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Jeg starter med en beklagelse. I sidste nummer af Social Udvikling havde jeg i 
min klumme i høj grad kopieret fra en blog, som er udarbejdet af Sofie Stage, 
konsulent i SUS. Det er ikke i orden at kopiere andres indlæg - heller ikke selvom 
man er meget enig i bloggens indhold. Derfor beklager jeg.

Hen over sommeren har medierne været overfyldte af beretninger om, at bespa-
relser og forringelser i det sociale og sundhedsfaglige arbejde har ført til mere for-
råelse, mindre ytringsfrihed og øget selvcensur. Der bliver flere og flere borgere, 
der krænkes og omsorgssvigtes, og flere og flere professionelle på vores område 
bliver syge af deres arbejde.

I Socialt Lederforum arbejder vi for bedre vilkår og større ytringsfrihed for med-
lemmerne. Jeg tror ikke på idéen om, at man bare skal tage ja-hatten på og tænke 
positivt om alting - det er undertrykkende og forværrer problemerne ved at kræve 
tavshed fra de ellers relevante kritiske røster.

Mange ledere er blevet meget ensomme i hverdagen, da deres lederkolleger er 
fyrede, eller da de skal lede mange medarbejdere på flere forskellige matrikler. 
Ledelsens mod og faglighed er altafgørende for, om forråelsen kan bekæmpes. 

Ansatte og ledere på vores område har gennem de seneste mange år lavet et 
fantastisk arbejde, der har ført frem til kvalitet af meget høj karat. Der er dog en 
fare for, at mange landvindinger bliver oversvømmet af, at vi savner gejsten til at 
komme videre. Jeg ved, at der er masser af innovationskraft, som skal frigøres - 
det gøres bedst, hvis vi er sammen og tager initiativet tilbage.

I forbindelse med udlægningen i 1980 fra staten til amterne skete der en meget 
positiv udvikling. Politikere og embedsmænd havde en ambition om, at der skulle 
ske udvikling på området. Udlægningen førte også til, at der i høj grad kom et 
holdningsskifte - der kom fokus på etikken, og der udviklede sig en ny og anderle-
des pædagogik.

Gennem mere end 40 år er der på området sket en fantastisk udvikling – til dels 
båret af tiden og af stigningen i den generelle levevis. Uddannelsen af pædago-
gerne har også medført store forbedringer, hvor pædagoger med fantasi og stort 
mod er gået foran i forandringerne. Forandringer, der ikke bundede i penge, men i 
en indignation over de forhold, der blev budt det udviklingshæmmede menneske.

Nu har vi så igen gennemført en udlægning, men desværre er der denne gang 
ikke kommet samme reaktion - snarere tværtimod. Man kan måske undre sig 
over, hvorfor nutidens strammere rammer ikke fremmer udviklingen, men i stedet 
skaber misstemning og forråelse.

Jeg tror på, at vi ved en fælles indsats, ved at vi tager etikken alvorligt og ved, at 
vi vender mismodet til ny energi kan sikre, at udviklingen igen tager fart, og vi 
igen kan være stolte af vores arbejdsområde.
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Når ild er kommunikation
Af Søren Holst og Dorte Lystrup

Artiklen fortæller om et forskningsprojekt om brandstiftelse og 
udviklingshæmmede, der stifter brand. Der peges primært på tre 
grunde, som er hærværk, kommunikation og fascination. 
 

Den dag tilsynet kom forbi
Af Ditte Sørensen 

I artiklen fortælles om et regodkendelsesbesøg af Socialtilsynet, 
hvor fokus er på borgernes selvbestemmelse og hvilken 
pædagogisk praksis og metode, der understøtter dette. 

Et godt liv – hele livet 
Af Sidsel de Vos Thuesen og Mette Brunberg 

Artiklen fortæller om den sociale indsats på en døgninstitution for 
børn og unge med funktionsnedsættelser. 

Design af Relationer
- Innovativ udvikling af socialpædagogikken

Af Jesper Wiese 

I artiklen fortælles om projektet Design af Relationer,  
som har givet borgerne nye måder at skabe og være i relationer.
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Når ild er  
kommunikation 
Af cand.scient.soc. Søren Holst og  
cand.mag. Dorte Lystrup, Kofoedsminde

Resume: 
Artiklen fortæller om et forskningsprojekt om 
brandstiftelse og udviklingshæmmede, der stifter 
brand. Der peges primært på tre grunde, som er 
hærværk, kommunikation og fascination. 
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”Så fra det øjeblik jeg slipper ilden ud af 
lighteren, der er det ude af mine hænder. 
Og hvad der så lige sker, det har jeg ikke 
lige overskuet”.

Patrick
Patrick er en ung mand på 21 år, han er udvik-
lingshæmmet i lettere grad og bor i botilbuddet 
”Solskrænten”.  
Allerede fra morgenstunden havde der været uro 
i huset, hvor Patrick bor. Thomas og Dan havde 
som sædvanlig været oppe at skændes, og de to 
pædagoger havde brugt al deres energi på at få 
dem til at falde til ro, hvorefter det gjaldt om at 
blive færdige og komme ud til den ventende bus.
Dagen på aktivcentret havde været lang. Patrick 
var ikke særlig glad for at sidde i ”montagen” 
længere. I begyndelsen syntes han ellers, det var 
sjovt, men efter et par måneder syntes han, det 
var kedeligt. Altid det samme. Han ville meget 
hellere tilbage til ”Skovhjælperne”, hvor han 
havde været tidligere. Det ville han snakke med 
sin kontaktpædagog Christina om, når han kom 
hjem.
På hjemturen i bussen begyndte Thomas og Dan 
igen at sidde og råbe af hinanden.

Da Patrick endelig kom hjem, hilste han glad 
på Christina. ”Christina! Jeg har noget, jeg 
vil tale med dig om”, sagde han. ”Gå du bare 
ind i din lejlighed, så er jeg der lige om et 
øjeblik”, sagde Christina.

Men Christina kom ikke. Thomas og Dan krævede 
hendes opmærksomhed, og hun fik dem endelig 
til at slappe af, og de gik hver til sit. I mellemtiden 
skulle der sørges for indkøb til aftensmaden, en 
pårørende ringede og var meget bekymret for 
sin datter, Anne-Mette sad og græd i sin kørestol, 
men ingen vidste hvorfor, så Christina måtte 
bruge tid på at trøste hende.
Pludselig siger vikaren Steen: ”Lugter her ikke 
brændt?”. De ser nu begge, at der kommer røg ud 
under døren til Patricks lejlighed. ”Åh nej! Ikke 

nu igen”, siger Christina. De løber hen til døren 
og åbner den. Patricks lejlighed er fyldt med røg, 
og Patrick er ikke til at få øje på. Steen griber 
ildslukkeren og går over mod badeværelset, 
hvor røgen kommer fra. Papirkurven og rullen 
med papirhåndklæder står i flammer. En kraftig 
røg står ud fra den brændende plastikholder til 
papirrullen. Steen får hurtigt slukket ilden. Imens 
står en meget forskræmt Patrick og ser på ude fra 
terrassen. 

Forskningsprojekt om  
brandstiftelse
Denne historie er typisk for de hændelser, vi har 
set i vores forskningsprojekt om udviklingshæm-
mede, der begår brandstiftelse. Langt de fleste 
brande er små brande, og de foregår oftest i bor-
gerens eget hjem. Men hvad er det, der får udvik-
lingshæmmede borgere til at antænde brande?

Vores opmærksomhed og undren omkring 
emnet begyndte for nogle år siden, da 
vi bemærkede, at over halvdelen af de 
domsanbragte udviklingshæmmede på 
Kofoedsminde havde en dom for netop 
brandstiftelse. Vi havde ikke tidligere været 
opmærksomme på, at brandstiftelse kunne 
være en specielt udbredt handling eller 
kriminalitetsform blandt mennesker med 
udviklingshæmning, så vi besluttede os for at 
undersøge dette nærmere.

I 2011 fik vi bevilliget økonomisk støtte fra 
TrygFonden til at udføre et grundlæggende 
forskningsprojekt om brandstiftere med udvik-
lingshæmning. Da der ikke eksisterede forskning 
på området, var det nødvendigt at begynde helt 
fra bunden og afdække problemstillingen derfra. 
Vi stillede spørgsmål som: Hvordan har deres 
opvækst og skolegang været? Har de begået 
mere end én brand? Og HVORFOR vælger de at 
tænde ild? For at kunne afklare spørgsmål som 
disse og mange andre, måtte vi undersøge så 
mange brandstiftelsessager som muligt.
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Vi valgte, at afgrænse undersøgelsesperioden 
fra den 1.1.2001 til den 31.12.2010, da vi vidste, 
at samtlige brandstiftelser begået af personer 
med udviklingshæmning var registreret i denne 
periode. Via Justitsministeriets Forskningskontor, 
domstolene, politiet og statsadvokaturerne ind-
samlede vi oplysninger om samtlige 83 udvik-
lingshæmmede personer, der i det nævnte tids-
rum havde modtaget en dom for brandstiftelse. 
Undersøgelsen har en 100% repræsentation og 
er dermed det, der kaldes en totalundersøgelse. 
Det indsamlede materiale bestod af domsudskrif-
ter og retpsykiatriske undersøgelser. Derudover 
en mængde handleplaner samt andet skriftligt 
materiale. 
Ud over dette kvantitative materiale bestod 
undersøgelsen også af en mindre, kvalitativ del 
med interview af syv af de dømte brandstiftere. 

Resultater fra den kvantitative  
og kvalitative undersøgelse
 
Kvantitativ undersøgelse
I den kvantitative undersøgelse kiggede vi på 
flere forskellige forhold ud fra følgende fire over-

skrifter: demografi og opvækst, psykologiske og 
psykiatriske forhold, retslige forhold samt forhold 
omkring brandstiftelsen. Vi så på det samfunds-
økonomiske aspekt ved brandstiftelse, og endelig 
så vi på spørgsmålet om, hvorvidt mennesker 
med udviklingshæmning begår brandstiftelse 
oftere end normaltbegavede. 
Resultaterne fra den kvantitative undersøgelse 
viser, at de udviklingshæmmede, der begår 
brandstiftelse hovedsageligt er etnisk danske 
mænd, som debuterer med deres brandstiftelse 
i alderen 16-34 år. De fleste er diagnosticeret 
mentalt retarderet i lettere grad og har ofte andre 
psykiatriske diagnoser ud over deres udviklings-
hæmning. Deres opvækst har for størstedelen 
været præget af omsorgssvigt og problematisk 
skolegang, og for en stor dels vedkommende 
er de opvokset i store familier med 5 børn eller 
derover. Flere af de udviklingshæmmede brand-
stiftere har udvist selvskadende adfærd og har 
haft et misbrug af alkohol, medicin eller euforise-
rende stoffer.
Udviklingshæmmede, der har dom for brandstif-
telse, har typisk sat ild i eget hjem eller et sted i 
nærmiljøet, som de har en personlig relation til. 
Omkring halvdelen planlægger deres brande, 
mens størstedelen ikke er opmærksom i situatio-
nen på risikoen for tab af liv eller tilskadekomst 
af mennesker og dyr. Over halvdelen af undersø-
gelsens personer har begået brandstiftelse mere 
end en gang, og de har endvidere dom for anden 
begået kriminalitet.
Det samfundsøkonomiske aspekt handler om, 
hvor meget brandene begået af udviklingshæm-
mede borgere egentlig koster samfundet. Ved 
gennemgang af data viste det sig, at det ikke var 
muligt at identificere alle udgifter og erstatnings-
beløb fra brandene i den undersøgte periode. Ud 
af de 270 brande, som indgår i undersøgelsen, 
har vi erstatningsbeløbene på 101 brande. Det 
beløber sig til over 110 millioner kr., hvilket er 
et anseeligt beløb, når det tages i betragtning, 
at vi kun har opgørelser for 38% af brandene. 
Erstatningsbeløbene varierer meget afhængigt 
af brandenes omfang, men en ting er sikker, den 
samlede økonomiske udgift til disse brande er 
enorm.
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På spørgsmålet om, hvorvidt udviklings-
hæmmede begår brandstiftelse oftere end 
normaltbegavede, kan vi på baggrund af data 
konstatere, at personer med udviklingshæm-
ning begår brandstiftelse omkring tre gange 
så ofte som normaltbegavede personer. Det 
er dog i den forbindelse vigtigt at notere sig, 
at der stadig er tale om en meget lille pro-
centdel af de udviklingshæmmede borgere i 
Danmark, som begår brandstiftelse. Derud-
over har vi kunnet konkludere, at udviklings-
hæmmede sætter ild af helt andre årsager 
end normaltbegavede personer gør. 

De udviklingshæmmede brandstiftere er af politi, 
dommer og psykiater adspurgt om motivet 
til deres begåede brandstiftelse. Motiverne er 

mange og af varierende karakter som eksem-
pelvis kedsomhed, lokket af andre, frustration, 
vrede, ensomhed, fascination af ild og brandbiler 
eller for at få opmærksomhed. Ved en systema-
tisk gennemgang af alle udsagn blev det tydeligt, 
at motivet til at begå brand blandt udviklings-
hæmmede er forskelligt, men at der kan iden-
tificeres følgende tre overordnede kategorier: 
hærværk, kommunikation og fascination. Under-
søgelsens data gav os således mulighed for at 
foreslå en foreløbig og overordnet typologi base-
ret på de tre nævnte motiver til at begå brand. 
 
I et behandlingsmæssigt aspekt er det uendelig 
vigtigt at forstå og beskæftige sig med årsagerne 
til brandstiftelsen for at kunne imødegå personen 
med den mest hensigtsmæssige socialpædago-
giske eller psykologiske behandling.
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Kvalitativ undersøgelse
Gennem individuelle interview gav vi syv af de 
udviklingshæmmede brandstiftere mulighed for 
selv at komme til orde. Hvad havde de tænkt, 
inden de tændte ild? Og hvad var det, der efter 
deres egen opfattelse var årsagen til, at de havde 
valgt at sætte ild på? Desuden gav interviewene 
mulighed for til en vis grad at få bekræftet det 
billede, som den kvantitative undersøgelse teg-
nede.
Resultaterne fra interviewene viste tydeligt, at 
kommunikation var en vigtig årsag til den begå-
ede brandstiftelse. Dette blev også bekræftet i 
den kvantitative undersøgelse. De angav eksem-
pelvis vrede, frustration, ensomhed og mang-
lende opmærksomhed som årsag. Følgende 
udsagn fra interviewene understøtter dette:

•  ”Men når jeg har det så skidt, så kan jeg 
ikke tænke sådan, hvad jeg skal gøre for 
at få det bedre. Så bliver jeg nødt til at 
stikke af eller tænde ild”. 

•  ”Jeg havde det dårligt på det tidspunkt 
– selvmordstanker – jeg var deprimeret 
– nedtrykt. Så kom jeg til at tænde ild til 
noget plastik i et ubeboet hus”. 

•  ”det var fordi, jeg var ved at begynde at 
føle mig ensom”.

•  ”For at få opmærksomhed, det var sådan, 
jeg ville sige det..”

I flere tilfælde i det samlede materiale gives der 
udtryk for, at den udviklingshæmmede ønsker at 
opnå noget konkret som for eksempel, at kom-
munen lytter eller at kunne flytte til et bedre 
bosted:

•  ”Så stak jeg ild i gardinet, så kom jeg 
herover igen. Her er der bedre udflugter, 
og man kommer mere ud af huset og 
sådan noget. Det er jeg mere glad for”.

Ved interviewene gav næsten alle udtryk for, 
at de var kede af, hvad de havde gjort, og at de 
ikke ville gøre det igen. Samtidig er det muligt at 

konkludere fra de kvantitative data, at udviklings-
hæmmede brandstiftere ofte gentager deres for-
brydelse. Set i dette lys er der et klart behov for 
at iværksætte en målrettet socialpædagogisk ind-
sats over for gruppen. Med undtagelse af enkelte 
samtaler med en psykolog, har vi ikke mødt en 
decideret målrettet behandling eller indsats over 
for udviklingshæmmede, der har begået brand. I 
et interview giver en af de adspurgte dette svar:

•  Men jeg vil da gerne efterlyse – ligesom 
alkoholikere, at man sidder sammen i en 
rundkreds og snakker om, hvad det var, 
der fangede en, hvorfor og hvordan og 
hvorledes”.

 
De udviklingshæmmede brandstiftere er en 
meget uensartet gruppe. Selvom Patrick fra 
vores case er et gennemsnitligt eksempel på en 
typisk udviklingshæmmet brandstifter, er der 
mange forskellige grunde til, at de tænder ild, 
men kommunikation fremstår som den mest 
dominerende. Dette giver god mening, da netop 
manglende kommunikative evner generelt er et 
problem for udviklingshæmmede. Det angiver 
også en retning i forhold til, hvor der skal sæt-
tes ind behandlingsmæssigt, når vi skal hjælpe 
denne gruppe i fremtiden.

Et nyt projekt på vej
I skrivende stund er vi i opstartsfasen med et nyt 
og længerevarende projekt, der dels fokuserer på 
en socialpædagogisk behandling af udviklings-
hæmmede brandstiftere – netop med fokus på 
styrkelse af kommunikative evner, og dels foku-
serer på risikovurdering af udviklingshæmmede 
brandstiftere. Vores mål er at skabe et koncept 
for en systematisk indsats i arbejdet med udvik-
lingshæmmede brandstiftere for derved at kunne 
nedbringe antallet af brandstiftelser begået af 
udviklingshæmmede i fremtiden. 

Download rapporten her:  
http://bit.ly/Yt8piY 
— eller den trykte rapport kan rekvireres ved  
henvendelse til Kofoedsminde. 
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Den dag tilsynet kom forbi 
Af Ditte Sørensen 

Resume:  
I artiklen fortælles om et regodkendelsesbesøg af Socialtilsynet, hvor fokus 
er på borgernes selvbestemmelse og hvilken pædagogisk praksis og metode, 
der understøtter dette. 
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Indledning
Tilsynsreformen beskrives som en at de største 
reformer i nyere socialpolitik, og indeholder 
markante ændringer af den hidtidige tilsynsprak-
sis på det sociale område. Som led i tilsynsre-
formen skal alle sociale døgntilbud, plejefamilier 
og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud 
godkendes eller regodkendes inden for perioden 
2014-2016.  

Godkendelsesproceduren og det omfattende 
dokumentationsarbejde, som er forbundet 
hermed, skaber usikkerhed på en lang række af 

tilbuddene. Nye tiltag skaber ofte usikkerhed, 
men som det fremgår af nedenstående, er der 
måske ikke så meget at frygte, men mere at se 
frem til. Artiklen bygger på en samtale mellem 
Tonie Hansen, botilbudsleder på Cathrinegården i 
Gladsaxe Kommune og Social Udviklings redak-
tør om, hvordan hun oplevede det første besøg 
af Socialtilsynet. 

Tilsynsbesøget  
– en positiv oplevelse
Tonie Hansen understreger gentagne gange 
under samtalen, at tilsynsbesøget var en positiv 
oplevelse. Hun oplevede de to tilsynsførende 
som kompetente, interesserede og dialogorien-
terede: 

”Det har været en dejlig oplevelse, at 
borger perspektivet er kommet i centrum. 
Tilsynsprocessen fasttømrede værdien af  
at indrette organisationen og metoderne 
efter borgernes behov. Spørgsmålene 
handlede om, hvorfor det var godt for 
målgruppen, hvordan vi gjorde det, og 
hvordan sikrede vi det.”

Forberedelse af tilsynsbesøget
De fik at vide, at de skulle have tilsynsbesøg ca. 4 
uger før selve besøget. Dermed havde de 10 dage 
til at indsamle og konstruere de oplysninger, som 
skal registreres på tilbudsportalen i forbindelse 
med regodkendelsesproceduren. 

Tonie Hansen fortæller om alle børnesygdom-
mene, som systemet havde i forbindelse med 
registreringen. Der var problemer med at 
udskrive en kopi af de foretagne rettelser, der var 
problemer med at gemme rettelserne, og regi-
steringen ændrede sig undervejs i selve registre-
ringsforløbet. Dertil kommer, at der efterspørges 
rigtig mange oplysninger. I Gladsaxe har de 
øvrige tilbud nu fået længere tid til registreringen 
- helt op til en måned, og det er også nødvendigt, 
understreger hun - for: 
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”Omfanget af oplysninger, vi skulle 
give, var voldsomt omfattende, men 
på den anden side er det jo også en 
regodkendelse, og senere bliver det 
mindre. Det var faktisk en god opgave,  
for det gav viden, som jeg ikke havde  
på forhånd”.

Tonie Hansen fortæller, at i forvaltningen var 
behjælpelig med at indsamle alle oplysningerne 
vedrørende økonomien. Forvaltningen har valgt 
en gennemgående person til at supportere 
tilbuddene. Denne opgavefordeling mellem til-
buddene og forvaltningen skyldes, at kommunen 
aktivt viser interesse for, at regodkendelsen af til-
buddene forløber smertefrit, og de deltager også 
i selve regodkendelsesprocessen ved at deltage i 
samtlige tilsynsbesøg.  

Toni Hansen fortæller videre, at de var det før-
ste tilbud i kommunen, der fik tilsynsbesøg og 
derfor valgte udarbejde en prototype af skemaet 
på tilbudsportalen, som de så kunne registrere 
i og efterfølgende uploade til portalen. Efterføl-
gende har de så for at støtte de øvrige tilbud 
i kommunen i regodkendelsesprocessen, og i 
forberedelserne hertil sendt skemaet ud således, 
at de øvrige kan se, hvilke spørgsmål og beskri-
velser, f.eks. til de metoder det forventes de kan 
italesætte. Der spørges i skemaet på tilbudspor-
talen efter en række nævnte udredningsmetoder, 
målemetoder, faglige tilgange og pædagogiske 
metoder mm.

Selve tilsynsbesøget  
struktur, form og indhold
Tilsynsbesøget varede ca. 5 timer, og der var to til-
synsførende. Tilsynsbesøget var struktureret såle-
des, at der først var en indledende samtale med 
de to ledere på Cathrinegården og den gennemgå-
ende medarbejder fra kommunen. Derefter talte 
tilsynet med to borgere og efterfølgende med en 
medarbejder. I den indledende samtale agerede 
de tilsynsførende meget kompetente. De startede 
med at fortælle lidt om, hvad de ville spørge om, 
og om hvordan forløbet skulle afvikles: 

”Vi talte ikke konkret om alle de 
oplysninger, vi havde registreret på 
tilbudsportalen, men de spurgte ind til 
de enkelte temaer i kvalitetsmodellen, 
meget konstruktivt og systematisk. Der er 
jo forskellige ting af det, vi har registreret, 
som linker op til kvalitetsmodellen, 
f.eks. APV`en, metoder og hvordan det 
understøtter borgernes selvbestemmelse. I 
det hele var borgerperspektivet centralt.”

Tonie Hansen understreger, at det var metoderne 
og det menneskesyn, der ligger til grund for 
metoderne, der var omdrejningspunktet for en 
lang række af spørgsmålene: 

”De kom bl.a. med et spørgsmål om, når I 
nu har valgt denne metode, hvordan kan I 
så vurdere, om det er godt for borgeren? 
Hvad er årsagen til, at dette skulle være 
godt for netop disse borgere?” 

Tilsynet er jo i høj optaget af, hvad der kommer 
ud af indsatsen frem for processen, understreger 
Tonie Hansen:  

”I den forbindelse havde vi jo afleveret, 
alle de oplysninger vi havde om målene for 
de enkelte borgere i den forrige periode. 
Vi havde beskrevet, hvilke mål der var 
blevet til noget, og hvilke der ikke var. F.eks. 
at dette mål havde borgeren opgivet at 
samarbejde omkring, eller var ændret efter 
ønske fra borgeren”.

Det der er udfordringen, påpeger Tonie Hansen, er 
at tilbuddets registreringssystem EKJ ikke umid-
delbart giver mulighed for at måle effekten af 
indsatsen, så hvis al effekt af indsatsen skal doku-
menteres, vil det være et omfattende arbejde. Så 
skal de opsamle og uddrage syntesen af samtlige 
dagbogsnotater, og samtidig er der meget, der 
ikke sådan bliver registreret, for det er bare små, 
men betydningsfulde ændringer i dagligdagen. 
Så det de kan dokumentere er arbejdet med de 
overordnede mål og med de rehabiliterende ind-
satser, som løbende bliver igangsat for borgerne.
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På Cathrinegården har de i de seneste par år i høj 
grad haft fokus på kompetenceudvikling, og dette 
kom de også ind på i samtalen. Tonie Hansen 
fortæller, at tilbuddet i de seneste par år har haft 
fokus på at formulere og blive skarpe på deres 
kerneopgave, som handler om udvikling, selvbe-
stemmelse og selvstændighed: 

”Og hvad er konsekvensen af, at man 
vælger denne kerneopgave? Så er der jo 
noget, man må tone ned, for man kan ikke 
nå alle ting”, understreger hun.

Netop disse temaer var også gennemgående i 
spørgsmålene fra de tilsynsførende, hvis inte-
resse i høj grad var at undersøge, i hvilken grad 
det var borgeren selv, der sætter dagsordenen. 

”Det handler mere om at støtte og give 
tilbud til borgerne – lade borgerne selv 
vælge, hvordan livet skal leves, end at 
bestemme hvordan borgeren skal leve 
livet. Vi har heldigvis her på Cathrinegården 
en perlerække af eksempler på, at vi sætter 
borgerne meget mere fri”, 

– beretter Tonie Hansen og fortæller om, at bor-
gene har større råderum over deres økonomi, 
eller at borgerne selv godt kan gå i f. eks. biogra-
fen eller Netto uden personale: 

”Det handler selvfølgelig om, at vi støtter 
dette, men også at vi giver slip, og at vi tør 
lade borgerne fejle, men selvfølgelig også 
samler dem op, når de gør det”.

Samtalen med borgerne  
og personalet
Samtalerne med borgerne forløb vidt forskelligt. 
Den ene i borgerens lejlighed og den anden i det 
fælles opholdsrum. Efterfølgende har borgerne 
givet udtryk for, at det var ok med samtalerne.

Samtalen med medarbejderen havde som 
omdrejningspunkt, at han orienterede de tilsyns-
førende om vores elektroniske journalsystem 

EKJ: ”Og han fortalte om, hvordan vi arbejder 
med mål og opfølgning og dokumentation. Det 
havde han oplevet fint”.

Godkendelsen og refleksion  
over forløbet
Cathrinegården har endnu ikke fået deres ende-
lige godkendelse, men mundligt fået at vide, 
at de er godkendt. De venter på at få tilsynets 
skriftlige vurdering til høring, men har endnu ikke 
noget tidsperspektiv herfor.

Tonie Hansen understreger, at hun oplever, at 
tilsynsmodellen fordrer en nærværende og synlig 
ledelse, der også kan svare på nære borgerrelate-
rede spørgsmål. 

”Det må være svært for nogle ledere 
at svare på spørgsmålene, hvis de ikke 
er nærværende i dagligdagen, fordi 
de spørger til meget konkrete ting, der 
vedrørende den enkelte borger”. Og hun 
afslutter med at understrege: ”At tilsynet 
understøtter udvikling i forhold til, at 
indsatsen fremmer borgernes muligheder 
for at realisere deres medborgerskab”.  

Cathrinegården ligger i Gladsaxe Kommune og 
er et forholdsvis nyt botilbud fra 2007 registre-
ret som §108, men også som almennyttige boli-
ger efter lejelovens §105. Der er 23 borgere og 
et aflastningstilbud. Borgerne italesættes som 
udviklingshæmmede. Der er døgndækning, 
men ikke alle har brug for dette indgribende til-
bud. Der er ansat to ledere og 25 medarbejdere 
med pædagogisk uddannelse. 

Cathrinegården har i de seneste par år været 
igennem en omfattende omstrukturering med 
fokus på afinstitutionalisering. Det betyder 
blandt andet, at medarbejderne i dag arbejder 
i teams på tværs af borgerens levegrupper. De 
møder ikke ind i borgernes hjem eller levegrup-
per, men i fælleshuset hvor alle dagens opga-
ver fordeles. Det giver et nyt blik på borgerne.
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Et godt liv  
– hele livet  
Af Sidsel de Vos Thuesen, psykolog på 3Kløveren  
og Mette Brunberg, forstander på 3Kløveren

Resume:  
Artiklen fortæller om den sociale indsats på en døgninstitution 
for børn og unge med funktionsnedsættelser.  
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Det internationale forbund for social-
arbejdere IFSW definerer socialt arbejde 
som:
–  at de mennesker, man arbejder for og med, 

kommer til at leve et godt liv.
–  at forberede og forbedre deres udsigt til 

det gode liv.

 
På 3Kløveren er det blevet til… 

Et godt liv – hele livet
For os er det vigtigt, at de børn, der er på 3Kløve-
ren, har et godt liv hele livet - også når de flytter 
videre til et voksentilbud og ikke længere er i 
vores varetægt.
I praksis betyder det, at vores ansvar strækker 
sig ud over det 18. år, da vi er med til at lægge 
grundstenene for resten af deres liv og til at 
skabe et solidt fundament, som de kan træde 
videre ud i verden på.

3Kløveren er et døgntilbud for børn og unge 
fra 0-18 år, alle har udviklingshæmning og 
alle forskellige tillægsdiagnoser inden for 
handicapområdet og psykiatrien, og flere har 
sjældne og mindre sjældne syndromer. Fæl-
les for dem er, at de er stærkt udfordret fra 
fødslen, samt at deres faktiske alder og deres 
funktionsniveau ikke er overensstemmende.

3Kløveren består af to afdelinger: 
Margueritten, som har to grupper med 8 
børn i hver samt en aflastningsgruppe med 
to pladser, der deles af 9 børn.
Åbjerggård, som har tre grupper - en gruppe 
med teenagere, en gruppe primært for min-
dre børn samt en skærmet enhed for børn, 
der har brug for ekstra ressourcer

 
 
Hvem
De børn og unge, der bor på 3Kløveren, har altså 
meget forskellige udfordringer og styrker, men 
fælles for dem er, at de har krav på at leve som 

medborgere på lige fod med alle andre i vores 
samfund.
Forud for anbringelsen på 3Kløveren er der 
ofte forsøgt andre muligheder, f.eks. plejefami-
lier, støtte i hjemmet og aflastningstilbud, men 
vanskelighederne i forbindelse med at rumme 
barnet er blevet så store, at det kræver et særligt 
pædagogisk miljø. 
Børnene har også det til fælles, at de har et stort 
ressourcebehov - også set i sammenligning med 
andre børn inden for målgruppen. Det vil sige, 
at de diagnoser og syndromer, som 3Kløverens 
børn har, er karakteriseret ved ofte at være i svær 
grad.

Vi bliver ind i mellem spurgt, hvordan man kan 
betegne vores målgruppe - bruger vi betegnelsen 
borgere eller beboere? 
Svaret er slet og ret, at vi bruger målgruppebe-
tegnelsen børn, og hvis uddybning kræves – børn 
med udviklingshæmning, for børn er det ord, 
som beskriver dem allerbedst. 

De er børn med hver deres unikke historie, 
familie, personlighed, styrker og begræns-
ninger. Derudover danner de sammen 
en gruppe, som nok består af en række 
individer, men som samlet set også er 
kendetegnet ved at have nogle fælles 
udfordringer og fælles behov. Det ses 
f.eks. ved social kognitive, kommunikative, 
fysiske, kognitive og adfærdsmæssige 
vanskeligheder og ved, at alle vores børn 
har brug for noget særligt for at udvikle sig.

 
Vi tror – som Vygotsky – at man bliver sig selv i 
samspil med andre. For børn inden for normal-
området er samspillet noget, der naturligt opstår 
i relationen med den primære omsorgsperson og 
den øvrige omverden. Barnet og dets primære 
omsorgsperson indgår, som oftest, naturligt og 
ubevidst i samspil, hvor barnet udvikles og lærer 
sig selv, den anden og verden at kende. 

For ”vores børn” kan dette samspil vise sig 
vanskeligt at skabe. Barnet reagerer ofte ander-
ledes end forventeligt, og den nære kontakt og 
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samhørighed kan være svær og kompleks, fordi 
barnet kan have vanskeligt ved basale kommuni-
kative funktioner, som blikkontakt, ansigtsudtryk, 
opmærksomhed, kontekstforståelse og fysisk 
kontakt. Det er ikke ensbetydende med, at barnet 
ikke ønsker at komme i kontakt andre mennesker 
men blot, at det ikke har de fornødne evner og 
ressourcer hertil.

På baggrund af den anskuelse mener vi, at en af 
vores fornemmeste opgaver er at arbejde bevidst 
med disse ellers ubevidste samspil. Vi arbejder 
på, at barnet råder over de basale færdigheder, 
som gør, at de kan indgå i samspil med andre 
og herigennem muliggøre udvikling og læring. 
I samværet med børnene - og med forældrene 
som en vigtig medspiller - skal vi turde tolke 
på børnenes udtryk og adfærd. Det kræver en 
bevidsthed om, at vi indimellem fejler, men at vi 
på trods af det bliver ved med at undersøge sam-
menhænge, mønstre, ønsker og muligheder. 

Vi skal med andre ord være ambitiøse på bør-
nenes vegne og ikke bare ”møde dem, der hvor 
de er”, men et skridt foran. Fordi vi tror på lidt 
mere og mener, at vi også skal forvente og tro på 
udvikling – det modsatte vil være et svigt.

Hvad
Hos os er en grundlæggende forpligtelse for per-
sonalet at facilitere succes i størst muligt omfang, 
da der opstår læring og udvikling, når barnet 
føler sig kompetent og trygt. I succeserne opstår 
der positive følelser, som nysgerrighed, glæde, 
stolthed og selvværds fornemmelse, hvilket kan 
danne platform for nye oplevelser og skabe mod 
til at prøve mere og andet. 

Vi arbejder derfor med kravtilpasning 
således, at de krav, der stilles, er tilpasset, 
hvad barnet formodes at kunne håndtere 
og sige ja til. På den måde samarbejder vi 
med barnet og styrker den pædagogiske 
alliance, som fordrer videre samarbejde og 
nye og eventuelt mere udfordrende krav.  

Børnene på 3Kløveren kan som oftest ikke indgå 
i eller skabe sociale fællesskaber ved egen kraft, 
og praktiske færdigheder er heller ikke noget 
børnene lærer af sig selv eller ved blot at iagt-
tage andre. Det er derfor områder, hvor vi gør en 
særlig indsats.  

Vi hjælper børnene med at kunne være sociale 
sammen med andre og kunne agere i andre mil-
jøer end de velkendte. Dette gøres blandt andet 
ved at øve turtagning – altså udvekslinger og til-
hørende accept af at vente på tur samt forståelse 
for, at det faktisk bliver min tur igen. 

Vi lægger vægt på, at de kan rumme og glædes 
over samværet med andre, det gøres bl.a. ved 
måltider og fælles aktiviteter, ved at gå på besøg 
hos hinanden og både kunne sige til og fra i fæl-
lesskabet. 

Vi præsenterer børnene for den 
omkringliggende verden og tager på 
indkøb, på museum, i zoologisk have, i 
biografen, ud og cykle på stisystemerne, 
anvender offentlig transport o.lign. I den 
forbindelse arbejder vi med, at børnene 
kan afkode domæner for at få forståelse 
for, hvordan de skal agere i den aktuelle 
kontekst. Altså at de f.eks. ved, at man 
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ikke larmer i biografen og ikke løber i 
bussen. Det kan godt være, at de ikke ved 
hvorfor, men fordi, at når jeg er her, gør jeg 
sådan. Vi lærer dem altså hvordan, og ikke 
nødvendigvis hvorfor - alt afhængigt af, 
hvad der er relevant for det enkelte barn. 

Tolerance og forståelse er desværre ikke lige 
udbredt alle steder, og selvom man kunne mene, 
at det er den omkringliggende verden, der skal 
tilpasse sig denne gruppe børn – der jo i sig selv 
er udfordret nok – og ikke omvendt, så hjælper 
det, hvis barnets adfærd passer mest muligt 
til aktiviteten. Vi oplever ikke sjældent, at frem-
mede voksne overfuser, bliver vrede på eller iret-
tesætter vores børn på offentlige steder, hvis de 
ikke følger gængse omgangsformer. Kendskab 
til og evnen til at anvende sociale spilleregler, 
er derfor en væsentlig kompetence - både for at 
børnene kan deltage i nye og spændende aktivi-
teter ude af huset, og for at de kan opleve at høre 
til og være med. 
Derudover er en pointe, at usynlige regler, impli-
cit forståelse, mellemregninger, selvfølgeligheder 
og tilpasning ikke er information, som vores børn 
aflæser og anvender på alderssvarende vis. 

Børn inden for normalområdet socialiseres i og 
af deres omverden. Sociale og kulturelle koder, 
forståelser og retningslinjer internaliseres med 
alderen, og de regulerer og modellerer adfærd 
og forståelser. Vi indretter os alle sammen efter 
hinanden og aflæser konstant de beskeder, der 
findes mellem linjerne – så meget, at vi faktisk 
nogle gange tolker på noget, som slet ikke er 
der. Børnene på 3Kløveren lærer og påvirkes 
naturligvis af det miljø, de lever i, men vi kan ikke 
forvente den samme evne til tilpasning og social 
forståelse som hos almindelige børn.

Da vi som tidligere beskrevet forsøger at under-
støtte et godt liv hele livet, lægger vi vægt på, 
at børnene skal udvikle og lære egen identitet at 
kende. En del af det at blive voksen er, at man 
finder ud af, hvad man kan lide, vil, mener og så 
videre – altså hvordan man er forskellige fra og 
ens med andre, herunder også i forhold til sine 

forældre. Børnene på 3Kløveren skal også udvikle 
egen identitet og have lov til at være forskellige 
fra andre børn, personalet og deres familier. Vi 
støtter derfor børnene i at udvikle strategier for 
sig selv – eksempelvis hvad vil jeg gerne, med 
hvem og hvordan og hvorhen? Vi hjælper dem 
med at udtrykke følelser, behov og ønsker og 
have respekt for det, der er vigtigt for dem. 

For at kunne udføre disse mål i praksis, er det 
væsentligt, at 3Kløveren ikke bare er et hjem, 
hvor børnene bliver passet og hygger sig, men 
er et pædagogisk miljø, hvor børnene har et 
godt hjem, og hvor læring er en integreret del af 
hverdagen. 
 

I 2003 undersøgte og kortlagde Europarå-
dets Daphne-program antal af og karakteri-
stika ved børn under tre år, som var anbragt 
på døgninstitutioner i mere end tre måne-
der uden en forælder. Undersøgelsen fore-
gik i 33 europæiske lande og viste, at børn 
med en biologisk alder eller udviklingsal-
der under 3 år, som anbringes på døgn-
institution uden deres forældre risikerer at 
lide af en langvarig forsinket udvikling. Det 
anbefales derfor, at denne børnegruppe ikke 
anbringes på institution uden en primær 
omsorgsperson.  

Den formodede årsag til den forsinkede 
udvikling identificeres som fraværet af 1:1 
kontakt med den primære omsorgsperson. 
Dette eksemplificeres ved, at det på institu-
tioner måske ikke er muligt at drage samme 
omsorg for barnet ved sygdom og mareridt 
(f.eks. at tage barnet med ind i sin egen 
seng), som i en familie.

Ser man på vores børns kognitive udvikling 
generelt, er det åbenlyst, at for netop denne 
gruppe med de forudsætninger de har, 
udgør dette en yderst relevant viden.
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Hvordan
På 3Kløveren har vi ikke mange børn < 3 år, men 
faktum er, at stort set alle vores børn har et udvik-
lingsniveau på < 3 år. 

Set i lyset af overstående undersøgelse giver det 
os en åbenlys udfordring og et særligt ansvar, 
som vi er bevidste om og arbejder på at mini-
mere mest muligt. I praksis sker det gennem 
følgende tiltag:

–  Vi tror på barnets intentioner. Vi vælger såle-
des at have den anskuelse, at barnet ønsker 
at udvikle sig og have indflydelse på sit eget 
liv, og at udfordringen primært ligger i barnets 
ofte begrænsede mulighed for at kommunikere 
dette til os. Vi skal derfor også turde tolke på 
de signaler, barnet giver og arbejde med deres 
initiativer til kontakt og kommunikation

–  Da døgnformen medfører, at der er meget 
forskelligt personale tilknyttet institutionen, 
så struktureres arbejdsplanen på en måde, så 
der er kontinuitet i, hvem børnene er sammen 
med, hvornår og i hvilke aktiviteter. 

–  Vi arbejder målrettet med at skabe og vedli-
geholde tætte relationer og samspil mellem 
barnet og det personale, det er sammen med 
således, at barnet har tætte og trygge relatio-
ner, og at det er netop disse tryghedspersoner, 
som så vidt muligt er sammen med barnet i 
sårbare og vanskelige situationer.

–  Barnets kontaktperson skal være den, der 
er tovholder, og som har et særligt og nært 
kendskab til og ansvar for barnet. Dog er vi 
bevidste om, at dette kan være sårbart, hvis 
kontaktpersonen har ferie, bliver syg, skifter 
arbejde osv., hvorfor vi altid sørger for, at der 
findes en opdateret og nedskrevet struktur for 
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barnet, som kan fungere uanset, hvem barnet 
er sammen med.

–  Der altid er en vågen nattevagt, som tilser bør-
nene, og som kan trøste og sidde på senge-
kanten, hvis barnet har brug for det.

–  Vi arbejder med at fastholde og skabe kon-
tinuitet i forholdet mellem barnet og dets 
forældre og nære familie/netværk. På den 
måde forsøger vi at understøtte, at det trods 
anbringelsen fortsat er forældrene, som er de 
primære omsorgspersoner. Det gør vi bl.a. 
gennem et tæt forældresamarbejde, planlæg-
ning af hjemmebesøg og ved at have en åben 
og velkommende institution, hvor forældre og 
søskende altid kan komme og være sammen 
med deres barn. Derudover er det indlejret i 
vores sprogbrug, at vi skelner mellem hjemme 
og på 3Kløveren. Hjemme er altid der, hvor for-
ældrene bor, mens det er på 3Kløveren, hvor 
de selv bor.  

På 3Kløveren har vi et optimistisk syn på bør-
nene. Det vil sige, at vi læner os op at en gam-
mel kendt sandhed, nemlig at børn opfører sig 
ordentligt, hvis de kan. Dette perspektiv har 
betydning for, hvordan vi møder barnet, og 
hvilke pædagogiske metoder vi anvender. Over-
ordnet set kan man sige, at vores udgangspunkt 
– som også er et princip i Low Arousal tilgangen 
- er, at den voksne altid har ansvaret i relationen. 
Det gør sig særligt gældende ift. vores mål-
gruppe, som ofte har vanskeligheder med at 
forstå årsag/virkningssammenhænge og afkode 
følgevirkninger og betydninger af deres handlin-
ger. Netop derfor har de behov for, at personalet 
er de hovedansvarlige, der samtidig lytter, tolker 
og giver plads, så barnets ønsker, værdier og 
udvikling, altid er i centrum.

På 3Kløveren arbejder vi særligt med:
–    Ikke konfronterende pædagogik  

og Low Arousal
–   Struktureret pædagogik 
–   Neuropædagogik
–   Miljøterapi 
–   Totalkommunikation

 
 
Afrunding
Vores opgave kræver refleksion og at turde tro 
på, at vi altid kan gøre det lidt bedre og blive 
mere nuancerede. 

Vi arbejder aktuelt med et større udviklingspro-
jekt, hvor vi sammen med forældre og relevante 
samarbejdsparter i barnets omverden, skal 
beskrive 3Kløverens kerneopgave. Formålet er, at 
vi hele tiden bliver skarpere på, hvorfor vi udfører 
vores opgave således, at vi kvalificerer, hvordan 
vi gør det – altså den måde, vi møder barnet og 
løser kerneopgaven på.

Børnene færdes i mange arenaer, og de er 
omgivet af mange hænder (og dygtige hoveder). 
Det kræver en høj grad af sammentænkning af 
indsatsen. Samarbejdet omkring barnet og for-
midlingen af vores indsats, er derfor også alfa og 
omega for en koordineret indsats for barnet og 
derfor helt centralt på 3Kløveren. 

Derudover bliver vi hele tiden klogere. Verden 
udvikler sig konstant, og ny viden akkumuleres i 
mødet med barnet, både i relationen, og når de 
faglige metoder omsættes i praksis. Et middel for 
os er derfor at udvise mod til at tage imod nye 
udfordringer og afprøve nye metoder. Miljøet på 
3Kløveren skal ikke kun være et læringsmiljø for 
børnene, men i meget høj grad også for dem, 
som arbejder her! 
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Design af Relationer
 
Innovativ udvikling af 
socialpædagogikken
 
Af Jesper Weise, forstander Skansebakken

Resume:  
I artiklen fortælles om projektet Design af Relationer,  
som har givet borgerne nye måder at skabe og være i relationer.
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På udviklingscenter Skansebakken bor nogle af 
Danmarks mest handicappede borgere. Skan-
sebakken står ligesom det øvrige specialiserede 
handicapområde i det dilemma, at borgernes 
primære relationer er professionelle, og når vi 
samtidig skal effektivisere, skærer vi i relatio-
nerne. Det opleves som at gøre ondt, fordi vi ser 
en sammenhæng mellem relationer og livskvali-
tet. 

Design er andet end mode
Gennem tiden er der flere gange blevet arbejdet 
med udfordringen om at skabe flere relationer til 
vores beboere, men uden succes. Derfor valgte 
vi at søge hjælp andre steder end tidligere - fordi 
gamle problemer kræver nye løsninger. Vi fandt 
Designskolen Kolding, og det samme gjorde 
Socialstyrelsen - der var dermed basis for et fæl-
les projekt mellem tre forskellige partnere med 
tre forskellige perspektiver:

Vejle Kommune / Skansebakken ønskede at 
skabe flere ikke-betalte relationer, reducere tids-
forbruget og fastholde eller øge livskvaliteten for 
centrets beboere.

Socialstyrelsen ønskede mere viden om, hvor-
dan designmetoder kan anvendes til at udvikle 
velfærdsydelser. 

Designskolen Kolding vil være helt i front 
inden for udviklingen af nye velfærdsydelser og 
bevise, at design er andet end mode.

Projektets metode er velbeskrevet, internationalt 
anerkendt og kan studeres nærmere på www.
designskolenkolding.dk. 

Denne artikel er ikke en præsentation af design-
metoden, men en fortælling om, hvordan pro-
jektet og arbejdet med metoden har set ud fra 
Skansebakkens perspektiv. Designmetoden
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Designmetoden 

Designprocessen tog 
udgangspunkt i modellen til 
venstre.

Figuren skal forstås som en 
spiral, og man kan ”hoppe 

på” hvor som helst…

Projektet varede to år og indeholdt faserne: 
Samle – Forstå – Udvikle – Skabe. Inden vi 
gik i gang, skulle vi finde det helt rigtige ”pro-
dukt” at designe – det, som skaber værdi for 
beboerne, og som er allervigtigst i de myriader 
af handlinger, der sker på Skansebakken. I den 
proces fik vi god hjælp udefra. En amerikansk 
designer hjalp os med at finde noget af det, som 
vi tager for givet. Jeg er overbevist om, at dette 
udefrakommende perspektiv var afgørende for, 
at vi pegede på relationer som det vigtigste at 
re-designe.

Indsamling af informationer om Skansebak-
ken startede med to kick-off dage på Design-

skolen Kolding. Her blev alle medarbejdere intro-
duceret til designmetoden og kom med input 
til designernes undersøgelse af Skansebakken. 
Det har været afgørende for projektets succes, 
at medarbejderne fik dette fælles udgangspunkt. 
Oveni indsamlede designerne information via 
studieopgaver, virksomhedsplaner osv. 
 
Den næste fase, forståelsesfasen, bestod af 
interviews med pårørende og medarbejdergrup-
per. Samtidig observerede designerne Skanse-
bakken på alle tider af døgnet og i alle sammen-
hænge. Denne fase skabte mange forståelser af, 
hvilke barrierer der var på Skansebakken for at 
give beboerne flere relationer, bl.a. at Skansebak-
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kens indretning bar tydeligt præg af at være både 
hjem og arbejdsplads – i mange tilfælde med 
mest vægt på det sidste. En anden forståelse var, 
at beboerne er svære at kommunikere med for 
udefrakommende, og at dette er en barriere for 
at indgå i en relation med dem. Det var også i 
denne fase, at vi måtte se i øjnene, at den største 
barriere var os selv. På grund af vores faglighed 
og professionalisme var beboerne blevet beskyt-
tet, men dermed også afskåret fra kontakten til 
det øvrige samfund. 

”En af de største udfordringer i hele 
projektet for både ledere og medarbejdere 
blev at erkende, at vi var nødt til at arbejde 
med vores gæstfrihed, fordi vi ikke var 
åbne, gæstfrie og imødekommende.” 

I forlængelse af denne erkendelse, som strakte 
sig over flere uger, og hvor vi i starten følte os 
helt afklædte, fulgte en beslutningsproces, hvor 
en stakeholdergruppe bestående af medarbej-
dere, samarbejdspartnere, pårørende, faglige 
repræsentanter mv. udpegede retningen for 
projektets videre forløb, som centrerede sig om 
gæstebuddet. 

At tage godt imod sine gæster
Gæstebuddet skal forstås som det at have gæster 
og at være gæst. Det næste skridt i processen var 

derfor at blive klogere på, hvordan vi kunne få 
gæster, som kunne skabe ikke-betalte relationer 
til beboerne, hvordan vi kunne have gæster på en 
måde, der kunne skabe ikke-betalte relationer for 
beboerne og endelig, hvordan beboerne kunne 
være gæster i andre sammenhænge og derigen-
nem skabe relationer til andre end professionelle.
I udviklingsfasen blev der afprøvet mange pro-
totyper. Vi valgte tre, som vi har testet og siden 
genskabt som en integreret del af vores hverdag:

1.  Hverdagsteknologi: For at øge beboernes 
evne til at præsentere sig selv tog vi iPads og 
Facebook i brug som kommunikationsværktøj. 
Ved hjælp af en profil på Facebook kan bebo-
erne nu præsentere sig selv og fortælle, hvad 
der er sket i deres liv. Det giver besøgende 
mulighed for at have en dialog med beboere 
uden verbalt sprog. Målet var at overkomme 
den beklemthed, som forhindrer nye menne-
sker i at tage del i multihandicappedes liv.

2.  Kommunikationstræer. For at gøre men-
nesker fra det omkringliggende samfund klar 
til at blive gæster på Skansebakken blev der 
lavet ”kommunikationstræer”. På træerne 
hænger ideer eller tydelige symboler, som 
signalerer til både gæster og medarbejdere, 
hvad gæster kan lave sammen med beboerne. 
Træerne har i høj grad været med til at åbne 
op for, at ikke-professionelle kan lave aktivite-
ter med beboerne og blive anerkendt for det af 
medarbejdere og pårørende. 
 
De to værktøjer har hjulpet med at gøre snit-
fladen mellem Skansebakken og det omkring-
liggende samfund håndterligt og dæmper 
samtidig det akavede og fremmedgørende i 
mødet mellem borgeren, medarbejderen og 
den ikke-betalte relation. Disse to værktøjer 
har skabt grobund for skabelsen af nye rela-
tioner.

3.  Nye relationer – fra eksklusion til inklusion: 
Vi har fundet ud af, hvordan vi kan komme 
i kontakt med mennesker, der vil være i en 
relation med borgerne på Skansebakken. 

Fa
k
ta

b
o
k
s Udviklingscenter Skansebakken er et botilbud 

til 45 voksne multihandicappede mennesker. 
Der er ca. 110 medarbejdere med en bred  
faglig sammensætning: Omsorgsmedhjæl-
pere, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, 
kok og sygeplejersker. 

Skansebakken er et af Vejle Kommunes 
specialiserede handicaptilbud, som sammen 
arbejder på at styrke fagligheden gennem 
områdets eget videns- og læringscenter - 
LæringscenterBrejning,  
www.laeringscenter.vejle.dk
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Rekrutteringen er sket ved at afholde info-
møder på Skansebakken, at deltage i borgerar-
rangementer og besøge lokale gymnasier. Det 
har betydet, at vi i dag har en hel del frivillige, 
som på hver deres måde indgår i en relation til 
en enkelt beboer eller grupper af beboere. Vi 
har f.eks. haft frivillige med på ferieture, lokale 
skolebørn kommer på besøg osv.
 
”Design af Relationer er nu afsluttet som 
udviklingsprojekt. Vi har nået målene 
om at skabe flere ikke-betalte relationer, 
reducere tidsforbruget og fastholde eller 
øge livskvaliteten”.

At skabe forandringer
Undervejs har vi ændret væsentligt i vores pæda-
gogiske fokus - fra at fokusere på relationen mel-
lem professionel og beboer til også at fokusere 
på at hjælpe beboeren til at skabe og vedlige-
holde gode og vigtige relationer. Det vil sige, at 
vi er gået fra at være relationen til at understøtte 
relationen. 

Ud over den pædagogiske forandring har projek-
tet også lært Skansebakken som organisation, at 
”man kan hvad vil” – også som bosted for nogle 
af landets mest handicappede mennesker. Vi har 
også lært en anden og mere legende tilgang til at 
skabe forandringer, og at vi skaber dem, mens de 
sker. Det er i høj grad handlingerne, der skaber 
forandringerne, og det er også dem, vi skal lære 
af og ændre på, hvis resultatet ikke lige bliver 
som forventet.

Design af nye relationer
Fremadrettet arbejder vi videre med at skabe 
flere og bedre relationer for beboerne. Kon-
kret betyder det, at vi – stadig med øje på den 
nyvundne gæstfrihed - kaster os over andre ram-
mer for relationer:

•  Kommunikationsmulighederne for beboerne: 
Hvordan gør vi det nemmere for beboere og 
alle os andre at kommunikere med hinanden? 

Fak
tab

o
k
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Design af Relationer vandt KL’s innovations-
pris i 2013. Der var 84 indstillede projekter fra 
hele landet. I begrundelsen sagde dommerne 
bl.a.; 
”… de er lykkedes med at se nye muligheder 
for borgerne på Skansebakken og med nye 
måder at skabe og være i relationer på for 
borgerne. Projektet har dermed skabt værdi 
for borgerne, men også for medarbejderne… 
Det er værd at bemærke, at projektet har ført 
til samarbejde med mange forskellige bor-
gere i lokalsamfundet. Man har fundet nogle 
løsninger, som sætter flere ressourcer i spil 
på en kreativ måde og derved fundet svar på 
nogle af de økonomiske udfordringer.”
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Heri forfølger vi bl.a. Vejle Kommunes strategi 
om at anvende hverdagsteknologi som en vej til 
at forbedre vores indsatser. 

•  Køkkenet som rum for relationer: Hvordan 
bruger vi bedst vores nye fysiske rammer til at 
skabe flere og bedre relationer? Vi vil nytænke 
madservice i vores egne produktionskøkkener 
og vil inddrage udefrakommende i processen, 
f.eks. samarbejder vi allerede med Comwell 
Kellers Park.

•  Det specialiserede tilbud som et rum for inklu-
sive fællesskaber: Hvordan kan vi bruge mødet 
mellem mennesker, handicappede og ikke-han-
dicappede til at skabe plads til alle? Vi vil bl.a. 
samarbejde med skole og daginstitutioner for at 
bidrage til inklusionsarbejdet.

•  Fremtidens pædagogiske handlinger: Hvordan 
designer vi morgendagens indsatser bedst 
muligt? Forandringer er et vilkår, så vi sætter os 
selv i førersædet og udvikler medarbejdernes 
færdigheder og kompetencer i at arbejde med 
designtænkning og praktisk facilitering af inno-
vationsprocesser. Dette gør vi i samarbejde med 
Læringscenter Brejning.

Som ringe i vandet
Design af Relationer har været en prototype for 
det specialiserede voksenområde i Vejle Kom-
mune. Vi har prøvet designmetoden som en vej 
til vigtige forandringer. I de kommende år bliver 
metoden brugt i de innovative mål, som de 
øvrige handicapcentre i Vejle Kommune har sat 
sig. Design af Relationer har også været med til 
at sætte fokus på, hvordan vi kan arbejde med 
frivillige i en socialpædagogisk praksis. I sidste 
ende skaber den øgede åbenhed på Skansebak-
ken forhåbentlig bedre forståelse for og delta-
gelse i svært handicappede menneskers liv og 
livsvilkår. 

Faktaboks
Udviklingscenteret Skansebakken er for nylig 
flyttet i nybyggede fysiske rammer med 
toværelses lejligheder, fællesrum, lokaler til 
fysiske aktiviteter, aktivitets- og samværstil-
bud. 

Se mere på www.skansebakken.vejle.dk

24 – September 2014  



   September 2014 – 25



Anmeldelse Af Ditte Sørensen

Tidsskrift for Socialpædagogik,  
17 årg. nr. 1-2014  
Tema: Handicapkonvention

Op til sommerferien i år udkom første nr. i 2014 
af tidsskriftet for Socialpædagogik. Der kan der-
med være en fare for, at tidsskriftet forsvinder i 
de mange papirbunker, der ligger og venter efter 
ferien. Dette ville være rigtigt uheldigt, netop 
fordi dette nummer er yderst relevant for de 

sociale tilbud på handicapområdet. Temaet for 
tidsskiftet er nemlig denne gang FN´s handicap-
konvention om rettigheder for mennesker med 
handicap og de udfordringer, som handicapkon-
ventionen stiller dansk socialpolitik og socialpæ-
dagogik overfor. I tidsskriftet findes således en 
lang række af artikler, som uddyber konventio-
nen, og som kan give refleksion og inspiration til 
det videre arbejde. 

I den indledende artikel gives en introduktion til 
konventionens tilblivelse og dennes opgør med 
det individorienterede handicapsyn. Endvidere 
gives et overblik over konventionens opbyg-
ning og indhold og de aktuelle udfordringer der 
eksisterer i forbindelse med implementeringen 
af konventionen. I forlængelse af denne artikel 
findes en artikel om udfordringerne til den social-
pædagogiske faglighed, hvor målsætninger om 
rettigheder, inklusion og deltagelse er omdrej-
ningspunktet.

Disse to artikler følges op af en artikel, der tager 
udgangspunkt i konventionens artikel 4. Artiklen 
sætter fokus på Handicap og IKT, og der gives en 
præsentation af erfaringerne fra et der erfarin-
gerne fra et udviklings- og forskningsprojekt om 
kommunikationsteknologi og i forlængelse heraf 
sætter fokus på den socialpædagogiske rolle. 

Under overskriften ”Retten til livet” – konventio-
nens artikel 10 sættes fokus på diskrimination, 
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overgreb og fravalg. Artiklen fokuserer både på 
den store etik som menneskerettigheder og den 
lille etik, der ligger i vores handlinger i praksis.

Artiklen om etik følges op at en artikel, der tager 
sit afsæt i konventionens artikel 19, 22 og 23. Her 
er omdrejningspunktet retten til et selvstændigt 
liv inkluderet i samfundet, respekt for privatliv og 
for hjem og familie. I artiklen italesættes en alvor-
lig bekymring for udviklingen på boligområdet, 
som er i modskrid med konventionen og værdier 
i dansk handicappolitik. Endvidere diskuteres, 
hvad disse reinstitutionaliseringstendenser bety-
der for socialpædagogisk arbejde.

Med udgangspunkt i artikel 24 om retten til 
uddannelse diskuteres udfordringer om inklusion 
og i forlængelse heraf statens og ikke mindst fol-
keskolens ansvar og forpligtigelser i forbindelse 
hermed.

Artiklen om uddannelse følges op af to artik ler. 
Den ene om arbejde og beskæftigelse, der  
tager sit afsæt i konventionens artikel 27.  
Den anden om retten til at deltage i kulturlivet, 
tager udgangspunkt i artikel 30. Temaet afsluttes 
af en artikel om de institutionelle rammers betyd-
ning for borgerens delagtighed for eget liv. 

Her peges på, at implementeringen af konven-
tionen har afgørende betydning for den daglige 
pædagogiske praksis på bostederne.

I temanummeret findes også tre andre artikler 
med overskrifterne: 

1.  Selvinklusion og socialpædagogik, 
2.  Socialpædagogik og overvægt – 2 del:  

hvad indebærer et (social)pædagogisk  
perspektiv og endelig 

3.  Når normerne skrider – Socialpædagogiske 
udfordringer i daginstitutioner i udsatte bolig-
områder.

Alle artiklerne i temanumret er tankevækkende 
og interessante. Men for professionelle, der 
arbejder på botilbuddene for mennesker med 
funktionsnedsættelser, er især artiklerne om 
handicapkonventionen oplysende. På forskellig 
måde diskuterer og argumenterer artiklerne for 
inklusion af mennesker med funktionsnedsættel-
ser, samtidig med at artiklerne også gennemgår 
og udfordrer en lang række af de barrierer som 
vanskeliggør en realisering af konventionen.

Faktaboks
Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to 
gange om året, i juni og december. Det er muligt at tegne et institutionsabonnement, hvor man 
modtager 3 eksemplarer pr. nummer samt kan købe enkelte numre. 

Yderligere oplysninger på: www.socialpaedagogik.dk
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Skriv en artikel 
til SOCIAL UDVIKLING
Mange af artiklerne i dette tidsskrift er skrevet for praktikere af prak-
tikere for 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 ansvarshavende redaktør  
Ib Poulsen på ib@socialtlederforum.dk 
 
 

Med venlig hilsen

SOCIAL UDVIKLINGs redaktion
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