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Kommunernes centrale 
indkøbsordninger
Den økonomiske konsulent bød
pænt velkommen til det andet
møde mellem kommunen og de
amtskommunale botilbud, som fra
årsskiftet 2007 skulle overgå til
kommunen.

Ind imellem formuleringer om
den store respekt for den autono-
mi og den selvforvaltning de for-
skellige tilbud gennem årene har
udviklet i decentraliseringens køl-
vand, kom så spørgsmålet; ”Hvilke
fordele ser I ved at indgå i de cen-
trale indkøbsordninger, vi har her
i kommunen?”

Det skal siges, at man inden da
var blevet rigtig godt modtaget og
havde hørt oplæg af meget enga-
gerede kommunale embeds-
mænd, herunder lederen af den
centrale kommunale indkøbsord-
ning. Ingen problemer i det. Men
centrale indkøbsordninger!

Svaret fra en forstander på et
botilbud for psykisk syge var et
klart nej. Han kunne absolut ikke
se nogen fordele ved at blive en
del af en central indkøbsordning.
Hans tanker var allerede spadseret
tilbage i tiden hjem til de gamle
centralinstitutioner Ribelund og
Brejning for udviklingshæmmede
mennesker. Her holdt depotbesty-
rer Madsen nidkært og striks kon-
trol med, hvad der i de enkelte
afdelinger blev brugt af 40 watts
pærer og benklæder med livvidde

36. Tilbage til fortiden? Nej. Det
kan under ingen omstændigheder
være meningen. Erfaringer skal
bruges til at lave nye fejl i stedet
for at gentage de gamle. Målet
med den socialpædagogiske ind-
sats må stå over en kommunes
muligheder for at opnå bespa-
relser via forhandlinger mellem
forretningskæder og økonomer
ansat i kommunen. De mennesker
han kender i forskellige botilbud
skal ikke stå i forretninger med
kommunale rekvisitioner for at
handle helt almindelige forbrugs-
ting ind. 

Sådan omtrent forløb en episo-
de - fortalt af en forstander -
under et møde mellem en kom-
mune og de sociale tilbud, som
den pågældende kommune har
overtaget driften af fra 1. januar
2007.

BUM-modellen
Og hvad har det så med BUM-
modellen at gøre? BUM betyder
Bestiller-Udfører-Modtager og går
kort sagt ud på at sætte skillevæg-
ge ned. At operere med en streng
adskillelse mellem myndigheds-
funktionen, som visiterer borgere
til for eksempel et socialt botilbud,
og den udførende enhed - botil-
buddet -, som leverer ydelsen eller
ydelserne. Ideen skulle være at
skabe tydelig ansvarsfordeling
mellem myndighed og producent,
sætte fokus på retssikkerhed for

borgeren, sikre bedre økonomisty-
ring og overholdelse af budgetter,
sætte fokus på kvalitetssikring og
tilsyn samt dokumentation og
effektvurdering

BUM-organiseringen indgår
desuden som platform for den
udvikling i retning af markedsgø-
relse og konkurrencegørelse af
den offentlige sektor, som har
været i gang gennem en længere
årrække. På ældreområdet er
BUM-modellen blevet et lovkrav i
forbindelse med indførelse af frit-
valgs-ordningerne. Kommunerne
blev tvunget til at introducere pri-
vate leverandører, som alene kan
”styres” i en ren BUM-model.  

18,6 minutter til morgenpleje
Sporene fra ældreområdet er
imidlertid unægtelig begyndt at
skræmme. Så meget at politikere
af alle afskygninger er begyndt at
tænke over det. Tre minutter afsat
til at vaske en ryg, ti minutter i
2005 til at give en gammel støtte-
strømper på, der i 2006 bliver ned-
sat til fem minutter, er blot et par
konkrete eksempler på, hvad der
kan gøre både medarbejdere og
brugere i mindre godt humør. Og
hvad der kan hidse børn og børne-
børn op. Et spareforslag i Århus
kommune under forhandlingerne
om budgettet for 2007 som gik ud
på, at morgenplejen for en gruppe
gamle medborgere skulle nedsæt-
tes fra 20 minutter om dagen til

Depotbestyrer 
Madsen er tilbage!
Af socialfaglig konsulent Asbjørn Agerschou, Socialpædagogernes Landsforbund, København.



18,6 minutter – de 0,6 minutter
må være lig med 36 sekunder – er
en anden type eksempel, der både
vækker dyb undren og giver anled-
ning til eftertænksomhed. Og når
en forstander for et plejehjem for-
tæller, at der kræves rapporter
over Body Mass Index, væskeind-
tag og afføring, samt at beboerne
ikke må hjælpe til i køkkenet,
mens de ansatte til gengæld ikke
må sidde inde hos beboerne og
tage imod en kop kaffe, så bliver
eftertænksomheden større. Hvad
er egentlig meningen?  

Absurd at plotte menneskers 
liv ind i et ydelseskatalog
Episode nummer to fra den social-
pædagogiske verden. Tirsdag
eftermiddag lander en mail fra
forvaltningen på forstanderens
skærm. Det er en skærpelse af den
mundtlige understregning af, at
ydelseskataloger er et mere eller
mindre endegyldigt svar på, hvor-
dan driften af de særlige sociale
tilbud i fremtiden skal styres. Et
landskendt konsulentfirma står
sammen med centrale forvalt-
ningspersoner som primusmoto-
rer og forventer en besvarelse
senest fredag middag. Opgaven er
til at forstå. I botilbuddet er der 53
beboere og deres totale behov for
omsorg, pleje og udvikling skal
analyseres og plottes ind i det der-
til udviklede nye styringssystem
udtænkt af begavede mennesker,

der tilbringer store dele af deres
liv bag en skærm ved et skrive-
bord.

53 voksne individuelle menne-
skers behov og perspektiver i livet
skal nu koges ned. Der er udarbej-
det en meget flot vejledning, hvor
det blandt andet fremgår, hvordan
forskellen mellem behovet for ti
minutters støtte til et toiletbesøg
og behovet for 15 minutters støtte
til samme funktion skal vurderes.
Det skal også vurderes, om der er
tale om et kontinuerligt og varigt
behov, eller om der er tale om et
varieret behov for dette cpr.num-
mer til netop toiletbesøget. 53
menneskers behov for støtte, pleje
og udvikling på helt vitale ind-
satsområder skal skemalægges.
Behovet for tryghed, sociale kon-
takter, personlig hygiejne, seksuali-
tet, medicin osv. Helt ned i detal-
jen skal der ses på tiden til at blive
barberet, samtaler om savn i livet,
drømme om fremtiden, ønsker til
livretter, deltagelse i brugerråd,
kontakt til pårørende, fysisk træ-
ning. Det er en 360 graders vurde-
ring af hver enkelt borger. Sådan
fortæller forstanderen. Og siger
videre, at når nu det er sagt, så er
det naturligvis helt ansvarligt at få
beskrevet den enkelte borgers
behov og få defineret og lavet mål
for, hvordan vi som medarbejdere
bedst kan støtte og imødekomme
de pågældende behov. 

Men. Der er så mange facetter.

Der er så megen mangfoldighed,
der skal med. Der er så meget per-
sonlighed i ethvert menneskes liv,
at det er helt absurd, at livet skal
plottes ind i et ydelseskatalog i
løbet af tre dage. Og at det skal
danne baggrund for politikernes
vurdering af behovet og den øko-
nomi, der skal til for at yde en
socialpædagogisk indsats, der kan
være med til at give disse menne-
sker et godt liv. På én eller anden
måde kan det ikke undgå at give
associationer til fortællingerne fra
de gamle centralinstitutioner for
udviklingshæmmede med damp-
kogte kartofler fra et centralkøk-
ken, massebadning af beboerne
med vandslanger og alt for få
medarbejdere. Det er nok noget
uretfærdigt, men på den anden
side skal man være hurtig, hvis der
skal råbes vagt i gevær i tide. Slut-
ter forstanderen.

To tænkninger støder sammen
Der er i høj grad tale om, at to for-
skellige tænkninger eller verdener
støder sammen. Den økonomiske
embedsmandstænkning og den
socialpædagogiske tænkning. Den
økonomiske tænkning er i og for
sig legitim, men den støder sam-
men med den socialpædagogiske
tænkning. Der opstår et stærkt
spændingsfelt. Og spørgsmålet er
så, hvad der kommer ud af det. 

Omlægningen af finansieringen
fra 1. januar 2007 af de fleste til-
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bud på det særlige sociale område
til fuld takstfinansiering kan sam-
men med den eventuelt samtidige
overgang til en BUM-organisering
får en meget stærk betydning for
de enkelte sociale institutioner og
tilbud. Da alle tilbud og ydelser
bliver prisfastsat, vil der ske en
direkte kobling mellem bestille-
rens (visitators) afgørelser og res-
sourcerne i de enkelte tilbud. Her
er det blandt andet, at de detalje-
rede beskrivelser af tiden til toilet-
besøg i ydelseskataloget kan risike-
re at komme ind i billedet.

BUM-modellen er erfarings-
mæssigt mest velegnet, når der er
tale om homogene målgrupper
med behov for ensartede ydelser
som for eksempel tømning af
skraldespande. Det bliver straks
mere kompliceret, når der er tale
om forskelligartede målgrupper
med specialiserede behov. Altså
sådan som situationen er blandt
andet på det socialpædagogiske
område. KL er opmærksom på det
og skriver i et papir, at det drejer
sig om 

”…målgrupper, der har behov for
hjælp fra specialiserede medarbejdere,
hvor ydelserne er svære at afgrænse
men skal udvikles løbende og samtidig
med indsatsen. Hertil kommer bruger-
grupper, der modtager hjælp fra flere
kommunale forvaltninger samtidig”.

Og kommer med et bud på en
såkaldt modificeret BUM-model,
der fastholder adskillelsen mellem
visitation og udfører, men slækker
noget på den tætte og stramme
styring af relationen mellem de to
parter. Der tales om fleksibilitet i
samarbejdsrelationen, lavere detal-
jeringsgrad i ydelsesinddelingen,
mulighed for tilpasning af ydelsen
til specifikke behov, mulighed for
at tilpasse ydelsen ved hurtigt skif-
tende behov, at visitationen må
trække på specialistviden hos bl.a.
udføreren, og at der skal være en
tværfaglig og helhedsorienteret
organisering af udredningen, når
det gælder særligt komplekse mål-
grupper (der nævnes som eksemp-

ler sindslidende, misbrugere, alko-
holikere, mennesker med erhver-
vet hjerneskade, mennesker, der
er multihandicappede). 

Som nævnt er der tale om, at to
tænkninger støder sammen i et
spændingsfelt. I dette tilfælde den
socialpædagogiske og den økono-
misk-bureaukratiske. Hvis der skal
komme noget positivt og brugbart
ud af det, er forudsætningen, at
begge parter erkender, at det er
sådan, det forholder sig. At der
grundlæggende er tale om et
dilemma, og at dilemmaer er
karakteriseret ved ikke at have
nogen løsning. Det gælder om at
håndtere dem bedst muligt.

Her kan det blandt andet dreje
sig om, at de to verdener lærer
hinanden at kende. For den soci-
alpædagogiske verden en erken-
delse af, at det er centralt – både
for de kommunale beslutningsta-
gere, men også for den enkelte
bruger, at der er dokumentation,
kvalitetssikring, beskrivelse af
ydelser mv. i forbindelse med en
socialpædagogisk indsats. Og at
den socialpædagogiske verden
finder ud af, hvordan det kan
udvikles på en måde, så det ikke
kommer til at virke Kafkas.  

Behov for et billede af 
hvad der foregår
For den kommunale embedsmand
kunne det handle om at få et ind-
blik i den daglige verden på det
socialpædagogiske område, for
eksempel ved en form for prakti-
kophold i sociale tilbud. Når det
er nødvendigt, drejer det sig
blandt andet om, at målgrupperne
på det særlige sociale område hver
for sig er små, og at beslutninger
på området på én eller måde kræ-
ver, at man også i en forvaltning
har et grundbillede af, hvem bru-
gerne er.

De fleste i befolkningen - både
beslutningstagere og alle mulige
andre - har et ”billede” af, hvad et
barn i en daginstitution er, har et
”billede” af, hvad et folkeskole-
barn er og har et ”billede” af en
gammel, der har brug for en be-

skyttet bolig. Derimod er der me-
get få, der har et ”billede” af det
meget udviklingshæmmede men-
neske eller det hjerneskadede
barn, der har brug for den ganske
særlige støtte for at kunne få et
godt liv. Men det billede er nødt
til at eksistere – også i en kommu-
nal forvaltning -, når der diskute-
res BUM-modeller, dokumenta-
tion, ydelseskataloger osv. Ellers
risikerer vi, at der kommer noget
ud af det, som ingen ønsker.
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Det er en ledelsesmæssig opgave
løbende at orientere sig i kulturen
udenfor institutionerne, og samti-
dig udfordre den pædagogiske
kultur og selvforståelse i institutio-
nerne, der ofte bygger på barrie-
rer og fordomme omkring udvik-
lingshæmmede.

Institutionsliv og det svage individ
Disse borgere, må til forskel fra os
andre, tilbringe det meste af deres
liv i institutionerne, og har derfor
i mange år været afskåret fra delta-
gelse i det almindelige samfunds-
liv. Dette skyldes bl.a. psykisk udvi-
klingshæmmedes intelligens han-

dicap, da man som udviklings-
hæmmet ikke har kunnet leve op
til samfundets normalitets-ideal.
De er, som mennesker ofte kendt
for at være i mangel af sociale
kompetencer, som følge af deres
handicap, og er derfor særlig
udsatte for at blive ensomme og
isolerede.

Samfundet har derfor indrettet
specielle arenaer i form af bo, fri-
tids og beskæftigelsestilbud – også
ud fra en fordom om, at ”lige
børn leger bedst”!

Diskursen og holdningen om-
kring udviklingshæmmede har
ofte været, at disse ”svage” med-

borgere skulle beskyttes og samles
i gruppetilhørsforhold, for at udgå
ensomhed og social isolation.

Men modsat er institutionerne
en stigmatisering og ekskludering
fra det store fællesskab, når udvik-
lingshæmmede isoleres i deres
egne subkulturer. Alt dette sker ”i
den gode sags tjeneste”, og på
trods af, at det er i stigende erken-
delse af, at vi udvikler de sociale
kompetencer i forhold til de felter
og relationer vi indgår i, som også
har stor betydning for vores identi-
tet og livskvalitet i øvrigt. 

Et hvert individ indeholder
både stærke og svage sider. Der

En verden udenfor
Af cand. pæd. Lis Jessen, Job i Erhverv, Esbjerg Kommune. 
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har i megen lang tid været fokus
på udviklingshæmmedes svaghed,
som begrundelse for deres ophold
i institutionerne.

Kan dette syn ændres, når det
vides, at alle individer indeholder
både stærke og svage sider, også
selvom man er udviklingshæm-
met? Er tiden inde til at skifte dis-
kurs, for også at se på disse borge-
res robusthed, for at se på, hvad
disse borgere nu selv kan bemes-
tre i forhold til opretholdelse og
udvikling af netværk også udenfor
institutionerne?

Integration og inklusion
I det moderne samfund er integra-
tion og inklusion en af hjørneste-
nene i socialpolitikken, sammen
med begreberne rummelighed,
åbenhed og social ansvarlig. Be-
grebet integration, er en vertikal
bevægelse, hvor der sker en bevæ-
gelse fra en position i bunden af
hierarkiet til en position højere
oppe. Integration kan ske via
arbejdsmarkedet, som blot er én
ud af flere integrations arenaer,
der kan benyttes, hvis fokus rettes
mod integration af disse borgere
ude i samfundet. 

Inklusion er derimod en hori-
sontal bevægelse, fra at være uden-
for til at være indenfor i det socia-
le miljø, men begge begreber kræ-
ver fysisk tilstedeværelse, og åbner op
for ny netværksdannelse.

Integration og netværkstab
Arbejdsmarkedet er en nyt læ-
rings- og integrations arena, både
fagligt og socialt, der nu har åbnet
sig for en lille gruppe udviklings-
hæmmede, hvoraf de fleste endnu
tilhører de bedst fungerende. De
segregeres dermed fra institutio-
nerne og deres vante gruppetil-
hørsforhold, og forsøges integre-
ret via arbejdsmarkedet i lighed
med andre grupper i samfundet.

Med mange fordomme i baga-
gen, interviewede jeg nogle udvi-
klingshæmmede, der nu har arbej-
det på det almindelige arbejds-
marked i en årrække, og spurgte
ind til, hvad der var sket med
deres personlige netværk, efter de
var kommet ud på arbejdsmarke-
det. 

Var prisen ensomhed og social
isolation, som helt sikkert er noget
af det værste et menneske kan
udsættes for? Dette, for at under-

søge konsekvenserne af dette udvi-
klingstiltag, samt for at sætte
undersøgelsens resultater i spil i
forhold til den førte netværkspæ-
dagogik i institutionerne. 

Udviklingshæmning, 
beskæftigelse og netværk
Dette blev til min bog ”Udviklings-
hæmning, beskæftigelse og netværk”
(2006), som samtidig rejser en
række nye spørgsmål om netværk-
spædagogikken i institutionerne, i
skiftet fra det svage til det robuste
individ. Dette for bl.a. for at udfor-
dre den pædagogiske selvforstå-
else omkring netværk og udvi-
klingshæmmede, som også må
udfolde sig i spillerummet mellem
sikkerhed for netværksdannelse i
institutionerne og frihed – for
hvad vejer tungest, er et spørgsmål
der rejses sig i bogen. 

En ledelsesmæssig opgave
Vi er alle bærere af fordomme,
noget som oftest arbejder bag om
ryggen på os.  Det er meget svært
at forklare, hvor fordomme kom-
mer fra, men et er sikkert og vist,
fordomme bliver til sandheder
”sådan ser verden ud”! Foran-
drings vinde blæser, ny viden må
føre til nye samtaler omkring
pædagogikken i vores institutio-
ner.

Dog mener jeg, det fortsat er en
ledelsesmæssig opgave at gå foran,
skabe udsyn samt gøre op med
vanetænkningen i institutionerne
og åbne døren op til ”en verden
udenfor ”.

Og hvem tør undlade at tage en
sådan udfordring op, når trenden
i kulturen i samfundet er inklu-
sion af flest mulige borgere, afin-
stitutionalisering og øget myndig-
gørelse af udviklingshæmmedes liv
- i en tid hvor intet er sikkert, men
heller ikke umulig?   

Sidst, men ikke mindst, hvor
ønsker de udviklingshæmmede
selv at være, hvis vi ellers lige hus-
ker at spørge dem om dette.
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Et projekt på Thorshøj
Jeg har i mange år arbejdet med
mennesker med Prader-Willi syn-
drom. I dette arbejde er det vigtigt
at hjælpe disse personer med at
begrænse og styre deres madind-
tag samt dyrke daglig fysisk aktivi-
tet. Det bør være en naturlig del af
hverdagen – simpelthen indlagt
som daglige rutiner.

Da jeg skiftede job og blev hen-
holdsvis afdelingsleder og senere
hjemmevejleder for udviklings-
hæmmede i egen bolig, gik det op
for mig, at der var samme fare for
at de spiser alt for meget, som der
er for personer med Prader Willi
syndrom, hvis man lader stå til.

Nogle voksne udviklingshæm-
mede gror fast i sofaen foran flad-
skærmen, med alt for mange smø-
ger, chips, øl og usund mad samt
en inaktiv hverdag. Det betyder at
en stor del af landets i dag
omkring 60.000 udviklingshæm-
mede udvikler en betydelig over-
vægt og dør alt for tidligt på grund
af livsstilssygdomme.

Det må vi gøre noget ved! Pri-
mært for de udviklingshæmmedes
skyld, men også for de pårøren-
des, personalets og samfundsøko-
nomiens skyld.

Hvorfor gør de det?
Mennesker med udviklingshæm-
ning har svært ved at forstå og
koble den dybere sammenhæng
mellem sund livsstil og det liv de
lever. Mangel på kropsbevidsthed
gør, at de kan have svært ved at se
og forstå, at de er overvægtige.
Desuden er det for mange for

abstrakt at forså, at det der indta-
ges er med til at forøge overvæg-
ten. Personalet vil oftest være til
stede i afmålte tidsrum, hvilket
medfører megen tid alene hvor
det er op til eget initiativ at foreta-
ge sig noget aktivt eller andet end
at se tv.  Som udviklingshæmmet
er man ofte meget afhængig af
positive forbilleder der tager initi-
ativ, da det at være udviklingshæm-
met som oftest indebærer mangel
på samme, på grund af den forsin-
kede eller retarderede udvikling
de er ofre for.

Skåret ind til benet, så har
udviklingshæmmede hverken det
drive eller de mentale ressourcer
der skal til, for at kunne ændre
sine motions, ryge eller spisevaner
på egen hånd.

Mennesker med udviklingshæm-
ning lever i dag oftest et forholds-
vis økonomisk velstillet liv, hvor
der er midler til materielle goder
og masser af fastfood, men hvor
man i respekt for borgerens selv-
bestemmelsesret fortrinsvis yder
støtte til økonomi, indkøb, vask og
rengøring eller hjælper med at
kontakte en hjemmeservice, til-
melding til fritidsaktiviteter, men
oftest ikke til gennemførelse af
disse. Der gives rådgivning og vej-
ledning i form af samtaler, hjælp
til besøg på kommunen og hos
lægen. Formålet er at borgeren
skal leve et så normalt liv som
muligt. Så der er rigelig tid, rum
og økonomiske midler for udvik-
ling af rigtig uhensigtsmæssig og
helbredsnedbrydende livsstil.

Derfor har mange voksne udvik-

lingshæmmede brug for hjælp til
at kunne mestre en mere hensigts-
mæssig livsstil. En livsstil der er
nødvendig for at forebygge over-
vægt, diabetes 2 samt hjerte og kar
sygdomme, som mange allerede
kæmper med eller kommer til at
kæmpe med i fremtiden.  

Som det er nu, har hverken det
almindelige sundhedssystem eller
de sygdomsbekæmpende fore-
ninger målrettede tilbud til denne
gruppe, som de f.eks. har på børn
og unge området eller i forhold til
ældre medborgere.

Der findes kun få eller ingen
målrettede tilbud eller kurser til
udviklingshæmmede eller til de
pædagoger der arbejder med mål-
gruppen til daglig. I en tid hvor
kommunerne netop har overtaget
ansvaret for sundhedsfremme og
forebyggelse, kunne det være det
helt rigtige tidspunkt at få de
udviklingshæmmedes dårlige al-
mene sundhedstilstand frem i
lyset, så der kan blive taget hånd
om denne både menneskeligt og
samfundsmæssigt dyre udvikling.

Hvem ejer problemet?
Hvem ejer problemet når en
udviklingshæmmet udvikler over-
vægt med deraf følgende livsstils-
sygdomme eller misbrugsproble-
mer i anden forstand?

Det er svært og frustrerende for
det personale og de omsorgsperso-
ner der mere eller mindre magtes-
løse må se på denne udvikling. 

Både fordi de udviklingshæm-
mede vi her taler om, ifølge Lov
om Social Service har fuld selvbe-

Fra passiv til aktiv livsstil
Af projektleder Dorthe Pedersen, Vasac Odsherred, afdeling Thorshøj, Nykøbing Sjælland.
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stemmelsesret over deres egen
måde at leve på. Alligevel har de
åbenlyst brug for både støtte og
guidning til at undgå at overspis-
ningen og støtte til at modvirke at
inaktiviteten ikke tager overhånd.

Men hvordan gør vi så det på en
værdig måde? Hvordan sikrer vi, at
vi ikke overtræder loven? En virke-
lig målrettet sundhedsindsats i for-
hold til denne gruppe, vil kræve at
man træder langt ind i intimsfæ-
ren og berører nogle tabuer
omkring røg, mad og motion, som
ingen rigtig berører i dag.

Det er en diskussion vi som poli-
tikere, pårørende og behandlere
mangler at tage med hinanden.

”Fra passiv til aktiv livsstil” 
på Thorshøj
Hvordan omsætter vi sundheds-
fremmetanken i praksis og gør
den til en del af vore forpligtelser
overfor denne gruppe?

Thorshøj er et værksted for
udviklingshæmmede, såvel aktivi-
tets- og samværstilbud som værk-
sted med inklusion på det ordinæ-
re arbejdsmarked som mål og
metode. På Thorshøj kommer
udviklingshæmmede i alle aldre.
Brugerne af stedet er fra 18 år og
opefter og har vidt forskelligt
funktionsniveau.

Her har man vovet springet og
taget fat i at ændre uhensigtsmæs-
sige vaner og tilføje bedre vaner,
uden løftede pegefingre, men via
et personale der går foran som
positive og engagerede forbilleder.

Projektet er udformet så alle på
hver deres plan kan få gavn af pro-
jektet. Personalet er indtænkt som
positive og engagerede identifika-
tionsmodeller, som er en klar for-
udsætning for at projektet kan lyk-
kes. Ligeledes er pårørende og
bosteder inddraget via fælles tema-
eftermiddage og undervisning i
sundhedsbegrebet. Udviklings-
hæmmede er en gruppe der på
lige fod med alle os andre, tiltræk-
kes af, at der er status i det de
laver. Derfor er opmærksomhed
udefra, blandt andet fra medierne
en vigtig forudsætning. Det bety-

der noget, at have været i fjernsy-
net eller i avisen. Formidling af
projektet er en vigtig detalje. To af
Thorshøjs udviklingshæmmede
medarbejdere har et par gange
været med ude at formidle det de
laver, sammen med projektleder,
og de er netop inviteret til Lands-
foreningen for Downs syndrom til
at fortælle om projektet sammen
med projektleder

Den overordnede tankegang er
at opnå en permanent positiv livs-
stilsændring ved at opleve, smage
og gøre tingene, i stedet for at tale
så meget om det.

Ved at skabe aktiviteter med
fysisk aktivitet og sund mad på fle-
re niveauer, og ved at give det sta-
tus, indføres der langsomt over tid
bedre vaner og de udviklingshæm-
mede vil gradvist få ejerskab over
egen livsstil og sundhed.

Ingen slik i kantinen
Erfaringen fra projektet er positiv.
Vi må konkludere at det virker.
Når der serveres salat i kantinen
om tirsdagen, er alle oppe at hen-
te en svingende tallerkenfuld.
Også den øvrige fedtfattige mad
kantinen er konverteret til, er
populær. Også selvom den ser
anderledes ud. Når vi skal i hallen
en gang om ugen er de parat. Fle-
re har investeret i indendørssko
og sportstøj. Andre kommer med
nye ideer til hvad vi ellers kan
finde på at dyrke af sport. Nogle
har efterlyst rygestopkurser. Alle
har accepteret at slikket røg ud af
kantinens sortiment, og der er
gang i den gratis frugt en gang om
ugen.

Bostederne er interesseret og
har deltaget aktivt ligesom flere af
de pårørende. Handicapidrætten
er involveret og ved at komme på
banen. Det breder sig til alle dele
af de udviklingshæmmede liv på
Thorshøjs. Det var et af målene
for dette projekt, og det foregår
via positive forbilleder og uden
løftede pegefingre.

Såvel pædagoger som udvik-
lingshæmmede er mere opmærk-
somme på fedtfattig kost og fysisk

aktivitet i dagligdagen og oplever
det velvære det giver.

Vi er ikke i tvivl om, at det er de
engagerede pædagoger, der er
årsagen til at dette har været
muligt. De udviklingshæmmede
har et stort behov for, at pædago-
gerne er aktive og engagerede.
Hvis det pædagogiske personale
går foran og synes det er sjovt, så
vil de fleste glade følge med.

Det kræver dog, at pædagoger-
ne har mulighederne for og
opbakningen til at gøre det.

For yderligere oplysninger; 
Kontakt Projektleder Dorthe Pedersen
Vasac Odsherred
Tlf. 29 21 64 49
E-mail: dorthepedersen@mail.tele.dk
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Grand Prix for 
handicapbands 2007
Af Marianne Hammild Laursen og Torben Pedersen.

Grand Prix toget kører 
i Mariagerfjord kommune
Så er der kul på kedlen, og toget
er på vej til det 12. landsdækken-
de Grand Prix for handicapbands
i Hobro Idrætscenter d. 27. okto-
ber 2007. 

Efter to vellykkede Grand prix,
siden det sidst blev afholdt i
Hobro, nemlig 2005 i Slagelse og
2006 i Haderslev, så er turen igen
kommet til Hobro, som arrangør
for Grand Prix for handicap-
bands.

Grand prix blev afviklet første
gang i Rosendalhallen i Hobro i
1996. Allerede i 1997 var arrange-
mentet så stort, at det måtte flytte
til Hobro Idrætscenter. Fra 1999
har arrangementet været rundt i
landet, hvilket betyder at det kun
er hvert tredje år, man er arrangør
af Grand Prix for handicapbands.
Til at koordinere at arrangemen-
tet afvikles efter samme procedu-
re, uanset hvor i landet det afhol-
des, er der nedsat et landsdækken-
de udvalg med repræsentanter fra
Mariagerfjord kommune, Slagel-
se, Fakse, Vojens samt Gram i Søn-
derjylland. Samme udvalg udvik-
ler også i fællesskab Grand Prix
for handicapbands.

Tidligere var det de amtslige
institutioner i Hobro området,
der var Grand Prix arrangør, og
alle var spændte, da kommunalre-
formen trådte i kraft: Ville det sta-
digvæk være muligt, at arrangere

Grand Prix for handicapbands?
Hurtigt blev det dog klart, at der
er stor positivitet for arrangemen-
tet, samt at interessen for at være
arrangør, også mødte stor op-
bakning. Så det tog ikke lang tid
at beslutte at Handicapsektoren i
Mariagerfjord kommune, er den
fremtidige lokale arrangør af
Grand Prix for handicapbands.

Arbejdet er allerede godt i
gang. Forskellige arbejdsopgaver
er uddelt til institutioner hele fjor-
den rundt. Værestedet Blæksprut-
ten i Hobro står for kontakten til
de musikgrupper, der ønsker at
komme i betragtning til deltagelse
i Grand Prix. For at komme igen-
nem nåleøjet skal orkestrene, eller
nogle af deres venner komponere
og forfatte en melodi og tekst.
Sangen må ikke have været offent-
ligt fremført. Kompositionen sen-
des til Værestedet senest den 15.
maj 2007. Af de indsendte forslag
udtages ti musikgrupper til delta-
gelse i selve Grand Prixet. Ved sel-
ve Grand Prixet sker bedøm-
melsen af en jury på syv personer,
der ikke har været med til den før-
ste udvælgelse.

Ved tidligere arrangementer i
Hobro, har proceduren været, at
man kun har kunnet købet billet-
ter, der gjaldt hele Grand Prix
arrangementet: Grand Prix, spis-
ning og fest til professionelt musik
om aftenen. Landsudvalget for
Grand Prix har besluttet, at der

nu også er mulighed for at købe
en billet, der kun giver mulighed
for “kun” at overvære Grand Prix-
et. 

Det er Boformen i Arden, der
står for salg af billetter. 

Hele fjorden rundt er Handi-
capsektorens institutioner trukket
i Grand Prix arbejdstøjet. 

Så den 27. oktober 2007 er alle
klar til det helt store, hyggelige,
festlige Grand Prix for handicap-
bands.

Yderligere oplysninger ved 
henvendelse til:
Marianne Hammild Laursen
Aktivitetshuset
Sjællandsvej 15, Hobro
Tlf. 98 52 74 28

Torben Pedersen
Boformen Arden
Mejerivej 10. Arden
Tlf. 98 56 13 77
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Styring gennem dannelse af net-
værk af relevante og berørte par-
ter vinder i dag frem på alle sam-
fundsniveauer og indenfor stort
set alle politikområder. Handicap-
området er ingen undtagelse. Her
er der allerede dannet netværk
mellem institutionslederne, og
der vil blive behov for nye netværk
i fremtiden.

Netværksstyringens baggrund
Brugen af forskellige former for
styringsnetværk kan ses som et for-
søg på at håndtere det voksende
dilemma som mange offentlige
myndigheder befinder sig i. På
den ene side vokser styringsambitio-
nerne. Den offentlige styring skal
være mere vidensbaseret, fremsy-
net, træfsikker, effektiv, sammen-
hængende, fleksibel og responsiv.
På den anden side bliver samfundet
sværere og sværere at styre, idet
det bliver mere og mere fragmen-
teret, komplekst og dynamisk. De
offentlige myndigheder må derfor
i stigende grad mobilisere, inddra-
ge og koordinere organisationers,
foreningers, virksomheders og
borgeres viden, energi og ressour-
cer. Behovet for tværgående net-
værksstyring er større end nogen-

sinde tidligere. 
Situationen på handicapområ-

det understreger behovet for net-
værksstyring. Strukturreformen
bringer de socialpædagogiske
institutioner for udviklingshæm-
mede tættere på en række kom-
munale aktører, som der er behov
at gå i dialog med. Desuden ska-
ber den behov for tværkommunal
koordination og for regulering af
det fremvoksende marked for
socialpædagogiske tilbud. Sidst
men ikke mindst sætter struktur-
reformen øget fokus på kvalitet og
resultater, hvilket skaber behov for
samarbejde med brugerorganisa-
tioner, professionelle organisatio-
ner og aktører fra andre kommu-
nale indsatsområder (uddannelse,
beskæftigelse og erhvervsudvik-
ling).

Hvad er netværksstyring?
Styringsnetværk er både et alter-
nativ og supplement til traditio-
nelle styringsformer i form af hie-
rarkisk og marked. De tager
udgangspunkt i den gensidige
afhængighed mellem deltagerne
og søger at udvikle og koordinere
den offentlige styring indenfor et
nærmere afgrænset område. Net-

værksstyring er baseret på udveks-
ling af viden, ressourcer og kom-
petencer og en forhandlet udvik-
ling af fælles løsninger. De enkelte
styringsnetværk etablerer deres
egne regler, normer og målsæt-
ninger, som løbende revideres
gennem forhandling mellem par-
terne.

Der er forskellige former for sty-
ringsnetværk. Nogle er lovbestem-
te eller centralt initierede, mens
andre er selvgroede. Nogle har
kun offentlige myndigheder, som
deltagere, mens andre både rum-
mer offentlige og private aktører.
Nogle er formelle og har en fast
deltagerkreds, mens andre er
mere uformelle og har skiftende
besætning. Endelig er nogle net-
værk nærmest permanente, mens
andre etableres ad hoc.

I Danmark har vi en lang tradi-
tion for netværksstyring, som hi-
storisk har rødder i den unikke
danske kombination af en stærk
stat og et stærkt civilsamfund. I
den forstand er styringsnetværk
ikke noget nyt. Det nye er dog at
styringsnetværk i stigende grad
opfattes som en effektiv og legitim
styringsform. Politikere og topem-
bedsmænd erkender i dag beho-

Netværksstyring af de 
socialpædagogiske tilbud 
til udviklingshæmmede
Af Jacob Torfing, professor, Center for Demokratisk Netværksstyring, RUC.



13UDVIKLING NR. 1 - 2007

vet for en fleksibel og fremsynet
styring gennem samarbejde
mellem de relevante og berørte
parter indenfor centrale politi-
kområder.

Fordele og ulemper
Der er mange potentielle gevin-
ster ved at styre gennem dannelse
af netværk:
• Offentlige institutioner kan i

højere grad specialisere sig i
det de er gode, og forlade sig
på at de andre aktører i netvær-
ket har nogle af de ressourcer
og kompetencer, de ikke selv
besidder.

• Samarbejdet mellem netværks-
deltagerne bidrager til en mere
præcis problemidentifikation
og behovsafdækning, samt til
udviklingen af fleksible og
innovative løsninger.

• Rækkevidden og træfsikkerhe-
den øges, idet de involverede
parter hjælper med at nå ud til
målgruppen.

• Den samlede ressourceindsats i
forhold til opgaveløsningen
vokser i takt med mobilisering-
en af de forskellige netværks-
deltageres ressourcer, energi
og viden.

• Der etableres en ramme for
konsensusskabelse og håndte-
ring af konflikter.

• Der skabes en større program-
ansvarlighed, som er med til at
mindske implementeringsmod-
standen.

Træerne vokser dog ikke ind i
himlen, og der er da bestemt også
en række potentielle problemer:
• Det kan være svært at mobilise-

re og aktivere alle de relevante
og berørte aktører.

• Netværksprocesser er nogle
skrøbelige sociale processer,
der let forstyrres og kører af
sporet.

• Samarbejdet mellem parterne
kan undermineres af dårlig
kommunikation og for meget
konkurrence mellem parterne.

• Der er en konstant fare for
handlingslammende konflikter

og indgåelse af uklare kompro-
misser.

• Der er risiko for udvikling af
netværksegoisme og for en
manglende kontrol med net-
værkets arbejde.

Behovet for metastyring
Gevinsterne kan maksimeres og
problemerne minimeres ved hjælp
af en bevidst politisk-administrativ
styring af styringsnetværkene. For-
di der er tale om en styring af nog-
le forholdsvis selvstyrende netværk
omtales denne styring i dag som
‘metastyring’. Metastyring gør det
muligt for politikere, administra-
torer og institutionsledere at ‘give
slip uden at miste kontrollen’. De
kan ‘give slip’ ved at inddrage for-
skellige parter i et styringsnetværk,
men den bevidste styring af sty-
ringsnetværket gør, at de ikke
‘mister kontrollen’.

Der er fire vigtige instrumenter i
metastyringens værktøjskasse:

1. Netværksdesign, der handler
om at bestemme, hvem der skal
være med i netværket, hvad
netværkets opgave skal være,
og hvilke procedurer der skal
følges.

2. Mål- og rammestyring, der
handler om at fastlægge de
politiske, økonomiske og juri-
diske rammer for netværket.

3. Processtyring, der handler at
aktivere bestemte netværksak-
tører, forsyne netværket med
de rigtige input og mægle i
opståede konflikter.

4. Netværksdeltagelse, der hand-
ler om at forsøge at påvirke
netværkets dagsorden, forvent-
ninger, beslutningspræmisser
og løsningsforslag.

Metastyringen forvandler politike-
re og administratorer til metagu-
vernører. Hermed udfordres de
traditionelle politiker- og admini-
stratorroller. Politikerne må lære

at se sig selv som iscenesættere af
og deltagere i tværgående styrings-
netværk, frem for at se sig selv som
den øverste styrmand, der træffer
alle beslutningerne og bærer hele
ansvaret. Institutionsledere må til-
svarende erstatte deres opadgåen-
de loyalitet, snævre institutionsfo-
kus og vægt på administrativ sty-
ring indenfor opgavestyrede og
faste organisationsrammer med en
mere delt loyalitet, et helhedsori-
enteret fokus og en mere politisk
styring i en problemstyret og fly-
dende organisation.

Strategisk udvikling 
af styringsnetværk
Netværksstyring er på mange
måder fremtidens styringsform.
Den hierarkiske styring fra oven
og ned er ofte for ufleksibel og
markedsstyringen er ikke tilstræk-
kelig fremsynet. Omvendt er der
et stigende behov for en forhand-
let koordination på tværs af sektor-
og institutionsgrænser. Styrings-
netværk kan være med til at
understøtte den faglige udvikling,
koordinere den regionale indsats
og udvikle og sikre kvaliteten i
opgaveløsningen.

I den strategiske udvikling af sty-
ringsnetværk er der en række cen-
tral spørgsmål som metaguvernø-
ren bør overveje nøje:

1. Hvad er målet?
Tag udgangspunkt i målsætninger
frem for programmer. Det skaber
nemlig blik for andre aktørers rol-
le. Målsætningerne skal være spe-
cifikke nok til at kunne realiseres
og generelle nok til at sikre sty-
ringsnetværket selvstyring

2. Hvilke aktører skal være med?
Undgå at bygge netværkssamarbej-
det op omkring de sædvanlige
aktører. Tag i stedet for udgangs-
punkt i målet, og rekrutter aktører
der er relevante i forhold til dette.
Her skal der selvfølgelig tages skyl-
digt hensyn til aktørernes hand-
lingskapacitet, deres kulturelle
baggrund og deres villighed til at
løbe en risiko.



3. Hvordan bindes aktørerne sammen?
Brug jeres autoritet og legitimitet
til at kalde de relevante og berørte
parter sammen, og etabler forskel-
lige kommunikationskanaler og
mange kontaktpunkter. En større
overensstemmelse mellem aktører-
nes forskellige målsætninger og
værdier kan skabes gennem inter-
aktion, reformulering af målsæt-
ninger og konfliktmægling. Den
gensidige afhængighed mellem
aktørerne kan fremmes gennem
udbydelse af puljemidler, trusler
om indgreb udefra, eller skabelse
af et skæbnefællesskab mellem de
deltagende parter.

4. Hvilke type netværks skal etableres?
Der er forskellige typer af styrings-
netværk at vælge mellem: netværk
med en servicekontrakt, supply-
chain netværk, rådgivende net-
værk, ad hoc baserede problemløs-
ningsnetværk og vidensdelingsnet-
værk. Valget af netværkstyper
afhænger af formålet med net-
værksstyringen og jeres ressourcer.

5. Hvordan får man aktørerne til at
samarbejde?
Nøgleordene bag skabelsen af et
godt samarbejde mellem aktører-
ne i et netværk er en bred dagsor-
den, plads til selvregulering, gode
og effektive møder, tillidsskabelse
og selektiv aktivering af marginale
aktører ved at spille dem gode
kort på hånden, så de bliver inter-
essante for de centrale aktører. 

6. Hvordan måles resultater og beløn-
nes indsatsen?
Netværk der underkastes en stram
målstyring og en detaljeret kontrol
stiller sig ofte på bagbenene, mi-
ster engagement og løber ingen
risici. Det er dog vigtigt at holde
fokus på resultaterne, og selv-eva-
luering kan være et godt instru-
ment. Belønning af gode resulta-
ter kan ske gennem anerkendelse,
øget kompetence og større res-
sourcetildeling. Gevinster og be-
sparelser opnået i kraft af net-
værksstyringen bør fordeles mel-
lem deltagerne.

7. Hvordan skabes der forandring?
Forandring kommer løbende i
kraft af nye opdagelser, nye ideer,
afsløring af forældede løsninger,
og afkræftelse af den domineren-
de programteori. Forandring kan
dog også stimuleres bevidst gen-
nem udredninger, inspiration ude-
fra, eksperimenter og opkvalifice-
ring. Forandring kræver fleksibili-
tet i mål og midler og fokus på
resultater.

Afslutning
På Center for Demokratisk Net-
værksstyring på RUC forsker vi i
netværksstyring som et middel til
en effektiv og demokratisk offent-
lig styring. Interesserede kan kigge
på vores hjemmeside eller læse
mere i Sørensen og Torfing
(2005), Netværksstyring: fra govern-
ment til governance, Frederiksberg:
Samfundslitteratur.
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1.400 deltagere fra 87 forskellige
lande overværede den XIV
Verdenskongress, Inclusion inter-
national, som fandt sted fra 7. -10.
november 2006 i Acapulco, Mexi-
co 

Kongressens overordnede tema
var: ”Building an inclusive Future:
A Challenge for Globalization” På
førstedagens pre-congress blev der
budt velkommen af Inclusion
Internationals president Diane
Richler, hvorefter der var åbning
af Mexico’s president Vicente Fox
samt af Panamas president Martin
Torrijos. Førstedagens tema var
”self advocacy” – selvbestemmelse,
belyst fra forskellige vinkler og fra
forskellige kontinenter. På kon-
gressens andendag var temaet:
”Powerty, Exclusion and Peace”. Et
bredt sammensat panel gav på for-
skellig vis stemmer til hvordan
situationen er for familier hvor et
familiemedlem har et handicap.
På en kongress som denne er det
svært at vælge mellem de mange
paralelle sessioner. En UNICEF
rapport om ”Violence against Chil-
dren with Disabilities” gjorde stort
indtryk. Rapporten konkluderer at
børn aldrig skal have mindre
beskyttelse end voksne, at rege-
ringerne må reagere og udarbejde
en politik på området og at det er
regeringernes ansvar at sikre
børns rettigheder. Også integrede
skoletilbud var et tema. Her har

især Norden og Europa meget
gode erfaringer, som blev delt
med tilhørerne. En nordisk præ-
sentation ”Quality of life” med
oplægsholdere fra Danmark, Nor-
ge og Sverige blev godt modtaget.
De nordiske lande var flot repræ-
senteret ved ganske mange oplæg
på kongressen.

Et af trediedagens temaer var
”Strategies for deinstitutionaliza-
tion building inclusive communiti-
es.” En spændende undersøgelse
foretaget af Højskolen i Harstad,
Norge, foretaget ved interviews af
personer der har boet på institu-
tion og som nu bor selvstændigt
viste på video både med ord og
kropssprog, hvor forandret tilvæ-
relsen var blevet for disse personer
ved at få eget hjem.

NSHs initiativ
I forkant af kongressen havde
NSH i samarbejde med Mexicos
ambassade i Danmark arrangeret
et studiebesøg på ”Center of
Multiple Care” hvor vi besøgte en
skole for børn, der er handicappe-
de, et tilbud med forskellige værk-
steder til oplæring af unge med
henblik på arbejdslivet, yderligere
en skole samt et early intervention
tilbud. 14 personer fra de nordis-
ke lande deltog i studiebesøget,
der var veltilrettelagt fra de mexi-
canske værters side med en varm
og åben modtagelse og var en stor
og positiv oplevelse for deltagerne.

En lokal fjernsynsstation fulgte
besøget. Derudover havde NSH
taget initiativ til en ”Nordisk Sam-
ling”, som fandt sted på 2. dagens
aften. Her deltog de godt 50 nor-
diske gæster og initiativet blev
meget vel modtaget, og omtalt
som ”jättebra”. Det gav god anled-
ning til at udveksle erfaringer med
de nordiske kolleger og også gøre
sig bekendt med NSH. Sammen-
fattende var denne verdenskon-
gress så absolut en rejse værd.
Man kommer hjem med mange
kontakter, med mange indtryk,
som vil kunne bruges i det fremti-
dige arbejde. Men også med et
skærende klarsyn om de ulige vil-
kår, at vi i de velstående lande har
et stort ansvar for at arbejde for
bedre vilkår for alle, at arbejde for
”building a better world for all”.
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”Hear our voices”  
Inclusion International
Af Marianne Smedegaard, Nordiska samarbetsorganet för handicapfrågor, NSH.
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Så er de udviklings-
hæmmedes historie sikret 
for fremtiden
Af Henning Jahn.

Der er igennem årene udfoldet
mange bestræbelser for at sikre de
udviklingshæmmedes historie for
fremtiden. Heldigvis er det også
lykkes at få oprettet flere museer i
tilknytning til institutioner rundt
om i landet. Nu er det også lykke-
des at få oprettet en landsdækken-
de forsorgshistorisk samling.

På et møde den 12. december
2006 i Slagelse stiftedes den selv-
ejende institution Dansk Forsorgs-
historisk Samling (DFS) og der
blev valgt en bestyrelse, der om sin
første store opgave skal arbejde
med at sikre den meget omfatten-
de samling af materialer og gen-
stande, der er indsamlet af tidlige-
re værkstedsleder Erling Kristen-
sen, Andersvænge i Slagelse.

Samlingen har indtil nu ikke
haft de bedste vilkår, men den sel-
vejende institution vil i det nye år
få overdraget den gamle køkken-
bygning på Andersvænge, der skal
huse samlingen, der skal belyse de
udviklingshæmmedes historie ikke
kun i Slagelse men generelt i Dan-
mark. Bestyrelsen for DFS ser det
som en af sine opgaver at søge
midler så samlingen kan fremstå
som et moderne museum.

Der har på forhånd været meget
stor interesse for DFS blandt pri-
vate, fagfolk og studerende, der
har valfartet til det tidligere
Andersvænge for blandt andet at
høre foredrag om ”de glemtes”
historie.

Når DFS er indviet er det tanket
at samlingen skal drives af udvik-
lingshæmmede fra det sociale
arbejdsmarkedscenter, Vasac Sla-
gelse.

Ved den stiftende generalforsam-
ling havde følgende på forhånd
udpeget medlemmer til besty-
relsen:

LEV - Sytter Kristensen, 
formand for bestyrelsen

Slagelse Kommune
Kommunalbestyrelsesmedlem 
Jørgen Andersen

Region Sjælland
Medlem af Regionsrådet 
Søren Eriksen

Socialministeriet
Centerleder Thomas Gruber UFC,
Udviklings- og Formidlingscenter
for handicappede

Socialpædagogerne
Næstformand Marie Sonne, 
Socialpædagogernes 
Landsforbund

Yderligere oplysninger hos 
formanden for LEV Sytter Kristensen 
– telefon 36 35 96 96

Foto fra venstre: Marie Sonne, Jørgen Andersen, Søren Eriksen, Sytter Kristensen
og Thomas Gruber.



17UDVIKLING NR. 1 - 2007

Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen.

EUSE konference 2007
Den Europæiske Union for Støttet
Arbejde, EUSE afholder deres
næste internationale konference i
2007. Organisationen arbejder for
at fremme arbejdsmarkedsintegra-
tion for mennesker der er udvik-
lingshæmmede. Konferencen af-
holdes 13. – 15. juni 2007 i Belfast,
Nordirland. 

Northern Ireland Union of Sup-
ported Employment er værter for
denne 8. konference i European
Union of Supported Employment.
Konferencen afholdes i Belfast’s
Waterfront Hall Coference Cen-
tre. Yderligere oplysninger på
www.euse.org

Tilmelding på 
www.euseconference2007.org

Vera
Tidsskrift for pædagoger
Tidsskriftet Vera udkommer fire
gange årligt. Vera henvender sig
til pædagoger og andre der arbej-
der eller uddanner sig inden for
det pædagogiske arbejdsområde. 

Et abonnement koster 415 kr.
årligt. Medlemmer af Bupl eller
SL kan tegne et personligt abon-
nement for 280 kr. årligt.
Redaktion og ekspedition:
Tidsskriftet Vera
Knabrostræde 16
1210 København K
Tlf. 33 12 63 14
www.vera.dk
E-mail: post@vera.dk

Bliv medlem af 
Socialt Leder Forum
Forstandergruppen har skiftet
navn til Socialt Leder Forum.
Foreningen arrangerer landsmø-
der og konferencer om arbejdet
for udviklingshæmmede. Med
virkning fra den 1. januar 2004
er Udvikling fusioneret med For-
standergruppen, nu Socialt Le-
der Forum. Dermed er Tidsskrif-
tet Udvikling, Forlaget Udvikling
og Socialt Leder Forum integre-
ret i samme forening.

Foreningen optager som med-
lemmer botilbud og dagtilbud
for udviklingshæmmede, repræ-
senteret ved lederen af tilbuddet.
Som medlem af Socialt Leder
Forum får du automatisk indby-
delse, og du får rabat på delta-
gelse i spændende landsmøder
og konferencer om arbejdet for
udviklingshæmmede.

Prisen for medlemskab er:
Kr. 500,- for institutioner 
med under 15 ansatte.

Kr. 1.500,- for institutioner 
med 15 – 40 ansatte.

Kr. 3.000,- for institutioner 
med over 40 ansatte.

Indmeldelse i Socialt Leder
Forum sker ved henvendelse til:
Socialt Leder Forum
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44 – 46
5610 Assens
Tlf. 64 71 59 93
E-mail: www.socialtlederforum.dk
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Sansefestival 2007
Sansefestivalen er en spændende og hyggelig Sanse-dag i Slagelse 

for udviklingshæmmede, hvor alle har chancen for at få masser af oplevelser. 

Festivalen er tilrettelagt så alle kan være med 

– også de sværest fysisk og psykisk handicappede. 

Der er mange forskellige aktiviteter – fx. gocart, hestevogn, 

dansesnor, sansetunnel, brandbiler, maling og meget andet-.

Nogle er gengangere fra de tidligerer år og nogle er helt nye. 

Se også vores hjemmeside www.sansefestival.dk. Kom og vær med.

Onsdag den 9. maj 2007, kl. 9.00-15.30

Når først indgangen er betalt er alle aktiviteterne gratis.

Priser:

Voksne 150,00 kr. 

Under 18 år og over 65 år 125,00 kr.

Mad og drikkevarer kan købes.

Kontakt www.sansefestival.dk eller Pia Frederiksen på telefon 58 55 19 70 

på hverdage mellem 9-11 eller sansefestival@hotmail.com



19UDVIKLING NR. 1 - 2007



20 UDVIKLING NR. 1 - 2007

Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.

I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan
opfattelsen af udviklingshæmmedes sociale netværk
har udviklet sig historisk. I den forbindelse illustre-
res blandt andet det frivillige arbejde med netværk
som besøgs- og pakketanterne har udført. På bag-
grund af danske og internationale undersøgelser
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, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.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
udstukket af den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg
accepterer, at målet forandrer sig undervejs. Seværdighederne
finder 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
pædagogens ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

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

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

I bogen, der er en opfølgning af forfatterens bog „Udviklings-
hæmning og socialt netværk“ bliver der kastet lys på fortidens
og nutidens behandling af en overset og glemt gruppe af
udviklingshæmmede. Det dokumenteres, at manglende socialt
netværk ikke kun er et historisk fænomen. I dag lever hun-
dredvis 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, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.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 udviklingshæmmedes integration på arbejdsmarkedet. For-
fatterne peger i bogen på nye veje, der kan udvide udviklingshæmmedes jobmuligheder på arbejds-
markedet. Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn fremlægger en vidtfavnende og aktuel gennem-
gang af udviklingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

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

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Jeg er OK som jeg er
Af Peter Westergaard Sørensen

Udviklingshæmmede har
været udsat for rigelige
mængder af opdragelses-
forsøg i deres opvækst og i
mange tilfælde langt ind i
deres voksenliv. Sådan in-
troducerer Per We-
stergaard Sørensen temaet
i hans bog ”Jeg er OK som
jeg er”. Med udgangspunkt
i praksis giver forfatteren
herefter en bred gennem-
gang af emnet. Teorier og
den praktiske virkelighed
forbindes på en fremragen-
de måde, og ikke mindst
med stor respekt og solida-
ritet i forhold til menne-
sker med handicap. 

Peter Westergaard Søren-
sen har tidligere udgivet
bogen ”Fra rejseleder til
stifinder”. Bogen henven-
der sig til alle faggrupper,
der arbejder i handicap-
området, men også til på-
rørende, politikere, em-
bedsmænd og andre der vil
styrke deres viden og ind-
sigt på dette område.

Pris kr. 200 inkl. moms +
forsendelsesomkostninger.   

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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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 ændre-
des for den store gruppe af
medborgere, som dengang
bar betegnelsen “åndssvage”,
og som for størstedelens ved-
kommende var samlet på
gigantinstitutioner, anstalter
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 men-
nesker, der arbejdede med
dem - og for den lille by, hvis
eksistens i høj grad var
afhængig af anstalten i Bak-
kerne. 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 begiven-
heder, som personerne i for-
tællingen 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 + for-
sendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning 
og brugerinddragelse
- ”det er mig, der 
bestemmer her…!!?”
Af Mona Burgdorf Herskind

I bogen kaster forfatteren Mona
Burgdorf Herskind lys på beting-
elserne for brugerinddragelse og
brugerindflydelse for mennesker
der er udviklingshæmmede. Det er
en gedigen, grundig og meget
inspirerende bog, der også peger
på udfordringerne i arbejdet for at
realisere brugerinddragelse. I
bogen giver Mona Burgdorf Her-
skind de udviklingshæmmede
ordet. Ved hjælp af kvalitative
interviews med udviklingshæmme-
de fremkommer herlige kritiske
udsagn som ”Der er hele tiden
nogen der blander sig i vores for-
hold – vi må snart ingenting – de
tror de skal dirigere det hele – de
jager så’n med os – vi skal skrue
ned for fjernsynet.” Men bruger-
inddragelse afdækkes også gen-
nem det professionelle personales
øjne. På den måde giver bogen et
nuanceret billede af hvordan det
står til med brugerinddragelse hos
mennesker der er udviklingshæm-
mede.

Mona Burgdorf Herskind er
cand. scient. soc. fra Aalborg Uni-
versitet og områdeleder for ti for-
skellige dag- og døgntilbud for
voksne udviklingshæmmede.

Pris kr. 280,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning, 
beskæftigelse og netværk
Af Lis Jessen

Hvad sker der med det sociale net-
værk, når man skifter job fra et
beskyttet værksted til et job på det
almindelige arbejdsmarked? Det
belyser Lis Jessen i bogen ”Udvik-
lingshæmning, beskæftigelse og
netværk”. Ét af svarene lyder: “Jeg
kender mange 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 hin-
anden 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 afdelingsle-
der på et beskæftigelsestilbud der
støtter mennesker der er udvik-
lingshæmmede på det ordinære
arbejdsmarked.

Pris kr. 225,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk





DANMARKPP
Afsender:
Udvikling
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens

B

Udvikling modtager gerne artikler om arbejdet for
og med mennesker, der er udviklingshæmmede.

Udvikling er interesseret i artikler om boligudvik-
ling, dagtilbud, undervisning, uddannelse, fritid og
som noget helt naturligt noget om, hvordan bruge-
rene 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
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