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God vilje og pæne ord.
Ikke godt nok!
Af Jørn Foss

Dokumentarfilmen ”Er du ånds-
svag”, fik stort set alle dansker-
ne op af stolene tirsdag den 13. 
februar 2007. Der var trængsel ved 
håndvasken.

Organisationer, embedsmænd 
og politikere på alle niveauer kom 
på banen i dage og uger efter. 
De lovede og lovede - nu ville der 
ske noget. Efter en måned blev 
der næsten helt stille og man blev 
optaget af andre sager. Men med 
jævne mellemrum dukker der lig-
nende sager op, som pressen ikke 
interesser sig for. Socialministeriet 
nedsatte et ekspertudvalg, der i 
juni 2007 barslede med en kam-
pagne- og handleplan for efterud-
dannelse, etik og værdigrundlag 
som skulle højne kvaliteten.

Hvis de sov 24 timer i døgnet var 
det hele meget nemmere! 
Udviklingshæmmede mennesker 
er blevet trukket i arme og ben 
gennem deres bolig. De er blevet 
tvunget til at tørre deres egen urin 
op. Mennesker er blevet bedøvet 
med medicin, fået forkortet døg-
net til kun 6 vågne timer.

Mennesker er i hemmelighed 
blevet låst inde og ude og gjort 
magtesløse for at holde deres livs-
ytringer nede.

Midt i den søde juletid i 2007 
kom der et nyt chok. På bostedet 
Tokanten blev otte udviklings-
hæmmede beboere i flere år ud- 
sat for magtmisbrug. Indberet- 
ninger om magtanvendelse blev 

tilbageholdt og tilsynet svigtede 
totalt.

Et velfærdssamfund skal måles 
på hvordan de behandler de svage-
ste og mest udsatte mennesker. 

Udviklingshæmmede borgere 
har i flere hundrede år været nog-
le af de mest marginaliserede og 
udsatte mennesker. Nederst i hie-
rarkiet.

 
Menneskerettighedserklæringen
Den universelle Menneskerettig-
hedserklæring blev enstemmigt 
vedtaget af FN’s generalforsamling 
den 10. december 1948. I 2008 er 
det 60 året for denne erklæring og 
på tide at disse rettigheder også 
kommer til at gælde samfundets 
aller svageste borgere. 

Vi opfordrer til, at 2008 bliver 
året hvor alle de pæne ord bliver 
omsat til handling. Det ville være 
flot og retfærdigt hvis år 2008 blev 
det år hvor der blev gennemført 
en helhjertet indsats for, at sikrer 
borgere med udviklingshæmning 
et menneskeværdigt liv med livs-
kvalitet. Vi vil sætte fokus på hvad 
der gøres og hvad der kan gøres 
for, at mennesker med udviklings-
hæmning får et værdigt liv.

Netværket Rav, hvem er vi?
Vi er et netværk af udviklings- 
hæmmede, forældre, professio- 
nelle, frivilligeog organisationer 
som reagerede spontant og med 
indignation på sagen fra Strand-
vænget.    

Vi vil nøje følge hvad der sker 
på Christiansborg, i regionerne 
og kommunerne. Vi ser frem til 
de kommende forhandlinger om 
finansloven, kvalitetsreformen og 
satspuljen hvor politikernes gode 
vilje og pæne ord skal stå sin prø-
ve.

Vi vil værne om medarbejder-
nes, de udviklingshæmmede og de 
pårørendes ytringsfrihed og yt - 
ringsret. Kritikken må aldrig un- 
dertrykkes. Vi har valgt at kalde os 
Netværket RAV.

RAV for Retssikkerhed, Anstæn-
dighed og Værdighed. RAV fordi 
man i den mindste klump kan 
finde en skønhed som overgår ens 
vildeste fantasier, men også fordi vi 
gerne vil lave ”rav i den”. Den nød-
vendige forstyrrelse der kan åbne 
øjnene for en gruppe borgere som 
man ofte glemmer i den daglige 
politiske debat. 

Netværket Rav
Retssikkerhed, Anstændighed 
og Værdighed for alle udvik-
lingshæmmede borgere

Kontaktperson: 
Jørn Foss 
e-mail: foss@post.tele.dk
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Af Socialpædagog Sanne Jensen,  
Rohavegård.  
Bo og naboskab Ågaarden,  
Næstved.

Gården og rammerne
Rohavegård er en del af Bo og 
Naboskab Ågården i Næstved. Ro-
havegård er et beskyttet beskæf-
tigelsestilbud, jævnfør Servicelo-
vens § 103, til borgere i Næstved 
Kommune. Rohavegård blev etab-
leret i 1986. Altså havde vi 20 års 
jubilæum sidste år. Vi ligger i 
Klinteby, vest for Næstved. Går-
den ejes af Landsforeningen LEV. 
Stuehuset er lejet ud til bofælles-
skab for fem borgere. De to af dem 
arbejder på gården. De resterende 
bygninger på gården, er lejet ud 
til Næstved Kommune til beskyt-
tet værksted/landbrug, altså vores 
gård. 

På gården er der 14 fuldtidsplad-
ser. Der tilbydes beskæftigelse på 
fuldtid eller deltid. Alt efter behov 
og formåen. Pt. er pladserne for-
delt på 17 borgere. 

Rohavegård er et økologisk land-
brug. Der hører 35 tønder land til. 
Vi har køer, kalve, grise, får og lam. 
Alle dyrene er fritgående uden-
dørs, det meste af året.  Al jorden 
dyrkes til ejet brug. Hovedsagelig 
med kød og planteproduktion som 
hovedopgave.  Græsensilage, korn, 
halm, er vi næsten selvforsynende 
med.  Ellers bliver der dyrket pil 
og grønsager. I et 100 kvadratme-
ter stort drivhus dyrkes forskel-
lige grøntsager, tomater, agurker, 
peber og chili. 

Derudover har vi en del service-
opgaver i lokalsamfundet. Brænde 
saves, flækkes og leveres direkte til 
kunderne. Vi leverer flis og øko-

logiske grøntkasser i sommerhalv-
året. Til jul leveres gran og jule-
træer. 

Personalet
Personalet består af en leder, en 
pædagog og en landmand på fuld 
tid, samt to værkstedsassistenter i 
fleksjob på deltid. 

Der er løbende studerende fra 
pædagoguddannelsen, folkeskolen 
og aktiveringsprojekter.

Målgruppe
Primært er målgruppen – bor-
gere der er berettiget til et job 
på et beskyttet værksted. Og som 
har interesse i at arbejde inden-
for landbruget, med blandt andet 
dyrehold, drivhus og urtehave. Og 
det vigtigste, er at man kan lide 
frisk luft året rundt. Ja – man skal 
kunne klare både det dejlige som-

Rohavegård 
- den bedste arbejdsplads

Vores idylliske gårdsplads.
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mervejr og den til tider kolde og 
våde vinter. 

Man passer på skift de forskelli-
ge dyregrupper, i samarbejde med 
andre, eller selvstændigt. Udover 
dyrene er der opgaver i drivhuset, 
urtehaven, pilen, markerne, hegn 
og gærde, brænde og flisarbejde, 
reparation og vedligeholdelse af 
bygninger, mugning i stalde, op-
rydning, pasning af maskiner, spu-
ling af kloaker og afløb, pløjning, 
harvning, lugning af ukrudt. Der 
skal syltes og køres varetur hele 
sommeren. Vi deltager i brand  

og førstehjælpskursus.  Rundvis-
ning af gæster og mange andre 
ting. Vi har aldrig to dage der er 
ens. Og det gør vores arbejde eks-
tra spændende. 

Personalets opgaver
Landbruget fungerer som en selv-
styrende enhed. Personalet har 
hver deres ansvarsområde. Ansvars-
områderne er delt op i følgende: 
Dyr/landbrug, Værksted/kødsalg, 
Drivhus/urtehave, Kantine/rengø-
ring. Brænde m.m. På denne måde 
sikrer vi en god koordinering og 

kontinuitet i arbejdet. I dagligda-
gen har personalet et fælles ansvar 
for, at alle opgaver bliver udført.

Vi deltager i Erfa – gruppe (erfa-
ringsgruppe) med andre socialpæ-
dagogiske øko-landbrug.

Vi samarbejder med Oringe 
Gartneri, om et fælles grøntkursus 
(urtehave/drivhus ), som løber fra 
marts til oktober. Efter endt kur-
sus, udstedes kursusbevis med de 
funktioner, man har lært eller fået 
kendskab til. 

Vores mål
Ved at skabe et miljø, hvor den 
enkelte har optimal indflydelse på 
eget liv, og hvor måden, vi anskuer 
hinanden på er relationsoriente-
ret, – hvilket vil sige, at vi ikke foku-
serer på handicaps eller mangler, 
men på styrker og samspilsmulig-
heder. Altså et tilbud, hvor
• Vi tilgodeser det enkelte men-

neskes behov for støtte, uanset 
omfang og niveau

• Den enkelte har reel mulighed 
for at vælge til og vælge fra

• Der er respekt for det enkelte 
menneskes individuelle grænser 
og normer

En helt almindelig dag 
på Rohavegård
Klokken er otte. Vi mødes i kanti-
nen, rundt om det ”runde” bord. 
Vi er mange. Nogle må sætte sig 
ved andre borde. Snakken går, per-
sonale og medarbejdere imellem. 
Alle har noget og fortælle. Alt er 
vigtig på hver sin måde. Kalende-
ren og medarbejdermappen kom-
mer på bordet. Der noteres hvem 
der er kommet, hvem der holder 
fri og om nogen skal gå før tid. 
Arbejdsopgaverne fordeles. Man 
melder sig til en opgave. Denne 
har man så ugen ud. Snakken går. 
Nogen skal ud og ryge. Andre skif-
ter til arbejdstøj. Arbejdet går stille 
i gang. Traktoren bliver startet. 
Personalet holder morgenmøde. 
Alle er i fuld gang hele morgenen. 
Dyrene bliver fodret. Der bliver 
ryddet op, Nogen gør rent i kanti-
nen. En maler. Andre nyder bare 
dagens gang. Et par holder i hånd. 

Anders:
Medarbejder på Rohavegård 
på 13 år: 

”Rohavegård er bare den 
bedste arbejdsplads.”

Jonas læsser ensilage til køerne. 
I baggrunden ses vores nyrenoverede traktor,                                                                                                             

som Jonas er ved at tage kørekort til. 



7UDVIKLING NR. 1 - 2008

Michael:
Medarbejder på Rohavegård i 
syv år og tre måneder: 

”Og så længe havde jeg ikke 
været der, hvis jeg ikke kunne 
lide det. Minus er at jeg bor 
i Præstø og skal lang vej med 
bussen. Jeg holder meget af 
og muge ud hos køerne, fod-
re grise og får, samt være med 
til at høste. Da jeg startede på 
gården, var det noget gam-
melt bras. Men i dag har vi 
fået nyt tag og gulv på loftet. 
Og vi tjærer og kalker hvert 
år.

Personalet kunne jeg sige 
meget om, men det ville fylde 
flere sider. Men ros skal de 
ha’, de er meget flinke og 
kan også skælde ud. Men så 
ved vi de er der. Dejligt vi har 
studerende, de kommer med 
mange nye impulser. 

Vi er mange medarbejdere 
på gården, lidt for mange, 
syntes jeg, men vi skal jo være 
her alle sammen.”

Ja kærestepar dannes også på går-
den. Klokken er halv elleve. Jubi 
kaffepause. Så går snakken igen. 
Nogen skælder ud. Ka’ du ikke se 
gulvet er nyvasket. Nej det er ikke 
nemt og gøre rent på et landbrug. 
Men alle hygger sig. Nogle er fær-
dige med arbejdet og får nye opga-
ver. Andre går selv i gang med nye 
opgaver.

Et hold kører på genbrugen. 
Andre fletter pil. 

Det bliver hurtigt frokost. Alle-
rede 12.30. Dejligt med kaffe. Der 
ryger en del kander hver dag. Nye 
opgaver fordeles, ikke alle er lige 
ivrige for at arbejde mere i dag. 
Nogen tager en slapper, en kører 
hjem. Jeg holder lige foderfri 
resten af dagen. Når man har hjul-
pet med at fodre i weekenden, får 
man en fodrefridag. Det er noget 
man går meget op i. Der er lidt 
prestige i at fodre i weekenden, og 
derefter kunne sige; jeg vil gerne 
holde foderfri.

Efter frokost går tingene lidt 
langsommere. En begynder og feje 
blade i gården. En henter brænde 
til fyret. En anden tømmer aske-
bakken. Køerne skal lukkes ind og 

der bliver ryddet op i laden. Dagen 
er ved at være slut. Der bliver ryd-
det af i kantinen. Opvaskeren sæt-
tes i gang. Lidt papirarbejde ord-
nes. En kunde kommer og vil købe 
noget fars. Et uldsjal fik vi også 
solgt i dag. Så er det tid til at klæde 
om. Tak for i dag, vi ses i morgen. 
Nej først på torsdag. God ferie. 
Ja alt skal huskes. Bussen kører. 
Nogen starter knallerten. Andre 
går. Personalet får en kort snak. 
Tjekker om alt er låst af. Hej. Ses 
i morgen.

Kursus drivhus/urtehave
Sidste år startede vi et samarbejde 
med Oringe Gartneri om et fælles 
grøntkursus. Da man ikke sådan 
lige kan tage på gartnerkursus. Ja 
så opfandt vi selv et. I samarbejde 
med vores medarbejdere fandt vi 
frem til hvad kurset skulle inde-
holde. På kurset lærer man alt fra 
såning til høst i drivhus og urte-
have. Vi følger simpelthen årets 
gang. Teori og praksis kombineres, 
så alle kan være med. Vi mødes på 
skift hos hinanden hver 14 dag. 
Hver gang bliver der taget masser 
af billeder. Mens der bliver for-

Henrik fodrer vores grise. Et arbejde der er rift om, da fodret køres op i traktoren
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klaret, vist og prøvet. Næste gang 
får alle billedmateriale med tekst 
fra gangen før. Og materialet gen-
nemgås sammen. En metode der 
gør, at alle kan være med. Kurset 
er en del af en funktionsuddannel-
se, som afsluttes med diplom, med 
påskrift af de funktioner, man har 
lært.

Udover dette har vi alle deltaget 
i førstehjælpskursus og brandkur-
sus, hvor alle var aktivt deltagende 
og lærte om hvordan man reder liv 
og slukker ild.

Traditioner på Rohavegård
De årlige tilbagevendende begi-
venheder på gården er: Vores egen 
høst- og julefrokost. Et hyggeligt 
arrangement, med platter fra Bo 
og Naboskabets cafe. 

Et af de større arrangementer er 
vores Sct. Hans fest. Her kommer 
op til 100 personer fra hele bo og 
naboskabet. Også naboer i Klinte-
by deltager. I dagene op til festen 
gøres klar. Der ryddes op, rives og 
males. Alt skal være flot. Det store 
telt rejses. Borde og stole sættes op. 
Der bliver pyntet med blomster og 
grene. Mad gøres klar i samarbej-
de med Bo og Naboskabets cafe.  
Vi griller en kvart stud, og vi ser-

verer masser af lækkert tilbehør. 
Det store bål tændes og heksen 
flyver… Efterfølgende hygges med 
dans og musik. En dag hvor alle er 
deltagende og arbejdsdagen er rig-
tig lang.

Julemarkedet er det største arran-
gement. Forberedelserne starter 
længe før og alle går ivrigt op i 
opgaverne. Om sommeren syl-
tes der. Vores uld bliver sendt til 
uldspinderiet på Fyn. Plaider bli-
ver vævet i Jylland. Flittige hæn-
der strikker sjaler, sokker m.m. 
Vi fletter pil, så fingrene bliver 
ømme. Men resultaterne taler for 

sig selv. Ugen op til markedet. Et 
hold kører i skoven og fæller jule-
træer og pyntegran bundtes. En 
hel aften og dag fremtrylles de flot-
teste dekorationer. Adventskranse 
bindes. Der pyntes op. Gården 
summer af julehygge. På gårds-
pladsen står træer og gran klar 
til salg. Fryserne er fyldt med det 
møreste øko-kød. Markedet skal 
starte. Opgaverfordeles til salg af 
drikkevarer, æbleskiver og gløgg. 
Vores lille uldbod – som ikke er  
så lille mere. Cafeen sælger øko-
logisk julesuppe. Gæsterne strøm-
mer ind. I to dage varer julemarke-
det. Alle hjælper flittigt til. Dette 
skal opleves. Rigtig landlig jule-
hygge.

Integration og synliggørelse
Det er indeholdt i vore mål og 
aktiviteter at påvirke samfundet til 
at acceptere en mangfoldighed af 
mennesker.

Meningen er således ikke at 
gøre alle mennesker ”normale” 
– men at påvirke samfundet til at 
se styrkerne i det ”anderledes” ved 
at synliggøre, at det findes. Det vil 
sige, at vi tager del i de samfunds-
mæssige sammenhænge, hvori vi 
naturligt kan indgå. 

Stine:
Medarbejder på Rohavegård 
i to år: 

”Gården er et rart sted og 
være. Her samarbejder vi og 
der bliver taget hensyn. Her 
er hyggeligt. Dejligt og stå op 
om morgenen og glæde sig til 
arbejdet.”

Jenny og Stine 
passer nænsomt 
tomatplanterne. 
Begge har i år 
deltaget på gart-
nerkursus.
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Så i år har vi blandt andet del-
taget i Handi Art. Dette er et tre 
dages arrangement i forbindelse 
med Næstved festuge. Vi udstille-
de billeder, solgte uld og pileting. 
Samtidig havde vi et arbejdende 
værksted, med pileflet og gang i 
stikkepindene.

Første søndag i september del-
tog vi i økologisk høstmarked. 
Økologisk Høstmarked holdes på 
landsplan i den første weekend 
i september. Det var første gang 
vi åbnede op for offentligheden 
på denne måde. Og vi må sige, at 
det var med stor succes, vi havde 
ca. 300 besøgende. Der var rund-
visning på gården. Der blev solgt 
økologisk kage, kaffe, drikkevarer 
og alle vores hjemmelavede varer 
var der rift om. 

Endnu en kæmpe indsats fra 
medarbejdere og personale. Flot 
at alle bare var på, og især fordi vi 
alle havde været til den årlige vej-
fest i Klinteby aftenen før.

  
Brugerindflydelse
Vi efterlever intentionerne i Servi-
celoven, men vi er samtidig meget 
opmærksomme på ikke at sætte 

borgeren i en situation, hvor ret-
ten til selvbestemmelse og indfly-
delse bliver et fyldord uden reelt 
indhold. 

Agenda 21
Stolte – ja det var alle på gården, 

den dag vi fik at vide at skulle mod-
tage Agenda 21 prisen. Men hvad 
er Agenda 21 prisen? Næstved 
Kommune belønner hvert år et 
initiativ, der fremmer grøn livsstil 
og bæredygtig udvikling. Vi blev 
indstillet til prisen for vores økolo-
giske kød, uldgarn fra egne får og 
ikke mindst vores populære grønt-
kasser. Som hver uge i sommer er 
blevet leveret og solgt i bo og nabo-
skabet og i nærmiljøet. Uden vores 
dygtige medarbejdere kunne dette 
slet ikke have ladet sig gøre.  

På Grønnegade kaserne var vi 
alle til et meget flot arrangement 
med musik, økologisk buffet og 
bar. Vores egen bod med uld 
og pil. Med megen stor stolthed 
fik medarbejderne overrakt et 
flot diplom og en glaskugle, som  
symboliserer jorden. Og så fik  
vi bare rigtig mange haveredska-
ber. 

Det er vi gode til
Vi har udviklet og udvikler fortsat 
en arbejdsplads, hvor
• Vi er økologiske
• Det vi laver, kan bruges af an-

dre
• Alle er med til at bestemme
• Vi alle yder efter formåen
• Vi alle tager et ansvar
• Vi accepterer hinandens indsats
• Vi skaber trivsel for mennesker 

og dyr
• Vi lærer nyt
• Vi har det rart
• Kunderne har det rart
• Vi hjælper hinanden
• Vi er tæt på livet og døden – 

dyrere bliver opfedet til slagt-
ning og salg

• Vi er stolte af, hvad vi laver, og 
viser det gerne frem for andre

• Vi vil lære af andre ved studiebe-
søg

• Vi tænker positivt
• Det er tilladt og fejle, - bare man 

prøver igen
• Vi er ærlige
• Vi tager et ja for et ja og et nej 

for et nej

Arbejdsopgaver 
fordeles og snak-

ken går livligt ved 
det runde bord.
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Nyt Forsorgsmuseum 
i Slagelse
Af afdelingsleder Inge Lindegaard Kristensen, Museumscafeen, Vasac Slagelse, Slagelse Kommune.

”Jeg skal sørge for, at det du har ople-
vet aldrig bliver glemt”. Det løfte har 
tidligere værkstedslærer Erling Kri-
stensen engang givet til en af bebo-
erne på Andersvænge i Slagelse. 
Det løfte har Erling Kristensen til 
fulde holdt. 

Andersvænge
Andersvænge var en af landets elle-
ve store centralinstitutioner, men i 
modsætning til mange andre, er 
Andersvænge bevaret som insti-
tutionsområde – hvorfor mange 
udviklingshæmmede stadig er bo -
siddende her.

Erling Kristensen har gennem 
tiderne indsamlet effekter, bille-
der og dokumenter, der i dag er et 
væsentligt bidrag til fortællingen 
af dansk forsorgshistorie for udvik-
lingshæmmede fra 1940 og frem 
til i dag.

Indtil i nu har Erling Kristensen 
lavet sit eget lille museum, som 
den dag i dag, danner ramme om 
mange rundvisninger, kurser og 
foredrag for studerende, pæda- 
goger, pårørende, forskere, for-
skellige foreninger og virksom- 
heder. 

Og interessen er stor.

Museet har i dag til huse på lof-
tet af den tidligere køkkenafdeling 
og museet har ved Erling Kristen-
sens engagement fungeret gen-
nem en årrække, men i utidssva-
rende små lokaler. Der skal derfor 
påregnes en større istandsættelse 
af køkkenafdelingen, så indretnin-
gen bliver moderne, tilgængelig 
og ikke mindst handicapegnet på 
alle planer.

Dansk Forsorgshistorisk Samling
og bestyrelsen
Der er igennem årene udfoldet 
mange bestræbelser på at sikre de 
udviklingshæmmedes historie for 
fremtiden – og finde egnede loka-
ler på Andersvænge. Nu ser det 
endelig ud til at lykkedes!

Slagelse Kommune har netop 
overdraget den gamle køkkenbyg-
ning til Den selvejende institution 
Dansk Forsorgshistoriske Samling, 
og der er blevet nedsat en besty-
relse til udarbejdelse af projektbe-
skrivelse samt fundraising. Der skal 
rejses ca. 6.5 millioner kr.

Bestyrelsen består af:
Sytter Kristensen, formand for besty-
relsen i Landsforeningen LEV
Marie Sonne, næstformand i Social-
pædagogernes Landsforbud
Jørgen Andersen, medlem af Kom-
munalbestyrelsen i Slagelse Kom-
mune
Søren Eriksen, Regionsrådet, Region 
Sjælland
Thomas Gruber, fra Socialministeri-
et og Centerleder for UFC, Udvik-Sonja Petersen fra Museumscafeen – fortæller her på Museet.
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lings- og formidlingscenter for 
handicappede
Helge Torm, tidligere leder af Sorø 
Amts Museum
Birgit Vangkilde Nielsen fra Slagelse 
Kommune
Henning Jahn fra Slagelse Kommu-
ne
Birgit Kirkebæk bl.a. redaktør af 
Handicaphistorisk Tidsskrift                                                                           
Vicecenterleder i Vasac Slagelse 
Hans Rasmussen er ligeledes beret-
tiget til at deltage i møderne, men 
uden stemmeret. I vedtægterne står 
det beskrevet at bestyrelsen mini-
mum fire gange årligt skal afholde 
bestyrelsesmøder. I det nye år skal 
bestyrelsen iværksætte registrering 
af alle effekter – samt søge fonde 
– så renovering og istandsættelse 
kan starte forhåbentlig i starten af 
2009. 

Institutionens formål bliver at dri-
ve et museum - Den forsorgshisto-
riske Samling - i samarbejde med 
VASAC Slagelse med henblik på 
at bidrage til bevarelse, udvikling 
og formidling af viden om udvik-
lingshæmmedes vilkår gennem 
tiderne.

Erling Kristensen og Museet
Erling Kristensen er ene og alene 
manden vi i dag kan takke for, at 
den selvejende institution nu har 
mulighed for at etablere nordens 
største forsorgshistoriske samling 
på det tidligere Andersvængeom-
råde i Slagelse.

Med en helt særlig interesse for 
udviklingshæmmedes liv og histo-
rie har Erling Kristensen siden 
han påbegyndte sin uddannelse 
som omsorgsassistent i starten 
af 60’erne, haft for øje at denne 
historie ikke må glemmes. 

Allerede dengang undrede 
Erling Kristensen sig over, det høje 
medicin forbrug der blev ordine-
ret til beboerne. Ligesom han ikke 
var særlig begejstret for datidens 
syn og behandling af de udviklings-
hæmmede… men det var tidens 
diskurs.

Erling Kristensen begyndte hur-
tigt, at indsamle kasserede effekter, 

som medicinæsker, senge, stålbor-
de, skylleborde, cykler, bestik, tøj, 
ja alt… – på daværende tidspunkt 
var dette ikke særlig velset, så 
effekterne blev gemt på hanebjæl-
kerne på 3.sal, hvor ingen kom. 
Med reb og diverse hejse systemer 
har Erling Kristensen - i smug, om 
natten hentet effekter og trans-
porteret dem op. Her ligger rigtig 
mange af effekterne stadig. 

Størst indtryk gjorde det en dag 
i starten af 1980’erne hvor den 
tidligere lukkede afdeling kom til 
Erling Kristensens værksted og afle-
verede noget gammelt fikserings-
udstyr, bælter, læderhandsker, og 
muffetrøjer. Han fortæller: ”Øje-
blikkeligt bredte der sig en uhyg-
gelig stemning blandt beboerne i 
lokalet. Alle havde ubearbejdede 
oplevelser med disse genstande, 
jeg tog en muffetrøje på og bad 
en beboer om hjælp til at binde - 

straks blev der løsnet op - grinet og 
lavet sjov. Jeg fandt ud af at her var 
et middel til at bearbejde fortidens 
uhyggelige hændelser.”

Og siden er det gået slag i slag 
– Erling Kristensen har indsamlet 
betydelige effekter der rummer 
flere forskellige samlinger der kan 
udstilles i ca. 25 realistiske miljøer 
i det nye museum.

Erling Kristensen er nu pen-
sioneret, men bruger al sin tid på 
frivilligt at fortælle historien, såle-
des har der i 2007 været 1170 besø-
gende på rundvisning. Forskere, 
forfattere, filmfolk fra Danmark og 
fra udlandet er blevet inspireret, 
vejledt og har lånt materiale.

Vasac og Museumscafeen
I fremtiden er det planen, at Vasac 
Slagelse efter aftale med Dansk 
Forsorgshistoriske Samling skal 
varetage den daglige drift af sam-

Erling 
Kristensen, 

manden bag 
museet, står 

her ved siden 
af sin egen 

uniform.
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lingen. For i tilknytning til køkken-
bygningen driver VASAC i forvejen 
Museumscafeen, der har åbent alle 
hverdage ml. 8.00 – 15.00 og cafe-
en tænkes etableret som besøgs-
center med information, cafeteria, 
og med salg af merchandise, litte-
ratur og ikke mindst kaffe og kage 
for besøgende.

På nuværende tidspunkt arbej-
der der 20 udviklingshæmmede, 
som i læringsmiljøer, lærer at bage 
kage, lave kaffe og i det hele taget 
servicere gæster og besøgende til 
museet. I Museumscafeen arbej-
des der ligeledes fremadrettet med 
restaurering og genskabelse af 
diverse museumsgenstande, såle-
des skal medarbejderne i Museum-
scafeen i 2008 stå for istandsættelse 
af 15 gamle stålsenge. Ligesom der 
skal produceres måtter – på væve 
fra ”gamle dage.” Tanken er også, 

når museet står fint og færdigt – 
at der skal arbejdes i workshops i 
”levende værksteder”, hvor medar-
bejderne fra Museumscafeen kan 
fremvise datidens beskæftigelsestil-
bud. Nogle medarbejdere i VASAC 
har en baggrund der gør, at de om 
nogen kender dansk forsorgshisto-
rie og derfor kan bidrage i forbin-
delse med rundvisninger.

Forsorgsmuseet i fremtiden
Man har lov at håbe og være opti-
mist, i 2010 kunne det være godt 
hvis museet - Dansk Forsorgshisto-
risk Samling - stod klar til indviel-
se.

Forsorgsmuseet bliver et moder-
ne videns - og oplevelsescenter – 
hvor der er mulighed for at gen-
skabe miljøer der i ord, billeder og 
med den nyeste teknologi fortæller 
historien.

De udviklingshæmmede vil her 
få adgang til deres egen historie. 
Ved f. eks at gense debilrummet, 
10 personers sovestue, toiletter, 
isolationsrummet, tandklinikken, 
værksted for mænd, fikseringsbæl-
ter og med de billeder, lys og lyd, 
bliver der mulighed for at gense, 
fortælle og bearbejde de oplevel-
ser, der har præget deres liv.

De studerende får basisviden i 
deres uddannelse og tillige kend-
skab til de levevilkår beboerne i 
dag, måtte leve under i deres barn-
dom og ungdom, og derved opnå 
en større tolerance i relationer 
med den enkelte udviklingshæm-
mede.

Pædagoger, pårørende, forskere, 
forfattere og andre interesserede 
fra ind - og udland har mulighed 
for ved selvsyn at sætte sig i dati-
dens forhold og tankegang, og via 

Museumscafeen i sin nuværende form på Rosenkildevej 59 i Slagelse.  
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udstillinger, bøger, artikler, fotos 
at få viden og indsigt i et ellers util-
gængeligt område i den danske 
historie.

De omfattende og vidtrækkende 
oplæg, foredrag, kurser og rundvis-
ninger Erling Kristensen udfører i 
dag, tænkes videreført af Erling 
Kristensen i det nye Forsorgshisto-
riske Samling mange år fremover.

 Men fremadrettet står vi i Vasac 
og dansk Forsorgshistoriske Sam-
ling overfor en kæmpe udfordring, 
nemlig at finde en vidensperson - 
en formidler der kan bistå, aflaste 
og om mange år afløse Erling Kri-
stensen – det er en kæmpe udfor-
dring.

Der er på nuværende tidspunkt 
stor interesse og behov for at få 
indsigt i datidens behandlingsfor-
mer, bl.a. for at undgå lignende 
fejltagelser.

Historien fornægter sig ikke …
den er vigtig at have for øje … også 
måske specielt i disse tider!!!!

”Livet leves forlæns, men forstås bag-
læns” citat Søren Kirkegaard

VASAC står for Virksomhed, Aktivitet Socialt Arbejdsmarked 
Center

Vasac rummer 13 forskellige afdelinger alle med specialiserede 
arbejdstilbud.

Vil man vide mere om Vasac Slagelse kan man gå ind på www.
vasac.dk og læse mere

For interesserede til museet er der mulighed for besøg.

Henvendelse til Erling Kristensen kan ske via Museumscafeen  
på tlf. 58 56 81 51 
eller nærmere information gives af:
Afdelingsleder Inge Lindegaard Kristensen
Museumscafeen
Tlf. 21 27 42 80

Her står Erling 
Kristensen ved 

sygeplejersken der 
deler piller ud. 

I baggrunden ses 
en mand der 

ligger fikseret. 
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Uduelig og ubrugelig 
Åndssvageasylet Karens Minde 1880 – 1987

Af Birgit Kirkebæk

Bogen om åndssvageasylet Karens 
Minde er den femte og sidste i 
mit værk om åndssvageforsorgens 
historie.1 Med den har jeg nået 
den gruppe af beboere på de dan-
ske åndssvageanstalter, der internt 
blev skilt fra som for dårlige til at 
modtage undervisning og oplæ-
ring.

Historien om Karens Minde 
handler om et hus, der i 1880 blev 
bygget af hensyn til nogle andre 
end dem, der skulle bo i det. Huset 
var beregnet på de opgivne. Dem 
der ikke kunne bringes til at lære 
et arbejde, og dem der ikke mentes 
at forstå så meget sprogligt, at de 
kunne undervises. Kort sagt, huset 
var beregnet til dem, der blev kaldt 
uduelige og ubrugelige. Man men-
te, de trak niveauet ned for andre 
på Den Kellerske Aandssvagean-
stalts undervisnings- og arbejdsaf-
delinger. De ansatte på afdelinger 
for underviselige og arbejdsføre så 
gerne, at de håbløse tilfælde blev 
fjernet. Ledelsen havde brug for 
de penge, der blev betalt for ”de 
ubrugeliges” anstaltsophold, men 
de ville samtidig gerne signalere 

udadtil, at anstaltens behandling 
af indlagte havde effekt. Interessen 
hos ansatte og ledelse med hensyn 
til at udskille ”håbløse tilfælde” 
var således sammenfaldende. Den 
lokale diskussion, om den belast-
ning de ”uduelige og ubrugelige” 
udgjorde for anstalterne, indgik i 
en bredere diskussion, som de nor-
diske ansatte på abnormanstalter-
ne førte på de nordiske abnorm-
skolemøder. Som et led i tankerne 
om økonomisk fornuft og naturvi-
denskabelig interesse i diagnosti-
cering og kategorisering blev lini-
erne mellem ”brugelige” og ”ubru-
gelige” trukket hårdere op end 
tidligere. Det betød fra slutningen 
af 1800-tallet, at mange blev over-
flyttet fra skole- og arbejdsafdelin-
ger til asylafdelinger. Det betød 
også, at økonomien blev reserveret 
til dem, der havde mulighed for 
forbedring. Når man var udskilt 
som ”uduelig og ubrugelig” blev 
der ikke ofret ressourcer på under-
visning og beskæftigelse. Der var 
alene tale om pasning og pleje.

Da huset først stod færdigt som 
en fra de øvrige afdelinger iso-

leret anstaltsbygning, kom der 
fart på overflytningerne. Flere og 
flere blev betragtet som ubruge-
lige. Karens Minde var oprindelig 
beregnet til 60-70 personer. Inden 
længe var op mod 200 personer 
placeret i bygningen. Dødelighe-
den på Karens Minde var i mange 
år langt højere end på de øvrige 
afdelinger under den Kellerske 
Aandssvageanstalt. Jeg tror, det 
skyldtes overbelægning, der fik 
sygdomme som tuberkulose og 
tarmsygdomme til at florere. Den 
plejemæssige og hygiejniske opga-
ve for personalet har været enorm. 
Først i 1950erne blev der installe-
ret almindelige toiletter på Karens 
Minde. 

I dag ville vi betegne de menne-
sker, der kom til at bo på Karens 
Minde, som mennesker med mul-
tihandicap, spasticitet, autisme, 
bevægelseshandicap og Downs 
syndrom, men på Karens Minde 
blev de i størstedelen af perioden 
betegnet som idioter eller imbe-
cile. Betegnelsen skal ses i forhold 
til de pågældendes arbejdsevne og 
sproglige niveau. 

De indlagte blev i journalerne 
beskrevet som hel- eller halvasyli-
ster. Hel-asylister var asylets egent-
lige målgruppe, mens halv-asyli-
sterne udførte et vist arbejde til 
gavn for anstalten i form af rengø-
ring, hjælp med at passe børnene, 
pleje af børnene og andet. Endelig 
var der også tilknyttet arbejdsalum-
ner, der kom fra andre anstalter – 
eksempelvis Gl. Bakkehus - og blev 

1 Kirkebæk, Birgit: Da de åndssvage blev farlige. Forlaget SocPol, Holte 1993.
 Kirkebæk, Birgit: Defekt og deporteret. Livø-Anstalten 1911 – 1961. Forlaget SocPol, Holte 1997. 
 Kirkebæk, Birgit: Normaliseringens periode. Dansk åndssvageforsorg 1940-1970 med særligt fokus på 

forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen og udviklingen af Statens Åndssvageforsorg 1959-1970. Forlaget Soc-
Pol, Holte 2001.

 Kirkebæk, Birgit: Letfærdig og løsagtig – kvindeanstalten Sprogø 1923-1961. Forlaget SocPol, Holte 
2004.

 Kirkebæk, Birgit: Uduelig og ubrugelig. Åndssvageasylet Karens Minde1880-1987. Forlaget SocPol, 
Holte 2007.
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sat til at arbejde på Karens Minde 
med forefaldende arbejde. 

Det, der har gjort mest indtryk 
på mig i arbejdet med denne bog 
i forhold til mine tidligere bøger, 
er, at de indlagte på Karens Minde 
er så ubeskrevne og usete i jour-
nalteksterne. Ud over oplysnings-
skemaernes tekster om de pågæl-
dende personer er der i selve 
journalmaterialet kun sparsomme 
oplysninger. Eksempelvis dæk-
ker 113 ord tyve år af en beboers 
liv, og de fleste ord er: ”ingen for-
andring” – ”alt er som det plejer”. Alt 
foregik vel også, som det plejede 
indenfor en totalinstitutions fast-
lagte rammer. Rationalet i den 
sparsomme journalskrivning er, at 

der ikke er noget at skrive om, da 
de indlagte personer behandlings-
mæssigt er opgivet – eller færdig-
behandlet som det med en smuk-
kere omskrivning hedder i dag. 
Alligevel får vi små glimt af liv. Om 
Emilie Frandsen står der eksempel-
vis i et notat 1925, at Emilie, hvis 
forældrene havde lovet at hente 

hende, satte sig til at vente på dem, 
”Hvis de ikke kommer, sidder hun cya-
notisk (blåfarvet) grædende, er ellers 
en god lille en […]”.2  Hvad der lig-
ger i dette ”ellers” er uklart. Måske 
at hun ikke var ”en god lille en”, 
når hun var ”cyanotisk grædende”, 
men derimod til besvær. 

En ting er den måde, de leden-
de og lægerne beskrev de pågæl-
dende beboere på. En anden ting 
er, hvordan de blev opfattet af per-
sonalet på Karens Minde. Her er 
det tydeligt, at de indlagte beskri-
ves som henholdsvis nemme, slemme 
eller besværlige alt efter, hvilken 
belastning de udgjorde i dagligda-
gen.

De mange teoretiske diskussio-
ner, fortolkninger og tiltag i 1800 
tallet, som omhandlede menne-
sker med handicap, havde en sær-
lig karakter, hvad angik mentale 
handicap. Mennesker med men-
tale handicap var på den ene side 
værdige modtagere af hjælp, på 
den anden side hinsides civilisati-
on og moral. Alligevel var behand-
lingen og ikke mindst vurderingen 
moraliserende. Selvom asylister 
blev opfattet som værende biolo-
gisk liv uden følelser, forstand og 
arbejdsevne, vurderede persona-
let i praksis den enkelte patient 
moralsk.3 De blev som tidligere 
omtalt vurderet som henholdsvis 
nemme, slemme og besværlige. 

De nemme blev i notaterne be-
skrevet som gode, stilfærdige og 
tålmodige. Dette ses eksempelvis 
i følgende notat fra 1912 om en 
seksårig dreng. Drengen havde 
”Almindelig Højde efter Alderen, men 
[er] meget spinkel og tynd, saa han kan 
hverken gaa eller staa; har blaa Øjne, 
lyst Haar. Af Karakter umaadelig god 
og taalmodig, han sidder altid med 
stærke automatiske Bevægelser af hele 
Overkroppen, og i Reglen med Benene 

2 Arkivfond: Karens Minde. Arkivregistratur: 1880-1986. Klientsager. Journal nr. 1-69. Sag: Jour-
nal Nr. 17. Rigsarkivet. Navnet er opdigtet.

3 Jf. Michel Foucault. Galskabens historie i den klassiske periode. Det lille Forlag, Frederiksberg 
2003:517.
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trukne op under sig; han er næsten 
altid stille og rolig, kun udstøder han 
imellem nogle uartikulerede lyde, men 
meget dæmpet”.4 

Beskrivelserne af ”de slemme” kan 
følges årene igennem. Om Elfrida 
Hansen skrives der, at hun ”Faar af 
og til Lyst til at klippe andres Arbejds-
tøj itu og at pille Kalk ud af Vægge, har 
nylig klippet en Uldtrøje itu”.5 I 1931 
står der om den samme kvinde: ”Er 
uartig, udisciplineret, vil ikke gaa med 
de andre under Spadsereturen, skaber 
sig, vil helst være paa Afdelingen for at 
kunne ødelægge f. Ex. klippe itu, slaa 
Ruder ud, finde frem i Skabene. Gaar 
rundt og skuler, men er straks villig til 
at bede om Forladelse, bebrejder man 
hende det”. I 1934 noteres seksuel 
interesse: ”Da Forstanderinden et Øje-
blik var uden for Døren, greb Elfrida 
straks under Undersøgelsen Lejlighed 
til at lægge Hovedet mod Anstaltslæ-
gens Bryst under heftig Omfavnelse, 
men slap straks ved Modpaatalelsen”. 
Elfrida be skrives løbende som 
ufredelig, drillesyg og som en, 
der gerne vil bestemme. Desuden 
noteres det, at hun stjæler. Alli-
gevel er der åbenbart også andre 
sider af Elfrida. I 1954 noteres det, 
at hun beskæftiges med at vaske 
potter og gulve og med at klæde 
børnene på og made dem. Til det 
arbejde beskrives hun som ”flink og 
tålmodig”. 

De besværlige var de, som ikke rea-
gerede på kontakt og tale, som var 
urenlige, som havde hyppige kram-
per, og som skulle være under sta-
digt opsyn og hjælpes med alt. 
”Kan overhovedet intet forstaa af, hvad 
man siger til hende. Forstaar heller ikke 
Gebærder”, blev der skrevet om en 
tiårig pige.6 Om den 23årige Elise 
noteredes det i 1955: ”Kan ikke kon-

taktes og synes heller ikke at have behov 
derfor. Siger intet og forstår hverken til-
tale eller opfordringer. Må hjælpes med 
alt. Urenlig, uinteresseret i leg. Fuldst. 
[fuldstændig] hjælpeløs. Får aldrig 
besøg”.7 

Billedet af hverdag og bebo-
ere fremstår uantastet frem til 
1950erne, hvor der samfundsmæs-
sigt skete et brud med tidligere 
tiders behandlingsideologi. Det 
var i 1950erne at den nyoprettede 
forældreforening Evnesvages Vel 
begyndte at markere sig både som 
landsforbund, men også gennem 
lokalforeninger. Forældre, der 
var tilknyttet lokalforeningen på 
Karens Minde købte legetøj til bør-
nene, arrangerede fester og presse-
de på for at få undervisning, fysisk 
træning og beskæftigelse sat på 
dagsordenen – ofte støttet af nyud-
dannet plejepersonale, der kom 
med andre ideer til, hvad der var 
muligt, end de ”sandheder”, der 
traditionelt havde været hævdet. 
De 18 informanter, der til brug for 
bogen har delt deres erindringer 
med mig, fortæller deres forskel-
lige historier om livet på Karens 
Minde fra 1950erne til 1980erne 
– altså i den periode hvor nybrud-
det fandt sted. Men deres historier 
er ikke enslydende. Nogle opfat-
ter stedet som stivnet og traditio-
nelt, andre som et sted præget af 
omsorg og venlighed.

Perioden op til 1950erne er præ-
get af tekstmæssig tavshed. Kun i 
glimt møder vi de såkaldte idioter 
og halvasylister i journalmaterialet. 
De er bogstavelig talt tiet ihjel. At 
blive tiet ihjel er vel noget af det 
mest brutale, der kan overgå et 
menneske. Er du ikke set af nogen, 
bliver du ingen. De pointer jeg 

4 Arkivfond: Karens Minde. Arkivregistratur: Udgåede klientsager 1880-1930. Sag: Notat skrevet 
af forstanderinde Charlotte Christiansen 15-10-1912.

5 Arkivfond: Karens Minde. Arkivregistratur: 1880-1986. Klientsager. Journal nr. 1-69. Sag: Jour-
nal Nr. 66. Rigsarkivet. Navnet er opdigtet. Notat 10-1-1927.

6 Ibid. Journal nr. 489.

7 Ibid: Journal nr. 488.

fandt i min forskning angår både 
dette specifikke for Karens Minde i 
perioden op til 1950erne og noget 
generelt nutidigt: Hvem er det, vi 
ikke får øje på, hvem er det, som 
ingen tilbud får, hvem er det, der 
i dag er ufortalt og derfor tenden-
tielt elimineret i samfundsmæssige 
sammenhænge? Bogen om Karens 
Minde handler ikke alene om en 
tid, der var, den har også nutidige 
aspekter: Er der også i dag menne-
sker i svært afhængige situationer, 
der lever en ”asyltilværelse”, som 
alene består i pasning og pleje – 
eks. i bofællesskaber, på plejehjem 
etc.? Hvordan ser de økonomiske 
fordelingstal ud i forholdet mellem 
svært afhængige og mindre afhæn-
gige brugergrupper? Og er der 
aspekter af ligeværdighedsproble-
matikken, det i den sammenhæng 
vil være vigtigt at fokusere på? De 
kodeord, der udmøntede sig i den 
”ny” åndssvageforsorg fra 1959 og 
frem til 1970 var normalisering, 
ligeværdighed og rettighed. Hvor-
dan tolkes disse begreber i dag i 
forhold til vor tids ”asylister”?

—  o  —

Litteratur:
Kirkebæk, Birgit: 
Da de åndssvage blev farlige. 
Forlaget SocPol, Holte 1993.
Kirkebæk, Birgit: 
Defekt og deporteret. Livø-Anstalten 
1911 – 1961. 
Forlaget SocPol, Holte 1997. 
Kirkebæk, Birgit: 
Normaliseringens periode. Dansk 
åndssvageforsorg 1940-1970 med sær-
ligt fokus på forsorgschef N.E. Bank-
Mikkelsen og udviklingen af Statens 
Åndssvageforsorg 1959-1970. 
Forlaget SocPol, Holte 2001.
Kirkebæk, Birgit: 
Letfærdig og løsagtig – kvindeanstal-
ten Sprogø 1923-1961. 
Forlaget SocPol, Holte 2004.
Kirkebæk, Birgit: 
Uduelig og ubrugelig. Åndssvageasylet 
Karens minde1880-1987. 
Forlaget SocPol, Holte 2007.



17UDVIKLING NR. 1 - 2008

Computerprogram 
lærer udviklingshæmmede 
børn at læse og tale 
Af Lene Elsig Dalgaard,  
Inclusion Software,  
Malling

Indlæringsprogrammet ”Taler for 
mig selv Plus” er netop udkommet. 
Programmet udvikler talesproget hos 
udviklingshæmmede børn i takt med, 
at de lærer at læse. Og så stimulerer 
det børnene intellektuelt – et hidtidigt 
blindt punkt i Danmark

Den danske version af det engelsk-
sprogede program ”Speaking for 
Myself Plus” udgives af firmaet 
Inclusion Software fra Århus. 
Direktør Lene Elsig Dalgaard ken-
der selv til frustrationerne over 
ikke at kunne tilbyde sin datter 
med Downs Syndrom tilpassede 
intellektuelle udfordringer. Hun 
mener, at der i Danmark er en 
alarmerende mangel på IT-værk-
tøjer til børn og unge med udvik-
lings-handicap: ”Jeg har tit talt 
med forældre og pædagoger, der 
er frustrerede over manglen på 
interaktive læringstilbud til børn 
med for eksempel Downs. Alle 
mennesker har brug for at udnytte 
deres fulde potentiale, og det gæl-
der også børn med udviklingshan-
dicap.” Siden programmet udkom 
den 29. november i 2007, har Lene 
Elsig Dalgaard oplevet begejstrede 
tilbagemeldinger fra kunderne: 
”Flere skoler og institutioner har 
straks iværksat deciderede indlæ-
ringsprojekter. Det vidner om, at Læringsprogrammets forside 
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behovet for denne type lærings-
værktøj er til stede”.

Det skulle vi have haft 
for længe siden
Talepædagog Jytte Jordal er aner-
kendt forfatter til flere bøger om 
brugen af PC i taleundervisning.  
Hun ville gerne have haft dette 
specialprogram for længe siden, 
for hun mener, det rammer plet i 
forhold til målgruppen.

”Det er en fantastisk god begyn-
delse; det er underholdende og 
afvekslende, hvilket jo er vigtigt, 
når der er tale om børn med indlæ-
ringsproblemer. Og så kan jeg godt 
lide enkeltheden ved programmet. 
Der er et entydigt forhold mellem 
billeder og det skrevne ord, sådan 
at barnet får brug for alle sanser. 

Det er min opfattelse, at bør-
nene hurtigt kan lære at sidde selv 
og arbejde med programmet. Det 

at arbejde med en computer gør, 
at man hele tiden er aktiv. Man er 
nødt til at klikke, bevæge musen og 
så videre, og de motoriske bevæ-
gelser øger koncentrationen - som 
igen øger indlæringen.”

Også for ikke-handicappede børn
”Taler for mig selv Plus” bygger på 
specialpædagogiske indsigter i de 
processer, der foregår, når børn 
skal tilegne sig talesprog, hvad 
enten der er tale om udviklings-
hæmmede eller små børn. Derfor 
kan programmet sagtens anvendes 
i børnehaver, hvor der i forvejen er 
stigende – også politisk - opmærk-
somhed på børns sproglige udvik-
ling. Chris Madsen er pædagog og 
leder af Børnehaven Ajstrupvej i 
Malling. Han mener, at børn især 
lærer sprog gennem for eksempel 
rytmik og cirkuslege, fordi hele 
kroppen her bliver involveret. Pro-

grammet er et godt supplement til 
de rytmiske lege.

”Programmet er overskueligt, og 
det kører i et roligt tempo, sådan 
at børnene kan følge med. Det er 
også med til at skærpe børnenes 
koncentration - det er godt at få 
lidt ro på kroppen en gang imel-
lem i stedet for at lege cirkushest 
hele dagen, siger han.”

Misforstået omsorg giver parallel-
samfund
Danmark er bagefter, når det hand-
ler om at inkludere vores udvik-
lingshæmmede medborgere. Hvil- 
ket blandt andet viser sig ved, at 
der ikke fandtes tilstrækkeligt med 
dansk specialsoftware til udvik-
lingshæmmede børn, før jeg selv 
besluttede mig for at udgive det. 

”Vi laver parallelsamfund, der 
adskiller de handicappede fra 
resten af befolkningen. Mange 

”Billedkort” 
Hjælper børnene til at tilegne sig 

og udtale dagligdags ord

”Børnerim”
Forstærker børnenes huske- og læsefærdigheder 

ved at lytte til, gentage eller udtale 
de manglende ord 
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forældre har den opfattelse, at det 
er synd for de handicappede børn 
at omgås almindelige børn, men 
tværtimod; børnene lærer meget 
af det.  Derfor er det også synd, 
at så mange handicappede børn 
sidder i specialklasser, der fagligt 
ikke kan tilbyde børnene tilstræk-
keligt med udfordringer. Ofte går 
der meget tid med hygge. For helt 
ærligt, hvor god bliver man til at 
snakke, hvis man kun er sammen 
med nogen, der også taler dår-
ligt?!”

Fakta om ”Taler for mig selv Plus”
Programmet er udviklet specielt til 
børn uden talesprog. De udvikler 
talesproget i takt med, at de lærer 
at læse. I spil, opgaver og børne-
rim bruges tegn og symboler som 
’bro’ til det talte og skrevne sprog. 
Tempoet er langsommere end i 
programmer til normalt funge-

rende børn og stresser derfor ikke 
barnet. Udfordringerne er tilpas-
set behovene hos børn med udvik-
lingshandicap og specifikt til børn 
med Downs Syndrom.

Selv om programmet er udviklet 
til børn med Downs Syndrom og 
andre syndromer, bruges det også 
til børn med autisme, ordblindhed 
og hørehandicap samt til børneha-
vebørn og tosprogede børn. Licen-
serne til institutionsbrug suppleres 
af en malebog samt fysiske kort 
med ord og billeder, som kan bru-
ges på forskellige måder.

”Taler for mig selv Plus” udkom 
den 29. november 2007. Det sæl-
ges både til institutioner og private 
og kan købes gennem Inclusion 
Software (www.inclusion.dk).

Yderligere information: 
journalist 
Lene Elsig Dalgaard
Inclusion Software, 
Nyløkkevej 54
8340 Malling
Tlf: 86 93 15 26
Mobil: 51 37 26 37
Mail: leneelsig@inclusion.dk 
www.inclusion.dk

”Historier”
Fremmer talesproget og læsefærdigheder 

gennem dagligdags situationer

”For sjov”
Styrker blandt andet evnen til at genkende lyde 

og tal og til at skelne mellem forholdsord
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Drevet til vanvid 
Af Peter Rodney, psykolog

Pædagogens personlighed kan inva-
deres, når man arbejder med udvik-
lingshæmmede med psykiske vanske-
ligheder. 

I denne artikel beskriver psykolog 
Peter Rodney, hvad man kan gøre for 
at undgå situationen. 

Noget af det mest belastende pæda-
gogiske arbejde der findes er arbej-
det med udviklingshæmmede, der 
- ud over deres kognitive funktions-
nedsættelse - også har problemer 
med social forståelse, empatifor-
styrrelse, en personlighedsmæssig 
diffus tilstand og måske problema-
tikker, der ligner psykiatriske lidel-
ser, Den almindelige forestilling 
om pædagogen som neutral/pro-
fessionel medarbejder holder ikke, 
når der er tale om så komplekse 
problemstillinger. 

Alle problematikkerne er hel-
digvis sjældent på banen samtidig. 
Men flere af sådanne psykiske van-
skeligheder skaber opgaver, som 
ikke kan klares med almindelige 
pædagogiske strategier. Problem-
felter der ofte involverer og berø-
rer medarbejderen på et person-
ligt plan.  

Balance mellem det professionelle 
og det personlige
Det ligger dybt i alt pædagogisk 
arbejde, at medarbejderens person 
eller selvforståelse bliver inddraget 
i arbejdet. De pædagogiske kom-
petencer er karakteriseret ved ikke 
udelukkende at blive lært via en 
uddannelse. På seminariet læres 
om grundlæggende pædagogisk 
tænkning. Men det er i det prakti-
ske arbejde, at pædagogen udvik-

ler sin personlige stil. Det er den 
måde, hvorpå den enkelte medar-
bejder forvalter det pædagogiske 
grundmateriale, der udvikler stra-
tegierne og metoderne.. Selv om 
professionaliseringen er udtalt, 
har arbejdet med mennesker såle-
des et meget personligt aspekt. 
Den pædagogiske profession er 
en hårfin balance mellem det 
professionelle og det personlige. 
Især fordi arbejdet med den her 
beskrevne målgruppe er karakte-
riseret ved en usædvanlig overskri-
delse af de personlige grænser. For 
at holde denne balance, er det vig-
tigt, at kunne analysere eller skel-
ne mellem personlige og organi-
satoriske (hvordan det pædagogi- 
ske arbejde er tilrettelagt) årsager  
til problematiske og opslidende 
situationer. 

Årsagsanalyser
Når den enkelte bruger fremstår 
med et mix af de nævnte problema-
tikker kan en årsagsanalyse derfor 
være central. Men at arbejde med 
psykiske forsvarsprocesser hos den 
udviklingshæmmede kræver åben-
hed. Både hos den enkelte pæda-
gog og i teamet. Det er nødvendigt 
at se på, hvordan disse processer 
rammer den enkelte pædagog. Det 
kan fx være oplevelser af, at man 
bliver personlig såret; ”Nu har jeg 
gjort så meget, og så får man bare 
lort i hovedet”, eller ”hun siger, 
jeg ikke kan lide hende, efter alt 
det jeg har gjort”.

Man skal passe på hverdags-
forståelser
Mange af brugerens handlinger er 
ikke til at forstå ud fra almindelig 

mellemmenneskelig logik. Hvis 
man som medarbejder ikke forstår 
meningen med en brugers adfærd 
- dvs. ikke forstår hvorfor hun 
gør sådan eller sådan - så begyn-
der medarbejderen eller teamet i 
mange tilfælde at udvikle egne for-
ståelsesrammer. Disse antagelser 
kan være enkle og basere sig på de 
umiddelbare forudsætninger, man 
har for at forstå handlingerne. 
Men sådanne pædagogiske hver-
dagsforståelser indeholder fx ofte 
motiver, der ligger fjernt fra den 
udviklingshæmmedes. En analyse 
af forudsætningerne for brugernes 
handlinger er derfor vigtig.

Motiverne bag aggressioner
Den udviklingshæmmedes motiver 
er sjældent af aggressiv karakter i 
sig selv. Adfærden har ikke til hen-
sigt at gøre skade. Hvis reaktioner-
ne har deres oprindelse i de nævn-
te psykiske personlighedskonstel-
lationer, så er det vigtigt at forstå 
deres betydning eller mening for 
den enkelte bruger. Handlinger-
ne kan have en personligheds- 
mæssig stabiliserende funktion. En 
stol gennem luften er ikke nødven-
digvis et angreb på pædagogen, 
men en afstivning af en svag eller 
ufuldstændig personlighed. Og  
de psykiske eller primitive forsvars-
mekanismer er ubevidste for bru-
geren.

Borderlinepersonligheden
En af de psykiske forsvarsmeka-
nismer er borderline-personlighe-
den. Det er et begreb, der spæn-
der bredt. Lige fra det psykotiske 
til det neurotiske. Det bør i denne 
sammenhæng mere forstås som en 
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personlighedsorganisation end en 
egentlig sygdomstilstand. En bru-
ger med borderline-personlighed 
har en særlig evne til at finde svag-
heder hos medarbejderen. Ved 
forsvar mod denne indtrængning 
opstår ofte skyld hos pædagogen. 
Udsagn som “Du kan ikke lide 
mig!” vækker sårbarhed hos pæda-
gogen, der vil forsøge at argumen-
tere mod synspunktet. Brugeren 
fremstår fx med et krav om, at bli-
ve behandlet som noget særligt og 
kan overføre/projektere sine indre 
“dårligdomme” til pædagogen, 
som således kan føle sig utilstræk-
kelig. Det er vigtigt at understrege, 
at disse handlinger er forsvarsme-
kanismer, der er identitetsstøtten-
de for den enkelte bruger.

Under huden på pædagogen 
De metoder, den enkelte beboer 
benytter, er ofte meget fokuseret 
på kontrol og styring af miljøet, 
dvs. de andre beboere og perso-
nalet. Denne styring bliver ofte 
vurderet som meget negativ. Bru-
geren overskrider ofte den profes-
sionelles personlige grænser med 
trusler om vold. Som reaktion kan 
pædagogen starte en slags for-
handlingssituation eller en række 
undvige manøvre. På den måde er 
beboeren allerede kommet under 
huden på pædagogen. 

Pædagogen vil i kraft af sin pro-
fessionalitet gerne støtte/forstå/
nå brugeren, der ofte fremstiller 
sig selv som et uelsket og hjælpe- 
løst barn med en ond skæbne.  
Men brugeren vil ikke hjælpes. I 
hvert fald ikke i den forstand, som 
pædagogen forstår hjælp. Proble-
met skal ikke løses, men holdes i 
kog, så det kan forsvare brugeren 
mod sin egen “skæve” personlig-
hed.

Hvis pædagogen oplever ikke at 
kunne hjælpe brugeren, er der en 
risiko for, at det fører til en gene-
rel usikkerhed eller angst for ikke 
at slå til. Både på et personligt og 
et professionelt plan. Det kan føre 
pædagogen ind i en rolle, hvor 
vedkommende ikke forstår sig selv, 
fx sin vrede mod brugeren.

Pædagogiske strategier
Processerne skal ”opfanges” i hver-
dagen, så de ikke sætter sig fast, 
hverken i de professionelle rela-
tioner eller hos den enkelte pæda-
gog. 

Hvis processerne ikke bliver for-
stået kan det medføre:
• Optrapning af konflikterne mel-

lem bruger og pædagog
• Opslidning af personale
• Samarbejdsproblemer
• Højt sygefravær

Håndtering af projektioner
En af måderne at opfange pro-
jektioner på er at rumme dem. 
Dvs. ikke at lade sig følelsesmæs-
sigt opsluge af dem, men at forstå 
deres betydning for den enkelte 
bruger. Det betyder, at man ikke 
skal afvise udsagn ud fra en følel-
sesmæssig eller logisk tilgang; ”du 
må da kunne forstå, at hun bliver 
ked af det” eller ”nej, det er ikke 
rigtigt at….”. Hvis brugeren ikke 
bliver hørt og set i sine udbrud, 
så har forsvarsmekanismerne ikke 
opfyldt deres identitetsunderstøt-
tende formål hos brugeren. Bruge-
ren skal således ikke afvises med, 
at ”det vil vi ikke se/høre her”. I 
stedet skal vedkommende fx høres 
på et niveau og udfordres på et 
andet. Hvis brugeren siger ”du skal 
dø”, kan man svare ”hvornår ville 
det være bedst?”. Dette er ikke et 
eksempel på, hvordan man skal 
svare, men et eksempel på, hvor-
dan man kan svare ud fra en ana-
lyse af brugerens behov for reak-
tion. De konkrete udformninger af 
reaktioner skal også altid tilpasses 
den enkelte institutions kultur og 
den enkelte medarbejders person-
lighed. 

Supervision 
Pædagogen, eller teamet, må al-
drig opleve at være alene i dette 
“kaos”. Vejen til at undgå dette er 
supervision. Supervision skaber 
det refleksive rum, der analyserer 
brugerens adfærd. Dvs. udvikler 
for-ståelsesrammer, der kan give 
mening for gruppen af medarbej-
dere. Det kan være i forhold til 
noget af det, der virker uforståe-
ligt; som at brugeren ikke vil tage i 
mod pædagogernes hjælp.

Supervisionsprocessen kan også, 
via den nye forståelse, give ideer 
til konkrete pædagogiske tiltag. I 
tiden mellem supervisionsmøder-
ne afprøves de nye tiltag og effek-
ten af dem er kilde til ny viden. 
Supervisionen er rummet, hvor 
medarbejdernes forklaringsbille-
der bliver genfortolkede og nogle 
gange sat sammen til billeder, der 
kan give ny information. Det cen-
trale er, at pædagogen/gruppen 
føler sig hjulpet og stadig er den, 
der ”bestemmer” på institutionen.
At rumme brugerens problema-
tikker er ikke at indtage en passiv 
holdning. Men et forsøg på at for-
stå brugerens behov for eksistens 
eller overlevelse. Pædagogen skal 
turde lade sig involvere i bruge-
rens univers, men samtidig bevare 
sin egen integritet. 

Peter Rodney, e-mail: pr@ibos.dk
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MELLEMLEDERKONFERENCEN:

Strukturreformen 
præger stadig 
udviklingen Af Per Roholt

Med 12 måneder på bagen præger 
strukturreformen stadig udviklin-
gen i den sociale sektor.
   Naturligt nok var reformen og 
dens opfølger, Kvalitetsreformen, 
derfor stadig i centrum, da mel-
lemledere fra hele Danmark mød-
tes til Socialt Leder Forums Mel-
lemlederkonference i slutningen 
af oktober 2007.
   - Vi kan konstatere, at der er sti-
gende fokus på, at vi i den offentli-
ge sektor kan levere de ydelser og 
resultater, der forventes fra bor-
gerne. Det betyder i praksis, at kra-
vet om kvalitet i opgaveløsningen, 
metodeudvikling af den daglige 
pædagogiske praksis of dokumen-
tation er øget, siger formanden for 
Socialt Leder Forum, forstander Ib 
Poulsen, ASABO og fortsætter:
   - Og med en Kvalitetsreform vil 
der i endnu højere grad blive sat 
fokus på ledelse, mål og værdier, 
som skal omsættes til god socialpæ-
dagogisk praksis – men hvordan er 
det nu lige, vi gør det – og hvornår 
skal vi nå at gøre det?
  Det var nogle af de spørgsmål, 
som konferencen greb fat i, og et 
bud på en løsning kom fra Ditte 
Hughes, afdelingschef i Region 
Midtjyllands afdeling for Udvikling 
og Arbejdsmiljø, der sammenlig-
nede den moderne mellemleder 
med Palle fra børnebogen Palle 
Alene i verden:
   - Mellemlederen har mange rol-
ler og funktioner. Det kræver, at 

mellemlederen er sig sin rolle og 
funktion meget bevidst, for mel-
lemlederen har afgørende betyd-
ning for den brugeroplevede 
kvalitet samt for medarbejdernes 
engagement og trivsel, sagde Ditte 
Hughes blandt andet, og under-
stregede at fremtidens mellemle-
derrolle bliver at få stadig mere 
selvstændige teams til at handle ud
fra en fælles vision – samtidig med 
- at det sikres, at den enkelte med-
arbejders innovative potentiale 
kommer til udfoldelse. Kommuna-
le ledere der lykkes er kendetegnet 
ved, at de har relationel forståelse, 
i stand til at yde tillidsvækkende 
sparring er parat til at foretage 
konfronterende interventioner og 
insistere på uddelegering samt i 
stand til at handle under pres.
   Hendes synspunkter blev sup-
pleret af en anden oplægsholder, 
Holger Højlund, adjunkt på Insti-
tut for ledelse, på Politik og Filoso-
fi, CBS, der pegede på, at kampen 
om kvaliteten først lige er begyndt. 
   - I stedet for at være et begreb, 
der ledes med, udmatter det lede-
re og sender organisationer ud i 
stormvejr, sagde Holger Højlund 
og talte for at finde et fælles kva-
litetsbegreb for den offentlige sek-
tor.

Målet blev nået
Formålet med oplæggene og den 
efterfølgende debat på konferen-

ces førstedag var at sætte mellem-
lederens rolle i fokus, og det lykke-
des vurderer formanden for Social 
Leder Forum, Ib Poulsen:
   - Det er også nødvendigt. For hvis 
Kvalitetsreform skal lykkes, det vil 
sige både at sikre bedre velfærd til 
borgerne og bedre vilkår og stør-
re arbejdsglæde for de offentligt 
ansatte, der leverer velfærden, ja, 
så er vi nødt til at sikre mellemle-
derne de nødvendige kompeten-
cer og reelle muligheder for at 
kunne medvirke til både at lede og 
udvikle de enkelte tilbud. 
   Ellers kan det i sidste ende blive 
så som så med kvaliteten, mener 
formanden for Socialt Leder 
Forum, der stod bag konferencen 
på Hotel Nyborg Strand den 22. 
og 23. oktober.
   Læs mere om Kvalitetsreformen 
på www.kvalitetsreformen.dk

Ditte Hughes:
Kodeks for 
god offentlig ledelse 

1 Du afklarer dit ledelsesrum 
med den politiske leder

2 Du påtager dig ansvaret for, 
at de politiske mål efterle-
ves i hele organisationen

3 Du skaber en organisation, 
der er lydhør og kan påvir-
ke omverdenen

4 Du skaber en organisation, 
der handler som en del 
af en sammenhængende 
offentlig sektor

5 Du kræver, at organisatio-
nen har fokus på resultater 
og effekter

6 Du har udsyn og arbejder 
strategisk med udviklingen 
af din organisations opga-
veløsning

7 Du bruger din ret og pligt 
til at lede organisationen

8 Du udviser professionel og 
personlig integritet 

9 Du værner om den offent-
lige sektors legitimitet og 
de demokratiske værdier
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MELLEMLEDERKONFERENCEN:

Klemt mellem leder og kolleger:
Mellemlederen - den fagligt 
fremmeste eller … ? Af Per Roholt

Midt i hverdagens ræs står mel-
lemlederen – bogstaveligt talt - lige 
imellem lederen og kollegerne. 
Det betyder, at mellemlederen 
har mange hensyn at tage og rol-
ler at varetage, eller i hvert fald så 
mange roller som mellemlederen 
nu vælger at tage på sig eller bliver 
påtvunget.

- I hverdagen er man jo først og 
fremmest bindeled mellem den 
egentlige leder men også kollega 
med medarbejderne. Det er en 
stor udfordring for mellemlede-
ren. Ofte har man fået en viden af 
ledelsen i kraft af sin stilling, men 
samtidig skal som mig kunne ind-
gå i normeringen og deltage i det 
daglige arbejde på lige fod med 
sine kolleger, siger Jonas Jeppson, 
der er mellemleder på Helhedstil-
buddet Bank-Mikkelsensvej 20-28, 
Gentofte. For ham er de mange 
roller en daglig udfordring:

- I hverdagen gælder det om at 
være loyal både over for sin chef 
og over for en kollega. Det er en 
hård opgave, og det afspejler sig jo 
også i, at mange vægrer sig ved at 
påtage sig den opgave. Løsningen 
er at finde sine egne ben at stå på 
og gøre sig det klart, hvilke roller 
man har og er nødt til at påtage 
sig som mellemleder, mener Jonas 
Jeppson.

Brug for andre kompetencer
Ofte er mellemlederen egentlig 
valgt til jobbet som den fremmeste 

blandt ligemænd. Men rollen som 
mellemleder kræver typisk kom-
petencer som er helt nye for selv 
den bedste medarbejder. Det kan 
være alt fra opgaven med at lede 
andre til ansvaret for at udvikle en 
strategi, der skal sikre tilbuddets 
overlevelse i en markedsgjort ver-
den eller implementeringen af nye 
metoder i hverdagen til dokumen-
tation og evaluering. 

- I alt det gælder det om at holde 
hovedet koldt, mener Mona Meyer, 
der er faglig leder på pensionatet 
Hulegården i Brøndby:

- Den største udfordring for en 
ny mellemleder er at gøre sig klart, 
at man er leder. Man må ikke sny-
de sig selv og tro, at man stadig 
kan arbejde med på gulvet som 
ligeværdig med sine tidligere kol-
leger. Går ind i en praktisk opgave 
i hverdagen og hjælper med gulv-
vasken eller med en beboer, så 
skal det være fordi, man vurderer, 
at der ud fra en ledelsesmæssig 
vinkel er brug for at man giver en 
hånd med. I stedet skal man kunne 
uddelegere arbejdet, for hvis man 
ikke giver medarbejderne ansvar 
og medindflydelse, så overtager 
man deres arbejde, mener Mona 
Meyer.

Hun bruger selv 100 procent af 
sin hverdag på ledelse og indgår 
ikke i normeringen, men den situ-
ation er ikke opstået af sig selv:

- Tidligere havde tilbuddet en 
leder og stedfortræder, der begge 

var med i normeringen og mødte 
klokken 7 om morgenen. Det sag-
de jeg nej til, for så ville jeg ikke 
kunne gøre udføre mit ledelses-
arbejdet ordentligt, mener Mona 
Meyer, der bakkes op af Irene 
Spens Christiansen, Rosenholm, 
Herning, der selv indgår i norme-
ringen:

- Vi skal hele tiden tænke nyt og 
anderledes, og det kan være svært 
at følge med i udviklingen, når 
man samtidig skal yde i forhold 
til beboerne og give faglige råd og 
vejledning til medarbejderne. Jeg 
ved at det er meget hårdt for nogle 
mellemledere, men heldigvis har 
vi et godt samarbejde her, hvor 
der er plads til komme med gode 
ideer og lytte til hinanden, og det 
gør rigtig meget i hverdagen, siger 
Irene Spens Christiansen.

Husk du er leder
Anne Fynboe Madsen peger på, at 
netop kunsten at huske, at man er 
leder er specielt vigtig i den aktu-
elle situation, hvor de mange for-
andringer i den sociale sektor stil-
ler krav til mellemlederne om at 
fungere som oversættere af foran-
dringerne:

- En af de største udfordringer 
for mig som leder er at få de ydre 
krav og rammer til at hænge sam-
men med de indre forventninger, 
så der bliver sammenhæng i hver-
dagen, mener Anne Fynboe Mad-
sen, der er afdelingsleder på Bo/
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Aktivitetscenter Marie Magdalene, 
Ryomgård.

- Min vigtigste opgave er at over-
sætte de mange nye krav, så med 
arbejderne kan se, hvad de betyder 
i praksis og få skabt forståelse for 
den opgave, som vi er blevet bedt 
om at løse, siger Anne Fynboe 
Madsen og understreger at struk-
turreformen har medført mange 
nye opgaver, lige fra overgangen 
fra amt til kommune, præsentation 
på Tilbudsportalen, nyt it-system 
samt indførelsen af Bosted Syste-
met:

- Vi er stillet over for øgede krav 
om dokumentation og synliggørel-
se af resultaterne af vores indsats, 
og det kan vi blandt andet gøre, 
fordi vi har indført Bosted Syste-
met. En ny opgave som vi skal have 
implementeret i hverdagen, og 
som udfordrer medarbejdere og 
ledelse, siger Anne Fynboe Mad-
sen.

Den succesfulde 
leders 5 kerne-
kompetencer

• Relationel forståelse
• Tillidsvækkende sparring
• Konfronterende inter- 

vention
• Insisterende delegering
• Rodfæstet under pres

(Kilde: Væksthus for ledelse, KL 
og KTO)

Hvad fik du mest
ud af på mellem-
lederkonferencen?
Anne Fynboe Madsen
Bo/Aktivitetscenter Marie Magdalene, Ryomgård

Jeg deltog i mellemlederkonferencen for første gang, men det var 
meget positivt og veltilrettelagt. For mig var det bedste at opleve, at 
jeg er en del af et større fællesskab, at det ikke bare er mig der går og 
tumler med de samme udfordringer som jeg gør. Det var også rart at 
møde folk som jeg kender og høre de gode oplæg, der var med til at 
sætte ord på meget af det, som man går og tænker på i hverdagen.

Mona Meyer
Hulegården, Brøndby

Det er 6.gang, at jeg var med på mellemlederkonferencen, og hvor er 
jeg glad for den nye viden og inspiration, som jeg får ved at deltage. 
Jeg synes især, at Ditte Hughes indlæg om mellemlederens mange 
roller var godt, overskueligt og struktureret, lige som jeg var vild med 
den humor, som Gunnar Ørskov lagde for dagen, da han talte om, 
hvordan vi kan kommunikere i et samfund, der i forvejen er overfyldt 
med kommunikation.

Jonas Jeppson
Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej 20-28, Gentofte

Jeg deltog for første gang og var end ikke tiltrådt som leder endnu, så 
det var nyt for mig på alle leder og kanter. Jeg synes oplægsholderne 
var gode, men der var ikke meget nyt at hente. Men til gengæld fik 
jeg sat fokus på en række vigtige områder, som jeg skal bruge i min 
nye lederrolle. Desuden fik jeg meget ud af at diskutere med andre 
ledere, og jeg traf i hvert fald én anden leder, som jeg gerne vil træk-
ke på fremover i forskellige sammenhænge.

Irene Spens Christiansen 
Rosenholm, Herning

For mig var det første gang jeg deltog i mellemlederkonferencen, 
men jeg har i mange år deltaget på Socialt Leder Forums lederkon-
ference.  For mig var den bedste oplevelse, at vi med paneldebatten 
fik sendt et budskab til Christiansborg om, at pædagoguddannelsen 
er blevet for kort og for bred for jeg synes selv, at den er for ringe i 
forhold til de specialiserede krav. Og så var Ditte Hughes helt kanon. 
Hun er så konkret hver gang og virkelig god at høre.
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MELLEMLEDERKONFERENCEN:

Konferencen skabt af deltagerne:
Fokusgruppe gav input 
til programmet Af Per Roholt

Hvad optager egentlig mellemle-
derne i dag? Det spørgsmål stillede 
Socialt Leder Forum i foråret 2007 
sine medlemmer i form af en sær-
lig temadag, hvor en fokusgruppe 
fik lejlighed til at udveksle ideer 
om emner, indhold og oplægshol-
dere.

Resultatet blev fire spændende del-
foredrag om mellemlederens rolle 
i den pædagogiske metodeudvik-
ling på Mellemlederkonferencens 
andendag i oktober.
• Karen Krogh Pedersen, center- 

leder i Tønder Kommune talte 
om anerkendende pædagogik 
med udgangspunkt i kommu-
nens projekt med at implemen- 
tere metoden i hverdagen.

  Læs mere på www.cvusonderjylland.
dk/index.php?cccpage=Uofp4_70

• René Buch Nielsen, udviklings-
konsulent på Region Midtjyl-
lands Center for Kvalitetsud- 
vikling satte fokus på resulta-
terne af det landsdækkende 
projekt, Brugerinddragelser og 
selvbestemmelse for mennesker 
med handicap. Projektet blev 
gennemført efter Gennembruds- 
metoden, der går ud på at til-
passe viden om best practice 
til lokale forhold gennem en 
kontinuerlig afprøvning af for-
andringstiltag og gennem erfa-
ringsudveksling i et netværks-
samarbejde. Læs mere på www.
videnscentergennembrud.dk

• Jørgen Juul, forstander ved Bo/
Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej 
fortalte om hvad der sker når 
angsten helt eller delvist bliver 
styrende for pædagogernes ind-
sats med udgangspunkt i projek-
tet, Konflikthåndtering i pæda-

gogisk virksomhed – når solda-
ter arbejder sammen med pæda-
goger. I projektet lavede man en 
rolleopdeling, så pædagoger var 
pædagoger og sikkerhedsfolk var  
sikkerhedsfolk.

• Marie Louise Knigge, konsulent 
i Handicapenheden ved Service-
styrelsen udpegede maden i 
botilbudet som et helt centralt 
forhandlingsområde, som sætter 
spændingerne mellem selvbe-
stemmelse og kontrol i spil – og 
hvor det ofte er personalet, der 
ender med at sætte sundheds-
dagsordenen. Med undersøgel-
sen Mad til forhandling, belyste 
hun sammenhængen mellem 
livsstil, overvægt og de særlige 
livsbetingelser som er gældende 
for mange udviklingshæmmede. 
Læs mere om undersøgelsen  
på www.ufch.dk/files/filer/pub-
likationer/mad_til_forhandling.
pdf  

- De fire foredrag viste på eksem-
plarisk vis, hvordan ny viden og 
teori hænger tæt sammen med 
praksis og ikke mindst, hvilken 
rolle mellemlederen kan og bør 
spille i den pædagogiske metode-
udvikling, mener Ib Poulsen, der 
samtidig er glad for, at det i prin-
cippet var deltagerne selv, der hav-
de været med til at sætte fokus på 
netop disse fire områder.
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- Det er i jo praksis, at vi får erfa-
ringerne med, hvad der virker, 
men det er gennem metodeudvik-
ling og dokumentation, at vi kan 
dele og udvikle den viden til nye 
og bedre indsatser på det sociale 
område, siger Ib Poulsen, formand 
for Socialt Leder Forum. 

Tag selv del i udviklingsarbejdet
Arbejdet med at planlægge næste 
Mellemlederkonference starter 
allerede nu. 

Lige som i 2007 inviterer Socialt 
Leder Forum interesserede til at 
være med til at udvikle den næste 
mellemlederkonference, der igen 
afholdes på Fyn i efteråret 2008. 

- Vi har brug for en række mel-
lemledere, der vil deltage i en 
særlig Udviklingsdag her i januar-
februar måned, hvor vi ved hjælp 

af udviklingsværktøjet ”Lemniska-
ten” vil forsøge at nytænke ele-
menter i mellemlederkonferencen 
med baggrund i deltagernes egne 
ønsker og behov, siger formanden 
for Socialt Leder Forum, forstan-
der Ib Poulsen, ASABO.

Arbejdet med Lemniskaten er i 
sig selv en indføring i et pædago-
gisk værktøj. Selve ordet, Lemni-
skaten, er et græsk ord, der står for 
uendelighedstegnet, og det er sam-
tidig en model til dynamisk udvik-
ling af dømmekraft, som påpeger, 
at dynamiske udviklingsprocesser 
ikke behøver at have som forud-
sætning, at de blev gennemført i 
en logisk rækkefølge eller lineært 
faseopdelt. Tværtimod viser bru-
gen af værktøjet, der er udviklet af 
hollænderen A.H. Bos, at rækkeføl-
gen i aktiviteterne, der har til for-

mål at undersøge og finde udvik-
lingsmuligheder, er irrelevante for 
den optimale udviklingsproces.

- Ved at arbejde med denne 
metode håber vi at kunne få den 
rette inspiration og gode ideer til 
både indhold og form for de kom-
mende års konferencer, siger Ib 
Poulsen. 

Alle kan tilmelde sig hos Socialt 
Lederforum, men arrangørerne 
forbeholder sig ret til at vælge 
blandt de interesserede, idet der 
er behov for størst mulig geogra-
fisk spredning og spredning inden 
for flest mulige arbejdsområder. 

Alle interesserede og mellemle-
dere med gode ideer i øvrigt er vel-
komne til at sende en e-mail med 
navn og e-mail-adresse til Socialt 
Leder Forums sekretariat på mail@
socialtlederforum.dk

         Lemniskaten 
 
(Bos. 94 ”Lemniskaten – en model til udvikling af dynamisk udvikling af  
dømmekraft” p. 405) 

 
Modellen er et værktøj til udvikling og beslutningstagning- en metode til at 
ordne sanseindtryk, forklaringer og mål, så de fører frem til handling. 
Bos forklarer sin model således: 
  
”  A. Spørgsmålet man stiller sig selv eller bliver stillet. 
   B. De iagttagne situationer. 
   C. De fundne årsagsforklaringer. 
   D. Når man ser fremad, og stiller mål op. 
   E. Handlinger og ny praksis.” 

(Bos. 1994 p.405 ) 
 

B D

    A

C E         Lemniskaten 
 
(Bos. 94 ”Lemniskaten – en model til udvikling af dynamisk udvikling af  
dømmekraft” p. 405) 

 
Modellen er et værktøj til udvikling og beslutningstagning- en metode til at 
ordne sanseindtryk, forklaringer og mål, så de fører frem til handling. 
Bos forklarer sin model således: 
  
”  A. Spørgsmålet man stiller sig selv eller bliver stillet. 
   B. De iagttagne situationer. 
   C. De fundne årsagsforklaringer. 
   D. Når man ser fremad, og stiller mål op. 
   E. Handlinger og ny praksis.” 

(Bos. 1994 p.405 ) 
 

B D

    A

C E

Kilde: Springet er afhængigt af afsættet - Danmarks Pædagogiske Universitet Speciallæreruddannelsen 2. del,
Gitte Fabricius & Tine Heilman
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Af Peter Tøttrup, Vasac Slagelse,  
Slagelse Kommune.

Der var nerver på blandt deltagerne 
i Hobro den 27/10 2007, da der for 
12. gang blev afholdt melodigrand-
prix for udviklingshæmmede. Der 
var i år nemlig lagt op til en usæd-
vanlig tæt og spændende musikdyst 
mellem de ti handicapbands, der 
var kommet igennem nåleøjet og 
udtaget til konkurrencen.

Rammen om grandprixet var 
Hobro Idrætscenter og i den store 
hal var der dækket op til kaffe og 
kage til de ca. 900 tilskuere, der 
forventningsfulde skulle overvære 
en af årets helt store begivenheder 
for udviklingshæmmede. 

På langsiden midt i salen var sce-
nen placeret, flot pyntet og med 
overdådigt lys. Pludselig strøm-
mede en pompøs vignet ud fra det 

store lydanlæg og badet i scenelys 
stod grandprixets to konferencier-
er, der skulle guide publikum gen-
nem eftermiddagens underhold-
ning. Showet var i gang.

Og sikke et show.
De ti veloplagte orkestre trykke-

de deres musik ud over scenekan-
ten og gav den alt hvad den kunne 
trække for at overbevise såvel pub-
likum som den kritiske jury om at 
netop deres sang var årets bedste.

De ti deltagende orkestre var:
• Krudtuglerne, Faxe
• Trepas Band, Viborg
• Klub 85, Randers
• Pop & kompagni, Ndr. Sundby
• Nordlyset, Kolding
• Vasac Band, Slagelse
• Bluebird, Esbjerg
• Mickey Rean, Varde
• Musikværkstedet, Gram
• Go-4-it, Kalundborg

Handicapgrandprix 2007
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Ikke kun musikken var i fokus 
for mange af orkestrene havde 
samtidigt gjort rigtig meget ud af 
at levere en underholdende per-
formance, som flot blev gengivet 
på de to storskærme ved siden af 
scenen. Udover at vise nærbille-
der af kunstnerne når de spillede 
og sang, præsenteredes hver band 
også med en videospot på skær-
mene. 

Da alle orkestrene havde spillet 
deres sang skulle juryen votere og 
finde ud af hvilke tre bands der 
skulle gå videre til finalen. 

Hele salen holdt vejret hver gang 
et band blev nævnt og jublen var 
stor, da det sidste af de syv bands 
der tilsammen fik en delt fjerde 
plads, var blevet fundet. Tilbage I 
konkurrencen var nu:

Vasac Band, Slagelse
Bluebird, Esbjerg
Mickey Rean, Varde

Nu udspilledes et drama, hvor ner-
verne sad helt uden på tøjet. De 
tre orkestre var alle opsat på at vin-
de og leverede en kæmpe indsats 
på scenen, der nåede helt ned på 
de bagerste rækker i Hobrohallen. 
Juryen trak sig igen tilbage for at 
votere og dommen faldt:

Mikey-rean blev kåret som årets 
vinder med sangen ”Forårsfest 
I haven”, Blue Bird kom på en 
andenplads med sangen ”Virus” og 
Vasac band blev nummer tre med 

”Det er godt at være to”. Sejrsglæ-
den var enorm ligesom skuffelsen 
også stod malet I øjnene på de, der 
havde regnet med at vinde. 

Glæden ved at deltage var dog 
tilbage I højsædet ved den efter-
følgende grandprixmiddag. God 
mad, hyggeligt samvær og dans til 
et godt orkester er grandprixets 
udmærkede opskrift på et after-
party. 

Grandprix for Handicap bands 
er på mange måder velorganise-
ret og fremstår, ikke mindst ved 
hjælp af Digistudiets lyd afvikling 
og Gistrup Films videoside, som 
et seværdigt og underholdende 
show.

Vi ses næste år til grandprix for 
udviklingshæmmede der i 2008 
afholdes i Faxe.

Se mere på: 
www.handicapgrandprix.dk

Henning S. Sørensen og Peter Harring 
fra Vasac Band i Slagelsefortæller:
Lørdag den 27. oktober var Vasac Band fra Slagelse med i Grand 
Prix 2007 for handicapbands som blev holdt for 12. gang. I år blev 
det afholdt i Hobro. Vasac Band består af syv medlemmer hvor der 
ikke er personaler med på scenen. Da vi kom til grandprixet var vi 
meget spændte om hvordan det hele nu skulle gå om eftermidda-
gen. Det hele gik godt, stemningen var helt i top og vi blev rost til 
skyerne af mange af tilskuerne. Vi kom i finalen for tredje gang og 
fik en flot tredje plads for anden gang i træk. Om aften var der fest 
hvor maden bestod af kyllingefilet, kartofler, paprikasovs og blandet 
salat med dressing og desserten var islagkage hvor der var tryk af alle 
bandene. Maden var fabelagtigt og musikken om aften bestod af tre 
lydfolk som også stod for lyden til grandprixet.
Folk var ellevilde, vi dansede og sang helt vildt til både gamle og nye 
musik klassikere indtil klokken var ca. 23.30.
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Børns adskillelse 
fra familien
Handicaphistorisk 
Tidsskrift
Anmeldelse af Ditte Sørensen

Handicaphistorisk tidsskrift udgi-
ves af Historisk Selskab for Han-
dicap og Samfund og Psykologisk 
Forlag. Selskabet (HSHS) har eksi-
steret siden 1986 med det formål 
at udvikle et sammenhængende og 
tværfagligt handicaphistorisk per-
spektiv.

Handicaphistorie er mere end 
en underholdende kuriositet om 
livet i fortiden, men kan derimod 
give et særdeles inspirerende per-
spektiv på nutiden og fremtiden. 
Bevidstgørelsen om handicaphisto-
rien er derfor en forudsætning for 
at forholde sig nuanceret til udvik-
lingen samt et afsæt for at udforme 
fremtidige handicappolitiske mål. 

Selskabet seneste udgivelse Tids- 
skrift nr. 18. har tema ”Børns ad-
skillelse fra familien”. 

Børns adskillelse fra familien 
er, hvad enten barnet kommer 
fra trygge og kærlige kår eller det 
modsatte, smertefuld. Denne smer-
te kan formindskes eller forstærkes 
af de professionelle, barnet møder 
på hospital eller institution. 

I dette nummer af Handicaphi-
storisk Tidsskrift møder vi men-
nesker, der er kommet hjemme-
fra som børn i længere perioder 

på grund af sygdom eller tvungen 
skolegang, men vi møder også 
fjernede børn for hvem familie-
situationen i sig selv er sårbar og 
usikker. Det er erindringer tilbage 
fra 1930erne, -40erne og -50erne 
temanummeret omhandler, men 
nutidigt kan teksterne perspektive-
re, hvad den enkelte ansatte bety-
der på godt og ondt for de direkte 
berørte i sager, der handler om 
adskillelse.

Tidsskriftet kan købes i løssalg ved 
henvendelse til Dansk Psykologisk 
forlag: www.dpf.dk .
Søg under tidsskrifter.
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Appetitvækkeren

Anerkendende ledelse
Forfatterne til ”Anerkendende 
ledelse” Maja Loua Haslebo og 
Danielle Bjerre Lyndgaard synlig-
gør i bogen en række facetter af 
anerkendende ledelse. I bogen 
præsenteres teorien på området, 
en række praksiseksempler og kon-
krete oplæg til hvordan ideerne 
kan afprøves i ens egen organisati-
on. Bogen henvender sig primært 
til ledere på det private og offent-
lige område. ”Anerkendelse hand-
ler om at se, lytte til og høre den 
anden. At møde den anden som 
en kompetent person, der både vil 
og kan bidrage konstruktivt.”, skri-
ver forfatterne. 
Anerkendende ledelse
Skab mod, engagement og bedre 
resultater
Maja Loua Haaslebo
Danielle Bjerre Lyndgaard
Dansk Psykologisk Forlag

Af Hans Christian Hansen

Handleplaner og 
dokumentation
Denne bog belyser handleplaner 
og andre dokumentationsformer 
i støttearbejdet med unge med 
særlige behov. Disse unge beteg-
nes ofte som udviklingshæmmede 
eller sent udviklede, men først og 
fremmest er det mennesker der 
har noget på hjertet, drømme og 
noget at fortælle om deres liv og 
verden. Det er de unges stemme, 
og de unges ret til at sætte dagor-
den, der er i fokus. Forfatterne til 
bogen er Søren Kai Christensen, 
der er magister i sociologi og Mar-
grethe Frydenborg, som er social-
pædagog. Bogen er blevet til med 
støtte fra SL’s og Bupl’s udviklings- 
og forskningsfond.
Handleplaner og dokumentation
- i brugerperspektiv
Søren Kai Christensen
Margrethe Frydenborg
Semi-forlaget

Magt og forandring 
i socialt arbejde
Et væsentligt tema i bogen ”Magt 
og forandring i socialt arbejde” 
er begrebet empowerment. Dette 
begreb stammer fra USA, hvor det 
opstod i slutningen af 1800-tallet i 
settlement houses i storbyer. 
I socialt arbejde, der tager ud-
gangspunkt i empowerment, gæl-
der det om at sætte mennesker 
til at handle selv og på den måde 
opnå kontrol over eget liv. Det 
lyder let, men det er det ikke. 
Socialt arbejde er fyldt med dilem-
maer. Men ved at synliggøre disse 
dilemmaer, som det sker i bogen, 
bliver vi klogere, og på den måde 
kan løsninger og beslutninger kva-
lificeres. Bogen henvender sig til 
både studerende og professionelle 
inden for det sociale og socialpæ-
dagogiske område.
Magt og forandring i socialt arbej-
de
Maria Appel Nissen
Keith Pringle
Lars Uggerhøj (red.)
Akademisk Forlag
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Sociale entreprenører 
I bogens første del præsenteres en 
række teorier om socialt entrepre-
nørskab. I anden del gives eksem-
pler der belyser socialt entrepre-
nørskab. Et af eksemplerne er 
Fakse Vandrerhjem, der indled-
ningsvis præsenteres således: ”Dan-
hostel Fakse Vandrerhjem er et 
ganske almindeligt vandrerhjem. 
Men det er også en et ganske sær-
ligt vandrerhjem med en bjergta-
gende smuk beliggenhed på kan-
ten af Fakse Kalkbrud, hvor men-
nesker har brudt kalk uafbrudt 
siden 1200-tallet. Fakse Kalkbrud 
er et unikt sted, hvor man selv kan 
gå rundt og samle 63 millioner år 
gamle fossiler op fra den gamle 
havbund. Men Fakse Vandrerhjem 
har ikke kun en særlig beliggen-
hed, det har også en særlig pro-
fil. Ud over at være et almindeligt 
vandrerhjem med konferencefa-
ciliteter, plads til selskaber og til 
omkring 100 overnattende gæster 
er det en beskyttet arbejdsplads for 

Hyldest til bureaukratiet
Bogen ”Hyldest til bureaukratiet” 
bestræber sig på at genetablere 
respekten for den bureaukratiske 
organisation. Den bureaukrati-
ske kulturs førende teoretiker er 
som bekendt den tyske sociolog, 
jurist og økonom Max Weber, der 
levede fra 1864 – 1920. Organisa-
tionsformen bureaukrati har været 
den grundlæggende organisations-
form i administration, politik og 
i virksomheder i industrisamfun-
det. Hvis man eksempelvis kigger 
nærmere på hele det offentlige 
område i Danmark, vil man også 
se, at den bureaukratiske organisa-
tionsmodel gennemsyrer området. 
Bureaukratiet har været genstand 
for meget kritik, men organisati-
onsformen har også positive sider. 
Der er for eksempel en meget klar 
ledelsesstruktur i bureaukratiet, 
og de ansatte udvælges efter fag-
lig dygtighed, hvorved nepotisme 
undgås. Bogens forfatter Paul du 
Gay, der er professor i sociologi- 
og organisationsstudier, kritiserer, 
kritikerne af bureaukratiet og stil-
ler spørgsmål ved hele den mar-
kedsgørelse den offentlige forvalt-
ning har været genstand for siden 
slutningen af 1900-tallet.
Paul du Gay
Hyldest til bureaukratiet
Hans Reitzels Forlag    

ca. 25 fysisk og psykisk handicap-
pede personer. Det er også særligt 
fordi det ”brander” sig selv som en 
social virksomhed.” Bogen byder 
også på en række spændende 
udenlandske eksempler. Bogens 
forfatter, Lars Hulgård er sociolog, 
ph.dk og professor ved Roskilde 
Universitetscenter.
Lars Hulgård
Sociale entreprenører
En kritisk indføring
Hans Reizels Forlag
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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, 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 hæn-
ger 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 + 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, 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. Forfat-
terne peger i bogen på nye veje, der kan udvide udviklingshæmmedes jobmuligheder på arbejdsmar-
kedet. Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn fremlægger en vidtfavnende og aktuel gennemgang 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. Så-
dan introducerer 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 soli-
daritet i forhold til menne-
sker med handicap. 
 Peter We stergaard 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 afhæn-
gig af anstalten i Bakkerne. 
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 personerne i fortællingen 
drages ind i, er hændt. Bogens 
forfatter, Lars Holmgaard Jør-
gensen, er født i 1952 i Vod-
skov af forældre, der arbej-
dede på Statens Åndssvagefor-
sorgs 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 betin-
gelserne 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 udviklingshæm-
mede fremkommer herlige kriti-
ske 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 gennem 
det professionelle personales øjne. 
På den måde giver bogen et nuan-
ceret billede af hvordan det står til 
med brugerinddragelse hos men-
nesker der er udviklingshæmmede.
 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 
netværk, 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 værkste-
det, 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 kol-
lega: “Vi hilser på hinanden, når 
vi ser hinanden og skriver sammen 
på mobilen.” En række andre tan-
kevækkende 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
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Forlaget Udvikling
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, nærværende og 
hjertevarm skildring af insti-
tutionslivet. I bogens indled-
ning til læserne argumente-
rer 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 skri-
ver Helen Jørgensen ”Med 
liv og sjæl” bør være lærebog 
på alle landets seminarier. 
Her får de studerende virke-
lig noget, der fortæller om 
fortid og nutid skrevet af en 
kvinde med hjertet på rette 
plads.”
 Rita Møller Nielsen blev 
uddannet som omsorgsas-
sistent i 1964 og har siden 
1969 været leder på forskel-
lige institutioner på handica-
pområdet.
  Pris kr. 225,- inkl. moms

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
Kampen for et godt liv
Af Jytte Faureholm

”Man må jo kæmpe for det”, siger 
Anders. Og det har han og de øvri-
ge børn i bogen her gjort.
De 23 børn er vokset op med en 
mor, som er udviklingshæmmet. 
Forfatteren har fulgt børnene gen-
nem 10 år – fra de var ca. 10 år til 
de var ca. 20 år gamle. I bogen for-
tæller børnene om deres oplevelser 
og hverdagserfaringer.
Bogen henvender sig til professio-
nelle, som er i kontakt med fami-
lier, hvor en eller begge forældre 
er udviklingshæmmede. Støtten fra 
det offentlige er nemlig helt nød-
vendig 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.

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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HUSK 
Socialt Leder Forums

LANDSMØDE
27.-28. marts 2008

på Hotel Nyborg Strand

Landsmødets målgruppe er ledere, souschefer/stedfortrædere 

og andre med ledelsesmæssig interesse 

ved bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæmmede 

samt personer med ledelsesansvar 

fra forvaltningerne i kommuner og regioner.

Programmet er udsendt 

og tilmelding kan ske på  

www.socialtlederforum.dk

Tilmeldingsfrist er 24. februar 2008
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VISO
TIL DIG, DER ER NOGET SÆRLIGT
Kig ind på hjemmesiden:
http://www.social.dk/Modernisering/VISO.html

VISO er en ny videns- og specialrådgivningsorganisation, der skal sikre, at borgere 
med handicap og svære sociale problemer får den bedst mulige hjælp og støtte. 
VISOs opgave er at yde specialrådgivning til både kommuner, borgere og kommu-
nale, regionale og private tilbud i de mest komplicerede og specialiserede enkelt-
sager. Og kommuner kan desuden få hjælp til udredning af deres borgere, når det 
handler om de få mest specialiserede og komplicerede enkeltsager.

Videnscentre under VISO:
Videnscenter for Autisme 
Videnscenter for Bevægelseshandicap 
Videnscenter for Døvblevne, Døve og 
Hørehæmmede 
Videnscenter for Døvblindblevne 
Videnscenter for Døvblindfødte 
Videnscenter om Epilepsi 
Videnscenter for Hjerneskade 
Dansk Videnscenter for Ordblindhed 
Dansk Videnscenter for Stamen 
Videnscenter for Synshandicap 
VIKOM 
Hjælpemiddelinstituttet 
Center for Små Handicapgrupper 
Videnscenter for Socialpsykiatri
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Tilbudsportalen
Kig ind på

Tilbudsportalens hjemmeside på:
http://www.tilbudsportalen.dk

Formålet med Tilbudsportalen er at styrke grundlaget for valg af 
konkrete tilbud til den enkelte borger indenfor områderne udsatte 

børn og unge, handicappede og socialt udsatte. 

I Tilbudsportalen kan du søge og sammenligne de tilbud som er 
omfattet. Du kan søge på geografi, målgrupper, tilbudstyper, 

ydelser eller fritekst. 

Du kan enten søge på enkelte kategorier eller en kombination af 
kategorier fx indenfor en region, en be   stemt tilbudstype, til en 

bestemt målgruppe eller/og en bestemt ydelse. 

Du kan efterfølgende sammenligne de relevante tilbud og vælge 
hvilke oplysninger du vil sammenligne på. 

Det er Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service der 
administrerer Tilbudsportalen jf. § 14 i Lov om Social Service 
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B

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


