde pæn og ren.
Derfor kom Lasse på institution.
”Det bosted jeg var på, inden jeg kom i
Satellitten var næsten som at være i et
fængsel. Der var rigtig meget styring med
hvornår vi måtte hvad,” fortæller Lasse.

Drengene på Satellitten.
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På bostedet var der mange krav til aktiviteter,
man skulle deltage i og tidspunkter man skulle
overholde. Det fik Lasse til at føle sig presset:
”Jeg havde det svært med at blive
presset så meget, så jeg reagerede tit
meget voldeligt og truende.”
Lasses adfærd eskalerede mens han boede på
bostedet og da det resulterede i en voldsdom
og en dom for medvirken ved væbnet røveri,
mente bostedet ifølge Lasse, at han var for stor
en mundfuld for dem.
”Da jeg blev flyttet til Satellitten var det
meget mærkeligt i starten. Der var en helt
anden frihed. Hos Torben står man selv
for det hele, men kan få hjælp hvis der er
behov for det. Man kan f.eks. selv vælge
om man vil tage på arbejde eller ej. Tager
man på arbejde, får man en bonus, gør
man ikke, får man ikke en bonus. Det er
altså ens eget valg,” fortæller Lasse.
En anden vigtig pointe for Lasse, var muligheden for at kunne begynde forfra:

Lasse Madsen.
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”Der blev ikke kigget så meget på hvad
jeg havde lavet før. De prøvede i stedet,
at danne sig deres eget indtryk af hvad
jeg var for én. Det var rigtig rart. Jeg
oplevede at komme et sted hen, hvor
man ville gøre alt for mig, hvis bare jeg
opførte mig ordentligt.”
Mangfoldigheden blandt de anbragte betyder,
at målet kan være lidt forskelligt for de unge.
Overordnet set, er målet at de bliver (re)socialiseret ind i samfundet. De skal lære at klare sig
selv i så stort omfang som muligt. For nogen,
som eksempelvis Lasse, er tiden på Satellitten
et afklaringsforløb der afdækker, om de er i
stand til at varetage et arbejde.

På Satellitten har man en del bo-træning i
form af hjælp til tøjvask, hjælp til at komme i
bad, hvordan man gør rent, at kunne læse et
brev, og at kunne styre sin økonomi.

Dertil kommer så alt det der er udenfor hjemmet, og som også er nødvendigt for at klare
sig. Det kan være, at agere passende på en
arbejdsplads/i et skoleforløb, at kunne aktivere
sig selv med noget fornuftigt, eller at interagere socialt. Der arbejdes ikke særskilt med
det ene frem for det andet. Det hele er integreret som en del af dagligdagen på institutionen.
Således forsøger Torben Schreiber og de
ansatte i Schreiber Gruppen, at skabe en
dagligdag for de unge, der minder om enhver
anden persons dagligdag. Man kan dog diskutere, om Torben Schreibers egen dagligdag er
helt almindelig, når han den ene dag sidder i
et fly på vej til Rumænien, hvor han skal agere
guide for en række turister, og den næste er i
gang med at planlægge et netværk af socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Men
én ting er sikkert: Drengene på Satellitten ser
op til Torben og hans foretagsomhed. De får
en følelse af, at de selv kan gøre noget, for
at komme videre, og deres fremskridt kan de
følge med i via Deviso.

At skrive sig til læsning
Af Janus Madsen
jm@writereader.com
Med den nye danskudviklede iPad-app ”Skriv og Læs” kan børn og
unge, som endnu ikke kan eller har svært ved at skrive, lave deres
helt egne bøger med lidt hjælp fra en voksen – samtidig med, at de
forbedrer deres tale- og skriftsproglige kompetencer. App’en bygger
grundlæggende på de samme processer, som når børn lærer at tale.
Det foregår grundlæggede ved, at barnet forsøger at sige et ord eller
en sætning/mening, hvorefter forældre, søskende, bedsteforældre
eller pædagoger roser og gentager det, som barnet forsøgte at
sige. På samme vis kan børn og unge i meningsfulde og uformelle
sammenhænge gøre sig værdifulde og effektive erfaringer med
skriftsproget.

Janus Madsen
Janus er uddannet folkeskolelærer og
har mere end 16 års undervisningserfaring. Han har siden 1998 udviklet
over 100 læremidler inden for fagene
dansk, matematik og historie. I 2007
modtog han Undervisningsministe-

riets Undervisningsmiddelpris for
matematiksystemet Format. Sidste år
etablerede Janus firmaet WriteReader ApS, tog orlov fra sit lærerjob og
udgav iPad-app’en ”Skriv og Læs”.
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App’en er blevet til gennem et skoleudviklingsprojekt, som tog afsæt i at lære børnene at læse
ved at starte med at skrive meningsfulde tekster
på deres aktuelle skriftsprogsniveau. Under
børnenes tekster, som varierede fra mindre
tilfældige bogstavrækker til enkelte læselige ord,
”oversatte” en voksen indholdet til konventionel stavning. Ved at kigge på og sammenligne
med den voksnes skrivning opfangede børnene
løbende stavemåder af hyppigt anvendte ord og
andre skriftsproglige elementer, som fx stumme
bogstaver og
dobbeltkonsonanter, som de kunne bruge fremadrettet.

Samarbejde med forskere
I forlængelse af udviklingsarbejdet blev der med
penge fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen
indledt et samarbejde med tre læseforskere fra
Danmarks Pædagogiske Universitet med speciale
i skrivning og læsning i uformelle læringsmiljøer.
Samarbejdet mundede ud i en række forbedrin-
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ger, gode råd til brugerne og nye funktioner, som
blandt andet var med til at udvide målgruppen
og sætte fokus på læring udenfor skolen.
Eksempelvis har optagefunktionen vist sig at
have stor betydning for de brugere, som ikke kan
eller har haft mod på at lave egne skriveforsøg.
De har kunnet indtale deres historie, som så
efterfølgende oversættes fra tale- til skriftsprog af
en voksen. På den måde har disse børn og unge
også kunnet være med til at lave deres egne
bøger og gøre væsentlige erfaringer med skriftsproget.
App’en har også et specialudviklet tastatur, som
er med til at understøtte og lette skriveprocessen.
Eksempelvis er der til hver bogstavtast mulighed
for at høre både bogstavets navn og lyd. Derudover er vokaler og konsonanter markeret med
henholdsvis en rød og blå ramme. Til sidst bør
nævnes, at det er muligt at få vist både de store
og små bogstaver og på den måde bidrage til at
lære alle 58 bogstaver.

Gode idéer og
anvendelsesmuligheder
Efter ”Skriv og Læs” kom på App Store i slutningen af januar, har flere forældre, pædagoger og lærere skrevet til os med de gode idéer
og positive erfaringer, som de har haft med
brug af app’en sammen med udviklingshæmmede samt børn og unge med specielle behov.

Vi har blandt andet fået tilbagemeldinger om, at
iPad’ens og app’ens overskuelighed og brugervenlighed har gjort det lettere at motivere og
bevare koncentrationen for brugerne. Det er af
stor betydning, at man på relativ kort tid kan
skabe en flot bog, som let kan sendes til andre.
Det kommunikative aspekt og den mulige feedback fra modtageren har også haft stor betydning
– ikke mindst for lysten til at lave flere bøger. Det
har ligeledes været væsentligt, at de har kunnet
skrive om sig selv, deres familier, hverdag, inte-

resser og andre ting i deres hverdag, som de holder af. App’en er i den forbindelse blevet anvendt
til at lave feriedagbøger, bøger om kæledyr og til
kærestebreve.
App’en er med stort udbytte også blevet anvendt
som hjælp til selvhjælp - eksempelvis ved at
skrive bøger om daglige gøremål og rutiner. Når
barnet eller den unge selv er med til at tage billeder og formulere sig om disse emner øges ejerskabet og evnen til at huske indholdet. Bøgerne
kan naturligvis også læses igen og igen eller
printes ud og hænges op som huskesedler. Vi har
hørt om eksempler, hvor app’en er blevet brugt til
at lave madopskrifter og brugsanvisninger til forskellige husholdningsmaskiner og hvidevarer.

Vi hører naturligvis også gerne om jeres
idéer og brug af app’en på jm@writereader.
com. Har I gode råd til, hvordan vi kan gøre
app’en endnu bedre, håber vi naturligvis
også, at I skriver til os.
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Medborgerskab og
kommunikationsteknologier
Af Nina Andreassen og Tina Bejer Jørgensen
I det socialpædagogiske arbejde, er en af vores fremmeste opgaver,
at understøtte borgernes mulighed for medborgerskab. Gennem et
projekt med støtte fra Socialstyrelsen har Organisation for voksne
udviklingshæmmede i Ballerup arbejdet målrettet med borgernes ret til
selv – og medbestemmelse. Erfaringerne fra Medborgerskabsprojektet
viste et klart behov for at arbejde mere intensivt med borgernes
kommunikationsmuligheder, hvis Organisationen skulle leve op til egne
mål i forhold til at hjælpe borgerne til et så selvstændigt liv som muligt.
Med støtte fra FOAs pædagogiske udviklingsfond blev dette muligt.

Nina Andreassen

Tina Bejer Jørgensen

Nina er siden 2009 uddannet som
pædagogisk antropolog. Efter et kort
vikariat som underviser på Pædagogisk Assistent Uddannelsen har hun
arbejdet som faglig leder i organisationen for voksne udviklingshæmmede
i Ballerup Kommune. na1@balk.dk.

Tina er uddannet cand.scient.pol fra
Københavns Universitet i 2011. Hun
har siden 2012 arbejdet som udviklingskonsulent under Handicap og
Psykiatri i Ballerup kommune.
tbjo@balk.dk.

I Organisation for voksne udviklingshæmmede, har vi, i vores vision, mission og værdier,
indskrevet medborgerskab som det centrale element i vores arbejde med borgerne. Der er derfor en forventning om, at både medarbejdere og
ledere arbejder aktivt på at videreudvikle – og
tilegne sig nye kompetencer, i forhold til dette
arbejde med borgerne. Fagligheden skal individuelt og kollektivt udvikles, så den til enhver tid
lever op til de faglige krav, området stiller.
Dette kan opleves som en stor opgave i det
socialpædagogiske arbejde i forhold til borgere med udviklingshæmning, da årsagen til at
borgerne bor i botilbud er, at de har behov for
noget særligt.

At arbejde aktivt med medborgerskab kræver, at borgerne har en viden om, at de har
ret til at foretage selvstændige valg for og
om deres liv.

Dilemmaet er, at borgeren ikke kan tage disse
valg uden assistance fra den professionelle
medarbejder, og medarbejderen må til gengæld have de rette metoder og hjælpemidler
til rådighed for at kunne give den støtte, der
sætter borgeren i stand til at foretage kvalificerede valg.
På den baggrund var det oplagt, at understøtte
kompetenceudvikling på dette område, således
at vi som organisation ville kunne nå vores mål.
Som på så mange andre områder var budgetterne til kompetenceudvikling begrænsede, men
vi ønskede ikke at sænke vores faglige ambitioner, og begyndte derfor at undersøge, om der
var andre veje at gå, for at fremme den faglige
udvikling vi ønskede. Da Socialstyrelsen (dengang Servicestyrelsen) søgte kommuner, der
ønskede at deltage i et Medborgerskabs-projekt,
meldte vi os på banen, og var så heldige, at vi
blev udvalgt til at deltage.
Gennem projektet blev vi klogere på, hvordan
vejen til medborgerskab er forskellig fra person
til person. Udgangspunktet vil altid være, hvad
den enkelte borger anser som værende rele-

vant for sig selv - i sit liv, med de kompetencer,
handicap og kognitive vanskeligheder borgerne
kan have.

For os professionelle handler det om at give
borgerne mulighed for at leve et liv, de selv
har valgt. Vi skal præsentere valg, rettigheder og pligter på en faglig forsvarlig pædagogisk måde, så vi sikrer, at hver borger kan
leve det liv vedkommende ønsker, ud fra
de muligheder og begrænsninger som er til
stede.

Da Medborgerskabs-projektet officielt var overstået valgte vi at oprette et medborgerskabsnetværk. Netværket består af medarbejderrepræsentanter fra organisationens fire tilbud, som
alle har deltaget i Medborgerskabs-projektet.
Netværket skal inddrages i beslutninger om,
hvordan vi fremadrettet vil holde fokus på medborgerskab og så vidt muligt være indført i de
teorier og metoder, vi vælger at benytte.

Medborgerskab kræver
kommunikation
Den største udfordring vi stødte på i Medborgerskabs-projektet var, hvordan vi sikrer, at vi i
arbejdet med udviklingshæmmede borgere med
kommunikative udfordringer får dem præsenteret for de muligheder, der ligger inden for
medborgerskab.
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Selv om projektet gav os relevante metoder
til at fremme medborgerskab og også større
faglig opmærksomhed på området, stod vi ved
projektets afslutning stadig med den udfordring,
at kommunikationsvanskeligheder var en stor
hindring for at udleve medborgerskab og sikre
borgernes selv – og medbestemmelse.
Samtidig havde vi en opmærksomhed på de
kommunikationsredskaber, vi selv bruger flittigt, såsom mobiltelefon, mail, facebook, skype
og tabletcomputere. Vi vurderede derfor, at et
større fokus på borgernes digitale kompetencer
ville styrke deres kommunikation.

En stor del af det at være medborger i
dagens Danmark er, at være orienteret på
internet, at kunne betjene en netbank, at
kunne sende en mail osv. Eftersom dette
er en udfordring for borgergruppen, er det
vores pædagogiske opgave, at sørge for at
de får mulighed for tilgang til de medier, som
giver mening for den enkelte.

Konklusionen på dette dilemma blev et ønske
om at stille endnu skarpere på kommunikation
– og kommunikationsmidler, således at Medborgerskabs-projektet kunne leve videre. - Ergo var
Kommunikations-projektet født.

Nyt projekt – ny fond
At videreføre et projekt udover den afsatte tidsramme kræver selvfølgelig nye og flere ressourcer. På baggrund af de gode erfaringer, vi havde
fra Medborgerskabs-projektet om at kompetenceudvikle gennem et projekt som var eksternt finansieret, ville vi forsøge dette igen. Og så begyndte
den store fonds-jagt. Via kommunen havde vi
adgang til Schultz puljeguide, som vi flittigt gennemgik og derigennem opdagede FOAs Pædagogiske Udviklingsfond, som vi mente passede til
vores formål.
Det næste led i processen var at kvalificere og
præcisere, hvad vi ville, hvordan vi skulle arbejde
med kommunikation og hvilke former for kom16 – Juni 2013

munikation etc. I denne fase søgte vi således
efter inspiration og ekspertviden på området,
som vi i første omgang fandt hos Socialt Udviklingscenter (SUS). Her var de i gang med et
større projekt om ”Handicap og IT” (i dag ”Social
IT til mennesker med handicap), bl.a. i samarbejde med Kommunikationscentret i Hillerød
som vi tog kontakt til og dermed fik brugbare
idéer til, hvilken retning vores projekt kunne tage.
Det første uformelle møde med Kommunikationscentrets konsulenter gav også de nødvendige
input til, at vi kunne kvalificere vores ansøgning
til FOA.

Kommunikationsredskabet
Talking Mats og social IT
Efter det første møde med Kommunikationscentret havde projektets styregruppe, bestående af
lederen af organisationen, den faglige leder samt
en udviklingskonsulent, besluttet at satse på
følgende to spor:
1) Give medarbejderstaben en generel indføring
i, hvilke muligheder der ligger i informations –
og kommunikationsteknologier til målgruppen.
2) Indføre et nyt kommunikationsværktøj kaldet
”Talking Mats”.
Talking Mats er en kommunikationsmetode, hvor
medarbejderen foretager et billedunderstøttet

interview med borgeren omhandlende et bestemt
tema som fx aftensmad eller fritidsinteresser.
Den første del af projektet bestod således i,
at vi alle deltog i et inspirationsmøde, hvor vi
blev præsenteret for både kommunikationsredskaber, men i lige så stor grad, blev gjort
opmærksomme på, hvor meget af den
digitale verden som vores borgergruppe ikke
er en del af.
At øge muligheden for kommunikation med
venner og familie vil for manges vedkommende give en bedre livskvalitet. Resultatet
var, at vi alle var blevet opmærksomme på, at
vi har en stor opgave i at understøtte borgernes medborgerskab ved at hjælpe dem til at
deltage i den digitaliserede verden.
Til den anden del af projektet, Talking Mats,
udvalgte vi en gruppe medarbejdere (inkl
repræsentanterne i medborgerskabsnetværket), som fik mulighed for at lære kommunikationsmetoden, for så efterfølgende at introducere den til de øvrige medarbejdere. Vi valgte
Talking Mats, da vi i dagligdagen savner en
metode, hvor vi med større sikkerhed får borgerens meninger, holdninger og ønsker frem.

Vores tilgang var, at vi ikke skulle få en ”ekstra opgave” ved at lære en ny metode, men
at metoden skulle gøre vores nuværende
opgaver mere kvalificerede.

Rent fagligt ved vi, at mange af vores borgere
har svært ved abstrakt tænkning. Derfor kan
brug af billeder være et redskab til at forstå
sproget. Samtalen med borgerne omhandler
emner, som medarbejderen vurderer, vil give
mening, og/eller emner, som der alligevel
skulle snakkes med borgerne om.
Projektet blev dermed todelt. På den ene side
ønskede vi at give medarbejderne kompetencer, viden og interesse for at arbejde med
Informations- og kommunikationsteknologier

(IKT) i det pædagogiske arbejde. Samtidig ville
vi med projektet give borgerne redskaber til
øget social interaktion gennem brug af sociale
medier samt understøtte den enkeltes kommunikative færdigheder via forskellige teknologier og teknikker.

Erfaringerne fra praksis
Talking Mats metoden har givet utrolig megen
mening for både medarbejdere og borgere.
På et af bostederne, overværede en borger et
interview via Talking Mats og blev så interesseret, at han insisterede på selv at prøve at
blive interviewet.

Da årets beboerferie skulle planlægges i et
af bostederne, blev Talking Mats brugt som
udgangspunkt for planlægning af ferien. Borgerne forstod hurtigt fremgangsmåden, som
i korte træk går ud på, at der aftales, hvilket
tema der tales om - eksempelvis ferie.

Derefter udvælges der et antal ikoner som
repræsenterer, hvorvidt borgerne kan lide eller
ikke lide det foreslåede. Hvis vi forholder os til
temaet ferie, går metoden ud på, at borgeren
og medarbejderen sidder overfor hinanden
med en selvklæbende måtte (deraf navnet
Talking Mats).
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Kaj og Sanne.

Medarbejderen holder eksempelvis et billede
af en flyver op, og formålet er så, at borgeren
skal lægge billedet under det ikon, som viser
borgerens holdning til det. Efter en runde med
spørgsmål om eksempelvis flyvemaskiner, om
der skal være sommerhus, hotel, strand, skov
og så videre, vil der på måtten ligge billeder
af, hvad borgeren ønsker og ikke ønsker.
Talking Mats har vist sig at være et relevant
kommunikationsredskab for vores borgergruppe, og derfor er næste skridt, at det skal
gå fra at være et projekt til at blive en naturlig
del af dagligdagen. Selve implementeringsprocessen er nu i fuld gang, og det er spændende at se, hvordan kolleger lærer hinanden
at bruge metoden.
Efter endt kursus mødtes medborgerskabsnetværket igen, for at dele erfaringer med
hinanden og få lavet en strategi for, hvordan
metoden kan implementeres og læres af alle
medarbejdere. Til et af vores netværksmøder
blev der diskuteret, hvorvidt alle medarbejdere skulle oplæres i metoden, da det jo ikke
er sikkert, at alle borgere ønsker at bruge den.

Efter en del snak frem og tilbage, kom medborgerskabs-perspektivet i centrum og her
var argumentet, at de borgere, som ønsker at
kommunikere ved brug af Talking Mats skal
have mulighed for det, når de ønsker det.
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Derfor er det nu besluttet, at alle medarbejdere skal lære metoden – således at det er
borgernes ønsker og ikke medarbejdernes
(manglende) kvalifikationer, der afgør om
metoden bliver brugt.
Et andet af vores mål var, at bruge tablet-computere som et aktivt kommunikations- og støtteredskab for borgerne. Da vi gik i gang, var
det vores intention at en tablet kunne bruges
som kalender og eksempelvis være støttende
for de borgere, der har behov for meget struktur. Vi brugte tid på at orientere os i junglen af
udbydere af ”apps” til dette formål. Vi er derfor ikke kommet i gang med at bruge tablets
på den måde, vi havde troet.
Derimod har de vist sig at have en stor underholdningsværdi for borgerne – på nøjagtig
samme måde, som de har det for mange
andre borgere i Danmark. Flere borgere har
nu anskaffet sig en tablet og bruger den til at
spille på. Vores målsætning er derfor, at det
fremover mere vil være reglen end undtagelsen at se borgere sidde og hygge sig med
tablet-computere i vores bofællesskaber. Fordi
vi mener, det kan selvstændiggøre borgerne.
Eksempelvis er et mål, at borgere som tidli-

Stort fokus på medborgerskab i bofællesskaberne.

gere ikke har kunnet tænde for en CD nu kan
lære, hvor de skal trykke på tablet-computeren, og derfor vil kunne høre den musik de
ønsker, når de selv vil og hvor de vil.

entering om brug af IKT på voksenhandicap
området, samt kendskab til et pædagogisk
redskab som hjælper vores borgergruppe til at
udøve medborgerskab.

Om at skabe opbakning
til (endnu) et projekt

En succes

Udviklingsprojekter og forandringsprojekter er
nødvendige, når man vil holde et højt fagligt
niveau. Og når budgetterne er sparsomme, er
det naturligt at overveje, om der kan hentes
ekstra projekt-ressourcer ind udefra – og her
er fonde og puljemidler oplagte muligheder
- som vi har profiteret af. Fonde og puljer er
oplagte muligheder fordi de tilbyder struktur,
retningslinjer og deadlines, der kan være en
stor hjælp i forhold til at holde et projekt på
sporet og sikre at indholdet har en høj kvalitet.
I forhold til nærværende projekt har vi, på
baggrund af midler fra FOA, fået en bred ori-

Alt for mange projekter og forandringsprocesser lider den skæbne, at medarbejderne aldrig opnår ejerskab og at
projektet – på trods at relevant fagligt
indhold – derfor aldrig bliver forankret i
organisationen.
Et godt projekt kræver først og fremmest at
de medarbejdere, der skal være med til at
drive projektet frem, og hvis arbejde bliver
påvirket af projektet, føler ejerskab og engagement. En presset medarbejdergruppe, eller
et projekt, der stritter i den modsatte retning
af alle øvrige tiltag i organisationen skaber
unødvendigt svære betingelser – og naturlig
modstand.

At vi har fået mulighed for dette udover vores
budget, har givet medarbejderne den tid, der
kræves for at sætte sig ind i et nyt område,
uden at det har været på bekostning af nuværende opgaver.
Vi opfatter alt i alt vores projekt som en
succes. Det mener vi er tilfældet, fordi vi i
planlægningen har gjort os nogle tanker om,
hvordan vi ville imødekomme de udfordringer,
der typisk opstår i udviklings- og forandringsprojekter. Projektet er især en succes, fordi
vores mål er at hjælpe borgerne til et så selvstændigt liv som muligt – et mål, som projektet hjælper os med at realisere.

Projekter bliver som udgangspunkt ofte
betragtet som noget ”ekstra”, der kommer ind
i hverdagen. Der ligger således en stor ledelsesopgave i at motivere medarbejderne.
Vores erfaring er, at det er vigtigt at tænke
strategisk i forhold til de projektmidler, man
søger. De projekter, man kaster sig ud i, skal
være i overensstemmelse med de mål, man
har for organisationen og de øvrige tiltag, der
er planlagt inden for samme periode.
Ofte er der mange spændende projekter i
udbud, som sagtens kunne være relevant for
den pågældende organisation – måske bare
ikke på det givne tidspunkt. Og her er vores
holdning klart, at så er det bedre at vente til
timingen er bedre. Hvorfor? Fordi projekter
ikke udfører sig selv – og i særdeleshed – ikke
bliver succesfuldt implementeret af sig selv.
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Målrettet konsulentbistand
udvikler tilbuddet
Af Susanne Thorsager, Socialt Lederforum
susanne@socialtlederforum.dk

Socialt Lederforum har oplevet en stigende efterspørgsel efter
konsulenter. Nu er en ny konsulentordning etableret for at skabe
udvikling på de enkelte tilbud.

20 – Juni 2013

Helt konkrete ting eller blot lidt sparring. Socialt
Lederforum oplever en stigende efterspørgsel
efter specialiseret viden. Der kan være mange
grunde til, at tilbuddene ønsker sparring eller
hjælp til konkrete ting. Ib Poulsen, direktør for
Socialt Lederforum, har konstateret, at der er et
behov derude, som han med sit nye tiltag agter
at imødekomme:
”I de tilbud der er centralt styret, men hvor
kommunerne ikke har kendskab til praksis,
kan Socialt Lederforum som noget nyt
hjælpe tilbuddene til udvikling – til gavn
for alle,” forklarer Ib Poulsen.
I første omgang vil det nye tiltag fungere som en
forsøgsordning fra juni 2013 til juni 2014.
Konsulentordningen vil bestå af konsulenter, der
kan bidrage med hjælp på det socialpædagogiske, det personalepolitiske og det kommunikationsfaglige område. Ifølge Ib Poulsen er det
vigtigt at understrege, at det er tilbuddet og ikke
personalet, der tilbydes udvikling.
”Vores konsulenter varetager tilbuddets
udviklingsområder, hvad enten der er
tale om pædagogik, kommunikation eller
personalepolitik. Der er tale om konsulenter
med erfaringer fra praksis, som gør vores
konsulentordning helt unik.”
Den nye ordning, som netop er trådt i kraft, har
foreløbig fire konsulenter tilknyttet. Der er altså
tale om praksisorienterede konsulenter, hvilket
betyder, at de alle har erfaring fra tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse. Samtidig er
det konsulenter, der på forskellig vis via uddannelse, har en bred teoretisk indsigt. Ib Poulsen
fremhæver konsulenternes faglige viden, men
fortæller, at konsulenterne er særligt kvalificerede idet de kender til området og derfor vil tage
udgangspunkt i det enkelte sted under processen.
”Den grundlæggende kulturforståelse er
mindst lige så vigtig som den teoretiske
viden”, fastslår Ib Poulsen.

At finde den rette konsulent til en specifik
opgave er den første omend meget vigtige
opgave, når Socialt Lederforum får en henvendelse. Ib Poulsen fortæller, at det kan være
meget forskellige udfordringer man står med
i tilbuddene. Et telefonopkald eller et besøg
kan afgøre hvad det enkelte tilbud har brug for.
Nogle gange kan det være lidt sparring og andre
gange er det et udviklingsforløb, hvor konsulenten med netop sin spidskompetence kan hjælpe
tilbuddet.

Hvad med besparelserne?
Mange vil nok spørge sig selv om man overhovedet har råd til den slags i disse tider. Men til
det vil Ib Poulsen så svare, ”om man har råd til at
lade vær”.
Hvis der er problemstillinger i dagligdagen er der
netop brug for dialog. Problemstillinger er dyre
og nogle gange er udvikling det eneste der kan
bekæmpe afvikling. Dialog er det første spæde
skridt på vejen til udvikling:
”Vi vil gerne være med i denne dialog. I
det mindste vil vi komme med et forslag
til, hvordan man kommer videre – om
det er konsulentbistand eller en smule
sparring, der skal til, vil afhænge af hvilken
problemstilling, der er tale om. Det er
også i vores interesse, at tilbuddene klarer
skærene i disse tider,” forklarer Ib Poulsen.
Da der bruges ressourcer på indledningsvis at
afdække behovene, for at sikre den rette hjælp
fra start, kan konsulentordningen kun benyttes af
Socialt Lederforums medlemmer, som består af
store og små samt offentlige og private tilbud til
mennesker med funktionsnedsættelse.
”De nuværende medlemmer vil opleve,
at de nu får endnu mere for deres
kontingent, og andre tilbud kan se
endnu en fordel i at melde sig ind i vores
landsdækkende netværk og være en del af
Socialt Lederforum,” siger Ib Poulsen, og
fortsætter:
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”I princippet ville alle typer tilbud kunne
benytte konsulentordningen, men vi ser
det fornuftige i, at det udelukkende er
vores medlemmer, der kan trække på vores
viden. Det der jo kendetegner tilbud, som
ønsker et medlemskab, er en vilje til at
være med til at præge hele området til en
positiv udvikling og bedre vilkår”.

for afskedigelser, besparelser eller ansættelser.
Det vil sige de områder, man laver politikker på.
På kommunikationsområdet kan vi hjælpe med
kommunikationsstrategier, kommunikationspolitikker og udarbejdelse af tekst til online medier
eller tryksager.

Hvis alt går som planlagt vil konsulentordningen
med tiden have tilknyttet endnu flere konsulenter, som kan hjælpe Socialt Lederforums konstant voksende medlemsskare.

Ib Poulsen er overbevist om at god kommunikation tiltrækker flere brugere, god pædagogik giver tilfredshed og god HR fastholder
dygtige medarbejdere.

Socialpædagogik, personalepolitik og kommunikation
Det pædagogiske område er bredt. Derfor vil der
inden for det område være mange forskellige
typer opgaver, en konsulent kan hjælpe med.
Konsulentbistand på det personalepolitiske
område kan eksempelvis bestå af retningslinjer

Direktør Ib Poulsen.

22 – Juni 2013

Han mener, at man kan nedkæmpe de røde tal
på bundlinjen ved at forøge kvaliteten. Samtidig
er han overbevist om, at konsulenterne i Socialt
Lederforums regi er helt unikke da de kender
den særlige kultur på det socialfaglige område –
indefra.

Aktuelt

Aktuelt
-‐	
  Socialt	
  Lederforum	
  informerer

– Socialt Lederforum informerer
Effektkonference
- Effektmåling og resultatbaseret styring
Deltag i årets vigtigste konference om effektmåling og resultatbaseret styring.

Eﬀektkonference
-‐	
  Eﬀektmåling	
  og	
  resultatbaseret	
  styring.
Deltag	
  i	
  årets	
  vig.gste	
  konference	
  om	
  eﬀektmåling	
  og	
  resultatbaseret	
  
styring.	
  

som er specialist i performance management og
”Et	
  sammenhængende	
  system	
  .l	
  Resultatbaseret	
  Styring	
  og	
  eﬀektmåling	
  
ophavsmand
tili	
  Theory
of Change.
af	
  de	
  sociale	
  indsatser	
  
det	
  specialiserede	
  
socialområde”.	
  –	
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”Et sammenhængende system til Resultatbaseret
Styring og effektmåling af de sociale indsatser i
det specialiserede socialområde”. – Det var målet
for samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og
Team Online i OPI-projektet Indikator 2.0. Resultatet præsenteres på effektkonferencen, som finder
sted i starten af september. På konferencen kan
du blandt andet møde Dr. David E. K. Hunter,
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Det er ikke et handicap…
- Succeshistorier skal nedbryde
fordomme om handicap
Socialstyrelsen iværksætter nu kampagnen
’Det er ikke et handicap…’, som er udviklet på
baggrund af FNs handicapkonventions artikel
8 omkring bevidstgørelse om personer med
handicap.
Kampagnen udfordrer fordomme og skal øge
bevidstheden hos os danskere omkring evner og
bidrag fra personer med handicap – og om, at
personer med handicap har samme rettigheder
som alle andre.
Alle opfordres til at fortælle deres egen eller
andres historie om at leve livet fuldt ud – også
med et handicap. Kampagnen handler om, at
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deres rettigheder til at leve et liv på lige fod med
alle andre borgere. Historierne skal nedbryde
fordomme og vise, at mennesker ikke er deres
handicap – men er meget mere.
Fra den 15. august kan man fortælle succeshistorien på facebook.com/deterikkeethandicap –
og være med til at gøre en forskel.
Fra den 23. september vil en kampagnebil
turnere rundt i hele
Danmark for at indsamle
historier om fx at udleve
sine drømme eller gøre
en forskel i det store eller
små trods et handicap.

Du kan læse mere om Socialt Lederforums aktiviteter
og andres arrangementer på www.socialtlederforum.dk
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Sæt fokus
på medborgerskab
MEDBORGERSKAB & HANDICAP
Fra vilje til virkelighed

Undervisningspakke
i medborgerskab

Det Centrale Handicapråd har udgivet pjecen
’Medborgerskab & handicap – Fra vilje til virkelighed’. Alle har brug for at høre til og føle sig som
en del af et fællesskab – som medborgere på lige
fod med andre. Derfor skal medborgerskab for
personer med handicap styrkes. Nogle mennesker med handicap oplever stadig forskellige
udfordringer i udøvelsen af medborgerskabet.
Derfor har Det Centrale Handicapråd udgivet pjecen som inspiration til at komme udfordringerne
til livs. Pjecen er delt op i temaerne: Brugerindflydelse, Adgang til demokrati og Retssikkerhed.
Under hvert tema er samlet nyttig viden og gode
eksempler på løsninger, som måske kan inspirere dig til at arbejde videre på egen hånd eller i
samarbejde med andre.

Socialstyrelsen har i samarbejde med en række
uddannelsesinstitutioner for unge og voksne
med kognitive funktionsnedsættelser udviklet en
undervisningspakke om medborgerskab.

Download pjecen, som findes under
’Materiale - Publikationer’ på www.dch.dk

Download undervisningspakken på
www.socialstyrelsen.dk/medborgerskab
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Den skal give mennesker med kognitive funktionsnedsættelser mulighed for at få viden og
færdigheder om medborgerskab og egne rettigheder. Undervisningspakken består af et 4-ugers
undervisningsforløb, som er struktureret i 4
temaer: Individ og rettigheder, Aktiv samfundsborger, En del af samfundslivet, og Demokrati og
indflydelse.

Her er mit liv
- Seks fortællinger om livskvalitet og
udviklingsmuligheder for mennesker i
socialpædagogiske botilbud

Socialpædagogerne har sendt pjecen ”Her er
mit liv” på gaden for at gøre opmærksom på det
specialiserede socialområde. Pjecen skal ses som
SLs indlæg i politikernes evaluering af kommunalreformen.
”Her dur hjælpen ikke, hvis den kommer som
metervare. Her er grænsen mellem udvikling
eller afvikling hårfin,” siger Benny Andersen,
formandsformand i Socialpædagogernes Landsforbund i forordet.
I hæftet kan du læse, om Silke, der er multihandicappet efter fødselsskader; Mohammed, der
er anbragt, som del i en behandlingsdom efter
en serie af væbnede røverier og lider af ADHD;
Kaj, som er udviklingshæmmet, blind og har en
hjernetumor, der gør ham dement; Emilie, der
kæmper sig tilbage til livet efter en spiseforstyrrelse; Erik, der er udviklingshæmmet og lærte

at tale som 30 årig; samt Danny, der i tre år har
kæmpet med følger af den hjerneskade, han fik af
en trafikulykke.
Gennem de personlige historier sætter pjecen
fokus på et område under pres. Fælles for de
seks mennesker er, at de har brug for massiv
støtte for at udvikle sig på egne præmisser og
have livskvalitet. Den hjælp får de på socialpædagogiske bosteder. Hovedparten af dem har ikke et
almindeligt sprog og kommer derfor ikke til orde
i den offentlige debat.
”Uden den fornødne faglighed og ekspertviden
går livskvalitet og udviklingsmuligheder tabt – et
ubærligt menneskeligt tab og en samfundsøkonomisk fiasko,” siger Eva Hollænder, socialfaglig
konsulent i Hjerneskadeforeningen i indledningen.
Pjecen kan downloades gratis på www.sl.dk
under ’Udgivelser’.

Pjecens seks fortællinger er skrevet af freelancejournalist Iben
Baadsgaard Al-Khalil, Khalil Kommunikation, der har en særlig
interesse for det socialfaglige område. Med en baggrund som
både journalist og fysioterapeut har hun mange års egen erfaring
med forskellige problematikker inden for det sociale område – hun
har bl.a. arbejdet med PTSD, torturoverlevere, socialpsykiatri,
mentor-ordninger, anbragte unge og har som journalist skrevet for
Socialpædagogen, Socialpsykiatri, Fysioterapeuten og Socialrådgiveren samt løst kommunikationsopgaver for forskellige integrationsprojekter, private opholdssteder og kommunale organisationer.
Links: www.alkhalil.dk · dk.linkedin.com/in/ibenbaadsgaardalkhalil
http://www.facebook.com/Khalil.Kommunikation
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Andre veje

Aktør i eget liv

Dansemusen

Af Ehs og Poul Østergaard

Af Preben Bertelsen (red)

Af Lars Holmgaard Jørgensen

Lægen glemte sin notesblok
hjemme hos Ehs og Poul, da
han i 1965 hjalp Camilla til
verden. På notesblokken stod
der mongolisme? – og på den
måde fik den nybagte far at
vide, at parrets førstefødte var
mongol, som man dengang
kaldte børn med Downs Syndrom.
I denne bog fortæller Ehs og
Poul Østergaard om Camillas
barndom, ungdom og voksenliv. Nederlag og sejre stilles til
skue. Bogen henvender sig til
pårørende, sagsbehandlere,
lærere, pædagoger og andre i
den offentlige forvaltning.
Ehs og Poul har tidligt besluttet, at deres datter Camilla
skulle rustes til et selvstændigt
liv som voksen. Det har hun
fået sammen med sin kæreste.
Bogen er især værdifuld for
dem, der står foran et liv med
et barn med handicap. Bogen
beviser, at det nytter at gøre en
ekstra indsats.

Bogen præsenterer en måde
at hjælpe mennesker, der
befinder sig i yderkanten af
samfundet. Vi vil alle gerne
skabe vores egen tilværelse –
vi arbejder for at blive aktører
i vores eget liv. Det gælder
også for mennesker, der er
gledet ud i yderkanten af
samfundet.
Forfatterne beskriver, hvordan
flere faggrupper som psykologer, ergoterapeuter, socialrådgivere og pædagoger i praksis
arbejder ud fra den teoretiske
positionsmodels grundforståelse af den menneskelige
tilværelse.
Preben Bertelsen er professor
i psykologi. Bogens øvrige
bidragydere er fagfolk fra to
socialpsykiatriske behandlingssteder.
□
Udgivet 2010
Forlaget Frydenlund
Kr. 269,-

Stedet er Åndssvageforsorgens Center V i Hammer Bakker ved Vodskov i Vendsyssel.
Vi følger en stor dreng, hvis
far arbejder ved forsorgen, og
vi følger en voksen udviklingshæmmet mand – i den
turbulente tid, som 1960′erne
var for både ”de åndssvage”
og for de mennesker, der
arbejdede med dem – og for
den lille by, hvis eksistens
i høj grad var afhængig af
anstalten i Bakkerne. Det var
en voldsom brydningstid, som
var svær at håndtere for alle
parter.

Udgivet 2007
Forlaget Jelling
Kr. 165,-

Udgivet 2003
Forlaget Udvikling
(Socialt Fagforlag)
HALV PRIS
Kr. 75,Medlemspris kr. 56,25

Handleplaner og
dokumentation – i
brugerperspektiv
Af Søren Kai Christensen og
Margrethe Frydenborg
Denne bog er baseret på et
udviklingsprojekt med fokus
på at udvikle handleplaner og
andre dokumentationsformer i
støttearbejdet med unge med
særlige behov. Der peges på
problemer og dilemmaer, som
udfordrer den teoretisk interesserede, og samtidig arbejdes
der systematisk med konkrete
metodeforslag.
Bogen kan anvendes i arbejdet med unge med behov for
støtte, men den rummer også
generelle problemstillinger om
dokumentation i pædagogisk
arbejde, der gør den relevant
som grundbog på seminarier
og i mange efter- og videreuddannelsessammenhænge.
I bogen er indlagt en CD med
metodeeksempler som inspiration til udvikling af læsernes
egen dokumentationspraksis.
Endvidere rummer den en
PowerPoint præsentation med
teoretiske pointer fra bogen til
undervisningsbrug.
Udgivet 2007
Semi-Forlaget
Kr. 198,-
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Køb online på www.socialtlederforum.dk under Social Viden.
Alle priser er inkl. moms og ekskl. forsendelsesomkostninger.
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KRAP – Kognitiv,
Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik
Af Lene Metner
og Peter Storgård
KRAP er et socialpædagogisk
koncept, som indeholder det
bedste af det, der virker… Den
pædagogiske tilgang tager
udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre
mennesker, ved en systematisk
inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt
ved en udpræget vægtning af
det positive, det som virker.
Konceptet hviler desuden på en
konstruktivistisk forståelse af
mennesket i dets miljø.
Bogen er skrevet for praktikere
inden for de pædagogiske,
behandlingsmæssige og undervisningsmæssige felter, bl.a.
pædagoger, lærere, ergo- og
fysioterapeuter, sygeplejersker,
socialrådgivere, social- og
sundhedsassistenter.
Målgruppen omfatter desuden
studerende på de nævnte
uddannelser samt på efter- og
videreuddannelser inden for
området.
□Udgivet 2008
Dafolo Forlag
Kr. 299,-
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Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og
Marie Louise Knigge
I 1960′erne rejste danske overlæger langs den grønlandske
kyst for at finde åndssvage
børn og voksne, som skulle
anbringes på danske forsorgsinstitutioner. Flere taler om, at
man ligefrem støvsugede Grønland for åndssvage. Mange af
de børn, der blev nedsendt, bor
stadig i Danmark og er blevet
både voksne og gamle i mellemtiden. I dag har Grønlands
hjemmestyre opbygget tilbud
til borgere med handicap i
Grønland, men enkelte visiteres
fortsat til Danmark.
‘Forvist til forsorg’ undersøger
skiftende bevæggrunde og
holdninger til, at grønlændere
fra 1950′erne og helt frem til
i dag er blevet sendt 4000
kilometer væk fra deres familier
og anbragt på institutioner og
senere botilbud i Danmark.
Bogen henvender sig til studerende, medarbejdere og politiske beslutningstagere inden for
det sociale område i Danmark
og Grønland.
□
Udgivet 2008
Forlaget Udvikling
(Socialt Fagforlag)
HALV PRIS
Kr. 140,Medlemspris kr. 105,-

Mere end bare
pasning (DVD)

Hvor svært kan
det være?

MERE END BARE PASNING
indeholder otte film, der
fortæller om hvordan ‘udsatte
børn’ bliver passet af dagplejere, der er opkvalificeret til at
yde en særlig indsats overfor
disse børn.
Filmene viser de arbejdsmetoder og de mange erfaringer
man gennem årene har gjort
sig i Odsherred Kommune,
hvor der systematisk arbejdes med efteruddannelse og
erfaringsudveksling indenfor
dagplejen.
Dagplejernes erfaringer
bliver i filmene sat sammen
med eksperters udsagn om,
hvordan man pædagogisk bør
gribe arbejdet med ‘udsatte
børn’ an. Blandt eksperterne
er: Psykolog Margrethe Brun
Hansen og professor cand.
psyk. Per Schultz Jørgensen.

Af Jette Flindt Pedersen

Udgivelsesår: 2008
Bativia Media
44 minutter
Kr. 300,-

Tør vi give den psykisk udviklingshæmmede medansvar og
medindflydelse på eget liv? Vil
vi lære det, der er nødvendigt
at lære, så vi kan føre dialogiske samtaler med den psykisk
udviklingshæmmede? Ønsker
vi at flytte fokus fra at gøre til
at være?
Denne bog beskriver en
pædagogik, hvor det centrale
er psykisk udviklingshæmmedes medbestemmelse og
medansvar for eget liv og for
det fællesskab, de indgår i.
Gennem teori, anvisninger og
eksempler vises, hvordan det
er muligt at føre denne pædagogik ud i livet.
Bogen er skrevet på baggrund af et samarbejde med
pædagogerne på dagcentret
Regnbuen i Nødebo.
Udgivet 2007
Forlaget Lindhøjgård Kurser
Kr. 220,-

Køb online på www.socialtlederforum.dk under Social Viden.
Alle priser er inkl. moms og ekskl. forsendelsesomkostninger.
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Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle med interesse
for det socialfaglige område, herunder praktikere og studerende,
som ønsker at holde sig opdateret med ny viden, nye muligheder og
praksiserfaringer.
I redaktionen modtager vi gerne artikler til SOCIAL UDVIKLING. Har
I lavet et spændende udviklingsprojekt på jeres tilbud eller har du i
forbindelse med din uddannelse lavet et projekt, hvor der er kommet
nyttig viden ud af det, er du velkommen til at sende os artiklen. Vi
modtager også gerne forslag til anmeldelser af fagbøger eller ideer til
emner, som bør belyses i SOCIAL UDVIKLING.
Artikler, anmeldelser og ideer sendes til
redaktør Susanne Thorsager
på susanne@socialtlederforum.dk

Med venlig hilsen
SOCIAL UDVIKLINGs redaktion
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SOCIAL UDVIKLING

Mange af artiklerne i dette tidsskrift er skrevet for praktikere af praktikere for at dele værdifuld viden på det socialfaglige område med
særligt fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.
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