
28-11-2013

1

Fremtidens dagtilbud i København

• Klik for at redigere typografi i masteren
– Andet niveau

• Tredje niveau

– Fjerde niveau

» Femte niveau

Hvorfor tænke anderledes?

• Anderledes forventninger til fysiske rammer, aktiviteter
og alders opdeling i dagtilbuddene.

• Ny diskurs - Forventning om mestring og læring hvordan
lever vi op til det under § 103 og 104 i serviceloven?

• Et ønske om at brande dagtilbuddene på en anderledes
måde.
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Film produceret til inspiration på dagen
Del 1

Ny viden skaber nye muligheder!

• Socialforvaltningen tilbød i 2011 – 12, 3 diplom moduler til nogle centres
ledergrupper.

• Ny viden på innovations modulet.

• Mange interessenter på dagområdet

• Borgere, pårørende, politikere, interesseorganisationer, STU skolerne m.m
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Optakt til konferencen:

• Invitation til DU handicap om at være medskabende af konferencen

• Kontakt til konsulent firmaet Implement Anders Bildsøe Lassen og Pernille
Kock Erichsen

• Udarbejdelse af program for dagen, herunder udvælgelse af arbejdsformer

• Henvendelse til Alt for kreativ – visuelt referat

• Produktion af inspirations videoer

• Oprettelse af facebook side på dagen, Camilla Panting kommunikations
medarbejder i Lavuk Stjernen

• www.facebook.com/Fremtidensdagtilbud

• Nødvendig afgrænsning af deltager antal.

• Skabe en indbydende fysisk ramme.

Arbejdsmetoder - at se ind i fremtiden

• Inden konferencen: Borgerne i tilbuddene blev spurgt om, hvad de kunne
tænke sig for fremtidens dagtilbud, mere konkret hvad drømmer du om at
lave?

• Ved ankomst fabrikerede hver deltager et budskab, om hvad de gerne ville have
ud af dagen.

• Velkomst ved socialborgmester Mikkel Warming og centercheferne og
præsentation af dagens værterne fra Implement.

• Første øvelse, at møde 4 - 5 blandt gæsterne, for at udveksle budskaber.

• Dagen var udformet, som Open Space krydret af inspirations oplæg fra
foredrags holdere, som provokerede til at tænke anderledes. Dansk Handicap
forbund, LEV og ULF.

• Fremvisning af inspirations film.
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Arbejdsmetoder forsat

• 5 temaer
• Mestring frem for læring:
• Er det vigtigst at lære engelske eller at udvikle mestring af daglig liv?
• Mangfoldighed:
• Hvordan skaber vi fleksible dagtilbud, som rummer det gode liv for den enkelte

borger?
• Retten til at være doven:
• Skal man udvikle sig eller have et job for at have det godt?
• Fra ung til voksen:
• Hvordan bliver overgangen fra ung til voksen brobyggende?
• Frivillig som kvalitets sikring:
• Hvordan tænker vi nye anderledes muligheder for tilbud til borgeren?

Arbejdsmetode forsat

• Open Space:

• 1. runde

• Arbejde med et tema, som vedkommer en, bidrage og debattere ud fra
oplæggene, og ens budskab fra i morges.

• Når man ikke har mere at bidrage med, eller synes at man vil debattere
noget andet, finder man et nyt tema, at debattere og bidrage til.

• 2. runde

• Genbesøge plakaterne, og se om man på baggrund af de nye oplæg, ser på
temaerne i et andet lys.

• Der produceres ideer og tanker skrevet på plakater undervejs.
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Afrunding af dagen

• Alle open space plakater hænges op, og ideerne blev præsenteret for alle
deltagere.

• Efterfølgende blev der holdt afstemning om hvilken placering de forskellige
forslag skulle have.

• Introduktionsåret - Fra ung til voksen

• Daghøjskole

• Universitet

• Afslutningsvis panel debat med borgere og pårørende fra tilbuddene.

• Debattens emne var, hvad skal der arbejdes videre med?

Film produceret under konferencen
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Fra ung til voksen

Vision:

At unge borgere med handicap og deres pårørende vil opleve
overgangen fra ungdomstilbuddene (primært) STU til §103 og
104, som en spændende overgang med nye muligheder for
aktiviteter, en forlængelse af den meningsgivende mestring og
indsigt i egne muligheder

Ideer skabt på konferencen

• Brobyggere / mentorer fra §103og 104 tilbuddene

på andet år i STU´en

• Skabe rød tråd i overgangen mellem STU og dagtilbuddene, ved at videns
dele og opnå større indsigt imellem hinanden.

• Skabe mulighed for en mere tilgængelig og individuel service for
kommende borgere og deres pårørende

• Afholdelse af dagtilbudsmesse, for nye borgere og deres pårørende

• Skabe individuelle indkøringsforløb med borger som mentor.

• På sigt at skabe et brobygnings år, som en del af 3. år på STU`en, hvor
grænsen mellem STU og dagtilbud bliver mere flydende.

• Anvende butikken på HC Andersens Boulevard som informations vindue.
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Hvor er vi så nu?

• Etableret samarbejde med STUerne om at skabe en bedre
overgang til dagtilbuddene.

• Workshop mellem STUerne Ungdomsskolen i Utterslev,
Borgervænget, Center Paletten og Center Lavuk – Stjernens
medarbejdere.

• Mål med workshoppen, at skabe indhold frem mod
implementering af en bedre overgang fra ung til voksen.

• Brug af mind map metode .

Akademiet

• At skabe tilbud om livslang
læring uanset funktions niveau.
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Ideer skabt på konferencen

• Ønske om mulighed for forsat læring med et
kompetencebevis efter endt skolegang.

• At give borgerne mulighed for at udvikle kompetencer til at
mestre eget liv uanset funktions niveau.

• Et multi hus med en Akademiafdeling.

• Skabe Akademi i eksisterende tilbud.

• Lave en Højskole, hvor Akademi forløb er en del af et højskole
ophold.

Hvor er vi så nu?

• Drømmen om et multi hus skudt ud i fremtiden af økonomiske årsager.

• Skabt et Akademi koncept med sammenhæng til Københavns kommunes
forandringskompas for borgere med handicap, som hænger sammen med
baggrundsbeskrivelse og de pædagogiske planer for den enkelte borger.

• I gang med at udarbejde et system, så borgeren kan få et kompetencebevis
efter endt akademi forløb.

• Planlagt to pilot projekter, der skal udføres fra 1. februar til 1. maj. ”Løb med os
til Århus” og ”Venner og samvær”

• Pilot projekterne skabes i nuværende rammer, med alle Palettens tilbud
involveret.

• Lavuk – Stjernens Akademi er skabt i samarbejde med oplysnings forbund, som
forestår undervisningen eksempelvis engelsk, kunstmaling, musik m.m.
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Højskolen

Vision:

At København får en højskole for borgere
med handicap, som et led i at skabe livs lang
læring uanset borgerens funktions niveau.

Ideer skabt på konferencen

• Oprette en højskole i samarbejde mellem bo og
dagtilbud.

• Lave en Højskole, hvor Akademi forløb er en del af et
højskole ophold.

• Beliggenheden af højskolen skal være i naturskønne
omgivelser i nærheden af København.
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Hvor er vi så nu?

• Fundet egnet lokaler i København.

• Udarbejdet aktivitets årsplan for højskole.

• Der vil blive oprettet jobs for borgere med handicap på højskolen.

• Taget beslutning om at Højskolen skal være knyttet til Center Lavuk –
Stjernen pga. fondsansøgninger.

• Fundet nødvendigt i første omgang, at indsnævre borgergruppen for at
samle nogle erfaringer.

• I gang med en afvejning om Højskolen kan holde til både dag og døgn
ophold pga. økonomi.

• Udfordringer med højskole lovgivningen, hvilken faglighed skal ansættes?

Frivillighed

Vision:

At frivillige indsatser kan øge borgernes oplevelse af kvalitet
og diversitet i hverdagen.

At frivillige kan være med til at skabe dagtilbud med mere
nærvær og flere aktiviteter i hverdagen knyttet an til
dagtilbuddenes værdier og etiske kodeks.

At frivillighed kan være med til at brande handicap området -
øge forståelsen og dermed nedbryde tabuer.
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Ideer skabt på konferencen

• Frivillighed som et supplement til at skabe flere muligheder og
dermed større borger tilfredshed i hverdagen.

• Gennem frivillighed at skabe relationer i nærmiljøet, på
uddannelses steder og i erhvervslivet

• At oprette støtteforeninger til tilbud eller centret.

• Udarbejde lokale frivilligheds politikker

• Udarbejde ramme for frivilligheden i center Paletten og
center Lavuk - Stjernen

Hvor er vi så nu?

• Afholdt møder med center råd i Paletten og Bestyrelserne i Lavuk –
Stjernen.

• Italesat frivillighed i personaler grupperne, for at skabe en kulturforandring
i centrene.

• Afdækket hvad vi allerede har af frivillighed i centrene.

• Afsøgt lovgivningen i forhold til forsikring af frivillige, aftaler om frivillighed.

• Udarbejdet forslag til politikker om frivillighed.

• Indarbejdet retningslinjer for frivilligt arbejde i Center Paletten og Center
Lavuk – Stjernen i Københavns kommunes frivilligheds politik.
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Udkom af konferencen.

• Etableret samarbejde med STU skolerne om at forbedre
overgangen fra ung til voksen.

• Akademiet er skabt i eksisterende rammer.

• Frivillighed forekommer allerede, der er skabt formaliseret
forhold.

• Plan om at få en højskole på Københavns kommunes
budgettet for 2014.

• Omverden har fået større kendskab til borgere med handicap
i København.

Film produceret til inspiration på dagen
Del 2


