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Drama 
At overvinde sig selv i hverdagen

Af Per Clauson-Kaas, Levefællesskabet Herta, Galten.

”Dette er den sande historie om en 
ung pige, der levede i Frankrig for 
mange år siden.
Englænderne og franskmændene hav-
de bekriget hinanden i snart 100 år.
Ind på denne scene af håbløshed for 
hele Europa kom en ung bondepige, 
Jeanne d´Arc, på 16 år. Hun kæm-
pede mod Englænderne for at skabe 
fred. En umulig opgave, der dog 
alligevel lykkedes, selv om hun måtte 
bøde med sit liv på bålet”.

Sådan lyder den fantastiske 
hi sto rie fra år 1412 – 31. Den er 
som støbt til at blive opført som 
drama på teater eller lavet film af, 
hvilket mange da også har gjort. 
Vi kastede os også ud i at opføre 
historien som et skuespil med kor 
og musik i Hertha Leve fællesskab 
til stor glæde for de medvirkende 
og de, der så det.

Det at overvinde sig selv er en af 
livets store udfordringer. Skuespil 

og drama kan være et fantastisk 
sted at øve dette, især når man 
som person har brug for daglig, 
livslang omsorg og så alligevel en 
gang imellem bryder igennem og 
overvinder sig selv ved at kaste sig 
ind i en rolle i et samspil med 30 
andre medspillere.

Et af ugens højdepunkter
I 15 år har der i Herthas Bofæl-
lesskab hver onsdag været gen-
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nemført 2 timers drama for 15–20 
udviklingshæmmede med et par 
lærere omkring sig. Det er et af 
ugens kærkomne højdepunkter, 
når vi samles i salen, omhyllet af 
sang, musik og drama og udfor-
drer hinanden på alle måder.

I de år har vi lavet omkring 
50–60 opførelser af forskellige spil, 
enten i vor egen sal, der kan rum-
me ca. 120 mennesker, eller uden-
dørs under den åbne himmel. Ind 
imellem spiller vi i kirker eller 
rejser rundt til andre byer for at 
optræde. I alle årene har vi arbej-
det ud fra årstiderne og højtiderne 
som Jul, Fastelavn, Påske, St. Hans, 
St. Michael m.m. hvilket også giver 
anledning til at medopleve årets 
og naturens gang gennem et spil.

Julen og den mørkeste tid ople-
ves ved at fremføre et Kristi fød-
selsspil med Josef, Maria, barnet 
og hyrderne. Et gammelt egns-spil, 
der helt i sin egen usentimentale 
stil bliver fremført. Det samme spil 
hvert år, men med en skiftende 
besætning i rollerne. Lige som vi 
tilbagevendende glæder os til jule-
aften, ser alle frem til, hvilke roller 
de skal have i år.  Det er spænden-
de hver gang at skulle opføre dette 

stykke i den lokale kirke fyldt med 
naboer eller for familie og venner 
i vor egen sal.

Så er det ganske anderledes og 
løssluppent, når vi fejrer Fastelavn. 
Her laver vi måske en cowboy-fest, 
hvor alle er klædt ud og hele salen 
er forvandlet til en saloon med bar 
og beskidte revolvermænd. Her er 
alle elementer til at lave et spil med 
farlige mænd, lette piger, guldgra-
vere og sheriffer. Ved bordene bli-
ver der spillet kort, mens nogen 
er sat i fængsel og aftenen slutter 
med Line-dance. Efter sådan en 
aften er der ikke et øje tørt. Eller 
som i år, hvor man kunne optræ-
de som sit idol og fremføre Kim  
Larsen, Elvis, Kandis eller Konen 
med Æggene. Ikke engang fanta-
sien sætter grænser, alle kan være 
med.

En øvelse i inklusion
Således kan hver årstid og hver 
fest have sine oplevelser og udfor-
dringer fra det mest inderlige til 
det løsslupne. Altid med en grad 
af hjertelighed og humor, så spil-
lerne kan mærke, at tilskuerne bli-
ver berørt og får en oplevelse med 
hjem.

I sådanne situationer bliver hele 
vort sjæleliv sat i bevægelse, når vi 
skal leve os ind i en rolle, huske 
lange tekster og bevæge os samti-
dig med, at vi skal agere i forhold 
til medspillere. Vi bruger hele 
mennesket som fysisk, sjæleligt 
og åndeligt individ og altid i et 
forhold til andre. En inklusions-
øvelse af de helt store, en måde 
at udvikle sociale færdigheder på, 
som man helt klart får glæde af i 
hverdagens omgang med andre 
mennesker. Der er ingen tvivl 
om, at menneskemødet er vor 
tids store udfordring, om man er 
hæmmet eller ej, og intet udvikler 
gode færdigheder som kunstnerisk 
arbejde, drama og skuespil med 
alle dets udtryksformer som sang, 
taleøvelser, bevægelse, skyggetea-
ter m.m. Således bliver til stadig-
hed gentagent kunstnerisk virke 
en brobygger til egen udvikling og 
pleje af sociale evner. Dette gælder 
ikke kun for vore medborgere, der 
har brug for omsorg, men lige så 
meget for de medarbejdere, der 
står omkring dem. I dette arbejde 
oplever man ligeværdighed, når 
man f.eks. står med hver sin rolle 
og skal spille sammen. Den såkaldt 

Tak for spillet.
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hæmmede kan sin rolle efter at 
have hørt den 3 gange – vel at 
mærke uden at kunne læse – jeg 
kan den stadig ikke efter 20 gange. 

Spillet formes af spillerne
Når vi begynder på et stykke, har vi 
ikke en færdig plan. Nogle gange 
skriver vi stykket selv ud fra en idé 
eller en historie som Jeanne d’Arc. 
Men uanset hvad må vi forme spil-
let ud fra de spillere, der er, og 
deres formåen. Nogle kan sidde 
i orkesteret, andre i koret, nogle 
spillere er på scenen osv. 

Tit beder vi naboer eller dyg-
tige musikere om at deltage. Ja, 
ind imellem er vi 30–35 personer 
engageret. Efterhånden som et 
spil skrider frem og nærmer sig 
premieren, mærker man, at alle 
yder sit yderste; præstationsangst 
og stress er lige om hjørnet. Her 
må instruktørerne bevare over-
blikket og skabe tillid til, at det 
nok skal gå og at måneders øvel-
ser vil bære frugt. Når man står på 
scenen badet i projektørlys foran 
en tætpakket sal med et forvent-
ningsfyldt publikum, glemmes alle 

besværligheder. Her udfordres alle 
vores evner; vi overvinder os selv 
og oplever os som helt menneske.

Kunstnerisk virke kan spare hand-
leplaner og konfliktløsning
Der kan spares mange handle-
plansmøder og konfliktløsnings-
metoder, hvis vi kontinuerligt 
arbejder med kunstnerisk virke. 
Det er en vej til at økonomisere 
med de omsorgsressourcer, der er 
stillet os til rådighed.

Ja, må vi finde Jeanne d´Arc´en 
i os selv og overvinde hverdagens 

”Den der kan få 
prinsessen til at le ...”

Så fik Klods Hans 
prinsessen og det halve 
kongerige”.

Cowboyfest og fængslende 
underholdning.
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opgaver med skemaer, økonomi 
og vagtplaner og for en tid kaste 
os ud i kunstnerisk aktivitet, ikke 
som en luksus, men som en nød-
vendighed for at kunne håndtere 
de sociale, økonomiske og pæda-
gogiske opgaver, hverdagen giver 
på en levende og berigende måde 
sammen med de mennesker vi 
tager omsorg for!

Fakta
Hertha Levefællesskab ved 
Århus består af 130 bebo-
ere, hvoraf de 20 er udvik-
lingshæmmede. Stedet tager 
udgangspunkt i Rudolf Stei-
ners menneskebillede og pæ -
da gogiske impulser.
”Hvad er god inklusionsprak-
sis” er hovedtema for 2012. I 
den forbindelse arrangeres 
der en landsdækkende work-
shop, en bogudgivelse om 
temaet samt udtrykkes ønsket 
om at tiltrække PHD studier 
i samarbejde med Skander-
borg Kommune og Roskilde 
Universitet.
Se mere på: www.hertha.dk

Dværge i den 
Nordiske Mytologi.

Spåkonen i ”Yggdrasil”

Balders Død

Julespil i 
Skivholme 

Kirke.
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Stor tilfredshed 
med Socialt Leder Forums 
landsmøde 2012

Af Susanne Thorsager, Socialt Leder Forum.

Fire år efter strukturreformen 
er ledelsesarbejdet ikke blevet let-
tere, selv om formålet var mere 
decentralisering. Der stilles stadigt 
større krav. Ikke mindst skønsprin-
cippet, som kendetegner det spe-
cialiserede socialområde, gør vores 
område ustyrligt. Derfor var det 
oplagt at bringe emner som inno-
vation og forandringsledelse på 
programmet. 

Hvordan man tænker nye måder 
at lede de foranderlige organisa-
tioner kom professor ved Aalborg 
Universitets Institut for Økonomi 
og Ledelse, Anders Drejer, med et 
bud på ud fra en human ressource 
synsvinkel under sit spændende 

foredrag om innovativ ledelse. Her-
efter blev der stillet skarpt på sam-
fundets udfordringer af Ole Thys-
sen, professor ved CBS, med et 
foredrag om grænser for velfærd. 
Det sidste foredrag, inden dagens 
delforedrag, omhandlede ledelse 
og styring, og blev leveret af Pre-
ben Melander, professor ved CBS. 
Der var tale om tre interessante 
oplæg, som samlet set gav noget at 
tænke over. Samtidig var der tale 
om tre oplæg, som supplerede hin-
anden i en fin vekselvirkning mel-
lem individ-, organisations- og sam-
fundsniveau, hvilket gav et nuance-
ret billede af tidens dilemmaer i en 
foranderlig verden.

Efter de mange positive tilba-
gemeldinger, er der ingen tvivl: 
Årets landsmøde på Hotel Nyborg 
Strand var en succes

Landsmødets succes skyldes pri-
mært tre ting. De 355 deltagere 
var utroligt engagerede, landsmø-
dets program var både relevant og 
spændende, og oplægsholderne 
var dygtige og kompetente. Der 
var noget for enhver smag, og 
udover de mange faglige oplæg var 
det muligt at få nye input hos idé-
boderne, som præsenterede mid-
ler og velfærdsteknologiske løsnin-
ger. Den røde tråd på landsmødet 
var temaet ”Mod nye mål – faglig 
udvikling, kvalitet og økonomi”.
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Seks delforedrag efterfulgt af 
peptalk
Deltagerne havde mulighed for 
at fordybe sig i delforedrag med 
aktuelle emner under titlerne: 
’Refleksion og arbejdsglæde’, ’Nye 
løsninger – hvordan opfinder vi 
dem?’, ’Netværk, muligheder og 
perspektiver’, ’Faglig kvalitet på 
det specialiserede socialområde på 
voksenområdet’, ’FN’s handicap-
konvention – nye krav – nye mulig-
heder – nye udfordringer’ og ’STU 
– nu også for multihandicappede 
unge’. Delforedragene, som gav 
noget til enhver smag, blev efter-
fulgt af en både seriøs og humo-
ristisk peptalk af den autodidakte 
iværksætter, Michelle Hviid, som 
med udgangspunkt i egne ople-
velser og hudløst ærlige beretnin-
ger, formåede at få smil, latter og 
eftertænksomhed frem blandt del-
tagerne. ’Sådan ændrer du noget i 
verden – hvis du tør’ var overskrif-
ten på Michelle Hvids autentiske 
foredrag, som efter sigende skulle 
have givet deltagerne en god vita-
minindsprøjtning.

En indholdsrig dag sluttede med 
fest om aftenen med rig lejlighed 
til at networke. Muligheden for 
networking på landsmødet er for 
nogle af deltagerne af stor værdi, 
da mødet med tidligere kolle-
gaer og studiekammerater ifølge 

Harald S. Nielsen, leder af Bjergbo 
i Thisted, giver indblik i hvordan 
man løser forskellige udfordrin-
ger.

Forandringer og velfærds- 
teknologi
Fredag morgen indtog foredrags-
holder Soulaima Gourani scenen 
med et sprudlende oplæg om 
hvordan man byder forandringer 
velkommen. Foredraget var leven-
de og fagligt inspirerende, og der 
blev i den grad stillet skarpt på, 
hvornår og hvorfor tryghedsnarko-
manien forhindrer os i at søge nye 
udviklings- og karriereveje.

Landsmødets socialpolitiske del, 
som vedrører de stigende krav til 
ledere, hvilket Ib Poulsen, direktør 
for Socialt Leder Forum, omtalte i 
sin tale ved åbningen af landsmø-
det, blev der fulgt op på i en panel-
debat om velfærdsteknologi fredag 
formiddag. 

Panelet bestod af kommunalpo-
litiker Jane Jegind, landsformand 
for LEV, Sytter Kristensen, og 
centerleder Mona Herskind fra 
Botilbuddet Rosenholm, som alle 
kom med deres bud på, hvordan vi 
kommer med på vognen. Ifølge Ib 
Poulsen, er det nødvendigt at man 
som leder er forandringsvillig og 
sikrer sig, at man ikke går et skridt 
tilbage i udviklingen på grund af 

krav om tilpasning, men i stedet 
bidrager til udviklingen ved at tæn-
ke nyt og kreativt:

”Vi kan sikre mere værdighed, 
tryghed, selvbestemmelse og bedre 
kvalitet på tilbud til udviklings-
hæmmede mennesker, hvis vi sat-
ser helhjertet på velfærdstekno-
logi. Det er et spørgsmål om vilje”, 
forklarer Ib Poulsen, og fortsætter: 

”Et af målene med dette års 
landsmøde er, at de socialfaglige 
ledere vil blive inspireret til at se 
fremad, og fokusere på mulighe-
der frem for begrænsninger, ved 
eksempelvis at bruge den voksen-
de ældregeneration og de færre 
hænder til at tænke mere kreativt, 
og til at blande sig i debatten og 
brænde for mere indflydelse”.

Med mange års erfaring og med 
kendskab til udviklingen inden 
for det socialfaglige område, er Ib 
Poulsen overbevist om, at det fak-
tisk kan nytte at kæmpe for bedre 
vilkår. Reformer, strukturæn-
dringer og samfundsøkonomiske 
udfordringer er noget, man som 
leder konstant skal tilpasse sig. 

”Bedre vilkår er ikke en ende-
station, men en proces, hvor man 
hele tiden møder udfordringer. 
Det er netop i udfordringerne, at 
vi kan blive bedre. Derfor ville vi 
med landsmødets paneldebat om 
velfærdsteknologi arbejde på at få 
lederne med på vognen. Udfor-
dringer bør vi altså betragte som 
brændstof til nytænkning. Vel-
færdsteknologiske løsninger fødes 
ud af disse udfordringer og skaber 
innovation og bedre vilkår for bo-, 
samværs- og aktivitetstilbuds bru-
gere og ansatte”, forklarer Ib Poul-
sen.

Landsmødet sluttede med det 
hyle-morsomme foredrag ’Ulven 
kommer’ af Mads Keiser. Foredra-
get omhandlede alt det, der for-
hindrer os i at være lykkelige. Høj-
lydte grin fra deltagerne vidnede 
om, at mange kunne nikke gen-
kendende til Mads Keisers komi-
ske og maleriske eksempler fra sit 
eget liv, og at vi måske ikke er så 
forskellige når alt kommer til alt i 
jagten på lykken. 
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Hvorfor deltog du 
og dine kolleger i 
landsmødet?

Louise Manstrup, 
forstander, SPUC 
SocialPædagogisk 
UdviklingsCenter:
Vi valgte at deltage 
i dette års landsmø-
de, fordi hele pro-
grammet indeholdt 
nogle meget spændende og meget 
aktuelle dilemmaer i den krise-
tid vi har i Danmark. Vi har valgt 
at både ledelse og teamkoordi-
natorer deltager, da vi dels som 
gruppe, har brug for fælles at blive 
inspireret og få faglige input, dels 
gerne vil styrke vores samarbejde 
mellem ledelse og koordinatorer, 
sidst men ikke mindst ser vi det 
som en styrke at hele gruppen har 
samme udgangspunkt i de aktuelle 
udfordringer vi står midt i, idet det 
måske bliver lettere for medarbej-
derne at forholde sig til, når også 
koordinatorer fagligt kan argu-
mentere for hvorfor verden ser ud 
som den gør.

Mod nye mål, hvor faglighed, 
økonomi og kvalitet skal gå hånd 
i hånd i et stadig mere komplekst 
samfund med stigende krav til 
effektivitet, teknologi og kreativi-
tet.

Vi taler meget om innovation og 
udvikling, og at det er et dilemma 
at facilitere innovation og kreati-
vitet samtidig med, at medarbej-
derne oplever, at de bliver færre til 
at løse kerneopgaverne. De temaer 
har I indlejret i jeres program og 
alle oplægsholdere havde hver sin 
vinkel på at levere oplæg – flere 
krydret med en humoristisk ind-
gangsvinkel, der gav os inspiration 
til og tro på, at vi trods smalle bud-
getter fortsat kan finde nye veje 
og sætte nye mål og standarder 
for vores borgere med udviklings-
hæmning - og at det stadig kan 
blive godt nok og af høj faglig kva-
litet.

Hvad synes du om dette års 
landsmøde?

Lene Aakjær Jensen, boformsleder, Bostederne Randers Syd:
Jeg synes generelt at det var et særdeles relevant program - min 
oplevelse er, at det er det bedste indtil dato.

Harald S. Nielsen, leder af Bjergbo, Thisted:
For mig er landsmødet stedet hvor man møder tidligere kolle-
gaer og studiekammerater. Jeg får indblik i hvordan de løser de 
forskellige udfordringer de står overfor. Ofte har ”networkingen” 
resulteret i studiebesøg hos andre institutioner for både ledere 
og medarbejdere.

Pernille Hyldtoft, leder af Minibo, Frydendalsvej og Mathildebo, 
Frederiksberg:
Det var et af de bedste landsmøder jeg har været med til. Oplægs-
holderne var engageret i deres emner.

Hanne Juul, leder af Botilbuddet Vester Hassing, Vodskov:
Valget af oplægsholdere var super. Godt med en masse til hjer-
nen, samtidig med at der er meget til lattermusklerne også. Meget 
komprimeret - men man tager beriget derfra. Det var spændende 
at besøge idéboderne og jeg fik meget med hjem, vi måske kan 
bruge. Det var imødekommende bod-bestyrere og jeg fik skabt 
nogle kontakter. 
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1 http://handicap.roskilde.dk/beskyttetbeskaeftigelse.asp

ITC-Roskilde 
- et dagtilbud i udvikling
Af områdeleder John Elberg, ITC Roskilde, Roskilde Kommune..          

I Svogerslev, tæt på Roskilde, 
mødes dagligt ca. 120 mennesker 
med udviklingshæmning og ca. 40 
personaler, for tilsammen at skabe 
en meningsfuld hverdag omkring 
aktivitet og samvær og beskyttet 
beskæftigelse. Det har de gjort i 
næsten et halvt århundrede, uden 
at vække den store opmærksom-
hed. Den tid er nu forbi. Foran-
dringer og synlighed er på dags-
ordenen i den sociale sektor.

På Roskilde kommunes hjemme-
side1, ligger der nu 5 videoer, der 
illustrerer de store ændringer, der 
er sket på ITC de senere år og sær-
lig efter at tilbuddet er overgået 
fra amtet til kommunen: 
• 25 borgere har fået et job med 

løntilskud ude i lokale virksom-
heder og institutioner.

• 25 borgere har fået plads i et 
skovhjælper projekt i Boserup 
skoven.

• 12 borgere har foreløbig fået 
plads i et ejendomsservicepro-
jekt rettet mod 400 boliger

• 30 borgere arbejder i en pakke 
og monteringsafdeling på ITC

• 12 borgere er knyttet til et 
musikprojekt og et kantine/ren-
gøringsprojekt.

Som det fremgår af videoerne, 
er alle disse projekter med til at 
bringe handicappede borgere ud 
i samfundets kulturelle og arbejds-
mæssige fællesskaber. At blive 
anerkendt som deltager i det store 
samfundsfællesskab, er en vigtigt 
mission for indsatsen for handi-
cappede i Roskilde.

Indsatsen på at synliggøre og 
integrere handicappede i lokal-
samfundet står imidlertid ikke 
alene. Som et væsentligt element 
i forandringsprocessen har ITC-
Roskilde valgt at satse på en om-
fattende efteruddannelse i neuro-
pædagogik for alle ansatte, lige  
fra pædagogen over håndværke-

ren til job-konsulenten. Kodeor-
det er professionalisering af den 
pædagogiske indsats. 

I det følgende vil jeg beskrive 
baggrunden for forandringerne 
og hvad de betyder for den han-
dicappede. Til slut vil jeg beskri- 
ve de nye tiltag, der er på trap- 
perne. 

Fra industri til service samfund.
Oprindelig var ITC-Roskilde op -
bygget som et industrielt trænings-
center, hvor handicappede mødte 
op på fabrikkens træ eller metal-
afdeling for at fremstille industri-
elle produkter i konkurrence med 
andre leverandører på markedet. 

➤
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I takt med at industriproduktio-
nen i Danmark flyttede til fjern-
østen, blev det stadig vanskeli-
gere at konkurrere om relevante 
arbejdsopgaver. Det blev samtidig 
tydeligt at den såkaldte industrielle 
træning, ikke førte til beskæftigel-
se for udviklingshæmmede ude i 
industrien, uden for ITC’s mure. 
Finanskrisen i 2008 slog hovedet 
på sømmet og varslede den ende-
lig afvikling af ITC’s træ og metal-
industrielle produktion.

Heldigvis havde forudseende 
ledere på ITC allerede før årtusin-
de skiftet set skriften på væggen. 
De havde påbegyndt opbygning af 
en jobkonsulent funktion, der led-
te en del borgere ud i beskæftigel-
se i forskellige former for service 
erhverv i lokalsamfundet. Samtidig 
var blikket også blevet rettet mod 
at skabe rum for handicappedes 
deltagelse i andre serviceopgaver 
i form af pedel, rengøring og køk-
kenopgaver.

ITC Roskilde er derfor i dag 
godt rustet til skiftet fra indu-
striproduktion til serviceproduk-
tion. Job-konsulentfunktionen er 
i rivende udvikling og pedel om-
rådets udvikling har gjort det 
muligt at begynde opbygningen 
af en større social virksomhed, 
ITC-Ejendomsservice. Denne virk-
somhed servicerer i dag ca. 300 af 

kommunens udlejningsboliger og 
en lang række bo og dagtilbud. 

Endelig er det lykkedes at 
op bygge et skovhjælperprojekt i 
Boserupskoven, der servicerer sko-
vens brugere og gæster, herunder 
naturvejledere og naturskolen. 
Industriarbejde bliver gradvist er-
stattet af servicearbejde.

Fra beskyttet til støttet, 
fra usynlig til synlig. 
I bestræbelserne på at vende udvik-
lingen over mod serviceaktiviteter, 
har ITC-Roskilde mødt stor velvilje 

fra lokale virksomheder, kommu-
nen og statslige institutioner.

Et af byens større supermarke-
der, Kvickly Hyrdehøj, har ansat 3 
borgere i job med løntilskud i hen-
holdsvis bistroen, slagterafdelin-
gen og elektronikafdelingen. Vare-
huschefen, den øvrige ledelse samt 
centerets medarbejdere, har med 
stort engagement og i tæt samar-
bejde med ITC’s jobkonsulent, 
udviklet en eksemplarisk arbejds-
plads der kan rumme mennesker 
med handicap. Kvickly Hyrdehøj 
har markeret sig som frontløber 
i Roskilde kommune og fik i den 
anledning i 2011 tildelt kommu-
nens handicappris for sin indsats. 

I 2009  tilbød Skov og Natur-
styrelsen, Vestsjælland at stille en 
idyllisk stråtækt gård,  midt inde i 
Boserupskoven, til rådighed for et 
Skovhjælperprojekt, hvor udvik-
lingshæmmede blev tilbudt at ser-
vice skovens gæster med lettere 
serviceopgaver. ITC-Roskilde greb 
straks chancen og etablerede et 
selvstændigt dagtilbud midt inde 
skoven med 4 ansatte og 24 skov-
hjælpere. 

Til forskel fra mange andre 
skovhjælpertilbud i landet, valgte 
ITC at etablere tilbuddet som et 
nyt aktivitets og samværs tilbud 
under § 104 i Serviceloven, men 
til en lavere takst end dagcenterets  
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sædvanlige. Mange af de borgere 
der tidligere var blevet placeret i 
den industriorienterede beskyt-
tede beskæftigelse, magtede ikke 
at følge med over i de nye service-
aktiviteter og de krav de stiller til 
arbejdsevnen. I stedet for at pla-
cere disse borgere i de sædvanli- 
ge indendørs dagcenteraktiviteter,  
valgte ITC–Roskilde at give dem 
tilbuddet om meningsfuld aktivitet 
under åben himmel og i tæt kon-
takt med naturen. De fik til opgave 
at servicere skovens gæster herun-
der bl.a skoler, børnehaver m.m.

Iklædt grønne skovhjælper uni-
former, røde kinder og en god 
portion stolthed over egen ind-
sats, kunne skovhjælperne i 2010 
under stor mediebevågenhed ind-
vie projektet med et besøg af kron-
prinsesse Mary. Fra at fremstå som 
ydmyge anonyme mennesker med 
udviklingshæmning, så skovhjæl-
perne sig nu pludselig som stjer-

ner for en dag, i et væld af nyheds-
medier og ugeblade. 

I 2011 valgte Roskilde kommune 
at støtte op om opbygningen af 
ITC Ejendomsservice gruppe ved 
at tilbyde gruppen at overtage ser-
viceopgaverne på 300 af kommu-
nens udlejningsboliger. I den for-
bindelse blev 3 af kommunens vice-
værter overdraget til ITC-Roskilde. 

Dermed voksede ITC-Ejendoms 
service med kort varsel fra at være 
en lille pedel aktivitet, til være en 
professionel ejendoms servicevirk-
somhed. En social virksomhed, 
der står for alt fra akutvagter, syn 
af lejligheder ved ind og udflyt-
ning, indvendig vedligeholdelse af 
el, vand og varme samt udvendig 
vedligeholdelse af grønne arealer i 
form af græsslåning, hækklipning, 
vedligeholdelse af bede, sneryd-
ning, saltning m.m.

I dag er ITC-Ejendomsservice 
stadig under opbygning. Forelø-

big varetages den daglige drift af  
8 medarbejdere, fortrinsvis hånd-
værker uddannet personale, der 
får hjælp af 12 handicappede bor-
gere. 

Pakke og monteringsafdelingen 
har også mærket krisen og omstil-
lingen fra industri til servicepro-
duktion. Hvor afdelingen tidlige-
re havde store serieproduktioner 
med lange forløb, f.eks samling af 
flaskekapsler for Bøjco i Borup og 
pakning af øl for Gourmet brygge-
riet i Roskilde, er disse virksomhe-
der i dag forsvundet, og afdelingen 
må nu i stedet klare sig med man-
ge mindre ordrer fra forskellige 
leverandører. De mange små serier  
og skift, betyder at det er vanske-
ligt at undgå perioder, hvor det 
er småt med beskæftigelse. Inte-
ressen retter sig derfor nu mod 
muligheden for at skabe mindre 
teambaserede externe beskæftigel-
sesaktiviteter, som f.eks cafedrift ➤
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på biblioteket og i plejesektoren 
og i skovens naturskole. 

Sidst men ikke mindst, viser de 
føromtalte videoer på kommunens 
hjemmeside også, hvordan musik 
og teater spiller en væsentlig rol-
le som meningsfuld aktivitet på  
ITC-Roskilde. Hvert år organise-
rer personalet sammen med ITC’s 
musikkonsulent en meget popu-
lær høstfestrevy, der viser at den 
glæde og det engagement, han-
dicappede mennesker kan udfol- 
de når de får de rette rammer. 
Revyen ses af mange hundrede 
gæster fra omkringliggende insti-
tutioner, pårørende, og øvrige 
handicappede borgere. Revyen er 
et af årets kulturelle højdepunkter 
på ITC.

Sang, musik og teater kultu-
ren spiller også en stor rolle i det 
daglige, både indadtil hvor der er  
jævnlige musikarrangementer, men 
også udadtil ud mod lokalsamfun-
det. ITC’s satsning på at ansætte 
en musikkonsulent, har bl.a. be- 
tydet at der er dannet et lokalt 
band, Candy Floss, som medvirker 
i et utal af musikarrangementer, 
ved diverse festivaler i Danmark og 
ved lokale 1. maj arrangementer  
og f.eks julefrokoster i større 
virksomheder m.m. Musikkonsu- 
lenten bruges desuden flittigt at 

mange andre tilbud på Sjælland.
ITC-Roskilde og dens handi-

cappede borgere, er således trådt 
frem i lyset og viser at et handicap 
ikke er en forhindring for at del-
tage i samfundsfællesskabet,  hvis 
blot man får de rette rammer for 
at udfolde sig i kultur og arbejds-
livet.  Kommunen og dens ledel-
se, helt op til direktørniveau, har 
aktivt støttet denne synliggørelse 
bl.a gennem produktionen af en 
lang række videofilm, der siger 
mere end mange ord.

De synlige aktiviteter og det usyn-
lige professionelle fundament, - 
neuropædagogik i fokus.
Synlighed er imidlertid ikke et 
mål i sig selv og det er vigtigt at 
huske den pædagogiske faglighed 
der ligger bag alle de aktiviteter, 
der kan gøres synlige i form af bil-
leder og lyd. Bag det, der vækker 
mediernes interesse, gemmer der 
sig en omfattende og massiv daglig 
indsats for møde den enkelte han-
dicappede i forhold til hans eller 
hendes vanskeligheder, således at 
den enkelte oplever et liv så tæt på 
det normale som muligt. Denne 
indsats er kun synlig gennem den 
enkelte medarbejders professio-
nalisme i arbejdet med den handi-
cappede borger. 

På ITC-Roskilde har vi i de sene-
re år foretaget en betydelig oppri-
oritering af uddannelsesindsatsen 
overfor personalet. Gennem tiden 
er der løbende blevet gennem-
ført adskillige sagssupervisioner, 
med en anerkendt neuropsykolog. 
Under disse supervisioner blev det 
klart,  at der var et stort behov for 
systematisk efteruddannelse og i 
2011 blev det derfor besluttet at 
lade hele personalegruppen gen-
nemgå et grundkursus i neuropæ-
dagogik. Yderlige blev det besluttet 
at sende 3 personaler og en leder 
på et årskursus i neuropædagogik, 
for at uddanne disse til at følge op 
på følge op på personalets efter- 
uddannelse og sikre at de nye ind-
sigter omsættes i daglig praksis.

Denne usynlige indsats, der styr-
ker den faglige professionalisme, 
er et vigtigt fundament for den 
synlige indsats. Den synlige aktivi-
tet er toppen af isbjerget og lige-
gyldigt hvor mange udadvendte 
aktiviteter, der iværksættes for at 
integrere mennesker med med-
fødte hjerneskader i samfundet, 
via kultur og arbejdsliv, kan man 
ikke helbredes for en medfødt 
hjerneskade, kun mødes profes-
sionelt. Derfor er denne opgave, 
mødet og samspillet, uophørlig og 
må have høj prioritet uanset synlig-
hed. 

Fremtiden, - innovation i den 
sociale indsats. 
Den offentlige sektor er under 
pres i disse år. Det er et stadig 
mere tydeligt krav, at den offent-
lige sektor også handicapområdet 
skal tilbyde mere med færre res-
sourcer. Behovet for at nytænkte 
de offentlige serviceydelser er der-
for stort. Under parolen, innovati-
on, skal det sociale område effekti-
viseres. 

Direktørområdet Social og Sund- 
hed i Roskilde kommune, har sat 
innovation højt på dagsorden i 
den sociale indsats overfor ældre, 
handicappede og psykisk sårbare. 
Der opfordres til at nytænke og 
tænke på tværs af kommunens 
forvaltningsmæssige organisation. 
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Der gøres op med nul fejls kultu-
ren og der opfordres til at tage eks-
perimenterende initiativer, selvom 
det er forbundet med risiko. 

Allerede i 2010 valgte kommu-
nen at omstrukturere voksen og 
handicap området, således at der 
i dag eksisterer to centre for hen-
holdsvis handicap og psykiatri. 
ITC-Roskilde blev i denne forbin-
delse en del af et nyt center for 
handicap, der rummer hjemme-
vejledning, dagtilbud og botilbud. 
Centeret fik betydelig frihed til 
at udvikle tilbuddene på tværs og 
tænke i helheder frem for opsplit-
ninger. 

ITC’s Ejendomsservice tilbud, 
blev straks fra starten af det nye 
center, tænkt ind som en tværgå-
ende social virksomhed, der sam-
ler alle pedelaktiviteter på tværs 
af de enkelte organisationer i cen-
teret. Der blev givet grønt lys for 
et ambitiøst forsøg på at opbygge 
en social virksomhed på grænsen 
mellem det private marked og det 
offentlige social og sundhedssy-
stem. 

Der blev også åbnet op for at 
tænke virksomheden mere bredt 
med hensyn til målgruppe, således 
at også psykisk sårbare og udsatte 
borgere, på grænsen mellem social 
og arbejdsmarkeds forvaltninger, 
kan komme i betragtning som med-

arbejdere i den sociale virksomhed 
og dermed få en chance for at blive 
tilknyttet arbejdsmarkedet. 

I øjeblikket arbejdes der på at 
skabe et tættere samarbejde på 
tværs af handicap og psykiatri og 
job-center. Det sker blandt andet 
ved at forsøge at samle den beskyt-
tede beskæftigelse og koordinere 
den med en praktisk orienteret 
Særlig Tilrettelagt Ungdomsud-
dannelse (STU), for de skoletrætte 
handicappede og psykisk sårbare 
samt andre udsatte grupper. Det 
er i forlængelse heraf planen, at 
samle den eksterne beskæftigelses 
indsats under en fælles jobkonsu-
lentfunktion, der skal arbejde tæt 
sammen med det lokale jobcenter. 

For ITC-Roskilde, er innovation 
i den konkrete sammenhæng, der-
med meget mere end blot at effek-
tivisere udnyttelsen af de eksistere-
de ressourcer. Det er signalet om 
at der gives plads til eksperimenter 
og nytænkning og opgør med gam-
le strukturer, med den risiko det 
indebærer. På ITC-Roskilde, har 
vi taget denne udfordring meget 
bogstaveligt og ændret betydnin-
gen af initialerne ITC fra oprinde-
lig at betyde Industri og Trænings 
Center, til i dag at betyde Inno-
vation og Trivsel Center. 
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Life Balance 
på Autisme Center Vestsjælland

Af Steen Howe, Autisme Center Vestsjælland, Slagelse Kommune.

Autisme Center Vestsjælland 
(ACV) er en offentlig virksomhed 
beliggende i Slagelse kommune. 
ACV er totalleverandør inden for 
autismespektret i Danmark og 
beskæftiger ca. 450 medarbejdere 
fordelt på 35 selvstændige teams.

Alsidigheden i ACV’s vifte af til-
bud til mennesker inden for autis-
mespektret er stor. På centret tilby-
des:
• forskellige boformer for børn, 

unge og voksne
• dagtilbud
• skole- og fritidstilbud, eftersko-

le, 3-årig ungdomsuddannelse
• aflastning
• familierådgivning og søskende-

grupper
• eksterne projekt og rådgivnings-

opgaver.

ACV har en mission: Vi vil skabe 
gode liv for beboere og elever. 
ACV har også en vision: Vi vil være 
Danmarks faglige fyrtårn i 2015. 
Hverken mission eller vision kom-
mer af sig selv. Det fordrer stor fag-
lig kunnen, fleksibilitet og enga-
gement hos alle ansatte på ACV. 
Vi har på ACV bl.a. valgt at satse 
på Life Balance-tanken. Der er til 
dette formål nedsat en arbejds-
gruppe på otte medarbejdere, som 
arbejder med at skabe tiltag for 
at implementere begrebet i vores 
kultur. Vi har taget udgangspunkt 
i trivselsrådgiver Henrik Kroghs 
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ideer og teorier og hans bog ”Fra 
overlevelse til overskud”

Hvad er Life Balance så for noget?
Den grundlæggende tanke i Life 
Balance (LB) er at skabe balance 
mellem alle elementer i livet. Det 
handler om at have en positiv ind-
stilling til livet samt skabe bevidst-
hed omkring, og ikke mindst 
holde fokus på, det, som gør dig 
grundglad. 

Life Balance er en videreudvik-
ling af begrebet Work Life Balance 
(WLB). WLB opstod i midtfirser-
nes USA som en reaktion på, at 
mange amerikanere favoriserede 
arbejdspladsen frem for familie, 
venner og socialt liv. Dette begreb 
opererer primært inden for de 
områder, der kan relateres til 
arbejdslivet, og til produktion og 
omsætning m.m. Derfor var det 
vigtigt at skabe nogle attraktive 
rammer for arbejdet og mulighed 
for medindflydelse.

Life Balance-begrebet sætter 
derimod fokus på det hele men-
neske, såvel i arbejdslivet som i pri-

vatlivet. De arbejdsmæssige fordele 
og gevinster ved WLB holder ikke 
på den lange bane, hvis den pri-
vate front ikke tages i betragtning. 
Den travle hverdag, som de fleste 
af os har, med masser af krav og 
forventninger både arbejdsmæs-
sigt og privat, er medvirkende til, 
at det ofte bliver en kæmpe udfor-
dring at nå det hele og samtidig 
bevare det personlige overskud og 
den livsglæde, som er så vigtig for 
os alle sammen.

Vores mission er at producere 
gode liv. Men hvor realistisk er 
det lige, hvis vi som ansatte har 
en hverdag, der ikke altid hæn-
ger lige godt sammen? Det giver 
bekymringer, stress, nedslidning 
og sygefravær. Med udgangspunkt 
i den ”positive indstilling” taler vi 
på ACV ikke om sygefraværs-pro-
center, men sætter i stedet fokus 
på tilstedeværelsesprocent. Vi har 
siden projektets start i august 2011 
hævet denne fra 96 % til 96,5 %.

Der er helt sikkert mange af os, 
der i løbet af arbejdslivet er blevet 
konfronteret af en leder/ledelse 

med beskeden ”dit fravær er for 
højt, og det er ikke på et accepta-
belt niveau” uden egentlig at op-
leve, at den samme leder har ud-
vist synderlig interessere omkring, 
hvorfor det nu var blevet så højt. 
Det får vi nok stadig at vide, men 
nu fokuseres der meget mere på at 
synliggøre årsagerne og at afhjæl-
pe disse, hvor det er muligt.

Danske virksomheder bliver i 
større og større omfang bevid-
ste om vigtigheden af de ansattes 
trivsel og hvilket potentiale der 
er i det, og som ligger der lige for 
næsen af dem, og næsten lige til at 
samle op. Dette er ikke kun målt 
i økonomi, selvom 0,5 % mere på 
tilstedeværelsesstatistikken på ACV 
rent faktisk er lig med en bespa-
relse på 750.000,00 kr. årligt, men 
også set i forhold til produktet, hvil-
ket i ACV’s tilfælde er ”det gode liv” 
for mennesker med autisme.

Det handler om at turde gøre 
tingene anderledes og anskue 
udfordringerne fra andre vink-
ler end dem, som hidtil har været 
anvendt. ➤
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ACV-kulturen
Vi har på ACV igennem en del år 
arbejdet for at skabe en arbejds-
plads, hvor der er et godt arbejds-
miljø og en vinderkultur, som oser 
af, at vi er en levende virksomhed 
i stadig udvikling, fagligt som kul-
turelt. 

Det er vigtigt for os at være en 
virksomhed, hvor vi alle har mulig-
hed for at have medindflydelse på, 
i hvilken retning f.eks. pædago-
gikken skal gå, og hvor ACV skal 
hen. ACV arbejder med en ledel-
sesstruktur, der giver hver enkelt 
medarbejder et stort ansvar og 
dermed også en stor grad af ejer-
skabsfølelse. Det betyder, at man 
som medarbejder en gang imellem 
stopper op og tænker: ”F… hvor 
det her dog et fantastisk sted at 
arbejde!”.

Det giver sig til kende ved, at vi i 
stedet for at sige at ACV er en virk-
somhed, så siger vi i stedet: Vi er 
en virksomhed.

Vi er en virksomhed
Det er en udfordring at bibeholde 
en sådan kultur, og det sociale er 
en vigtig del af det at arbejde et 
sted som ACV. Der er flere faste 
sociale arrangementer, som frem-
mer sammenholdet og kulturen 
på ACV. Der er et årligt som-
merhuskursus, der både tilgode-
ser den faglige udvikling og det 
sociale aspekt på tværs af teams. 
Der er to personalefester om året; 
en sommerfest og en julefrokost. 
ACV giver tilskud til forskellige 
tiltag, som fremmer sundhed og 
det sociale netværk på ACV. Det 
er zumbahold, motionsløb, cykel-
løb, fodboldhold m.m., og der er 
mulighed for at benytte styrketræ-
ningsfaciliteter.

Der er en kultur og et miljø, 
som gør, at der kommer en masse 
spændende projekter på banen 
hele tiden. Der udfordres på  
venskabelig vis de respektive 
teams imellem til konkurrence i 

dicipliner som paintball, bowling  
m.m., hvor der kæmpes om håne-
retten. 

Der er andre goder, som er  
med til at underbygge Life Balan-
ce-tanken på ACV. Det er f.eks. 
muligheden for at købe billigt tøj 
en gang årligt. Der er mulighed 
for psykologhjælp, også selvom det 
er privat relateret, ligesom der kan 
gives mulighed for kiropraktisk 
behandling ved arbejdsskade. Der-
udover er der via Slagelse kommu-
ne mulighed for behandling hos 
en fysioterapeut. 

Familievenlig virksomhed
Når vi taler om virksomheder i 
dag, kommer vi også ind på spørgs-
målet: Har vi en familievenlig 
arbejdsplads?

Lederne offentliggjorde 30. maj 
2011 resultatet af en undersøgelse 
blandt 2.329 ledere fra det private 
erhvervsliv. Den viste, at hver tred-
je arbejdsplads blandt de adspurg-
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te blev vurderet som værende ikke 
familievenlig.

Skal en virksomhed være fami-
lievenlig, og hvordan?  Der kan 
jo lægges meget forskelligt i det 
begreb, men på ACV ser vi det som 
en klar fordel for alle at tilstræbe 
at være det og at fremstå som en 
virksomhed med familievenlige 
holdninger og værdier. Vi har stor 
fleksibilitet i forhold til arbejdsti-
der og lægger stor vægt på, at den 
enkelte kan få fri, når der opstår 
behov. Vi tager i vid udstrækning 
hensyn til de personlige behov 
og interesser, når der planlægges 
mødetider. 

Life Balance-gruppen
Vi har haft travlt det seneste års tid, 
hvor vi har stået for tilrettelæggel-
sen af førstedagen på vores som-
merhuskursus. Der har været et 
oplæg fra Henrik Krogh på vores 
store fællesmøde. Der er i øjeblik-
ket en aktivitetsdag for alle ansatte 
på ACV på ”tegnebrættet”, som 
skal afholdes i 2013. Der er netop 
ved at blive udskrevet en plakat-
konkurrence omkring emnet Triv-
sel.

Vi afholdt et arrangement den 3. 
maj, hvor Chris MacDonald var på 
besøg for at undervise ACV i, hvil-
ken betydning kost, søvn og moti-
on har for vores fysiske og mentale 
velvære.

Chris MacDonald
Det var en fantastisk underholden-
de og lærerig dag sammen med 
Chris med masser af stof til efter-
tanke. Det var et oplæg, som kom 
til at handle rigtig meget om de 
valg, som vi alle træffer hver dag, 
og hvilke muligheder og positive 
konsekvenser der ligger i at ændre 
sine valg en lille smule.

Det handlede meget om vores 
tilgang til og måde at anskue ting 
på. ACV kan jo som virksomhed 
sætte et væld af gode tiltag i gang, 
men i sidste ende er det jo os selv 
som enkeltpersoner, der vælger, 
om det skal lykkes. Vi har hver især 
et stort ansvar for, hvordan dagen 
skal forløbe. Vi vælger selv, om vi 

vil være en, der brokker eller en, 
der løfter.

Chris havde mange finurlige 
remser til at beskrive ting på, den 
ene havde han arvet fra sin far. 
Den lød i sin enkelhed sådan her:

HUA
Hvad betyder det så? Det står 
såmænd for: Heard, understood, 
accepted. Det kan nok bedst over-
sættes sådan: Jeg har hørt, forstået 
og accepteret, hvad du sagde. Den 
gode og konstruktive samtale, hvor 
vi giver os tid til at lytte og give 
plads til de andre, før vi selv begyn-
der at tale, er en meget vigtig fak-
tor for at skabe et godt og positivt 
arbejdsmiljø, som jo betyder alt i 
forhold til at være grundglad på 
arbejdet. Det vil jo givetvis påvirke 
privatlivet i nedadgående retning, 
hvis der er et dårligt arbejdsmiljø, 
og de meget udfordrende dage 
tager overhånd.

Vi skal leve så godt som muligt 
så længe som muligt, var hoved-
budskabet fra Chris MacDonald, 
som ikke mener, at det indebæ-
rer, at man skal fravælge alt, der er 
sjovt og lækkert. Broccoli er godt 
og sundt, men uanset hvorledes vi 
tilbereder det, så bliver det bare 
aldrig hverken lækkert eller hygge-
ligt. Hvem i alverden vil også leve 
et kedeligt liv med broccoli, blom-
kål og kogt vand bare for at leve 
tre år længere, når vennerne, som 
til gengæld har haft det sjovt, døde 
tre år tidligere.

Food and drinks for life 300 dage 
om året, and food and drinks for 
fun 65 dage om året
Hvis en virksomhed har fokus på 
deres medarbejderes trivsel, og 
gør det ud fra nogle meget enkle, 
men også grundlæggende menne-
skelige motiver og måder at fore-
stille sig ting på, nemlig at arbejds-
dagen bliver væsentlig sjovere og 
mere interessant, når alle trives og 
har det godt, så

gør det, at vores kunder får en 
bedre og anderledes oplevelse af 
den hjælp og service, som de mod-
tager, når de møder en medar-

bejder, der har overskud, og som 
smiler, og som tydeligvis har lyst til 
at gøre en forskel og skabe en god 
dag.

Det hæver generelt arbejdsglæ-
den og skaber et godt ”flow” i det 
daglige arbejde samt i det sociale 
samspil i øvrigt.

Så derfor Life Balance…
Steen Howe, 
”repræsentant for Life Balance 
gruppen”
www.a-c-v.dk
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Et lille lokalt sted 
med stort hjerte
Af Johanna Ludvigsen.

Det kreative Værksted i Malling
Midt i hjertet af Malling tæt på 
Århus ligger Det kreative Værk-
sted, en lille skole for 20 voksne 
udviklingshæmmende mennesker. 
Malling er en levende by, som vok-
ser. Her er det meste af det man 
kan have brug for. Ved stationen 
ligger fra gammel tid mange fine 
små firmaer. På det kreative Værk-
sted har vi gennem årene haft et 
fint samarbejde med flere af dem.

Et af firmaerne er tekstiltrykfir-
maet Juhl. Et firma som i dag leve-
rer farver til alt fra mobiltelefoner, 
knapper til mere alm. T-shirtfar-
ver. Juhl har gennem årene leveret 
farver og inspiration til os, og vi er 
velkomne på besøg, hvis de ikke 
har alt for travlt.

Stoftrykværksted
På Det kreative Værksteds stof-
tryksværksted trykker vi kort på 
papir med eget mønster, tegnet 
og lavet af eleverne selv. Vi har 
en lille tekstiltrykproduktion med 
viskestykker og stof til at sy diverse 
brugsting til vores lille butik, som 
er i indgangspartiet til Det kreative 
Værksted. 

En af de sidste dage i marts i år 
drog stoftrykværkstedets elever 
og lærer ud for at besøge Juhl. Vi 
havde brug for ny inspiration i for-
hold til nyt papirmateriale og tryk-
farver. Vi var i gang med at udvik-
le vores nye tekstilmønster med 
bogstaver, som skulle overføres til 
serigrafirammer. Meningen med 
bokstavsmønsteret er, at det skal 

blive til nye duge til salg i butik 
og til ny indretning af vores egen 
fredagscafe. Mønsteret er opstået 
som et samarbejde med Det krea-
tive Værksteds dramaværksted.

I øvelserne kom ordene ved at 
sige noget ud i den blå luft. Orde-
ne fik næsten digtstatus, blev skre-
vet ned, blev klippet i stykker, og 
der er kun fragmenter af menin-
gen tilbage. Her er det den enkel-
tes skrift, som bliver samplet sam-
men med de andres elevers skrift. 
Udtrykket bliver på den måde et 
slags billede på en glad samtale 
mellem flere.  Specielt når det er 
blevet trykt med de varme glade 
farver, som vi har fået af Juhl.

En sand kaligraf
På mange måder er mønsteret ble-
vet til en måde for os at bearbejde 
vores sorg over vores afdøde ven 
Jacob Østergård. Jacob var en tro-
fast elev gennem flere år på Det 
kreativeVærksted. Han var en sand 
kaligraf på sin egen måde. Hans 
skrift er blevet brugt til mange  
plakater og indbydelser. De har 
hængt i de lokale butikker rundt 
omkring i Malling, når vi har  
reklameret for vores åbne huse og 
fredags cafeer. Hans skrift blev i 
mange år vores vartegn.

 Med Jacobs død blev vi nødt til 
”at prøve noget nyt for ikke at bli-
ve snydt”. Ingen af os kan  leve op 
til hans præcision, når det gælder 
skrift, men vi har ladet os inspirere 
af hans skrift, og lavet noget nyt. 
Vores nye duge vil kunne ses på 

vores næste åbent hus Sankt Hans 
Dag 23. juni fra kl. 10-16. Alle er 
velkomne på Tværgade 18 i Mal-
ling. 

Værksteder ned lokale tiltag
Udover stoftryk og dramaværksted 
er der på Det kreative Værksted 
flere værksteder som alle arbejder 
med lokale tiltag.

Serviceværkstedet, som står for 
reparationer på vores fine gamle 
hus og laver produkter i træ, og 
haveværkstedet tager ud og hjæl-
per pensionister, som bor i nabola-
get med deres små haver. De tager 
sig af vores egen store dejlige have 
med gamle frugter og bærbuske. 
Om efteråret laves der masser af 
syltetøj.

Sundhedsværkstedet praktiser 
sund hed og øver sig i at lave alver-
dens sunde retter og har åben cafe 
for området hver fredag.

En lille oase i Malling
Det kreative Værksted er en lille 
oase i Malling organiseret som en 
dagskole under FO-Aarhus. 

Stoftrykværkstedet er et af de 
fem værksteder Det kreative værk-
sted rummer. Alle de øvrige værk-
steder: drama-, have-, service- og 
sundhedsværksteder har tilsvaren-
de spændende lokale tiltag.
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Stoftrykværkstedet, 
Det kreative Værksted

Tekstiltrykkeriet
Juhl, Malling
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Fra værelse til egen bolig
Af  centerchef Tom Halskov, Center for Ældre med Handicap, Københavns Kommune.

Københavns Kommune har iværk-
sat en større modernisering af eksi-
sterende handicapboliger i byen. 
I Københavns Kommune blev der 
sidste år opført 65 nye boliger og 
189 blev moderniseret. Kommu-
nen opfører 11 nye boliger dette 
år og 185 boliger i år 2013.

På Sundbyvang nedlægges og 
nedrives boligbygningsmassen og 
beboerne tilbydes nye og mere 
funktionelle boliger i almen byg-
geriet.

Mange beboere i København 
flytter således fra eget værelse til 
egen lejlighed med privat toilet 
og bad. Det er en rigtig god social 
udvikling, hvis man som nogle, har 
boet på sovesal.

Grøndalsvænge, der er en del 
af Center for Ældre og Handicap, 
blev indviet med kærlige klap og 
masser af cola. Der var sodavand, 
chips og masser af chokolade i 

små farverige indpakninger, da 
beboerne på Grøndalsvænge fej-
rede indvielsen af deres nye hjem 
med socialborgmester Mikkel War-
ming, medarbejder og pårørende. 
Allerede under centerchef Tom 
Halskovs velkomst var stemningen 
højlydt begejstret for indholdet 
til både ører og gane, mens borg-
mesterens indlæg blev fuldt til 
dørs af en kærlig klapsavle fra de 
omkring150 fremmødte. 

Grøndalsvænge
Her tilbydes lejligheder i 7 forskel-
lige levegrupper, fordelt på 3 ½ 
etage.

Stueetagen, her er 2 levegrupper 
med 6 + 8 lejligheder, samt cen-
tralt køkken, og fælleslokale.

1. sal, her er 2 levegrupper med 7 
+ 8 lejligheder.

2. sal, her er 2 levegrupper med 6 
+ 8 lejligheder.

3. sal, Her er 1 levegruppe med 7 
lejligheder.

På 3. salen tilbydes også fysiote-
rapeutisk træning og behandling. 
I 21 af lejlighederne tilbydes bolig 
til beboere med – eller potentiale 
for demensudvikling.

Beboerne tilbydes beskæftigelse i:
1. Tilbud om Aktivitetscenter for 

ældre
2. Tilbud om Hjemmeaktivitet for 

demente
3. Tilbud om Matrikelløs aktive-

ring, ture og oplevelser. 

Alle lejligheder er forberedt til 
loftslifte.

Lejlighederne udstyres med 
pengeboks til opbevaring af kon-
tanter og medicin. Hver gruppe 
deler et fællesrum med køkken 
og tilhørende (tag) terrasse samt 
servicefunktionsrum som blandt 
andet personalerum og vaskerum.

Det centrale køkken i stueeta-
gen tilbereder kosten, der indtages 
på etagerne.

De enkelte levegrupper tilbere-
der selv morgenmad og frokost.

Medarbejderne er flerfagligt 
sammensat med pædagogisk- og 
sundhedsfaglig baggrund.

Om natten sikrer tre nattevagter 
beboernes velfærd og sikkerhed.

Den social- og sundhedsfag-
lige indsats tager udgangspunkt 
i at kompensere for beboernes 
aldersrelaterede funktionstab og 
en afdækning af beboernes funk-
tionsevne. Aktuelt gennemgås al-
le beboernes handleplaner efter  
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Voksen Udrednings Metoden 
(VUM).

Vi tager udgangspunkt i beboe-
rens handleplan i et tværfagligt og 
omsorgsfuldt arbejdsmiljø.

Nye naboer og egne badeværelser
De 50 beboerne i de spritnye boli-
ger på Grøndalvænge er ældre 
udviklingshæmmede med en gen-
nemsnitsalder på 60 år. Fyrre af 
dem kommer fra fire bosteder 
på Sundbyvang, nemlig Irlands-
vej 27, Tomatvej 3, Persillevej 4 
og Irlandsvej 39, mens ti kommer 
udefra.

Demens
Når Grøndalsvænge har reserveret 
21 boliger til ældre med demens er 
det fordi ca. 80 borgere i Køben-
havns Kommune har Downs syn-
drom. Næsten alle borgere med 
Downs syndrom har meget stor 
risiko for at få Alzheimers.

Demens betegner en række 
symptomer med svækkelse af hjer-

HANDICAP
Tomatvej 11a
2300  København S
Telefon 32 87 71 09
www.caes.kk.dk

nens funktioner: Hukommelse, 
tænkeevne, følelsesliv og/eller 
personlighed – altså et syndrom. 
Demens er altid en følge af syg-
dom og ikke en følge af aldring i 
sig selv.

Alzheimers sygdom kan bl.a. 
forklares ved, at nogle protein-
stoffer i hjernen ikke nedbrydes, 
men hober sig op omkring nerve-
baner, og der sker også forandrin-
ger i nerveceller så de efterhånden 
går til. Proteinstofskiftet styres af 
informationer der ligger i det 21. 
kromosom, og for netop personer 
med Down syndrom er der noget 
galt med det 21. kromosom, som 
kan forklare problemerne med 
proteinstofskiftet.

Vi fokuserer på demensarbejdet, 
og har derfor har et tæt samarbej-
de med Rigshospitalet med tilknyt-
ning af neurologer. Medarbejder-
ne er introduceret til kurser om 
demens, livshistorie og i neuropæ-
dagogik.

CENTER FOR ÆLDRE MED 
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Mennesker 
med handicap 
skal være mere synlige 
i samfundet
Af Susanne Thorsager, Socialt Leder Forum

Fysisk og psykisk handicappede 
mennesker er begyndt at klare små 
opgaver i Ikast-Brande Kommune. 
Det er opgaver, som ellers ikke var 
blevet gjort. Ideen er, at de skal 
være mere synlige, og derfor skal 
ud blandt andre borgere og gøre 
nytte. 

Projektet, der hedder ”Med kær-
lig hilsen”, er en win-win-situation 
for alle parter: Kommunen får kla-
ret opgaverne, de handicappede 
personer er begejstrede og glade, 
og de andre borgere i kommunen 
synes, at ideen er fantastisk.

Der er tale om brugere af det 
beskyttede værksted Lundgården 
i Ikast, som hjælper kommunen 
med at rengøre vejskilte mindst en 
gang om måneden.

Ifølge Frank Heidemann (S), 
der er formand for sundhedsud-
valget i Ikast-Brande Kommune, 
ser man i byrådet og i sundheds- 
og omsorgsudvalget gerne, at men-
nesker med handicap bliver en del 
af vores samfund og bidrager til 
vores fællesskab.

”Hos Socialt Leder Forum er 
vi også begejstrede for ideen. Vi 
arbejder for bedre vilkår for men-
nesker med udviklingshæmning, 
og bedre vilkår skal ses ud fra  
et helhedsperspektiv, dvs. som 
noget der opnås på såvel det enkel-

te tilbud som i det omgivende  
samfund. Samtidig mener vi, at  
det enkelte menneske vil trives 
bedre i sit liv ved at føle sig til- 
pas blandt andre og gøre nytte. 
Mere synlighed og mere fælles-
skab med samfundet vil sammen 
med dygtige, innovative medarbej-
dere på landets bo-, samværs- og  
aktivitetstilbud samlet set gøre 
det nemmere for os som ledere 
at sikre bedre vilkår”, forklarer Ib 

Poulsen, direktør for Socialt Leder 
Forum.

Initiativet med vejskiltene stam-
mer fra en af de ansatte på Lund-
gården. I kommunen er der 12 for-
skellige projekter, som skal få de 
150 borgere med fysisk og psykisk 
handicap ud blandt andre borge-
re. Andre handicappede borgere 
hugger således brænde og sørger 
for at holde pænt og rent ved stier 
og hytter – til glæde for alle.
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Netværk 
Muligheder og perspektiver

Af Teddy Jeppesen, konsulent og foredragsholder – indehaver af ”De blå Bjerge”.

Netværk er én af de hastigt vok-
sende muligheder ledere benytter 
sig af for at udvikle deres leder-
skab. Fra at være uformelle og 
mere lukkede fællesskaber - som 
der af og til blev set kritisk på ude-
fra som værende der hvor poster-
ne blev fordelt – betragtes det nu 
af de fleste som et meget brugbart 
og næsten nødvendigt forum.

Målene for udvikling af lederskab
Målene er flere. Forretningsudvik-
ling – karriere – jobmuligheder 
hvis man pludselig står uden for 
arbejdsmarkedet (undersøgelser 
peger på at op mod 80 % af alle 
job besættes via netværk) – og ikke 
mindst har netværk udviklet sig til 
en base – et frirum hvor man kan 
dele sine succeser og fiaskoer og få 
en kvalificeret sparring til at kom-
me videre.

Perspektiverne går videre. Hvor 
netværket lykkes udvikles et egent-
lig læringsrum hvor ledelsesprofes-
sionen udvikles med afsæt i den 
virkelighed deltagerne befinder 
sig i. Hvor teori og praksis går op 
i en højere enhed og hvor det per-
sonlige lederskab sættes i spil.

Tre elementer
Forudsætninger for at det lykkes er 
flere. Al erfaring viser at levedygti-
ge og berigende netværk er karak-
teriseret af mindst tre elementer:
1. Der er en bagvedliggende admi-

nistrator. Vi har nok alle prøvet 
at medvirke i netværk hvor den 
del var overladt til deltagerne på 
skift – ”tager du dig af at finde 
en dato vi skal mødes igen?” – 
eller ”er der nogen der kender 
et godt sted at mødes?”. Og vi 
må nok også konstatere at den 
type spørgsmål og opgaver ikke 
nødvendigvis har været frem-
mende for netværkets overlevel-
se.

2. Der medvirker en facilitator. 
En processtyrer der sikrer at 
der kontinuerligt arbejdes på at 
opnå netværket målsætning(er) 
– der medvirker til nye vinkler 
og indspark – holder processen 
på sporet og forstår at ”time” når 
henholdsvis synlighed og usyn-
lighed bedst driver netværket 
fremad. Alternativet kan blive en 
hensygnende ”hyggeklub” hvor 
medlemmerne langsomt nedpri-
oriterer deres tilstedeværelse.

3. Sidst – men naturligvis vigtigst. 
Deltagernes commitment – 
deres nysgerrighed og lyst til at 
dele. Udbyttet er proportionalt 
med det engagement der læg-
ges i det. Derfor vigtigt at der 
indledningsvis fastsættes hvilke 
mål netværker ønsker at opnå – 
og der aftales en form for ”spil-
leregler” som deltagerne er for-
pligtet på. Lad os være ærlige. 
De fleste af os vil næppe spen-
dere meget af den ressource 
de færreste oplever at ha´ for 
meget af – nemlig tid såfremt 
oplevelsen af at ”gi´ og ta” over 
tid ikke er nogenlunde ligeligt 
fordelt.

Share, care og dare
”Share – care – dare” er om ikke 
en garanti herfor – så i hvert fald 
et godt stykke på vejen. Hvis alle 
ønsker at dele – hvis vi oprigtigt 
lytter og giver feed-back – og hvis 
vi viser mod til at sætte os selv i spil 
og udfordre de andre – så har net-
værket bevist sin berettigelse – som 
frirum og læringsrum. God fornø-
jelse.

www.deblaabjerge.dk

DBB
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Værdier på Kofoedsminde
Af  forstander Hans Christian Hansen, Kofoedsminde, Rødbyhavn, Region Sjælland. 
Illustrationer: Mie Nørgaard.

Arbejdet med værdier er en non 
stop proces. Man kan aldrig læne 
sig tilbage og hvile på laurbærrene, 
for man bliver aldrig færdig. Sådan 
er det også på Kofoedsminde. Lige 
så længe Kofoedsminde har eksi-
steret har der løbende været en 
debat om værdier. 

Den opmærksomme læser vil 
med rette kunne sige, at det er en 
bred fortolkning af værdier, der 
her bliver præsenteret. Nogle af de 
temaer der beskrives kunne også 
kaldes metoder eller generelle 
faglige indsatsområder. Det har 
imidlertid været vigtigt for os at få 
præsenteret disse betydningsfulde 
grundtanker, også selvom det i 
denne sammenhæng medfører en 
grov udlægning af hvad værdier er. 

Sådan kom værdierne til verden
Det materiale der foreligger her er 
et resultat af en lang proces. Det 
startede i 2010, hvor MED-udval-
get den 5. oktober 2010 afholdte 
et værdiseminar. Det var en rigtig 
god dag med stort engagement, 
hvor vi fik indsamlet en masse 
ideer, tanker, konkrete forslag 
og gode historier om værdier fra 
Kofoedsmindes hverdagsliv.

Teamledere, viceforstander og 
forstander afholdte den 25. og 26. 
november 2010 to temadage. Her 
var værdier et af de emner der blev 
drøftet. Det blev en meget kon-
struktiv debat om hvordan vi kunne 
videreudvikle Kofoedsmindes vær-
dier. Vi var enige om at alle med-
arbejdere på Kofoedsminde skulle 
have mulighed for at bidrage. 

Efterfølgende er der i 2011 ved 
personalemøder i alle afdelinger 
blevet debatteret værdier og alle 

bidrag er blevet skrevet ned. Alle 
bidragene fra afdelingerne blev 
samlet sammen i en stor bunke. 
Der var også mulighed for at den 
enkelte medarbejder kunne bidra-
ge med egne tanker og gode histo-
rier som illustrerer vigtige værdier 
på Kofoedsminde. Denne mulig-
hed er der heldigvis også medar-
bejdere der har benyttet sig af. 

Samlet set blev alle bidrag til 
en kæmpe stor papirbunke med 
masser stof som det er værdifuldt 
at arbejde efter. Tanken var fra 
starten, at resultatet skulle ende 

med at være et bredt, broget klu-
detæppe som bredt beskriver 
Kofoedsmindes værdier. Det er det 
også blevet. Altså et kludetæppe. 
Undervejs er der fortaget et stort 
redigeringsarbejde. Der var natur-
ligvis værdier som var gengangere, 
som skulle sorteres fra. Desuden 
er værdier og konkrete eksempler 
der illustrerer værdierne blevet 
skrevet sammen.

Værdigrundlaget i et historisk 
perspektiv
De grundværdier som vi i dag har 
på Kofoedsminde har en historisk 

Værdier på Kofoedsminde er et bredt, broget kludetæppe 

som beskriver Kofoedsmindes værdier. 

Bogen præsenterer en bred fortolkning af værdier og 

betydningsfulde grundtanker. 

De værdier der præsenteres her er ikke endegyldige. 

Arbejdet med værdier er en non stop proces. 

Sådan er det også på Kofoedsminde.
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baggrund, og ved at se tilbage i 
tiden, kan vi forstå de værdier vi 
har i dag.

I de gode gamle dage var det 
med værdier mere enkelt. Før de 
glade 60’ere var den herskende 
pædagogik ”ro, renlighed og 
regelmæssighed” og ”kæft, trit 
og retning”. Men i 1960’erne og 
1970’erne blev disse værdier forka-
stet og nye mere nuancerede vær-
dier blev introduceret.

Niels Erik Bank-Mikkelsen er 
en af dem der har medvirket til et 
historisk holdningsskift i den fag-
lige indsats i forhold til mennesker 
med udviklingshæmning. Bank-
Mikkelsen var jurist og forsorgs-
chef fra 1959 - 1980. 

Før Bank-Mikkelsens tid levede 
mennesker med udviklingshæm-
ning på hospitalslignende anstal-
ter. Institutionslederen var læge. 
Der var fokus på det medicinske, 
og der var daglig stuegang. Over-
natning skete på store sovesale. 
Mange lå fastspændt i deres senge 
med bælter og handsker. Maden 
kom fra et centralkøkken. Tøj blev 
leveret fra et centralt depot. Man-
ge havde ikke privat tøj, men var 
henvist til at benytte det fælles tøj 
som institutionen leverede. Mange 
havde ingen beskæftigelse, men 
opholdt sig hele dagen på afdelin-
gen. Det var ikke nødvendigt, at 
bevæge sin uden for institutionen, 
alt blev leveret af institutionen. På 
den måde var livet på institutionen 
meget forskellig fra det liv andre 
mennesker levede på samme tid. 
Det var ikke ualmindeligt at foræl-
dre blev rådet til at aflevere deres 
børn på institution, glemme dem 
og lade institutionen klare resten. 
På nogle institutioner var det for-
budt for forældrene at besøge 
deres børn.

Denne praksis og tænkemåde, 
lad os bare sige dette værdigrund-
lag, var almindelig anerkendt, 
både i befolkningen, blandt fag-
folk og hos forældre der havde 
børn, der var udviklingshæmme-
de. 

Men fra 1950’erne til 1970’erne 
blev disse værdier erstattet af et 

helt nyt værdigrundlag. De grund-
værdier som kendetegner arbejdet 
for udviklingshæmmede i dag, har 
i høj grad deres rod i de tanker der 
opstod i 1950’erne. Det var ikke 
kun Bank-Mikkelsen der medvir-
kede til et holdningsskift. Også 
den daværende forældreforening, 
forældre til udviklingshæmmede 
børn og tilgang af faguddannet 
personale pressede på for at ændre 
den måde mennesker med udvik-
lingshæmning, blev behandlet. 

Bank-Mikkelsens værdigrund-
lag var enkelt. Mennesker der er 
udviklingshæmmede har krav på at 
leve en tilværelse så nær det normale 
som muligt. Personer der er udvik-
lingshæmmede skal ikke isoleres 
fra det omgivende samfund, men i 
så høj grad det er muligt integreres i 
samfundet.  

Med så nær det normale som 
muligt mente Bank-Mikkelsen, at 
udviklingshæmmede skulle have 
normale vilkår. 

Hvis ikke-udviklingshæmmede 
havde et dagligt miljøskift, hvor 
de gik på arbejde, så havde udvik-
lingshæmmede også krav på dette. 
Hvis det var normalt, at man havde 
sit eget værelse, så skulle udvik-
lingshæmmede også have dette. 

Den måde livet og dagligdagen 
for beboerne på Kofoedsminde er 
organiseret tager i stor udstræk-
ning udgangspunkt i principperne 
om normalisering og integration. 

Maden indkøbes, tilberedes og 
spises i hvert enkelt boligafsnit. 
Beboerne får pension og betaler 

heraf til eksempelvis husleje, var-
me og mad. Den enkelte beboer 
køber eksempelvis hårshampoo 
og tandpasta i almindelige forret-
ninger. Der arbejdes målrettet for 
at skabe god tone, ordentlig sprog-
brug, og en rar atmosfære mel-
lem beboere og personale. Ned-
værdigende behandling er ikke 
tilladt. Fastspænding med bælte, 
fodremme og handsker er forbudt. 
Beboerne får støtte og hjælp til 
at bevare og udvikle deres sociale 
netværk, ledsagelse ved familiebe-
søg samt hjælp til fritidsinteresser.     

Disse og mange andre af hver-
dagslivets aktiviteter og ikke 
mindst de værdier der ligger 
bag er det vigtigt at være bevidst  
om. Denne praksis og tænkemå- 
de er kernen i det vi kalder den 
socialpædagogiske indsats eller 
behandlingsarbejdet. Med andre 
ord: Ved at placere et individ i et 
bestemt miljø sker der en udvik-
ling. 

Kofoedsmindes værdigrundlag
Kofoedsmindes værdigrundlag ta - 
ger udgangspunkt i det humani-
stiske livssyn. Fundamentet i det 
humanistiske menneskesyn er re-
spekten for det enkelte menneske, 
herunder også høflighed og civili-
seret optræden. På Kofoedsminde 
er det humanistiske menneskesyn 
naturligvis tilpasset de vilkår som 
beboerne er anbragt under. Man 
kan eksempelvis ikke bevæge sig 
frit ud og ind, når man er anbragt 
på et sikret boafsnit.

I de gode gamle dage var 
det med værdier mere enkelt. 

Før de glade 60’ere var 
den herskende pædagogik 

”ro, renlighed og regelmæs-
sighed” og ”kæft, trit og 

retning”. Men i 1960’erne 
og 1970’erne blev disse vær-

dier forkastet og nye mere 
nuancerede værdier blev 

introduceret.
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Selv om en række værdier er 
grundlæggende er værdigrundla-
get ikke fuldstændig stift og ufor-
anderligt. Værdigrundlaget videre-
udvikles og justeres løbende.

Anerkendende tilgang til beboerne
På Kofoedsminde har vi en aner-
kendende tilgang til beboerne.

I samtale og i dagligdagen frem-
hæver medarbejderne de positive 
ting som beboerne kan og husker 
at holde fokus på det positive. Er 
beboeren for eksempel super god 
til at støvsuge, men ikke så god til 
at vaske gulvet bagefter, så roser 
medarbejderen beboeren for den 
gode støvsugning og medarbejde-
ren vasker så eventuelt gulvet.

Som medarbejder viser vi bebo-
erne, at vi er glade for at være på 
vores arbejdsplads. Når vi er på 
arbejde på Kofoedsminde har vi 
fokus på livet her. 

Beboerne på Kofoedsminde 
har begrænsede muligheder for 
at komme på ferie, weekends og 
familiebesøg. Derfor er det ikke 
hensigtsmæssigt, at man som med-
arbejder udpensler hvor fed ens 
private ferie har været, hvilken 
skøn fødselsdag man har været til, 
et cetera.

På den måde skaber vi som med-
arbejder en god atmosfære og gør 
huset og boligen til et positivt rum 
for både beboere og personale.

Ved at anerkende beboerne og 
vise dem tillid, højner vi mulighe-
derne for at beboernes når deres 
mål. Som medarbejder støtter vi 
beboerne i at nå målene. Vi viser 
dem, at vi tror på vi i fællesskab kan 
nå målene. Derigennem udstråler 
vi tillid i stedet for skepsis. Som 
personale ser vi fremad, og udstrå-
ler og viser, at vi tror på det nye. 

For eksempel en beboer der 
er kendt for at putte sæbe, salt 
eller lignende i personalets kaffe, 
mødes med at, medarbejderne 
tror på at vedkommende har 
ændret sig. Derfor er det ikke nød-
vendig at låse skabene af mere, og 
beboeren må meget gerne servere 
kaffe til personalet hvis beboeren 
får lyst til dette. Samtidig tages der 

imod kaffen på en tillidsvækkende 
måde uden skepsis. 

Når man som medarbejder sam-
tidig, selvom der kommer nogle 
små bump på vejen, bliver ved 
med at holde fokus på det positive 
i dagligdagen, er det nemmere at 
give konstruktiv kritik i de situatio-
ner der kræver det. Beboeren kan 
på denne måde ikke argumentere 
med at ”I tror aldrig på mig, det 
er derfor jeg ikke ændrer mig”. 
Tværtimod kan vi som personale 
rose for alt det positive som bebo-
erne jævnligt gør. Men samtidig 
sige at den specifikke handling du 
lige har gjort er ikke acceptabel.

Som medarbejder anerkender 
vi at det er beboernes hjem og at 
vi er ”gæster”. Som medarbejder 
er man selvfølgelig stadig den pro-
fessionelle i forhold til beboeren. 
Gør vi dette er det lettere for bebo-
erne at acceptere de ”krav” vi som 
medarbejdere stiller. Beboerne er 
døgnanbragt, men det er ikke nød-
vendigt at minde dem om det. 

Vi taler almindeligt og ikke ned 
til beboerne. Vi viser vi vil dem 
i dagligdagen. På denne måde 
respekterer vi, at de ikke har et 
valg om hvor de opholder sig.

Vi anerkender hinanden som 
mennesker og viser beboerne at 
vi ikke kan alt, men at vi samtidig 
kan lære af dem også.

Vi anerkender personalets for-
skelligheder og viser det til bebo-
erne. Men samtidig viser vi, at 
selvom vi er forskellige kan vi godt 
fungere fint sammen som en grup-
pe. På denne måde kan beboeren 
ikke så tvivl eller skabe uro i en 
personalegruppe.

To medarbejdere kan for eksem-
pel være uenige om deres rådgiv-
ning til en beboer der skal købe ny 
knallert. Medarbejderne kan være 
uenige om prislejet, kvaliteten, 
mærket og meget mere. Beboeren 
finder selvfølgelig hurtigt ud at 
dette, når han taler skiftevis med 
dem, og beboeren vil naturligt for-
søge at bruge det til hans fordel.

Den enkelte medarbejder er 
åben over for forskellighederne 
og anerkender og er loyal overfor 

den anden medarbejders holdnin-
ger og meninger. Dette udtrykkes 
også overfor beboeren, men på en 
positiv måde. ”Det kan være han 
har haft sådan en knallert før, det 
har jeg ikke” Jeg kender det og det 
mærke, men ikke det som han/
hun nævner” På denne måde bli-
ver to medarbejderes holdninger 
og meninger ikke til to verdener, 
men til én verden der består af en 
sammensmeltning af dem begge. 
Beboeren bliver ikke usikker og 
får ikke mulighed for at spille per-
sonalet ud mod hinanden.

Den enkelte beboers færdighe-
der til at fungere socialt er ofte 
ikke alderssvarende. Det gælder 
også i forhold til eksempelvis reg-
nefærdigheder, læsning, skrivning 
og opfattelsesevne. Det tager vi 
hensyn til ved at være konkrete 
og forklarende. Et eksempel er 
en beboer der havde hørt, at man 
kunne dø af grin. Her måtte perso-
nalet forklare, at man ikke kunne 
dø når man grinede meget, men at 
det bare var en talemåde.

Socialt netværk
Et godt socialt netværk er den bed-
ste medicin. Forskning på områ-
det viser, at forbruget af beroli-
gende medicin kunne nedtrappes, 
aggressiv og selvskadende adfærd 
blev reduceret eller forsvandt hos 
mennesker med udviklingshæm-
ning, der fik forbedret deres socia-
le netværk. Undersøgelser viser, at 
mennesker der får forbedret deres 
sociale netværk, ikke alene får et 
bedre liv, de lever rent faktisk også 
længere.

Beboerne på Kofoedsminde har 
forskellig baggrund. Nogle bebo-
ere har haft svære opvækstforhold 
og en del har været anbragt uden 
for eget hjem. Uanset baggrund og 
opvækstforhold betyder det meget 
for beboerne at have et socialt net-
værk og nogle relationer udenfor 
Kofoedsminde.

Et godt socialt netværk har en 
positiv indflydelse på den enkelte 
beboers livssituation. Det giver en 
base, et tilhørsforhold, identitet 
og ikke mindst en historie. Bebo-
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erne har nemmere ved at udvikle 
sig og trives, hvis deres pårørende 
er interesserede i deres liv. Det er 
derfor særdeles vigtigt, at støtte 
op om og vedligeholde beboernes 
sociale kontakter og relationer til 
deres pårørende.

Som medarbejder kan man 
give støtte til at bevare og udvikle 
socialt netværk på mange måder. 
Det kan være en opfordring eller 
hjælp til at skive et postkort til en 
pårørende. Hvis en beboer har 
besøg af pårørende er vi venlige 
og imødekommende. Vi hilser og 
giver os tid til at tale med de pårø-
rende. Vi byder på en kop kaffe og 
viser i det hele taget godt værtskab. 
For os betyder godt værtskab at få 
mennesker til at føle sig velkomne.

Værdig behandling
På Kofoedsminde lægger vi vægt 
på at dagligdagen tilrettelægges i 
et tæt samarbejde mellem beboere 
og personale. Herunder respekt, 
gensidig værdighed, god tone, 
ordentlig sprogbrug og rar atmo-
sfære mellem beboere og perso-
nale.

I et af Socialministeriets gamle 
bekendtgørelser om magtanven-
delse (Socialministeriet 1979) blev 
det skåret ud i pap:

“Ydmygende, hånende eller 
anden nedværdigende behandling 
er ikke tilladt.

Legemlig afstraffelse er ikke til-
ladt.

Isolation, hvorved forstås afson-
dring i aflåst rum i kortere eller 
længere perioder er (…) ikke til-
ladt.

Fysisk magtanvendelse er bort-
set fra [fastholdelse og nødværge] 
ikke tilladt.” (Socialministeriet 
1979)

Disse bestemmelser trådte i kraft 
1. januar 1980 er siden flere gange 
afløst af nye og på nogle områder 
skærpede bestemmelser.

På Kofoedsminde er medarbej-
derne igennem uddannelse og 
ved ansættelsen gjort bekendt med 
begreber som tavshedspligt, vær-
dig behandling og krav om ordent-
lig tiltale og omtale af beboerne.

Værdig behandling indebæ-
rer naturligvis også at man viser 
respekt for kulturelle forskelle. I 
dette arbejde er det personalet der 
går i spidsen og er brobygger mel-
lem beboere med forskellig kultu-
rel baggrund. 

Egentlig er det helt selvfølgelige 
regler for sociale forbindelser mel-
lem mennesker. Men det kan ikke 
siges for tit og engang imellem 
kan vores sprogbrug såmænd godt 
trænge til en opstramning, hvor vi 
stiller skarpt på begrebet værdig 
behandling.

God og sund mad
Kosten og måltidet har stor betyd-
ning for velvære og livskvalitet. 
Medarbejderne hjælper og vejle-
der beboerne, og har i det hele 
taget et særligt ansvar for at der 
serveres ernæringsmæssigt rigtigt, 
dejlig, indbydende og velduftende 
mad, samt at måltidet er rart og 
hyggeligt.

På Kofoedsminde tilstræber vi, 
at bruge råvarer af god kvalitet og 
årstidens frugt og grønt. Så vidt 
muligt satses på danske råvarer.

Personalet støtter og vejleder 
beboerne i forhold til de overord-
nede kostprincipper og inddrager 
beboerne, når der skal laves mad-
plan.

Der er forskel på hverdag og 
fest. Når der er fødselsdag, til  
højtiderne eller når der er andre 
festlige begivenheder på Kofoeds-
minde, bliver der gjort noget eks-
tra ud af det. Så står der dejlige 

hovedretter og lækre desserter på 
menuen.

Den enkelte beboer betaler selv 
for deltagelse i den fælles madord-
ning. Ved at skillinge sammen er 
det muligt at lave mad der både 
er billigere og af højere kvalitet 
end hvis hver enkelt, hver for sig, 
selv skulle købe maden ude i byen. 
Når alt tages i betragtning er der 
med andre ord store fordele ved 
den kollektive madordning. Der-
til kommer værdien af samværet 
og værdien af at man ved forene-
de kræfter og ved fælles hjælp er 
sammen om madlavningen og ved 
måltiderne. 

Loyalitet
Kofoedsminde løser en væsentlig 
– og vanskelig – samfundsmæssige 
opgave, som kræver en stor grad 
af loyalitet med hinanden og med 
de myndigheder, såvel de sociale 
som de retslige, der har medvir-
ket ved anbringelsen af beboerne 
her. Den socialpædagogiske del af 
opgaven kræver, at vi ubetinget er 
loyale og troværdige over for bebo-
erne. Vi respekterer hinanden for 
den opgave vi løser, uanset uddan-
nelse og stilling.

Vi ønsker at være loyale overfor 
beboerne! Det kan betyde rigtig 
mange ting, men for os betyder 
det blandt andet at vi loyalt tilby-
der hver enkelt beboer den fag-
lige indsats, træning, oplæring 
som bedst tilgodeser den enkeltes 
behov og ønsker. Det betyder også, 
vi ikke omtaler personlige forhold 

Kosten og måltidet har stor 
betydning for velvære og 

livskvalitet. 

➤
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overfor udenforstående og, at vi 
er med til at beskytte beboerne 
imod de af deres egne ønsker eller 
handlinger, de ikke altid kan gen-
nemskue konsekvenserne af. Vi 
hjælper beboerne med at træffe 
de beslutninger, der er rigtigst for 
dem. Loyaliteten kommer også til 
udtryk i vores beskrivelse af bebo-
erne i handleplanerne, i de dagli-
ge iagttagelser, og ikke mindst når 
der har været en konflikt, eventu-
elt en magtanvendelse, som skal 
indberettes.

”Et jævnt og muntert, virksomt liv”
Nå man bor på Kofoedsminde skal 
livet og tilværelsen være stimule-
rende og have indhold.

Digteren N. F. S. Grundtvig har 
historisk været med til at sætte 
fokus på værdien af at have

”Et jævnt og muntert, virksomt liv 
på jord”.  

Som beboer på Kofoedsminde 
kan man være tilbøjelig til kun at 
have blik for alt det dejlige uden 
for Kofoedsminde. Det giver nogle 
særlige udfordringer for medar-
bejderne med at have øje for alt 
det skønne indenfor. 

Der er praktiske ting der skal 
ordnes. Madlavning, tøjvask eller 

rengøring. En gang bordfoldbold, 
en god film i fjernsynet, et spil 
kort.

Rogivende pædagogik
Den voldsforebyggende indsats er 
et af Kofoedsmindes vigtige fokus-
punkter. Medarbejderne på Kofo-
edsminde har ladet sig inspirere af 
rogivende pædagogik, herunder 
de metoder som klinisk psykolog 
A. McDonnell kalder ”low arou-
sal”. I forhold til håndtering af 
problemskabende adfærd er den 
rogivende pædagogik særdeles 
brugbar og velegnet. Ikke forstået 
på den måde, at så skal man som 
medarbejder ikke stille krav og 
ikke være sparringspartner. Det 
skal man også. Men vold og uhen-
sigtsmæssig adfærd kan forebygges 
ved hjælp af den rogivende pæda-
gogiks principper eksempelvis 
undgå øjenkontakt, undgå berø-
ring, afledning, respekter det per-
sonlige rum, tal roligt og giv efter.   

Et levende fællesskab
I den faglige indsats har vi stor 
opmærksomhed på det individu-
elle. Det gælder for eksempel i 
forhold til den individuelle hand-
leplan og den enkelte beboers 

handleplansmøde. Det er fint og 
godt. Men på Kofoedsminde læg-
ger vi også vægt på fællesskabet. Vi 
har gode erfaringer med at bruge 
kulturelle aktiviteter og projekter 
som en integreret del af den fag-
lige indsats.

Området hvor Kofoedsminde er 
beliggende er et dejligt grønt og 
rekreativt område i Rødbyhavn. 
Der sker en masse spændende akti-
viteter på området hvert år. Om 
sommeren er der hver uge fod-
boldkamp på plænen og hvert år 
afholdes en havefest med musik, 
boder og grillmad. I sommerpe-
rioden afholdes en sommerlejr 
med forskellige aktiviteter for 
beboerne. Der afholdes også fælles 
klubaftner for beboerne og hvert 
år et stort julearrangement hvor 
beboere, pårørende, personale 
mødes og spiller banko, får gløgg 
og æbleskiver og dejlig mad. 

Disse og mange andre fælles 
aktiviteter medvirker til et levende 
fællesskab. Et fællesskab der styr-
ker samspillet med andre og udvik-
ler identitet og dannelse.

Det fælles tredje
De fælles daglige gøremål og akti-
viteter er vigtige fokuspunkter i 
den faglige indsats på Kofoeds-
minde. Vi anvender udtrykket 
”Det fælles tredje”, når beboere og 
medarbejdere i fællesskab udfører 
en arbejdsproces. 

”Det fælles tredje” er et social-
pædagogisk begreb. Vi kaster lys 
på aktiviteten og samtidig nedto-
nes bevidst rollen som kontrollør 
og opsynsmand. I denne sammen-
hæng vælger vi som medarbejder 
at se beboeren som et medmenne-
ske på lige fod med én selv. 

Beboere og medarbejdere er 
sammen for at hjælpe hinanden 
med for eksempel at lave mad, klø-
ve brænde, gøre rent eller rejse et 
telt.

Det er aktiviteten der kommer 
i fokus. Aktiviteten er ”Det fælles 
tredje”.

Det er vores erfaring at medar-
bejderens engagement inspirerer 
beboerne til aktiv deltagelse.

Når man bor på Kofoeds-
minde skal livet og til - 
værelsen være stimuler-
ende og have indhold. 
Et virksomt liv. Det at 
man har noget at rive i 
er guld værd.
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Politik for 
pårørendesamarbejde 
i botilbud
Socialstyrelsen har udarbejdet et hæfte, som skal bidrage med inspiration til, 
hvordan man udarbejder og implementerer pårørendepolitikker.

Når samarbejdet fungerer opti-
malt, skaber det øget tryghed for 
både beboere, pårørende og per-
sonale. Omvendt kan et mangel-
fuldt eller problematisk samarbej-
de mellem personale og pårøren-
de være meget ressourcekrævende 
og have store negative konsekven-
ser for både beboeren, de pårøren-
de og personalet. 

Politik for

pårørendesamarbejde  

i botilbud

Et inspirationshæfte

Erfaring viser, at de fleste uover-
ensstemmelser kan undgås, hvis 
der er tilstrækkelig information 
og tydelighed omkring parternes 
roller, ansvar og muligheder for 
indflydelse. Hæftet ”Politik for 
pårørendesamarbejde i botilbud” 
giver inspiration til, hvordan en 
pårørendepolitik kan udgøre ram-
men for et positivt samarbejde. 

Indholdet i hæftet bygger blandt 
andet på erfaringer med pårø-
rendesamarbejde, og kan bruges 
som inspiration for kommunale, 
regionale og private botilbud. Det 
henvender sig til såvel kommuna- 
le politikere og embedsmænd,  
der vil i gang med at udarbejde en 
politik for pårørendesamarbejde, 
som til beboere, pårørende, per-
sonale og ledere i botilbud, der 
ønsker at skabe gode og konstruk-
tive rammer for samarbejdet mel-
lem de pårørende og professio-
nelle.

Konkrete eksempler på  
pårørendepolitikker
Inspirationshæftet består af en 
række konkrete forslag til, hvor-
dan der kan udarbejdes pårøren-
depolitikker i kommunerne som 
rammen om det gode samarbejde 
mellem personale og pårørende 
i botilbud. Der skelnes i hæftet 
mellem overordnede kommunale 
pårørendepolitikker og lokale 
pårørendepolitikker, som gælder 
for ét eller et mindre antal lokale 
botilbud.

Der gives eksempler på tema-
er, der er relevante at tage op til 
drøftelse i en overordnet pårøren-
depolitik, og hvordan processen 
omkring udarbejdelsen kan tilret-
telægges. Det beskrives desuden 
hvordan man sikrer, at politik-
kerne når ud til deres målgruppe, 
hvad enten der er tale om kom-
munale eller lokale botilbudsspeci-
fikke politikker, samt hvordan der 
kan foretages en løbende opfølg-
ning og evaluering.

Hæftet kan downloades på: 
http://shop.servicestyrelsen.dk/
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Bo Liv er navnet på den nye hjem-
meside, hvor du kan få overblik og 
viden inden for særlige temaer, 
målgrupper og om konkrete red-
skaber.

Hjemmesiden giver viden, som 
skal øge kvaliteten i indsatser på 
botilbud. Du kan blandt andet 
finde metoder til øget selvbestem-
melse og brugerindflydelse og 
konkrete redskaber til at arbejde 
med evalueringer. 

Ny hjemmeside 
giver viden 
om indsatser i botilbud

Hjemmesiden Bo Liv giver viden, som øger kvaliteten 
i indsatser på botilbud, og styrker medborgerskab for 
personer, der bor på botilbud. 

På Bo Liv finder du eksempelvis:

  Metoder til øget selvbestemmelse og 
brugerindflydelse 

  Formidlingsmateriale målrettet personer med 
funktionsnedsættelse

  Konkrete redskaber til at arbejde med evaluering

  Undersøgelse af IT-kommunikation og personer 
med funktionsnedsættelse

  Artikel om projekt om nybyggeri og ændring af 
kulturen på botilbud

  Fakta om botilbud i Danmark

Bo Liv udbygges løbende med nye temaer, artikler mv. 

Du kan også tilmelde dig hjemmesidens nyhedsbrev på

www.servicestyrelsen.dk/bo-liv

Bo Liv
Viden om indsats i botilbud

Bo Liv
Viden om indsats i botilbud

På hjemmesiden Bo Liv kan du bl.a.: 

  Finde viden indenfor særlige temaer, målgrupper 

og om konkrete redskaber

  Læse om aktuelle projekter, der styrker fagligheden 

blandt medarbejdere i botilbud 

  Få nyheder og artikler om aktuelle begivenheder 

og projekter

Få overblik og relevant viden om  

indsatser i botilbud på

www.servicestyrelsen.dk/bo-liv

Læs mere på 
www.servicestyrelsen.dk/bo-liv 
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Appetitvækkeren

Af Hans Christian Hansen

ULF nyt
Ulf nyt udgives af Udviklingshæm-
medes Landsforbund. Bliv med-
lem af ULF og få ULF nyt tilsendt 
med posten. Et medlemskab som 
enkeltmedlem koster 100 kr. årligt 
og som forening 300 kr. årligt.
Udviklingshæmmedes Landsfor-
bund er drevet af og for udviklings-
hæmmede. Foreningen har over 
3000 medlemmer og hovedkonto-
ret i Vejle ledes og drives hovedsa-
geligt af udviklingshæmmede.
Medlemskab og oplysning fås ved 
henvendelse til:
ULF
Havnegade 3, 1. sal
7100 Vejle
Tlf. 75 72 46 88I selvstændig bolig

I bogen ”I selvstændig bolig – voks-
ne udviklingshæmmede” sættes 
fokus på hvordan voksne udvik-
lingshæmmede i egen bolig ople-
ver deres liv.
Undersøgelsen bygger på inter-
view med 19 voksne udviklings-
hæmmede i egen bolig. Desuden 
er der gennemført interview med 
fire hjemmevejledere og tre kom-
munale medarbejdere på handica-
pområdet.
Bogen opsamler også projekter og 
undersøgelser der er gennemført 
på området.
Janina Gaarde Rasmussen
I selvstændig bolig – voksne udvik-
lingshæmmede
Publikationen kan downloades på:
www.servicestyrelsen.dk

Skygger fra Sprogø
I romanen ”Skygger fra Sprogø” 
af Vibeke Marx får vi indblik i en 
Sprogø-piges liv. Både livet på 
kvindeanstalten på Sprogø og det 
liv som hovedpersonen Magda får 
da hun får job som tjenestepige 
hos en familie. Selv om der er tale 
om en roman, får vi også viden 
om den konkrete virkelighed, for 
eksempel da en af Sprogø-pigen 
Magdas efterkommere opsøger 
museet på Andersvænge. Her und-
skylder museumslederen at sam-
lingen er stuvet sammen: ”- men 
de har lovet mig et bedre sted – for 
ottende gang! Han smiler resigne-
ret og låser døren op til et lokale, 
som blandt andet rummer adskil-
lige hyldemeter albums med bil-
leder fra de sidste års institutions-
liv på Andersvænge, Sprogø, Livø, 
Tidselbjerg og hvad ellers de små 
satellitter kaldes.”
Romanen giver en fantastisk fin og 
solidarisk beskrivelse af en Sprogø-
pige og de tanker og følelser som 
et tvunget ophold på Sprogø har 
medført. 
Forfatteren Vibeke Marx er født i 
1948 og har skrevet en række bø--
ger med fokus på mennesker der 
hører til nederst i samfundet.
Vibeke Marx
Skygger fra Sprogø
Forlag: Modtryk
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Temadag Region Midtjylland 
 
Torsdag, den 13. september 2012 
Scandic Regina Herning 

 
 
 
Socialt Leder Forum inviterer centerledere, forstandere, stedfortrædere, 
afdelingsledere, chefer på handicapområdet i Region Midtjylland til temadag. 
 
Pris: kr. 1.500,- for medlemmer af Socialt Leder Forum 
          kr. 1.750,- for ikke-medemmer 
 
Læs mere, se program og tilmeld dig på www.socialtlederforum.dk 
 
 

TEMADAG 

Socialt Leder Forum 
tlf.: 6471 5993 
email: mail@socialtlederforum.dk 
www.socialtlederforum.dk 
 

 
 

Temadag: 
”Vitalisering af §104-området” 
 
Torsdag, den 25. september 2012 
Scandic Kolding 

 
 
Er §104-områdets aktivitets- og samværstilbud blevet glemt? 
Deltag i temadagen, som byder på oplæg, præsentationer og teaterforestilling, og 
bliv klogere på hvordan man kan tackle udfordringerne på området. 
 
Pris: kr. 1.750,- for medlemmer af Socialt Leder Forum 
 Kr. 2.000,- for ikke-medlemmer 
 
Læs mere, se program og tilmeld dig på www.socialtlederforum.dk 
 
 

TEMADAG  

Socialt Leder Forum 
tlf.: 6471 5993 
email: mail@socialtlederforum.dk 
www.socialtlederforum.dk  
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Kursusdag 
”Den nødvendige samtale” 
 
Torsdag, den 13. september 2012 
Scandic Ringsted 
 
Onsdag, den 26. september 2012 
Scandic Bygholm Park, Horsens 

 
Socialt Leder Forum tilbyder i samarbejde med De Blå Bjerge kurset  
”Den nødvendige samtale – at stille krav er også at vise medarbejderne respekt”. 
 
Pris: kr. 1.950,- for medlemmer af Socialt Leder Forum 
 kr. 2.200,- for ikke-medlemmer 
 
Læs mere, se program og tilmeld dig på www.socialtlederforum.dk 
 
 

KURSUS  

Socialt Leder Forum 
tlf.: 6471 5993 
email: mail@socialtlederforum.dk 
www.socialtlederforum.dk 
 

 
 

Socialt Leder Forums  
Efterårskonference 2012 

 
 

Torsdag, den 11. oktober 2012 
på Scandic Jacob Gade, Vejle 

 
 
Faglighed i fokus 
Dette års efterårskonference stiller skarpt på den socialpædagogiske faglighed. 
Deltag og styrk din faglige viden med spændende foredrag og projektpræsentationer. 
 
Pris: 
kr. 1.850,- for medlemmer af Socialt Leder Forum 
kr. 2.100,- for ikke-medlemmer 
 
Læs mere, se programmet og tilmeld dig på www.socialtlederforum.dk 

         
KONFERENCE

 

Socialt Leder Forum 
tlf.: 6471 5993 
email: mail@socialtlederforum.dk 
www.socialtlederforum.dk 
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Forlaget Udvikling
Livsværdier og ny faglighed
Red. Ida Schwarz
Udgivet 2001 på Semi-Forlaget
Nyt oplag 2010 på Forlaget Udvikling

Bogen tager udgangspunkt i et udviklingsprojekt, 
hvor pædagoger diskuterer og giver eksempler på, 
hvordan de kan yde en socialpædagogisk støtte, der 
samtidig respekterer brugernes integritet og myndig-
hed over eget liv. Ny faglighed handler om at forlade 
professionelles mangeårige tradition for at vide bedst 
på brugernes vegne. I stedet søger pædagogerne i 
bogen efter måder, hvorpå brugernes livsværdier og 
interesser kan blive tydeliggjort og komme i fokus i til-
rettelæggelsen af den socialpædagogiske støtte.
Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Narrativ pædagogik
- Livshistorien som pædagogisk grundsyn
Af Jørgen Lauritzen og Birthe Juhl Carlsen
Udgivet 2004 på Semi-forlaget
Udgivet 2011 på Forlaget Udvikling

”Narrativ pædagogik” sætter fokus på den narrative 
pædagogik ud fra tanker om, hvordan livshistoriear-
bejdet kan blive en integreret størrelse i den daglige 
pædagogik. Altså ikke noget man gør bare engang 
imellem, men et grundværktøj som til stadighed er 
en del af den pædagogiske tænkning på institutionen 
og hos den enkelte pædagog. 
Bogen er inddelt i 4 områder: De narrative aspekter 
ved fortællingen, muligheder for livshistoriearbejde i 
grunduddannelsen, livshistoriearbejdet i pædagogisk 
praksis og endelig at arbejde med fortælling i perso-
nalegruppen. I hver del vil der blive inddraget praksi-
seksempler.
Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstude-
rende og undervisere på pædagogseminarier, samt 
beslægtede uddannelser, socialrådgivere, lærere, 
sygeplejersker, ergoterapeuter m.fl. Bogen kan også 
med stort udbytte læses af folk med almindelig inte-
resse for den personlige historie, livshistorien.
Pris kr. kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostnin-
ger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan 
opfattelsen af udviklingshæmmedes sociale net-
værk har udviklet sig historisk. I den forbindelse 
illustreres blandt andet det frivillige arbejde med 
netværk som besøgs- og pakketanterne har udført. 
På baggrund af danske og internationale undersø-
gelser dokumenteres værdien og vigtigheden af, 
at udvik lingshæmmede har socialt netværk, og der 
gives anvisninger på metoder og hjælpemidler, som 
pædagogisk personale og støttepersoner kan anven-
de, når de skal hjælpe og vejlede udviklingshæmm-
mede med at udvikle og bevare socialt netværk.
Pris kr. 150 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen

Demokrati og ytringsfrihed - hæfte om arbejdet 
med mediepædagogik med udviklingshæmmede. 
Udgivet i samarbejde med Landsforeningen LEV.
Pris kr. 30 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor 
den anden skal hen. Jeg kender den rigtige vej samt alle sevær-
dighederne undervejs.
At være stifinder indebærer derimod, at jeg får målet udstuk-
ket af den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accep-
terer, at målet forandrer sig undervejs. Seværdighederne fin-
der vi sammen.
Stifinderen er den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger 
sammen med de samfundsmæssige forandringer, der sker 
omkring os, og ikke mindst med den ånd, der hersker i Lov 
om social service fra 1998.
En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om pæda-
gogens ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

112 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostnin ger.

De glemte 
Nye perspektiver på udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

I bogen, der er en opfølgning af forfatterens bog „Udvik-
lingshæmning og socialt netværk“ bliver der kastet lys på for-
tidens og nutidens behandling af en overset og glemt gruppe 
af udvik lingshæmmede. Det dokumenteres, at manglende 
socialt netværk ikke kun er et historisk fænomen. I dag lever 
hundredvis af udviklingshæmmede på amtslige botilbud uden 
nogen form for kontakt udefra.
Der bliver givet en række konkrete bud på, hvad vi kan og bør 
gøre for at afhjælpe situationen.

172 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger. 

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmmede i arbejde 
– mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn
Bogen der blandt andet sætter fokus på udvik-
lingshæmmedes integration på arbejdsmar-
kedet. Forfatterne peger i bogen på nye veje, 
der kan udvide udviklingshæmmedes jobmu-
ligheder på arbejdsmarkedet. Lisbeth Bru-
us-Jensen og Henning Jahn fremlægger en 
vidtfavnende og aktuel gennemgang af udvik-
lingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk

Jeg er OK som jeg er
Af Peter Westergaard Sørensen

Udviklingshæmmede har været udsat for rigelige mængder af 
opdragelsesforsøg i deres opvækst og i mange tilfælde langt 
ind i deres voksenliv. Sådan introducerer Per We stergaard 
Sørensen temaet i hans bog ”Jeg er OK som jeg er”. Med ud-
gangspunkt i praksis giver forfatteren herefter en bred gen-
nemgang af emnet. Teorier og den praktiske virkelighed for-
bindes på en fremragende måde, og ikke mindst med stor re-
spekt og solidaritet i forhold til menne sker med handicap. 
 Peter We stergaard Sørensen har tidligere udgivet bogen 
”Fra rejseleder til stifinder”. Bogen henvender sig til alle fag-
grupper, der arbejder i handicapområdet, men også til pårø-
rende, politikere, embedsmænd og andre der vil styrke deres 
viden og indsigt på dette område.

Pris kr. 200 inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.   
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Forlaget Udvikling
Dansemusen
Af Lars Holmgaard Jørgensen

Stedet er Åndssvageforsorgens Center V i Hammer Bakker ved 
Vodskov i Vendsysseel. Bogen beskriver 1960’ erne, hvor så 
mange forhold ændredes for den store gruppe af medborgere, 
som dengang bar betegnelsen “åndssvage”, og som for største-
delens vedkommende var samlet på gigantinstitutioner, anstal-
ter som den i Hammer Bakker. Vi følger en stor dreng, hvis far 
arbejder ved forsorgen, og vi følger en voksen åndssvag mand 
- i den turbulente tid, som 1960’erne var for både de åndssvage 
og for de mennesker, der arbejdede med dem - og for den lille 
by, hvis eksistens i høj grad var afhængig af anstalten i Bakker-
ne. Mange af de personer, der optræder i bogen, lever eller har 
levet i det virkelige liv - på den tid, der skildres i bogen. Bogen 
er skrevet som fiktion, og ikke alle begivenheder, som personer-
ne i fortællingen drages ind i, er hændt. Bogens forfatter, Lars 
Holmgaard Jørgensen, er født i 1952 i Vodskov af forældre, der 
arbejdede på Statens Åndssvageforsorgs Center V i Vodskov.
Pris kr. 150,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Udviklingshæmning og brugerinddragelse
- ”det er mig, der bestemmer her…!!?”
Af Mona Burgdorf Herskind

I bogen kaster forfatteren Mona Burgdorf Herskind lys på 
betingelserne for brugerinddragelse og brugerindflydelse 
for mennesker der er udviklingshæmmede. Det er en gedi-
gen, grundig og meget inspirerende bog, der også peger på 
udfordringerne i arbejdet for at realisere brugerinddragelse. 
I bogen giver Mona Burgdorf Herskind de udviklingshæmme-
de ordet. Ved hjælp af kvalitative interviews med udviklings-
hæmmede fremkommer herlige kriti ske udsagn som ”Der er 
hele tiden nogen der blander sig i vores forhold – vi må snart 
ingenting – de tror de skal dirigere det hele – de jager så’n 
med os – vi skal skrue ned for fjernsynet.” Men brugerind-
dragelse afdækkes også gennem det professionelle personales 
øjne. På den måde giver bogen et nuanceret billede af hvor-
dan det står til med brugerinddragelse hos mennesker der er 
udviklingshæmmede.
Mona Burgdorf Herskind er cand. scient. soc. fra Aalborg 
Universitet og områdeleder for ti forskellige dag- og døgntil-
bud for voksne udviklingshæmmede.
Pris kr. 280,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning, 
beskæftigelse og netværk
Af Lis Jessen

Hvad sker der med det sociale netværk, når man skifter job 
fra et beskyttet værksted til et job på det almindelige arbejds-
marked? Det belyser Lis Jessen i bogen ”Udvik lingshæmning, 
beskæftigelse og netværk”. Ét af svarene lyder: “Jeg kender man-
ge flere. Alle ved, hvem jeg er og snakker med mig. Før var det 
kun dem fra værkstedet, man snakkede med og ikke andre.”  
En anden fortæller: “Jeg har det bedst med, at de personer, jeg 
omgås, er på samme niveau, som mig.” Men hun fortæller også 
om en god ikke-handicappet kollega: “Vi hilser på hinanden, 
når vi ser hinanden og skriver sammen på mobilen.” En række 
andre tankevækkende udsagn fremlægges i bogen. Udsagn fra 
mennesker der selv har oplevet forandringen. Bogen giver også 
et godt teoretisk og historisk indblik.
Lis Jessen er cand. mag. fra Århus Universitet og afdelingsleder 
på et beskæftigelsestilbud der støtter mennesker der er udvik-
lingshæmmede på det ordinære arbejdsmarked.
Pris kr. 225,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Med liv og Sjæl
Af Rita Møller Nielsen

”Med liv og sjæl” er historien om Rita Møller Nielsen og hendes 
arbejde for udvik lingshæmmede.
I bogen skildrer hun i dagbogsform udviklingen fra 1961 til 2004 
i arbejdet for udviklingshæmmede. Det er en konkret, nærvæ-
rende og hjertevarm skildring af institutionslivet. I bogens ind-
ledning til læserne argumenterer forfatteren for åbenhed på 
dette område: ”Jeg har valgt åbenheden. Det er der brug for på 
det her område. Det er ingen skam at være handicappet. Det er 
ikke noget, der skal gemmes væk og skjules.”
I forordet til bogen skriver Helen Jørgensen ”Med liv og sjæl” 
bør være lærebog på alle landets seminarier. Her får de stude-
rende virkelig noget, der fortæller om fortid og nutid skrevet af 
en kvinde med hjertet på rette plads.”
Rita Møller Nielsen blev uddannet som omsorgsassistent i 1964 
og har siden 1969 været leder på forskellige institutioner på han-
dicapområdet.
Pris kr. 225,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Kampen for et godt liv
Af Jytte Faureholm

”Man må jo kæmpe for det”, siger Anders. Og det har han og 
de øvrige børn i bogen her gjort.
De 23 børn er vokset op med en mor, som er udviklingshæm-
met. Forfatteren har fulgt børnene gennem 10 år – fra de var 
ca. 10 år til de var ca. 20 år gamle. I bogen fortæller børnene 
om deres oplevelser og hverdagserfaringer.
Bogen henvender sig til professionelle, som er i kontakt med 
familier, hvor en eller begge forældre er udviklingshæmmede. 
Støtten fra det offentlige er nemlig helt nødvendig i familien. 
Og både børn og mødre har resurser, som de gerne vil bruge, 
hvis de kan få lov til det.
Bogen bygger på Jytte Faureholms ph.d.-afhandling. ”Man må 
jo kæmpe.”
165 sider. 
Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge

”Forvist til forsorg” undersøger skiftende bevæggrunde og hold-
ninger til, at grønlændere med handicap fra 1950’erne og helt 
frem til i dag er blevet sendt 4000 kilometer væk fra deres fami-
lier og anbragt på institutioner og senere i botilbud i Danmark – 
hvor maden, klimaet, omgangsformen og sågar personalets sprog 
er fremmed.
Tine Bryld, socialrådgiver og forfatter og Martha Lund Ol sen 
departementschef i Grønlands Hjemmestyre, bidrager til bogen 
med to debatterende indlæg om den nuværende situation for 
grønlændere med handicap i Danmark.
Bogen henvender sig til studerende, medarbejdere og politiske 
beslutningstagere in den for det sociale område i Danmark og 
Grønland. Den er desuden relevant for grønlandsforskere og 
grønlandsinteresserede i almindelighed.
157 sider. 
Pris kr. 280,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Socialt Leder Forum, Kochsgade 31 A, 5000 Odense

Telefon 64 71 59 93, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk, www.socialtlederforum.dk
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Udvikling modtager gerne artikler om arbejdet for og 
med mennesker, der er udviklingshæmmede.

Udvikling er interesseret i artikler om boligudvikling, 
dagtilbud, undervisning, uddannelse, fritid og som 
noget helt naturligt noget om, hvordan brugerene ser 
på tingene.

Har du lavet et spændende projekt eller en opgave i 
forbindelse med din uddannelse, så send en artikel 
om det til Udvikling.

Udviklingshæmmede der har lavet digtsamlinger, 
postkort eller lignende kan få formidlet materialet 
gennem Udvikling.

Grib pennen og brug fotografiapparatet og send en 
artikel til Tidsskriftet Udvikling.

Redaktionen


