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KÆRE LÆSER

Organisering og udvikling er hovedtemaerne i dette nummer 
af SOCIAL UDVIKLING. Hvordan skal vi gribe omorganisering 
an, og hvordan får vi det bedste ud af tilbuddet fra start? Dét og 
meget andet kan du læse om i artiklerne. Bofællesskabet Lykke 
Marie er en selvejende institution, som netop har slået dørene 
op. Hvordan de er kommet fra idé til virkelighed, har været 
en lang og spændende proces. Læs mere om baggrunden for 
bofællesskabet i artiklen ”Lykke Marie”.

”Man burde lave en socialplan” handler om, hvordan vi her i 
Socialt Lederforum ser det store dilemma med omorganiserin-
ger, som mange tilbud står overfor. Vi har besøgt Krogen i Varde, 
og med Krogen som eksempel kommer vi med vores bud på, 
hvordan fleksibilitet og kvalitet kan sikres.

Organisering betyder meget for udviklingen, men det gør 
ledelse også. Social kapital er en måde at få det bedste ud af 
medarbejderne. Det handler om, at trivsel og arbejdsglæde får 
den enkelte til at præstere mere – og det kan ses på bundlinjen. 
Læs artiklen ”Social kapital – fremtidens konkurrenceparameter”, 
og bliv klogere på, hvordan man starter den positive spiral.

Den gode historie er også med til at skabe udvikling. Mange 
tilbud beskriver hverdagen og livet på tilbuddet på deres hjem-
meside og i pjecer. Det kan bruges som informationsmateriale 
til samarbejdspartnere eller introduktion til nye medarbejdere. 
Rekruttering af dygtige medarbejdere og stolthed blandt de 
ansatte og brugere har også betydning for udviklingen på 
tilbuddet. Kofoedsminde har valgt at skrive en bog om livet på 
udviklingscentret, som består af forskellige typer værksteder og 
en skole. Artiklen ”Arbejde og undervisning på Kofoedsminde” 
giver et indblik i en kreativ og arbejdsom kultur. Noget, vi alle 
kan lære af.  

God fornøjelse med læsningen

Ib Poulsen

Ansv. Redaktør
ib@socialtlederforum.dk
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Lykke Marie
Af Pernille Jellinggaard
kontakt@mereliv.dk  

 

Der er forskellige perspektiver, hvorfra man kan 
betragte tilblivelsen af bofællesskabet Lykke Marie; 
fra et fagligt perspektiv som pædagog, 
fra den kommende beboers perspektiv og som her 
– i egenskab af både medstifter og pårørende.

Pernille Jellinggaard
Pernille er uddannet psykoterapeut og pædagog. 
Hun er medstifter af bofællesskabet Lykke Marie 
og er mor til Frederikke på 18 år.
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Min datter Frederikke har multiple handicap, og 
er derfor kørestolsbruger og taler med hjælp 
fra en computer. Hun bor hjemme og flytter i 
slutningen af august til sin lejlighed på Lykke 
Marie i Slangerup, hvor hun har lejet en 46 m2 
stor lejlighed med tilhørende fællesareal.

Udover til tider at være fuldtidsmor til Fre-
derikke og hendes lillebror, er jeg 44 år og 
uddannet psykoterapeut og pædagog. 
Det er min ambition, at støtte Frederikke til et 
liv med så meget selvbestemmelse og indfly-
delse som muligt og dermed hjælpe hende 
med at opretholde et godt, trygt og menings-
fuldt liv.                                                           

Frederikke er helt afhængig af pleje og hjælp 
alle døgnets timer, men har et rigt socialt liv 
med mange gode venner, hvoraf en stor del 
af dem også skal flytte ind på Lykke Marie i 
løbet af efteråret. Frederikke starter på 2. år af 
sin STU på UUC Maglemosen i den særlige IT 
klasse.

- Det er godt seks år siden at vi, en lille gruppe 
mødre med teenagebørn med store handicap, 
talte om vores bekymringer for fremtiden 
for vores unge. Det var på samme tidspunkt, 
at flere skandaløse forhold omkring livet for 
mennesker med store pleje og omsorgsbehov 
blev afsløret for eksempel i medierne. Og de 
steder, vi kunne se som vores børns fremti-
dige hjem, var der kun få af. Ligesom andre 
forældre var vi opsat på at hjælpe vores børn 
til et godt liv med ordentlige forhold. 

For seks år siden var vi ikke helt klar over 
hvad disse ’ordentlige forhold’ betød i 
praksis, men vi havde en fornemmelse af, 
at det måtte være et sted, hvor vores børn 
ville blive behandlet respektfuldt, og ikke 
risikerede at blive udsat for de krænkelser, 
som vi netop havde hørt om. Dette ønske 
skabte en meget stærk motivation for det 
arbejde, vi senere skulle i gang med for 
at gøre bofællesskabet Lykke Marie til en 
realitet.

En vigtig del af denne historie handler også 
om, hvordan vi som forældre måtte træffe 
en grundlæggende beslutning om at ønske 
at involvere os i vores børns liv, når de på et 
tidspunkt skulle flytte hjemmefra. Det er en 
balanceakt for forældre – nok særligt mødre 
- og et ’tema’ for velmenende pædagoger, 
når forældre holder ’styringen og kontrollen’ 
selvom andre står klar til at tage over, når bar-
net bliver ungt og voksent. 

For os har beslutningen om i en vis grad at 
beholde denne forældrerolle været et helt 
bevidst valg og målrettet ’strategi’ i projek-
tet om at skabe et godt liv for vores unge 
med multiple handicap. Formålet med denne 
involvering skal være at støtte den enkelte til 
at opnå mest mulig anerkendelse og selvbe-
stemmelse i livet gennem de bedste forudsæt-
ninger (ressourcemæssige, kommunikative, 
omsorgsmæssige, praktiske), velvidende at 
denne gruppe borgere er både meget udsatte 
og sårbare. Dermed har denne forældreposi-
tion også fået en veldefineret og klar plads i 
samarbejdet på Lykke Marie. 

Frederikke.
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En altafgørende proces
Historien om Lykke Marie startede som sagt for 
seks år siden som bostedet ’Kollektivet’ og var 
de første år et udviklingsarbejde, som skulle for-
berede stiftergruppen bestående af 5 forældre-
par på, hvordan vi i realiteten skulle gribe det at 
etablere et byggeri an. Vi skabte kontakt til nogle 
fagpersoner, som vi forstod, havde særlige 
kompetencer inden for målgruppen og vores 
projekt. Det var ledere fra pædagogiske instituti-
oner, repræsentanter for kommende personale, 
arkitekter samt politikere, og alt imens vi lærte 
en masse om både muligheder og realiteter, lod 
vi os i den grad provokere og udfordre på vores 
holdninger, etik, normer og værdier – alt sam-
men noget, som har skabt det værdigrundlag, 
som nu skal være bærende for Lykke Marie. 

I bakspejlet har denne proces været altafgørende 
for at Lykke Marie blev en realitet - både som 

mursten og i pædagogisk praksis. Først og frem-
mest kunne vi som stiftergruppe gå ud i verden 
med et velbeskrevet værdigrundlag og en over-
ordnet projektbeskrivelse under armen, dernæst 
har vi sidenhen haft et virkelig godt styringsred-
skab i etableringsprocessen, hvor vi både skulle 
bygge det 2500 m2 store hus og detailbeskrive 
drift, personale, samarbejdspartnere osv. I efter-
året 2008 etablerede vi sammen med Fonden 
Mariehjemmene den selvejende institution, 
Bofællesskabet Lykke Marie og vi ved, at vores 
store forarbejde har været afgørende for deres 
tro på og beslutning om at gå ind i projektet. 

Efter fire års tæt samarbejde i bestyrelsen, 
hvor 3 ud af 5 medlemmer kommer fra den 
oprindelige stiftergruppe, kan vi med glimt i 
øjet påstå at vi ikke var nået hertil uden Fonden 
Mariehjemmene, men også at der ikke havde 
været et Lykke Marie uden os. 

Grundstensnedsættelse i juni 2012. På billedet er Bo Kristiansen (Direktør i Fonden Mariehjemmene), 
Pia Rønhøj (næstformand i bestyrelsen) og Susanne Bram (formand for bestyrelsen).
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Vores virksomhedskonstruktion som selv-
ejende gør bestyrelsen til øverste ledelse og 
den første arena hvor forvaltningen af dob-
beltrollen som både medleder og pårørende 
skal stå sin prøve. Fonden Mariehjemmene er 
en overordentlig professionel samarbejdspart-
ner, men har ikke pårørende blandt medlem-
merne i deres andre Mariehjems bestyrelser. 
Tilsvarende er vi pårørende, der i dag er 
medlemmer af Lykke Maries bestyrelse, ikke 
vant til rollen som professionelle i forhold til 
vores børn. 

Beboeren, personalet 
og de pårørende
Hele processen har krævet både refleksion og 
diskussion blandt alle bestyrelsens medlem-
mer og Fonden Mariehjemmenes ledelse. I 
dag har vi en velfungerende bestyrelse hvor 
vores forskellige kompetencer kan udnyttes 
godt for Lykke Marie og hvor fokus hele tiden 
er på at drive bofælleskabet og det almene 
fælles bedste. Det betyder implicit, at vi som 
bestyrelsesmedlemmer ikke handler som 
pårørende, men loyalt arbejder på den tre-
enighed, som består af beboeren, personalet 
og de pårørende og det værdigrundlag, som 
skal tilgodese alle tre parter i praksis:

   Trivsel
   Respekt og værdighed 
   Indflydelse på eget liv
   Mangfoldighed 
   Udvikling  
   Udfordring

(se mere på mariehjem.dk/lykke)

Som nævnt åbner Lykke Marie her i august 
2013 i et 2500 m2 stort, funktionelt nybyg-
geri i Slangerup. Bofællesskabet består af 24 
etrumsboliger med store fællesfaciliteter samt 
serviceområder. Interiør og personale er ved 
at være på plads, ikke mindst et fantastisk 

makkerskab mellem forstander og stedfortræ-
der. Det ser ud til at Lykke Maries kommende 
beboere har de bedste betingelser for at skabe 
sig et godt liv, når de første flytter ind i star-
ten af august måned. Og dermed ser det også 
ud til at de gode ønsker og store drømme, vi 
havde på vores børns vegne, da vi startede 
projekt bofællesskab for seks år siden, er gået 
i opfyldelse. 

Bestyrelsen fortsætter sit gode og profes-
sionelle arbejde for Lykke Marie fremover, 
men nu kommer en tid hvor vi som stiftere 
også skal være forældre, der skal give slip 
på vores børn, der er ved at blive voksne. 
Og efter mange års arbejde og involvering i 
vores børns liv og fremtid, glæder vi os som 
forældre trods alt til at slippe tøjlerne og 
slappe lidt af. 

Bofællesskabet Lykke Marie åbner i august 2013
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”Man burde lave 
en socialplan”
Af Susanne Thorsager, Socialt Lederforum
susanne@socialtlederforum.dk  

 

Socialt Lederforum mener…

Når kommuner trækker opgaverne hjem, oplever 
mange sociale tilbud, at rammerne og fagligheden 
udfordres af nye målgrupper. Hvordan ruster 
man sig bedst muligt til disse forandringer? Og 
hvordan fastholder man faglighed og kvalitet i en 
tid hvor specialisering har trange kår? 

Hos Socialt Lederforum har vi ikke det 
endegyldige svar, men vi vil gerne deltage i 
debatten, og mener, at vi som kommunalt ansatte 
ledere har et medansvar, når det gælder den 
fremtidige organisering af de sociale tilbud.
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For at blive lidt klogere på de kommunale udfor-
dringer, besøgte Socialt Lederforum forstander 
Kurt Berthelsen fra Krogen i Varde. Krogen skal 
tilpasse sin organisation til de reducerede opga-
ver med udgangen af 2014, når nabokommunen 
Esbjerg vil hjemtage aflastningsopgaver, som på 
nuværende tidspunkt løses af Krogen.

Krogens situation er sammenlignelig med mange 
andre kommunale tilbud, som oplever at kom-
muner trækker opgaverne hjem, så i det per-
spektiv er eksemplet uinteressant. Til gengæld 
har processen og dialogen med politikere og 
embedsmænd været en øjenåbner for Kurt Ber-
thelsen, som mener, at man bør fokusere mindre 
på, hvem der er driftsherre af de enkelte tilbud, 
og i stedet rette opmærksomheden på, hvordan 
vi kan sikre størst mulig fleksibilitet for brugerne, 
og samtidig skabe attraktive og spændende 
arbejdspladser. Kurt udtaler, at volumen og fleksi-
bilitet hænger tæt sammen: 

- ”Man kommer ikke uden om, at en 
organisations størrelse har indflydelse på 
fleksibiliteten. At en stor organisation deles 
op i to mindre organisationer, betyder, at der 
ikke vil være den samme kapacitet i forhold 
til at imødekomme alle ønsker og behov”.

Som ledere har vi selv et ansvar
Der er en tendens til, at vi placerer ansvaret for 
afspecialiseringen hos de kommunale embeds-
mænd i deres bestræbelser på at optimere ind-
satserne, men det er næppe hele sandheden. 

”Som kommunale ledere har vi selv 
et ansvar for at sikre fagligheden og 
specialiseringen inden for vores område, og 
det giver derfor god mening at tænke i en 
samarbejdsstruktur, når vi skal løse opgaver 
inden for det specialiserede område. De 
personlige relationer og netværk er til stede 
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sammen med faglig indsigt og respekt for 
de forskellige opgaver, der skal løftes. Som 
ansvarlige ledere skal vi pege på de bedste 
løsninger for brugerne – argumentere fagligt 
og økonomisk ansvarligt – også selvom den 
bedste løsning ligger i nabokommunen!”, 
fortæller Kurt Berthelsen.

Fakta
Esbjerg Kommune vil hjemtage aflastnings-
opgaver, som før blev løst af Varde Kom-
mune. Det betyder, at Varde Kommune skal 
tilpasse organisationen til de reducerede 
opgaver med udgangen af 2014.

Men hvordan skaber vi en ny 
samarbejdskultur? Hvordan gen-
skaber vi gode fælleskommunale 
tiltag til glæde for brugerne?

- Kurt Berthelsen er ikke i tvivl. Det er Ib Poulsen, 
direktør for Socialt Lederforum, heller ikke. Vi har 
brug for en socialplan. Hvad er en socialplan? En 
socialplan kan man sammenligne med det man 
inden for sundhedsområdet kalder en sundheds-
plan. Ib Poulsen mener, det er problematisk, at 
sundhedsområdets tilgang er rammesættende 
for det socialfaglige område. Den specialiserede 
socialfaglige ekspertise forsvinder i den brede 
sundhedsmæssige kontekst. Socialområdet og 
sundhedsområdet er ikke hinandens modsætnin-
ger, men der er tale om forskellige fagligheder, 
som har én ting til fælles – og det er arbejdet med 
mennesker. Et samarbejde på tværs er derfor en 
gevinst for begge fagområder, men det socialfag-
lige område lider store tab ved at skulle agere efter 
en sundhedsplan, som bedst tjener sundhedsfaget.

Vi har brug for 
en socialplan
En sundhedsplan er en overordnet plan, som 
omfatter al planlægning på sundhedsområdet i 

den enkelte region. Regionen skal blandt andet 
sikre, at borgerne har adgang til ydelser på et 
højt niveau og af høj kvalitet. Borgerne skal have 
let og lige adgang til sundhedsvæsenet, og der 
skal være sammenhæng mellem sundhedsydel-
serne. De tre vigtigste aktører på sundhedsom-
rådet er sygehusene, de praktiserende læger og 
kommunerne.

I en socialplan ville de vigtigste aktører være 
tilbuddene, de socialfaglige ledere, kom-
muner og regioner. På den måde kunne 
man sikre en endnu bedre kvalitet og mere 
specialisering. Det ville betyde, at fokus ville 
være på specialisering frem for takster.  
En specifik socialplan kan således sikre  
fagligheden på det sociale område. 

En anden gevinst ved en socialplan ville ifølge 
forstander Kurt Berthelsen være, at man derved 
havde en ramme for at udarbejde strategier for 
hvad man vil på de specifikke områder. Man 
kunne være mere målrettet fra start – både geo-
grafisk, men også pædagogisk.
 
Kurt Berthelsen forklarer, at man kunne sætte sig 
sammen og planlægge fx hvor mange aflast-
ningstilbud der skal være i den enkelte region, 
hvor mange brugere og hvilken målgruppe der er 
tale om. Så havde man et solidt fundament til at 
træffe de fremtidige beslutninger med fleksibilite-
ten for øje.

Mandat oppefra
Kommunikation er vigtig i de komplekse proces-
ser, der udgør omstrukturering.
Hos Socialt Lederforum oplever vi, at der faktisk 
er brug for et tættere samarbejde lederne imel-
lem. Lederne på forskellige tilbud lufter selv 
ideen, men som de siger: ”vi mangler mandat 
oppefra”, gør det svært at videndele og samar-
bejde omkring disse ting. 
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KKR – Kommunekontaktråd
De fem Kommunekontaktråd (KKR) er KL’s 
regionale organisation. KKR er det politiske 
møde-, debat- og koordinationsforum, hvor 
kommunerne i de enkelte regioner kan drøfte 
og lægge fælles linjer i spørgsmål af regio-
nalpolitisk karakter.

Man kunne forestille sig, at tilbuddenes ledere 
i regi af KL’s regionale organisation KKR – Kom-
munekontaktråd mødtes på tværs af kommu-
nale grænser, og fandt frem til hvem der bedst 
muligt kunne varetage de enkelte områder. Der 
kunne eventuelt nedsættes en bestyrelse, hvor 
der er repræsentanter for hver kommune. Hertil 
kommer, at staten bør fastlægge takster, så man 
undgår konkurrence med afsæt i økonomiske 

rammer. Ved at lave en handleplan, som angiver 
retning for hvad man vil på området, hvilke mål 
man har med fx aflastningen og hvilke rammer 
har man, får man en mere målrettet indsats. 
Dette giver også konkurrence – men det er en 
sund konkurrence – på kvalitet.

Det socialfaglige område spænder bredt, hvil-
ket også er en grund til, at det sundhedsfag-
lige område har svært ved at favne det sociale 
område, og endnu et incitament til, at man 
hurtigst muligt bør udarbejde en socialplan. 
Ifølge Ib Poulsen fra Socialt Lederforum ville 
en socialplan sikre, at standarden kunne vinde 
indpas uden konsekvenser for fagligheden. 
Samtidig bør vi være med til at udvikle den 
kommunale struktur, og i Socialt Lederforum 
har vi også den holdning, at lederne på de 
sociale tilbud skal med på bane – vi har alle et 
ansvar. 

Et mere smidigt samarbejde mellem 
kommuner, regioner og stat
Folketingets partier har indgået en rammeaftale om at justere kommunalreformen, så der bliver et 
mere smidigt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat. Det betyder blandt andet, at Socialsty-
relsen skal sikre koordinering af kommunernes tilbud til de mest specialiserede grupper på det sociale 
område fra den 1. juli 2015.
Læs mere om rammeaftalen på det sociale område på www.kl.dk 

Socialt Lederforum hører gerne fra andre tilbud
– der står i en lignende situation som Krogen i Varde eller som har forslag til hvordan vi sikre kvalitet, 
faglighed og samarbejde. 

Find kontaktoplysninger på 
www.socialtlederforum.dk



Social kapital – fremtidens 
konkurrenceparameter
Af Teddy Jeppesen, konsulent og indehaver af ”De Blå Bjerge”. 
Tidligere chef for ”Autisme Center Vestsjælland” 
 (5 x kåret til DK´s bedste offentlige arbejdsplads)
teddy@deblaabjerge.dk  

Hvad skal Danmark leve af? 
– søger vi svaret de rigtige steder?

Øg medarbejdernes præstationer med 30-40 % - ren fantasi? 
– Nej, det er virkelighed for de virksomheder, der har taget 
”Social kapital” til sig og arbejder med det på et strategisk 
niveau. Det er glædeligt at se, at bl.a. ”Region Syd” – 
”Kriminalforsorgen” og Aalborg og Fredericia kommuner 
retter fokus hen, hvor det store uudnyttede potentiale er. Men 
alt for mange tøver.

Social	  kapital	  –	  frem%dens	  konkurrenceparameter
Af	  Teddy	  Jeppesen,	  konsulent	  og	  indehaver	  af	  ”De	  Blå	  Bjerge”.	  Tidligere	  chef	  for	  ”Au:sme	  Center	  
Vestsjælland”	  (5	  X	  kåret	  :l	  DK´s	  bedste	  offentlige	  arbejdsplads)
teddy@deblaabjerge.dk	  

Hvad	  skal	  Danmark	  leve	  af?	  –	  søger	  vi	  svaret	  de	  rig%ge	  steder?
Øg	  medarbejdernes	  præsta7oner	  med	  30-‐40	  %	  -‐	  ren	  fantasi?	  –	  Nej,	  det	  er	  
virkelighed	  for	  de	  virksomheder,	  der	  har	  taget	  ”Social	  kapital”	  7l	  sig	  og	  arbejder	  
med	  det	  på	  et	  strategisk	  niveau.	  Det	  er	  glædeligt	  at	  se,	  at	  bl.a.	  ”Region	  Syd”	  –	  
”Kriminalforsorgen”	  og	  Aalborg	  og	  Fredericia	  kommuner	  reMer	  fokus	  hen,	  hvor	  det	  
store	  uudnyMede	  poten7ale	  er.	  Men	  alt	  for	  mange	  tøver.

Når	  vi	  konstant	  hører	  vore	  poli2kere	  og	  topfolk	  fra	  erhvervslivet	  tale	  om	  Danmarks	  
og	  danske	  virksomheders	  konkurrencedyg2ghed	  –	  eller	  manglen	  på	  samme	  –	  går	  
talen	  som	  o<est	  ud	  på	  strukturelle	  2ltag	  og	  reformer.

Men	  det	  er	  som	  om,	  det	  ikke	  helt	  rækker	  –	  erhvervslivet	  fortsæAer	  med	  at	  flyAe	  
produk2on	  ud	  af	  landet	  –	  og	  det	  offentlige	  har	  vanskeligt	  ved	  at	  få	  ressourcerne	  2l	  
at	  hænge	  sammen	  med	  behovene.	  

Energi	  og	  arbejdsglæde

Det	  behøver	  på	  ingen	  måde	  at	  være	  et	  skræmmescenarie	  –	  måske	  endda	  
tvær2mod.	  Arbejdsglæde	  og	  effek2vitet	  er	  ikke	  hinandens	  modsætninger	  –	  tværtom	  
er	  de	  hinandens	  forudsætninger.	  Hånden	  på	  hjertet:	  ”tænk	  over	  en	  arbejdssitua2on,	  

1
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Når vi konstant hører vore politikere og topfolk 
fra erhvervslivet tale om Danmarks og danske 
virksomheders konkurrencedygtighed – eller 
manglen på samme – går talen som oftest ud på 
strukturelle tiltag og reformer.
Men det er som om, det ikke helt rækker – 
erhvervslivet fortsætter med at flytte produktion 
ud af landet – og det offentlige har vanskeligt 
ved at få ressourcerne til at hænge sammen 
med behovene. 

Energi og arbejdsglæde
Det behøver på ingen måde at være et 
skræmmescenarie – måske endda tværtimod. 
Arbejdsglæde og effektivitet er ikke hinandens 
modsætninger – tværtom er de hinandens 
forudsætninger. Hånden på hjertet: ”tænk over 
en arbejdssituation, hvor du oplevede at være 
fyldt med energi” – det har formentlig været 
en dag med travlhed. 

Ved nærmere eftersyn skal kilden til en sådan 
arbejdsdag nok findes i nogle kulturelle 
omstændigheder – det gode samarbejde, m.v. 
– dvs. en højt socialt kapitaliseret virksomhed.

Veldokumenterede resultater
”Social kapital” er en veldokumenteret måde 
at beskrive en ”sund kultur” eller et ”godt 
psykisk arbejdsmiljø”. Og der foreligger mas-
ser af undersøgelser, der entydigt peger på, 
at virksomheder med en høj social kapital 
præsterer langt bedre end virksomheder med 
en lav social kapital.

Nedsat fravær 
– bare én af fordelene
Virksomheder med høj social kapital har en 
fraværsprocent på 1-2, mens virksomheder 
med lav social kapital typisk ligger 5-6 gange 
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højere.  Højt fravær er blandt andet sat på 
dagsordenen i en række kommuner – og her 
er gigantiske beløb at hente, hvis det lykkes at 
få fraværet ned. Og hertil kommer effekten på 
præstationen generelt. Man kommer ind i god 
cirkel, som igen udmønter sig i alle hjørner af 
virksomheden.
Den ”onde cirkel” er eksempelvis dokumen-
teret i en stor finsk undersøgelse fra 2006 
som undersøgte 70.000 medarbejderes 
”selvoplevede helbred” – eller lidt populært 
sagt: ”hvordan synes du selv det går?”. Efter-
følgende undersøgte man omfanget af social 
kapital på de pågældendes arbejdspladser.
Konklusionen var klar: medarbejdere på 
virksomheder med høj social kapital oplevede 
deres helbred som værende godt. Omvendt 
oplevede medarbejdere på virksomheder med 
lav social kapital, at deres helbred var relativt 
dårligt. Og så er det nærliggende at konklu-
dere: ”at hvis man føler sig lidt halvsløj – så er 
der ikke langt til rent faktisk at melde sig syg”.
Dette er tankevækkende – også i forhold til de 
strukturelle værktøjer der oftest tages i brug 
for at nedbringe fravær.

Hvori består kapitalen?
Social kapital består af tillid, retfærdighed 
og fællesskab. ”Tillid” opbygges primært 
via troværdighed og respekt, hvor ”ret-
færdighed” og ”fællesskab” opbygges via 
samarbejde, stolthed og identitet. Kapita-
lens omfang er i princippet uendeligt – her 
er der så at sige mulighed for ”at sprænge 
banken”.

”Social kapital” og 
”Social intelligens”
”Social kapital” er uløseligt forbundet med 
”Social intelligens” – ja faktisk kan man tale 
om at ”Social intelligens” er startkapitalen. 
Socialt intelligente ledere og medarbejdere 
har såvel en større selvindsigt som indsigt 

i mellemmenneskelige processer, som gør 
dem i stand til at forstå og håndtere de 
påvirkninger vi udøver på hinanden på en 
konstruktiv vis. 

Lederuddannelse bør 
suppleres med træning
Af samme grund er der behov for en nytænk-
ning af mange lederuddannelser, som typisk 
er tilrettelagt efter at give deltagerne en øget 
teoretisk indsigt og nye værktøjer. Alt sammen 
er naturligvis rigtig fint og uundværligt for 
den enkeltes lederudvikling.
Men det er jo ikke nødvendigvis en garanti for 
en mere kvalificeret eksekvering. Teori er ikke 
virkelighed. 
Generelt er tilfredsheden blandt ledere stor på 
de uddannelser, de gennemfører. Men noget 
tyder på, at medarbejderne ikke nødvendigvis 
oplever et tilsvarende løft.  I mindst én under-
søgelse i en stor virksomhed gav medarbej-
derne udtryk for, at de stort set ingen forskel 
oplevede før og efter at lederne havde gen-
nemgået en længerevarende uddannelse.

Måske ikke så mærkeligt endda. I næsten 
alle andre sammenhænge hvor mennesker 
udvikler nye kompetencer sker det i en 
vekselvirkning mellem uddannelse og 
træning. F.eks. er det ret usandsynligt, 
at et fodboldhold der udelukkende 
gennemgik fodboldteori- og taktik i 
omklædningsrummet i 2-3 år, ville udvikle 
sig til et vinderhold.

Hvordan opnås succes?
Udover ændringer i tilrettelæggelsen af leder-
udvikling, kræver arbejdet med ”Social kapital” 
noget så banalt som tålmodighed. Ændring af 
kultur, som er forankret i menneskers holdnin-
ger, vaner, kommunikation og adfærd, kræver 
tid. Derfor er det en god idé at introducere og 
acceptere ”Slow management”, når det handler 
om at forøge den sociale kapital.
Et andet krav handler om at skabe et lærings-
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rum, hvor der er accept af at de personlige 
kompetencer sættes i spil. Formlen: ”viden/
faglighed + motivation = præstation” er 
alment (aner)kendt. Nu går vi et skridt videre 
og ændrer formlen til: ”viden/faglighed + per-
sonlige kompetencer/selvindsigt = præstation”.
Sidst, men ikke mindst kræver det – som i alle 
andre forandringsprocesser – (top)ledelsens 
konstante bevågenhed og involvering.

Medfører ændringer 
på alle områder
Ovennævnte er kun udvalgte succeskriterier. 
Efterhånden vil det strategiske fokus medføre 
ændringer overalt; ”Skal vi genoverveje vores 
ansættelsesprocedure?”, ”Skal vi nytænke dele 
af vort HR-program for belønning?”, osv.

God vind
Held og lykke på ”rejsen”. Rejsen i sig selv og 
den ”endelige” destination byder på mangfol-
dige gode oplevelser og resultater – også på 
bundlinjen. 

”Investering og opsparing”  
– fra teori til handling

•  Kommunikér formål: ”hvad er menin-
gen og hvorfor er det så vigtigt?”

•  Skab dialog og involvering om mål og 
strategi

•  Beskriv ledelsesgrundlag med afsæt i 
Social kapital

•  Etablér ledelsesudvikling med fokus på 
personlighed og eksekvering: ”hvordan 
påvirker jeg mine omgivelser?”

•  Sæt mellemmenneskelige processer  
på dagsordenen: ”opfører vi os  
ordentligt?”

•  Fasthold kulturelle løsninger: kig 
dybere, når der underpræsteres  
– den reelle årsag kan sjældent  
afhjælpes med en ny procedure

•  ”Trykprøv” alle beslutninger med  
elementerne i Social kapital: ”vil denne 
beslutning opleves fair?” eller ”på hvil-
ken måde bidrager den til øget tillid?”
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Arbejde og undervisning 
på Kofoedsminde
Af forstander Hans Christian Hansen, 
Kofoedsminde, Rødbyhavn, Region Sjælland
hch@regionsjaelland.dk 

Kofoedsminde er en landsdækkende specialinstitution for 
voksne, domsanbragte udviklingshæmmede mennesker. 

Kofoedsmindes arbejds- og undervisningstilbud hedder 
under ét Udviklingscentret. Udviklingscentret består af 
forskellige typer værksteder og en skole.
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Ny bog om Udviklingscentret 
på Kofoedsminde
En ny bog har set dagens lys. Udgivelsen blev 
præsenteret ved en reception for beboere og 
personale i Kofoedsmindes café tirsdag den 7. 
maj 2013. Bogen, der er på 128 sider, fortæller 
i billeder og tekst om de forskellige arbejds- og 
undervisningstilbud, som Udviklingscentret på 
Kofoedsminde tilbyder beboerne. Bogen har 
været længe undervejs. Vi startede med at tage 
billeder i 2011, så der er gået omkring to år med 
at få det færdige resultat klar. Fotograf Nicolai 
Mørk står for bogens billedside, og netop bille-
derne er blevet højt prioriteret.

Informationsmateriale
Beboerne på Kofoedsminde kommer fra hele 
landet. Hvis en beboer eksempelvis kommer fra 
Nordjylland, kan det være svært for beboeren 
og de pårørende, at forestille sig hvad Kofoeds-
minde er for et sted. Særligt spørgsmål om 
mulighederne for arbejde og undervisning fore-
kommer ofte. Også kommunerne, der anbringer 

deres borgere på Kofoedsminde, har efterlyst 
informationsmateriale, der kan belyse Kofoeds-
mindes arbejds- og undervisningstilbud. Her vil 
bogen helt sikkert opfylde et behov for informa-
tion og afklaring af tvivlsspørgsmål. Det er også 
tanken, at den nye bog kan bruges internt på 
Kofoedsminde i forbindelse med introduktion af 
nye medarbejdere og studerende. Ligeledes vil 
Kofoedsminde anvende bogen som informati-
onsmateriale til de mange samarbejdsparter,  
der hvert år besøger institutionen. 

Udviklingscentret
Udviklingscentret på Kofoedsminde består af en 
række forskellige arbejdspladser og undervis-
ningstilbud. Der er to brændehold, der arbejder i 
skoven, skærer brænde ud og kløver. Caféen på 
Kofoedsminde giver beskæftigelse for beboerne, 
og samtidig er caféen åben for beboere, perso-
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nale og gæster. Udviklingscentret driver også 
en café i Lolland Falster Airport. I Lolland Falster 
Airport passer beboerne fra Kofoedsminde også 
de udendørs arealer. 
Det primære arbejde her består i at slå græs-
arealerne omkring landingsbanerne. På Udvik-
lingscentrets fagskole arbejdes der med funk-
tionsuddannelser. Her kan man eksempelvis få 
uddannelsesbevis til at håndtere en plæneklip-
per. I det kreative værksted laver man smyk-
ker, maler og en række andre kreative ting. 
Landbruget tilbyder både traditionelt landbrug 
og gartneri. Der dyrkes kartofler, løg, porrer, 
og derudover har Kofoedsminde også en lille 
æbleplantage. 
I drivhuset laves stiklinger, blomster, tomater 
og agurker. 
I musikværkstedet tilbydes musikundervisning, 
både individuelt og i grupper. Musikværkstedet 
har flere forskellige bands. 

Service- og vedligeholdelsesafdelingen laver 
småreparationer rundt omkring på Kofoeds-
minde. Skolen arbejder tæt sammen med de 
øvrige tilbud i Udviklingscentret. På skolen 
undervises der primært én-til-én. Smedeværk-
stedet reparerer plæneklippere, biler, cykler og 
knallerter. Her laver man også motocrossma-
skiner og mange andre ting. På snedkerværk-
stedet laver man forskellige ting i træ. Sned-
kerværkstedet laver også bygningsrenovering, 
individuelle snedkeropgaver og producerer 
havemøbler.

Kofoedsminde har desuden et stort festtelt og 
et telthold, som sørger for at sætte teltet op. Det 
er både til Kofoedsmindes egne arrangementer 
og i forbindelse med udlejning af teltet. Arbejds-
opgaven er helt enkelt at tage ud, sætte teltet 
op og tage det ned igen, når arrangementet er 
slut. Trykkeri- og medieværkstedet varetager en 
række opgaver, de står bl.a. for udgivelsen af et 
lille beboerblad, der hedder ”Os imellem”, som 
udkommer seks gange om året. I trykkeri- og 
medieværkstedet trykkes også postkort, julekort, 
pjecer og lignende.

Et historisk dokument
Tiden står ikke stille på Udviklingscentret, og over 
tid ændres tilbuddene. Nye tiltag startes, og andre 
tilbud og aktiviteter ophører. Bogen er således 
også et øjebliksbillede, et historisk dokument,  
der kan bruges til at se tilbage og give indsigt  
og inspiration i fremtiden.  
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Med hjerte og hjerne
At være mor til et barn med særlige behov 
– om følelser, vilje og samarbejde

Birgitte Dahl har skrevet en hud-
løs ærlig, åbenhjertig fortælling 
om dét at være mor til et barn 
med handicap. Bogen kommer 
rundt om mange tabubelagte 
emner som bitterheden over de 
knuste drømme, følelsen af util-
strækkelighed, frygten for kritik 
og påvirkningen af parforholdet.

Sebastian blev adopteret fra 
Bolivia af Birgitte og hendes 
mand Hans i 1999, da han var 
20 måneder gammel. I vug-
gestuen gjorde pædagogerne 
opmærksom på, at Sebastian 
havde brug for ekstra støtte. 
Sebastians adfærd var speciel 
og han var voldsom i sin leg. Da 
han kom i børnehave blev han 
sendt til udredning på Børnekli-
nikken. Han fik diagnosen ADHD 
– en diagnose som både gav 
håb og bekymring. År senere fik 
han tilmed diagnosen autisme. 
ADHD og autisme – to usynlige 
handicap.

At være forælder i systemet 
er ikke nogen nem opgave.  
Her er det barnets reaktioner, 
funktioner, placering og støtte, 
det drejer sig om. Hvad med 
os forældre? – spørger Birgitte 
Dahl. Man oplever, at man som 
forælder er helt alene, og at der 
ikke er nogen støtte at hente i 
forhold til de naturlige reaktio-
ner der følger, når man er blevet 

forælder til et barn med handi-
cap. 
Det er naturligt, at en sorg 
rammer forældrene, og her er 
Birgitte Dahls budskab, at for-
ældrenes håndtering af barnets 
situation er altafgørende. Derfor 
må man se helheden i det og 
sikre, at forældrene er klædt på 
til at have de ressourcer, der 
skal til for at være gode foræl-
dre. En usikkerhed om man er 
god nok og gør ”det rigtige” 
giver et behov for at blive hørt 
af professionelle. Man tænker 
overvejende med hjertet, når 
man er forælder til et barn med 
handicap, og det kan være 
problematisk, når det i sidste 
ende er forældrene, der skal 
tage beslutningerne i forhold til 
medicinering, aflastning, hjæl-
pemidler, specialskoler mm. Når 
man samtidig er i frustration 
over den svære forældrerolle, 
kan man miste overblikket, og 
man får en tendens til at give de 
ydre faktorer skylden.

”Omgivelserne, familie, 
venner og fagfolk skal 
vide, at forældreskabet 
er ekstra følsomt, når vi 
har børn med særlige 
behov. Vi har oftere 
oplevelser af frygt for 
fremtiden og for kritik, 
og det sidder lige under 
huden. Derfor er vores 

overlevelsesstrategier 
også mere i 
alarmberedskab og 
ligesom vores børn, har vi 
brug for tryghed.” (side 47)

Bogen giver klare anbefalinger 
til, at forældre til børn med 
handicap bruger hinanden som 
ressourcer, og at der eksem-
pelvis etableres særlige mød-
regrupper. Desuden kan man 
i bogen læse om, at et godt 
samarbejde mellem fagfolk og 
forældre er nødvendigt. Man må 
være bevidst om, at problema-
tikker kan opstå idet forældre 
overvejende tænker med hjertet 
og fagfolkene med hjernen. Et 
godt samarbejde skal opbyg-
ges. Gevinsten er overskud og 
en positiv spiral, som får et barn 
som Sebastian til at blomstre.

Bogen er udgivet af Socialt 
Fagforlag og kan bestilles i 
e-boghandlen Social Viden på 
www.socialtlederforum.dk 
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Fyraftensmøder: 
Godkendelses- og Tilsynsreform

Folketinget har vedtaget en ny lov 
om det sociale tilsyn. For at udbrede 
kendskabet til tilsynsreformen, 
holder Socialt Lederforum en række 
fyraftensmøder for ledere og andre 
interesserede. 

Her er det muligt at indgå i en 
konstruktiv dialog om de udfordrin-
ger, der er forbundet med reformen. 
Fyraftensmøderne finder sted 
følgende steder:

Handicaporganisationernes Hus i Taastrup 16. september

Møllehuset i Thisted 17. september

Tre Ege i Brabrand 18. september

Scandic Aalborg 19. september

Scandic Kolding 24. september

Scandic Odense 25. september

Scandic Ringsted   1. oktober

Scandic Regina i Herning   3. oktober

Tilmelding på www.socialtlederforum.dk 

Temadage 
– Sæt ✗ i kalenderen

 ”Region Midtjylland”

Tid:  Torsdag den 26. september, kl. 9.00 – 17.00 
Sted: Scandic Regina i Herning
Tilmelding: Senest den 26. august 2013

”Vitalisering af samværstilbud”

Tid: Tirsdag den 12. november 
Sted: Hotel Scandic i Kolding
Tilmelding: Senest den 12. oktober 2013

Læs mere om temadagene på vores  
hjemmeside www.socialtlederforum.dk

Aktuelt 
– Socialt Lederforum informerer

Du kan læse mere om Socialt Lederforums aktiviteter og andres arrangementer på www.socialtlederforum.dk

”Har du husket 
at tilmelde dig temadagen 
om velfærdsteknologi?”

Temadagen ”Velfærdsteknologi” bliver afholdt 
torsdag den 5. september under ”Carefestival 

– fagfestival på handicapområdet”, 
som løber af stablen den 5. – 7. september i Fredericia. 

Tilmelding til temadagen inkluderer en Voucher, 
der giver adgang til hele festivalen.

Medlemmer: kr. 1.500,- excl. moms
Ikke-medlemmer: kr. 1.750,- excl. moms
Tilmelding senest den 29. august 2013 

på www.socialtlederforum.dk 
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E-boghandel  Bøger  ·  Tidsskrifter  ·  DVD’er

Social Viden 

Fusioner i det 
offentlige
 
Af Annemette Digmann  
og Ditte Hughes
 
Den offentlige sektor i Dan-
mark er blevet radikalt foran-
dret efter kommunalreformen, 
og fusioner er blevet et vilkår 
for mange såvel ledere som 
medarbejdere i den offentlige 
sektor.
Bogen er til den leder, der skal 
stå i spidsen for en fusion eller 
en anden større forandrings-
proces. Den fortæller kort og 
præcist, hvordan man gennem-
fører fusioner, så de bliver en 
succes. Man kan bl.a. læse om, 
hvordan man skaber en ny kul-
tur, og hvordan man motiverer 
medarbejderne, så alle er med 
til at løse de nye opgaver fra 
begyndelsen.

Bogen kan anvendes som 
inspiration og huskeliste. Den 
afsluttes med en konkret plan 
og en omtale af de redskaber, 
man kan have gavn af, når der 
skal fusioneres. 

Udgivet 2007
Børsens Forlag
Kr. 199,-

Udviklings-
hæmning, 
beskæftigelse 
og netværk

Af Lis Jessen

Psykisk udviklingshæmmedes 
personlige netværk er i fokus i 
denne bog, når netværket løftes 
ud af de institutionelle rammer 
som et led i afinstitutionaliserin-
gen og moderniseringen af det 
offentlige.
Bogen italesætter udviklings-
hæmmedes livsmuligheder 
med en gennemgående 
betoning af deres “robusthed”, 
og derved adskiller den sig 
markant fra den omfattende lit-
teratur, der i de senere år lige så 
konsekvent har sat ord på “de 
anderledes sårbarhed”.

Udgivet 2006
Socialt Fagforlag 
(Forlaget Udvikling)
HALV PRIS
Kr. 112,-
Medlemspris kr. 84,-

Med hjerte 
og hjerne

Af Birgitte Dahl

- Om at være mor til et barn 
med særlige behov – om følel-
ser, vilje og samarbejde.

Bogen “Med Hjerte og Hjerne” 
beskriver mange af de følelser 
og udfordringer der opstår, når 
man er mor til et barn med sær-
lige behov og samtidig belyser 
bogen nogle fagpersoners 
tanker om forældresamarbej-
det. Hvad virker og hvad kunne 
gøres bedre? Det er hårdt 
arbejde og ikke nogen nem 
opgave, så vi kan ligeså godt få 
det bedste ud af det. Det gode 
går lige ned i barnet.
Bogen er derfor til både for-
ældre, fagfolk og netværket 
omkring familien.

Læs mere om bogen på side 20.

Udgivet 2013
Socialt Fagforlag
Kr. 175,-
Medlemspris kr. 131,25 

Frisættende 
ledelse

Af Mads Ole Dall, Timo Klindt 
Bohni og Frank Iversen

Den traditionelle forståelse 
af ‘leder’ og ‘medarbejder’ er 
under opbrud. En frisættende 
ledelsespraksis giver bedre triv-
sel og skaber markant hurtigere 
og mere gnidningsfrie forløb, 
når forandringer og nye strate-
gier skal implementeres.

Med afsæt i erfaringer fra to 
konkrete udviklingsprojek-
ter anviser bogen en række 
metoder til at eksperimentere 
med og opbygge en frisættende 
ledelsespraksis. Forfatterne 
diskuterer desuden, hvordan 
begrebet udfordrer fænomener 
som selvledelse, innovation, 
social kapital og styringstænk-
ning.

Udgivet 2011
Forlaget Frydenlund
Kr. 249,-
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Mere mening
Forandringer spørger 
ikke om lov 
- de kommer bare

Af Helen Eriksen

Helen Eriksens bog ’Foran-
dringer spørger ikke om lov 
- de kommer bare’ i bogserien 
MERE MENING handler om for-
andringer og forandringspsy-
kologi, om hvordan vi reagerer 
på forandringer, hver især og 
sammen. 
Som leder bliver man via bogen 
klædt på til at kunne aflæse og 
forstå sig selv, sine medarbej-
dere og sin organisation i den 
strøm af forandringer, som vi 
konstant udfordres af. Og man 
får gennemgået en række effek-
tive ledelsesmæssige værktøjer 
til at navigere i landskaberne 
af forandring og stigende 
kompleksitet og ikke mindst til 
hvordan man som leder skaber 
mere mening for sine medar-
bejdere.
□
Udgivet 2012
Forlaget Beyond
Kr. 289,-

Med liv og sjæl
Af Rita Møller Nielsen

I bogen skildres i dagbogsform 
udviklingen fra 1961 til 2004 i 
arbejdet for udviklingshæm-
mede. Det er en konkret, 
nærværende og hjertevarm 
skildring af institutionslivet, der 
kan anbefales som lærebog på 
seminarierne, idet de stude-
rende får et indblik i fortid og 
nutid skrevet af en kvinde med 
hjertet på rette sted. Men det 
er også en bog for de profes-
sionelle som socialpædago-
ger, seminarielærere, ledere, 
embedsmænd og politikere. 
Bogen giver stor indsigt i de 
pressede arbejdsvilkår, som 
ledere af sociale tilbud må 
acceptere og leve med i dagens 
Danmark. 
□
Udgivet 2007
Socialt Fagforlag (Forlaget 
Udvikling)
HALV PRIS
Kr. 112,-
Medlemspris kr. 84,-

Et pusterum for 
familielivet (DVD)

ET PORTRÆT AF GRANBO-
HUS – aflastningstilbud for 
børn med handicap

Livet som forældre til børn med 
handicap er et liv med særlige 
udfordringer. Det gælder både 
for dem med fysisk handicap og 
psykisk handicap. 
En krævende hverdag – både på 
det praktiske og på det psykiske 
plan. 
For at få familielivet til at 
hænge sammen, så opstår der 
hos mange et stort behov for 
aflastningstilbud. Men det kan 
også føles som et nederlag ved 
tanken om, at man ikke selv 
kan sørge for sit eget barn. 
En række forældre fortæller i 
filmen om deres erfaringer.
□
Udgivelsesår: 2008
Batavia Media
90 minutter
Kr. 300,-

Social indsigt  
for pædagoger

Af Grit Niklasson (red.) 

Bogen er tilrettelagt til social-
fag på pædagoguddannelsen. 
Den beskriver bl.a. samfun-
dets organisering, velfærds-
samfundet, livsformer, social-
politik, vilkår i det flerkulturelle 
samfund, familien og retsreg-
ler. Alt beskrives i det sociale 
perspektiv, som den pæda-
gogstuderende har brug for på 
sin uddannelse.
Bogen er en kraftigt revideret 
2. udgave, som følge af struk-
turreformens ændringer, men 
også andre samfundsændrin-
ger og ny viden er årsag til, 
at tekst, tal, figurer og lovstof 
er grundlæggende opdateret i 
forhold til 1. udgave. 
□
Udgivet 2007
Forlaget Frydenlund
Kr. 349,-
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Skriv en artikel 
til SOCIAL UDVIKLING
Mange af artiklerne i dette tidsskrift er skrevet til praktikere af prakti-
kere. Formålet er, at dele værdifuld viden på det socialfaglige område 
med særligt fokus på mennesker med funktionsnedsættelse.

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
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