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Ny direktør for Socialt Leder Forum:

Vi skal genvinde borgernes tillid
Af Per Roholt

For den nyudnævnte direktør for 
Socialt Leder Forum, Ib Poulsen, 
er en af de største udfordringer i 
det nye job at genvinde borgernes 
tillid til ledelse og administration 
af de sociale bo- og aktivitetstilbud.

- Enkeltsager udløst af dårlig 
ledelse, dårlig håndtering og dår-
lig økonomi på tilbud som Strand-
vænget og Tokanten har bragt 
tilliden til alle sociale tilbud helt 
ned på nulpunktet. Det er ganske 
uacceptabelt. På langt de fleste til-
bud i Danmark yder både ledelse 
og medarbejdere en fremragende 
indsats hver eneste dag, men deres 
arbejdsvilkår begrænses nu i uhørt 
grad af unødig kontrol og mistil-
lid. For mig at se har vi derfor en 
kolossal opgave med at få genskabt 
tilliden til, at vi rent faktisk har 
nogle af verdens bedste tilbud til 
udviklingshæmmede med rigtigt 
mange glade og tilfredse brugere, 
siger Ib Poulsen.

Professionalisering som løsnings-
model
Socialt Leder Forum satser på, 
at ansættelsen af den 59-årige Ib 
Poulsen, der kommer fra en stil-
ling som forstander på bo- og akti-
vitetstilbuddet ASABO ved Assens, 
kan være én af metoderne til at 
genvinde tilliden til tilbuddene:

- Vi tror på, at vi kan skabe resul-
tater ved at professionalisere orga-
nisationen både internt og eks-
ternt. 

Efter kommunalreformen har vi 
fx mærket et voksende behov for 
vores organisation og dens ydelser. 

Selv om vi havde frygtet det mod-
satte, så viser det sig nemlig, at fle-
re og flere offentlige ledere på det 
sociale område melder sig hos os 
for at blive en del af vores specia-
liserede netværk med fokus på til-
bud for udviklingshæmmede. Dem 
vil vi gerne blive endnu bedre til 
at servicere, for netop erfarings-
udveksling og deling af praksisba-
seret viden mellem ligemænd kan 
være med til at udvikle såvel den 
enkelte leders kompetencer som 
kvaliteten af den konkrete indsats 
over for borgerne i hverdagen, 
siger Ib Poulsen, der tiltræder sit 
nye job den 1. marts 2009.

Flere aktiviteter
Hidtil har Socialt Leder Forum 
først og fremmest markeret sig 
med to årlige landsdækkende kon-
ferencer for henholdsvis ledere og 
mellemledere. 

- Fremover vil vi gerne afholde 
flere regionale arrangementer 
samt mere temaorienterede kon-
ferencer, gerne i samarbejde med 
fx VISO, Kommunernes Lands-
forening og andre aktører på det 
socialpædagogiske område, siger 
Ib Poulsen, der også ser mulighe-
der for at udvikle både indhold og 
form på de store konferencer i de 
kommende år.
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Professionel samarbejdspartner
Foruden de ca. 260 medlemmer af 
Socialt Leder Forum er der også 
en lang række samarbejdspart-
nere som Kommunernes Lands-
forening, VISO og Socialpædago-
gerne, der har fået øje på Socialt 
Leder Forums ekspertise på områ-
det for udviklingshæmmede.

- Der er hele tiden bud efter os 
fra vores samarbejdspartnere, der 
i stigende grad ønsker vores hold-
ning til tingene, fx i forbindelse 
med lovforslag, projekter og nye 
initiativer. Med vores store kon-
taktflade til de sociale tilbud har vi 
fået rollen som bindeled mellem 
myndigheder og organisationer på 
den ene side og de enkelte ledere 
på den anden side. Det er en rol-
le, som vi meget gerne påtager os. 
Men det kræver, at vi hele tiden er 
i god dialog med vores medlem-
mer, så vi kan fastholde vores ry 
som en professionel og troværdig 
høringspartner, siger Ib Poulsen, 
der også forudser, at professiona-
liseringen af Socialt Leder Forum 
vil være med til generelt at synlig-
gøre foreningen, som et talerør for 
medlemmerne:

- Jeg har været fagligt aktiv i 
Socialpædagogerne i en men-
neskealder, men fordelen ved 
Socialt Leder Forum er, at vi ikke 
er fagpolitiske, men kan tillade os 
udelukkende at være fag-faglige 
og bevare fokus på formidling af 
praksiserfaringer og praksisbase-
ret viden, blandt andet via vores 
hjemmeside, på vores konferencer 
og med udgivelserne af bøger på 
vores eget forlag og i tidsskriftet 
UDVIKLING, mener Ib Poulsen, 
der dog nu også ser muligheder 
for at han som direktør i højere 
grad kan være med til at sætte 
fokus på nogle af de områder, der 
er så vigtige for lederne, først og 
fremmest boligpolitikken, uddan-
nelserne og tilliden til de sociale 
tilbud.

Boligreform nu, tak!
Ifølge Ib Poulsen er behovet for en 
reform af den nuværende boligpo-
litik et af de første områder, hvor 

Socialt Leder Forum bør gå i bre-
chen for de udviklingshæmmede:

- På mange områder gjorde 
amterne en god indsats, men de 
efterlod et kæmpe efterslæb på 
boligområdet til kommunerne. 
Det betyder, at udviklingshæm-
mede, der gerne vil have egen 
bolig, bliver mødt med lange ven-
telister og en fuldstændig geogra-
fisk skæv fordeling af de små og 
dårlige boliger, der i det hele taget 
findes. Konsekvensen er omfat-
tende for vi kan ikke begynde at 
arbejde individualiseret med bor-
gernes behov, før vi får individuali-
seret boligerne. Boligmassen i dag 
opfordrer ganske enkelt til at vide-
reføre gruppepædagogikken, som 
ellers blev afskaffet med lov om 
social service i 1998. Det er først 
og fremmest lovgivningen, der har 
bragt Danmark bagud i forhold 
til vores broderlande i Skandina-
vien. Loven siger, at der kun må 
bruges et bestemt beløb pr. kva-
dratmeter, og at en lejlighed kun 
må være 65 m2 - uanset om en 
beboer måske har brug for 30 m2 
til specielt udstyr. Hvis de handi-
cappede selv skal betale for større 
boliger og ekstraudstyret, har de 
ganske enkelt ikke råd til at bo 
i egen bolig. Vi satser altså stadig 
på i 2009 at indrette den enkelte 
borger til forholdene frem for at 
indrette boligerne efter borgerne. 
Derfor har vi brug for en differen-
tieret lovgivning og en ny finansie-
ringsmodel, der tager hensyn til de 
individuelle behov, så handicappe-
de får lige muligheder - det vil sige 
ret til at få noget specielt - frem 
for blot at få det samme som alle 
andre! 

Vi har brug for specialiseret 
uddannelse
Næst på Socialt Leder Forums 
ønske seddel bør stå udviklingen af 
et specialiseret uddannelsestilbud 
til medarbejderne på specialinsti-
tutionerne:

- Selv om finanskrisen måske får 
bøtten til at skvulpe lidt, så må vi 
konstatere, at det er svært at skaffe 
kvalificeret arbejdskraft til arbej-

det med udviklingshæmmede så 
længe der findes andre mere sex-
ede og attraktive jobs med mere 
tilgængelige borgergrupper. I dag 
har op til 30 pct. af medarbejderne 
på landets bosteder således ingen 
relevant uddannelse. Samtidig 
bruger vi de bedste uddannede 
pædagoger til de mest velfunge-
rende udviklingshæmmede. Det 
hænger ikke sammen. Problemet 
skyldes blandt andet, at grundud-
dannelsen er alt for bredspektret 
og forsøger at uddanne pæda-
goger, der kan arbejde med alt 
fra vuggestuebørn til demente 
udviklingshæmmede. Vi har brug 
for en specialuddannelse enten 
som en del af grunduddannelsen 
eller som en egentlig selvstændig 
uddannelse, der forbereder og 
udvikler de uddannelsessøgende 
til at varetage opgaven med de 
ofte meget tunge borgergrupper. 
Ellers vil vi opleve, at specialområ-
det i al fremtid vil være et område 
for de dårligst uddannede, fordi 
de bedst uddannede søger andre 
steder hen i systemet. Sådan en 
specialuddannelse må nødvendig-
vis tage udgangspunkt i praksis, for 
man kan ikke læse sig til at opnå 
livslang empati med en udviklings-
hæmmet. Hvis ikke myndighe-
derne tager problemet op, skal vi 
måske overveje at genindføre en 
form for mesterlære, så bosteder-
ne sponsorerer en uddannelsessø-
gende under uddannelsen!

 
Akkreditering som tillidsskaber
Endelig mener Ib Poulsen, at de 
sociale tilbud er nødt til at overve-
je, om fx en akkrediteringsmodel 
kan være vejen til at genvinde bor-
gernes og ikke mindst politikernes 
tillid.

- I 40 år har ingen stillet grund-
læggende spørgsmålstegn ved, om 
jeg har udført mit arbejde forsvar-
ligt. Men i de sidste to år har ingen 
troet på det. Den manglende til-
lid er opstået på grund af tåbelige 
sager, som har fået stor og beret-
tiget mediedækning. Spørgsmålet 
er nu blot, hvordan vi genfinder 
tilliden. For de mange kontrol-
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Blå Bog Ib Poulsen
• Født den 14.februar 1950
• Uddannet omsorgsassistent 

Brejning 1973
• Afdelingsleder Brejning 

1978
• Medlem af forretningsud-

valget i Socialpædagogerne 
fra 1980-81

• Amtskredsformand for SL  
i Vejle 1983-86

• Forstander Nymarkskolle-
giet Fredericia 1986

• Stod bag Forstandergrup-
pen i 1986, der i 2006 tog 
navneforandring til Socialt 
Leder Forum

• Forstander Minibo i  
Odense 1989

• Formand for Forstander-
gruppen 1991

• Forstander ASABO i 
Assens 2002

• Direktør Socialt Leder 
Forum 1. marts 2009

Socialt Leder Forum
Socialt Leder Forum er en 
landsdækkende interesseor-
ganisation for ledere og mel-
lemledere på bo-, samværs- og 
aktivitetstilbud for udviklings-
hæmmede. 

Foreningens formål er
• at arrangere landsmøder 

og konferencer
• at formidle viden og ud -

veksle erfaringer om det 
socialpædagogiske arbejde 
med fysisk/psykisk udvik-
lings hæmmede

• at igangsætte og følge ud -
viklingsarbejdet inden for 
arbejdsområdet

• at beskæftige sig med le-
delseserfaringer i arbejdet, 
herunder behovet for le- 
derud vik ling og lederud-
dannelse

Foreningen kan endvidere 
stille viden og kompetencer 
til rådighed. Socialt Leder 
Forum har i dag ca. 260 med-
lemmer, hvilket svarer til, at 
75 % af de relevante tilbud er 
med i foreningen repræsente-
ret ved deres leder eller for-
stander. Tilsammen har med-
lemmernes tilbud ca. 10.000 
medarbejdere, hvoraf hoved-
parten er pædagoger.

Fra 1. marts 2009 er Ib 
Poulsen direktør for Socialt 
Leder Forum. Bestyrelsen 
består af 

Hanne Vittrup, Jakob Vol-
ther, Kurt Berthelsen, Kirsten 
Borst og Mona Herskind. Den 
nye direktør får arbejdsplads 
i sekretariatet i Assens, hvor 
Pia Møller fortsat vil være at 
finde som sekretær.

foranstaltninger sikrer os jo ikke 
i sig selv mod nye skandaler, lige 
som revisionen ikke afslørede 
Stein Bagger. Når vi bruger tid på 
akkreditering, tilsyn og dokumen-
tation, går tiden desuden fra vores 
primæropgave – pleje og omsorg 
for de udviklingshæmmede. Det 
ændrer imidlertid ikke ved, at vi er 
nødt til at undersøge muligheder-
ne, og hvis en akkrediteringsmo-
del kan være med til at genskabe 
tilliden, så kan vi ikke ignorere for-
slaget. Vi skal have tilliden tilbage, 
for vi kan kun udføre vores arbej-
de i hverdagen hvis borgerne og 
deres pårørende har tillid til vores 
indsats!

Med alle de opgave, hvad er så dine 
vigtigste succeskriterier som direktør for 
de kommende år?

 På den korte bane skal vi natur-
ligvis have flere sociale tilbud til at 
identificere sig med vores tanker 
og ideer, så de vælger at melde sig 
ind i Socialt Leder Forum. Des-
uden vil vi gerne for alvor bryde 
igennem som talerør for institu-
tionerne og de opgaver, der løses. 
Det vil sige flere medlemmer og 
større synlighed.

På den lidt længere bane skal vi 
have genskabt tilliden til de sociale 
tilbud måske gennem akkredite-
ring, måske ved at højne kvaliteten 
i indsatsen herhjemme eller måske 
blot ved at få fortalt de gode histo-
rier fra hverdagen. Jeg ser også 
gerne, at vi får sat fokus på det 
internationale samarbejde. Hidtil 
har vi i Socialt Leder Forum kon-
centreret os meget om Danmark, 
selv om der foregår rigtig meget i 
de andre nordiske lande og resten 
af verden. Vi har blot aldrig haft 
ressourcerne til at dyrke de inter-
nationale relationer, men nu har 
vi muligheden. Så derfor håber 
jeg, at vi fremover også kan være 
med til at trække den bedste viden 
og praksiserfaringer fra hele ver-
den ind i organisationen til gavn 
for medlemmerne.
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Bali
- et ikke helt almindeligt 
”brugerband”

Af daglig leder Gerhard Pischinger

Det startede som et eksperiment. 
Kan en gruppe på otte voksne 
udviklingshæmmede med en sær-
lig interesse i musik skabe noget 
kunstnerisk unikt? Kan de blive 
ved med at beholde gejsten og 
energien med en arbejdsuge på 25 
timer kun ved at spille musik? Kan 
udviklingshæmmede være profes-
sionelle musikere?

Da Odense Kommune i efteråret 
2001 satte sejl på projektet BALI 
prospect music, med en tidsramme 
på et år, vidste ingen, hvad det vil 
ende med. Dog allerede til første 
koncert var publikummet begejstret. 
Et halvt år senere kunne afdelings-
lederen for Æ&H, som også havde 
besøgt koncerten, forsikre, at pro-
jektet ville kunne blive permanent.

Nu, godt syv år senere, må vi 
konstatere, at udviklingen den-
gang først lige var begyndt. Der er 
mange succeshistorier at fortælle. 
Både de åbenlyse med koncer-
ter, turnéer, CD-optagleser, og de 
mere usynlige, men mindst lige så 
vigtige succeser i det daglige arbej-
de.

Musikernes hverdag
Hver arbejdsdag indledes med 
øvelser og improvisationer på et 
stort antal akustiske instrumenter, 
som man frit kan vælge imellem. 
Herigennem afprøves nye musi-
kalske eller klanglige muligheder, 
øves rytmer, harmonier og melo-
dier og trænes sensibiliteten for 
det indbyrdes samspil. Hvilken 
fryd, frit at kunne snakke sammen 
via instrumenterne, endda flere 
samtidig. Det kan både være sjovt, 
overraskende, kaotisk og umådelig 
smukt.

Ind imellem findes her også 
ideer, der senere kan bruges til en 
ny sang i den elektriske afdeling. 
Arbejdet med de elektriske instru-
menter fylder den største del af 
arbejdsdagen. Genren er for det 
meste den mere konventionelle 
rock- og popmusik.

BALI hilser på de lokale arrangører i Kitakami

BALI til traditionel 
japansk middag
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Egne sange
Det eksperimentelle har fra star-
ten været en væsentlig del af pro-
jektarbejdet. Selvom gruppen med 
glæde spiller kopisange af kendte 
kunstnere og dermed også skaber 
stemning på diverse fester, er ker-
neanliggendet, at udvikle det indi-
viduelle musikalske udtryk, finde 
egne tekster og melodier, kompo-
nere egne sange.

Det er en lang og spændende, til 
tider også kaotisk gruppeproces, 
der fører frem til den endelige ver-
sion af en ny sang. Et gruppemed-
lem har måske en ide til en tekst, 
en anden finder på nogle akkor-
der, så prøves det af og flere ideer 
dukker op. Vejlederen hjælper til, 
hvor det er nødvendigt: Kan det 
være omkvædet? Hvad med et mel-
lemspil? Når sangen er på plads i 
grove træk, begynder øvningen 
og finpudsningen. Sangen finder 

først vej til Cd’en efter en – i nogle 
tilfælde lang – afprøvning til kon-
certer.

Gruppedynamik
Det er ikke kun sangskrivnin-
gen, der foregår i gruppen. Hele 
arbejdsdagen er gruppen samlet. 
Teamwork er et krav i BALI. Der 
kan og vil opstå uenigheder og 
spændinger undervejs, men samar-
bejdet skaber også uforglemmelige 
og sjove stunder sammen og i sid-
ste ende er gruppesammenholdet 
et af de vigtigste succeskriterier.

Der er generelt ingen begræns-
ning på, hvor længe man må være 
gruppemedlem i BALI. Tre af de 
oprindelige medlemmer er stadig-
væk med i projektet. Når nogen af 
forskellige årsager vælger andre 
udfordringer og forlader gruppen, 
skal der optages et nyt medlem. 
Her ses der både på de musikalske 

evner og de sociale aspekter. Det 
kan være en krævende proces, at få 
et nyt medlem ind i gruppen. Sam-
tidig giver det også et nyt og frisk 
pust til udviklingen.

Teknisk udvikling
Musikerne får ikke nogen individu-
el undervisning i projektet. Nogle 
øver derhjemme, efter arbejdsti-
den, men det er ikke nogen betin-
gelse. Fokus ligger på spilleglæden, 
ikke virtuositeten. Alligevel sker 
der en udvikling af spilleteknik-
ken i kraft af de krav der ligger i 
selve musikken. Hen ad vejen øges 
udfordringerne. Det gælder ikke 
kun den individuelle teknik. Det 
er på den samspilsmæssige side, at 
gruppen har gennemgået den stør-
ste udvikling. Det bevidner bl.a. 
kommentarer fra publikummet 
til en af de senere koncerter: det 
lyder jo helt professionelt!

Koncert i Kochi
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Japanturnéen
Netop gruppens gode sammen-
hold og den professionelle stan-
dard var medvirkende til BALI’s 
til dato vel nok største bedrift: en 
knap tre uger lang koncertturné 
tværs igennem Japan i efteråret 
2008. I løbet af 6 koncerter spille-
de BALI sig ind i hjerterne på godt 
2000 Japanere, nød deres umåde-
lige gæstfrihed, boede på luksus-
hoteller og rejste Japan tyndt i høj-
hastighedstog.

Dansk Japaneren Chiba Tadao 
stod for organisationen og del-
tog selv i arrangementerne ved 
at holde foredrag om det danske 
velfærdsystem. Gruppen havde 
lejlighed til, udover diverse turist-
attraktioner, også at besøge nogle 
institutioner, hvor japanske udvik-
lingshæmmede levede, gik i skole 
og arbejdede. Musikerne var noget 
rystede over disse menneskers vil-
kår, der samtidig tydeliggjorde 
deres egen, privilegerede situa-
tion. Og så fik turnéen pludselig 
en ny mission: man nød ikke bare 
livet som rockstjerne, men kunne 
synliggøre nogle af de muligheder, 
udviklingshæmmede har i Dan-
mark.

Anerkendelse
Japanturnéen, med sine mange 
uvurderlige oplevelser af en spæn-
dende kultur, af gruppens fæl-
lesskab, af musikalsk succes, var 
på mange måder et højdepunkt 
i BALI’s hidtidige karriere. Men 
musikerlivet går videre efter Japan 
med ny energi og nye planer, bl.a. 

færdiggørelsen af den nye, fjerde 
CD med egne sange. BALI’s musi-
kere er ved at være vant til de små 
og store succeser, som kommer og 
går. Men det, der varer ved, er det 
selvværd som musiker, der urok-
keligt bygges op igennem aner-
kendelsen af deres arbejde som et 
bidrag til det kulturelle liv.

Kontakt: Tlf. 6551 3956
Email: bali@balimusic.dk · Hjemmeside: www.balimusic.dk

Artikel om Japanturnéen:
http://www.fyens.dk/article/1096967:Musik--Stjerner-tilbage-fra-Japan

BALI takker
efter koncerten
i den store
Sakura Hall

At give hin-
anden gaver;

en meget vigtig 
tradition i 

Japan
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GalleriButik UNIK
Af pædagog Birgit Munk Madsen, GalleriButik UNIK, Århus.

Et stort ønske
GalleriButik UNIK er et nyt galleri 
og en ny butik der synliggør kunst 
og kunsthåndværk skabt af menne-
sker med udviklingshæmning.

Atelier Karavana og Værkstedet 
Århus Nord havde hver for sig gen-
nem mange år et stort ønske om at 
etablere et galleri og en butik, som 
kunne give kunstnerne på de to 
steder et vindue udadtil.

Her skulle de kunne udstille og 
sælge deres helt unikke værker og 
kunstprodukter på lige fod med 
andre i samfundet.

I efteråret 2007 flyttede Århus 
Kommune fra nogle af kommu-
nens mødelokaler i Mejlgade 5 i 
hjertet af Århus.

Kommunens værksteder for 
voksne udviklingshæmmede blev 
tilbudt at overtage lokalerne. Ate-

lier Karavana og Værkstedet Århus 
Nord slog til – og et nyt samar-
bejde mellem de to institutioner 
opstod. Drøm blev til virkelighed!

”Jeg har fået større sikkerhed og er 
ikke så genert mere – jeg skal jo hele 
tiden forholde mig til nye mennesker” 
(Lea)

Mejlgade 5
Mejlgade ligger i hjertet af Århus – 
i det gamle Latinerkvarter, tæt på 
domkirken, tæt på Strøget. Mejl-
gades særlige karaktertræk er de 
gamle huse, de mange hyggelige 
baggårde, caféerne, restauranter-
ne og en lang række specialbutik-
ker.

Kommunens gamle mødelo-
kaler i nr. 5 var det perfekte sted 
for GalleriButik UNIK. Da kom-
munens noget kedelige gardiner 

blev fjernet, kom det smukkeste 
udstillingsvindue frem. Lokalet 
er lille, men hyggeligt med et flot 
gammelt trægulv. Til butikslokalet 
hører også et lille køkken og toilet.

Atelier Karavana
På Atelier Karavana arbejder til 
dagligt 9-11 kunstnere. Kunstner-
ne i Atelier Karavana har en lang 
række udstillinger bag sig i danske 
og udenlandske gallerier samt i 
private virksomheder og offentlige 
institutioner.

I perioder arbejder kunstnerne 
på Atelier Karavana med fælles 
temaer, f.eks. ”insekter”, hvor nye 
tilgange, materialer, teknikker og 
metoder afprøves. I andre perio-
der arbejdes selvstændigt, hvor 
den enkelte forfiner og forstær-
ker sit helt unikke kunstneriske 
udtryk.

I GalleriButik UNIK præsen-
teres både tematiske arbejder og 
de individuelle værker, men også 
skulpturel keramik og andre skulp-
turelle udtryksformer bliver udstil-
let og sat til salg.

Værkstedet Århus Nord
Værkstedet Århus Nord er et 
arbejds- og værkstedstilbud for ca. 
100 voksne udviklingshæmmede. 
Flere af grupperne, som før arbej-
dede med industriel produktion, 
fremstiller i dag forskellige for-
mer for brugskunst, f.eks. beklæd-
ningsprodukter og andre unikke, 
håndlavede tekstilprodukter samt 
farverig og håndlavet glaskunst, 
hånddryppede lys og spændende 
træarbejde.

Grupperne er i rivende udvik-
ling, og mange viser stort talent for 
kunstnerisk udfoldelse – talenter, 

GalleriButik UNIK, Mejlgade 5, Århus C.
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som har været skjult, men som nu 
kommer til fuld udfoldelse med 
den rette støtte fra omgivelserne. 
Eksempelvis arbejder tekstilværk-
stedet ikke længere fuldtids for 
industrien, men har i stedet perio-
der, hvor de kreative ideer formes 
og udvikles til spændende tekstil-
produkter, som sælges i GalleriBu-
tik UNIK.

På samme måde som i Atelier 
Karavana arbejder grupperne på 
Værkstedet Århus Nord også i  
perioder sammen om et fælles 
tema.

GalleriButik UNIK
GalleriButik UNIK har nu levet i 
1 år – et særdeles spændende og 
meget lærerigt år for alle.

Vi er blevet meget synlige i gade-
billedet og rigtigt godt modtaget af 
de mange kunder, som har taget 
de unikke billeder og produkter til 
sig.

Netop det unikke er et afgø-
rende kendetegn ved GalleriButik 
UNIK. Nogle kunder kender os på 
forhånd, fordi de har læst om os i 
avisen, mens andre ikke har haft 
den tanke – på forhånd – at vi ikke 
er ”en helt almindelig butik”!

Mange mennesker har besøgt 
GalleriButik UNIK bare for at nyde 
de mange spændende, unikke bil-
leder og de unikke kunsthånd-
værksprodukter, og rigtigt mange 
har købt nogle af disse kunstneri-
ske udtryk.

Faktisk er vi lidt stolte af, at vi 
allerede nu kan se, at mange kun-
der kommer igen. En af grundene 
er givetvis, at produkterne netop 
er helt unikke og har deres helt 
egen historie, men også, at der er 
kvalitet i de varer, der bliver solgt. 
Kvaliteten går vi ikke på kompro-
mis med!

”Dejligt med ros, når det passer. 
Ingen skal rose bare for at give ros” 
(Kasper)

UNIK – en ny arbejdsplads
”Jeg føler et stort ansvar for butikken og 
for at den er i orden” (Lea)

Med åbningen af GalleriButik 
UNIK er der skabt nye og ander-

ledes arbejdspladser. Udover en 
pædagog er der ansat tre brugere, 
som arbejder på henholdsvis Ate-
lier Karavana og Værkstedet Århus 
Nord på de dage, hvor de ikke er i 
GalleriButik UNIK. To af disse er 
ansat som butiksmedhjælpere, og 
en er ansat som vinduespudser og 
altmuligmand. Derudover er der 
en bruger på Værkstedet Århus 
Nord, som tager sig af alt kopie-
ringsarbejde og PR-materiale ved-
rørende GalleriButik UNIK.

For butiksmedhjælperne er der 
tale om en oplæring og en udvik-
ling, som er helt ny og anderledes 
for dem. Blot nogle få af opga-
verne kan illustrere det: at lære at 
give kunderne tid og rum til at se 
på varerne, at yde kundebetjening, 
at pakke varerne ind, at indrette 
salgslokalet samt at prismærke og 
fylde op med varer.

”Jeg har lært at lave sløjfer til alle 
pakkerne” (Rikke)

Dertil kommer der en mere 
personlig dimension såsom hygi-
ejne og valg af den rette og rene 
beklædning. Sindsstemning og 
humør er også en vigtig faktor at 
arbejde med, når man som butiks-
medhjælper står over for en kunde 

Pia Bech Andersen, Atelier Karavana.

Glasarmbånd, Glasværkstedet, 
Værkstedet Århus Nord.
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– altså et fremmed menneske, som 
altid skal have en god oplevelse i 
GalleriButik UNIK. Der er altså 
også tale om en unik personlig 
udvikling af den enkelte udvik-
lingshæmmede, som har et med-
ansvar for GalleriButik UNIK.

”Jeg kan godt lide at støvsuge og  
stille alle tingene pænt i butikken” 
(Rikke)

GalleriButik UNIK har også da -
ge, hvor en kunstner fra Atelier 
Karavana er i Galleriet for at for-
tælle kunderne om maleteknik 
og tankerne bag billederne. Det 
stil ler også udviklende personlige 
krav. Derudover kommer mange 
bruge re forbi blot for at drikke 
en kop kaffe og følge med i livet i  
forretningen – eller for med stolt-
hed at vise Galleri Butik UNIK  
frem for pædagoger, familie og 
venner.

”Dejligt at det kan bruges, det jeg 
laver. Det er jeg glad for” (Kasper)

Fremtiden
Det var ikke de store, tungtvejende 
pædagogiske overvejelser, der præ-
gede beslutningen om at etablere 
GalleriButik UNIK. Det var deri-
mod en god cocktail af:
• kunstneriske brugere
• pædagoger, der var klar til at 

vejlede og støtte
• ledelser, der tog initiativ og bak-

kede op
• kommunens perfekte lokaler 

placeret et perfekt sted i bybille-
det

Og hvordan er det så gået?
Man må sige, at kunstnerne har 
udviklet sig, fagligt og menneske-
ligt, og stoltheden lyser ud af dem, 
når jeg er på henholdsvis Atelier 
Karavana og Værkstedet Århus 
Nord for at fortælle om, hvad der 
er solgt, hvem der har købt, og 
hvad kunderne sagde!

Der er ingen tvivl om, at Galle-
riButik UNIK er med til at skabe 
motivation, kreativitet og en stor 
portion stolthed hos kunstnerne.

Derfor er det også helt sikkert, 
at GalleriButik UNIK også i fremti-
den vil udstille og sælge oplevelses-
rig kunst og kunsthåndværk med 
helt egne – unikke – kvaliteter!

FAKTA

GalleriButik UNIK, 
Mejlgade 5, 8000 Århus C
Tlf. 51 57 66 37
Åbningstider: 
Torsdag og fredag kl. 13-17.30
www.unikgalleri.dk
mail: iha@fa.aarhus.dk

Værkstedet Århus Nord, 
Kartrinebjergvej 83, 
8200 Århus N
Tlf. 87 40 26 00
www.arhusnord.dk

Atelier Karavana, 
Lyngåskolen, 
Graham Bellsvej 1, 
8200 Århus N
Tlf. 86 10 99 33

Louise Thykjær, 
Atelier Karavana.

Puder, 
tekstilværkstedet, 
Værkstedet Århus 
Nord.
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Lad de udviklings- 
hæmmede se 
Af Speciallæge Mette Warburg, Hellerup.

Øjenundersøgelse og brillebe-
handling hos udviklingshæmmede
Dette er en beretning om behovet 
for øjenundersøgelser af udvik-
lingshæmmede personer og det 
manglende tilbud om brillebe-
handling og behandling af andre 
øjensygdomme i dette klientel. 
I årene 1974-1997 var jeg ansat 
som overlæge i øjensygdomme på 
en institution for udviklingshæm-
mede (tidligere kaldet mentalt 
retarderede eller evnesvage). I 
begyndelsen af min ansættelse gik 
der ikke en uge, uden at der kom 
patienter med uerkendte alvorlige 
synstab. Mange viste sig at være 
blinde i registreringsforstand (dvs. 
deres synsstyrker på bedste øje var 
mindre end 6/60). I mange tilfæl-
de havde personalet ikke opdaget, 
at synet var så dårligt. Halvdelen af 
de svagsynede manglede simpelt-
hen briller, og da de fik dem, fik 
de ændret deres liv. De kunne nu 
genkende personer på gaden, de 
kunne selv finde vej til toilettet, 
hvilket styrkede deres værdighed, 
de kunne deltage i det arbejde, 
der blev udført på de beskyttede 
værksteder, de gik altså »på arbej-
de«, de kunne glæde sig over ind-
retningen af deres egne værelser. 
Og brillerne blev brugt.

Doktor, jeg kan se din sekretær
Jeg havde lånt en brillekasse på 
Rigshospitalet, og en dag sad min 
sekretær og jeg i et ganske lille 
undersøgelsesrum og prøvede bril-
ler på tre meters afstand, da min 

patient pludselig udbrød: »Doktor 
jeg kan se din sekretær!« 

Det var tydeligt, at forventnin-
gerne til brillebehandling oprin-
deligt var små, Ved en senere øjen-
undersøgelse af de voksne alvorligt 
udviklingshæmmede i Nordjylland 
havde knap halvdelen behov for 
nærglas (læsebriller) og blandt 
538 over 40 år burde 276 have haft 
dem. Kun 34 havde fået bifokale; 
almindelige nærglas fandtes hos 
syv ud af de 538 personer over 40 
år.

Brillerne bliver brugt
De udviklingshæmmede børn med 
nedsat syn bliver vejledt af lokale 
synspædagoger, hvis de bliver diag-
nosticeret, men når de bliver 18 år, 
ophører vejledningen. Behovet for 
øjenundersøgelse og behandling 
stiger med alderen, men den fore-
byggende øjenundersøgelse ophø-
rer.

Den samme store hyppighed af 
synshandicap fandtes hos udvik-
lingshæmmede andre steder i 
Danmark, dvs. hos ca. en tredje-
del til halvdelen af alle udviklings-
hæmmede voksne, men brillerne 
blev brugt af over halvdelen af de 
personer, der havde fået brillere-
cept.

Vi samlede i begyndelsen af 
1980’erne de synshandicappede 
voksne fra den lokale institution 
i særlige boliger, hvor der ikke lå 
ting og flød på gulvet. Dørene var 
enten helt åbne eller helt lukkede, 
maden blev anrettet, så brugeren 
vidste, hvor henholdsvis kød og 
kartofler befandt sig, og der var 
passende fritidsaktiviteter. Senere, 
da det viste sig, hvor mange patien-
ter der var, blev personalet under-
vist i øjensygdomme, behandling, 
forebyggelse og mestring af daglig-
livets fordringer.

Øjenklinik for alle svagsynede 
med udviklingshandicap 
Omsorgen for udviklingshæm-
mede var oprindeligt centraliseret 
i Statens Åndssvageforsorg, og det 
var derfor let at etablere en øjen-
klinik for alle landets udviklings-
hæmmede (inden for de forhån-
denværende ressourcer). Det blev 
verdens første offentlige fuldtids 
øjenklinik for udviklingshæmme-
de. 

Åndssvageforsorgen er nu ned-
lagt, området får service fra de 
kommunale handicapmedarbej-
dere. Øjenklinikken er flyttet til 
Glostrup Hospital, og de fleste 
patienter kommer fra hovedstads-
området.

Efterhånden er pædagogik-
ken blevet så udviklet, at det er 
muligt at udbrede kendskabet til 
andre områder af Danmark, og 
»Blindenetværket« blev oprettet 
i amterne og fortsat i regionern. 
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Asius (Amternes styrkede indsats 
for udviklingshæmmede med syns-
nedsættelse) blev etableret i 2004 
(www.Asius.dk). Der er optaget 
pædagogiske videoer, lavet semi-
narer, og medarbejderne rejser 
ud i landet og fortæller om, hvad 
synsnedsættelse betyder for den 
enkelte.

Screening for synshandicap
Vi har her i landet et fint netværk 
til opsporing af synsnedsættelse i 
befolkningen; det omfatter bl.a. 
de forebyggende børneundersø-
gelser, hvor sundhedsplejersken 
eller lægen vurderer, syn, hørelse 
og andre udviklingsområder. Alle 
personer, der mener, at deres 
syn er dårligt, kan henvende sig 
direkte efter telefonisk aftale med 
en øjenlæge, synet måles objektivt, 
når man skal have kørekort eller 
er på session. Alt synes således at 
være i god gænge, men det er ikke 
tilfældet.

Der er gennemført mange scree-
ninger for at finde antallet og iden-
titeten af de udviklingshæmmede 
synshandicappede voksne både i 
Danmark, i Holland og i Norge, 
og selv om hyppigheden svinger 
noget, afhængig af definitionen på 
forstandsbetinget synsnedsættelse 
(CVI), er det overordnede billede 
klart: Omkring halvdelen af alle 
voksne udviklingshæmmede har 
aktuelt dårligt syn, når man med-
regner både afstandssyn og synet 
på kort afstand. Alvorlig nedsæt-
telse af synsstyrken findes hos 5-6 
% (afstandssynstyrke på <6/60), 
og ca. 20 % har moderat nedsat 
afstandssyn. De fleste mangler sim-

pelthen briller, mens ubehandlet 
katarakt (grå stær), glaukom, kera-
tokonus (spidse hornhinder) og 
optikusatrofi (synsnervesvind)er 
de hyppigste diagnoser hos resten. 
Naturligvis burde operationer for 
katarakt, glaukombehandling og 
regelmæssige tjek af øjnene hos 
diabetikere have været indført, 
men det er ikke sket. Lige så ind-
lysende burde årsager til optiku-
satrofi have været undersøgt, men 
da synsscreening ikke er udført, er 
de fleste patienter ikke fundet.

Sjældne syndromer
De færreste udviklingshæmmede 
kan vurdere, om deres syn er lige 
så godt som andres, og kun få har 
tilstrækkeligt sprog til at forklare 
om deres syn. De kendte øjen-
sygdomme (glaukom, katarakt, 
retinitis pigmentosa og lignende) 
kan være symptomer på sjældne 
syndromer, som kræver udvidede 
kliniske undersøgelser, elektro-
fysiologi, skanning eller moleky-
lærgenetiske studier; de kaster 
lys over basale embryologiske og 
fysiologiske forhold, men også 
hos udviklingshæmmede personer 
er de sjældne og kræver en grun-
dig tværfaglig vurdering udført af 
velinformerede læger med sær-
lig viden om syndromer og andre 
medfødte forandringer. 

Mange af disse undersøgelser er 
først indført i de sidste år og kan 
ofte være vejledende for differen-
tialdiagnosen, hvor den kliniske 
undersøgelse ikke kan adskille kli-
nisk ensartede syndromer.

 
Rutinemæssige øjenunder- 
søgelser er billige procedurer  
med stor effekt 
Det er netop ved undersøgelse 
af sjældne syndromer, at der er 
mulighed for at finde en præcis 
årsag i kæden af begivenheder 
under udviklingen - i øjet så vel 
som resten af kroppen. Det er nød-
vendig viden, når nye behandlin-
ger bliver indført. Medfødte foran-
dringer i ansigt og øjne er netop 
karakteristisk for patienter med 
usædvanlige syndromer, og en 

præcis diagnose af syndromer hos 
udviklingshæmmede er til gavn 
både for personen selv, hans fami-
lie og ny viden inden for forskning 
af sjældne syndromer. Der er fart 
på forskningen i disse år, og en 
vurdering af den kliniske tilstand 
for få år siden må gentages med 
henblik på ny viden.

Faktuel brillebehandling og 
syndromdiagnostik kræver en 
ordning med rutinemæssig øjen-
undersøgelse i barndommen og 
hvert femte år efter 45-års-alderen 
(30 år for personer med trisomi 
21, dvs. mongolisme). Rutinemæs-
sige øjenundersøgelser er billige 
procedurer med stor effekt. Men 
kun et fåtal af de udviklingshæm-
mede voksne har været undersøgt 
af øjenlæger.

Til sidst: Hvad ville du - min 
læser gøre - hvis du på vej til arbej-
de opdagede, at du havde glemt 
dine briller?

•   •   •

Artiklen har tidligere været bragt i uge-
skrift for Læger 2007;169(12):1148

Speciallæge Mette Warburg, 
Hellerup kan kontaktes på e-mail: 
mette.warburg@dadlnet.dk 
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Når udviklingshæmmede sørger 
Af Susanne Hollund, konsulent og Line Rudbeck, præst begge Landsbyen Sølund.

 

Det kan for mange medarbejdere være 
svært at vide, hvordan de skal hjælpe 
udviklings-hæmmede beboere, når de 
sørger. Konsulent i Landsbyen Sølund, 
Susanne Hollund og præst i Lands-
byen Sølund, Line Rudbeck arbejder 
begge med sorg og tab, trøst og lin-
dring i forhold til landsbyens beboere, 
som er voksne med udviklingshæm-
ning.

Man siger, at en stor del af årsa-
gen til udviklingshæmmedes reak-
tioner, som kan vise sig i enten 
udadrettet reaktion eller ”trækken 
sig tilbage fra livet”, skyldes sorg, 
manglende relation og kontakt. 

Som den eneste boform her-
hjemme for mennesker med fysisk 
og psykisk funktionsnedsættelse 
har Landsbyen Sølund de seneste 
to år haft sin egen præst. Dette 
har blandt andet betydet, at sjæ-
lesorg, salmer, kristne ritualer mv. 
naturligt indgår som en indgang 
til trøst og lindring for beboere, 
der bærer på en sorg. Derudover 
arbejdes der med livshistorier, 
spædbørnsterapi, kontaktø mv. – 
alt sammen som naturlige forgre-
ninger af landsbyens overordnede 
filosofi ”Gentle Teaching” – og alt 
sammen måder, hvorpå beboeres 
sorg, frustrationer og rodløshed 
kan imødekommes og lindres. 
Det synes at være en stor styrke for 
både beboere, medarbejdere og 
pårørende i Landsbyen Sølund, at 
der ved dødsfald, sorg og tab både 
er pædagogiske og religiøse ”rum 
og redskaber” at støtte sig op ad. 

Bevarelse af relationer 
Rigtig mange udviklingshæmmede 
har været ude for at miste menne-
sker, der betyder noget for dem, 

og mange har aldrig fået talt med 
nogen om deres sorg, smerte og 
frustration. Ud over sorgen efter 
et dødsfald, skal man også være 
opmærksom på den sorg, det kan 
medføre, hvis beboeren eller en 
medbeboer flytter, eller når en 
medarbejder rejser. Disse tab efter-
lader også et savn og en sorg, der 
skal bearbejdes. Grundene til en 
flytning kan være mange. Men 
det er helt sikkert, at uanset hvor 
meget beboeren forstår, eller hvor 
meget han/hun glæder sig, skal 
vi huske, at beboeren har knyt-
tet kontakter til medarbejdere og 
medbeboere i det hus, han/hun 
kommer fra, og de kontakter for-
svinder med flytningen ud af bebo-
erens dagligdag. Vi kan afhjælpe 
sorgen over dette tab ved at invi-
tere vennerne på besøg det nye 
sted eller lave bøger med billeder 
af det gamle sted, så man sammen 
kan mindes. 

Landsbyen Sølund har i den 
anledning udarbejdet en handle-
plan, som skal sikre en så nænsom 
flytning af beboere som muligt, 
således at medarbejderne er op-
mærksomme på, at beboerne skal 
have sagt ordentligt farvel, og at 
der skal tales om dem, der ikke 
mere er i beboerens hverdag, om 
det de gjorde sammen og om sav-
net. Ligeledes skal medarbejderne 
hjælpe beboerne med at holde 
venskaber ved lige og kunne trø-
ste og sætte ord på savnet af dem 
og det, de havde før. Landsbyen 
Sølund har for nylig skullet flytte 
en beboer fra en boenhed til en 
anden. Flere af de gamle medar-
bejdere skrev et ”farvel og på gen-
syn brev” og vedlagde billeder. 
Brevene og billederne blev sat ind 

i en ”farvelbog”, og beboeren kun-
ne på den måde tale med de nye 
medbeboere og medarbejdere om 
de mennesker, hun kendte og om, 
hvad de havde betydet. Det kræver 
vedholdenhed fra medarbejder-
nes side at hjælpe beboerne med 
at holde deres venskaber ved lige, 
men når det lykkes, skaber det 
meget tryghed og glæde for bebo-
eren, og samtidig imødegår det 
savn, frustration og forvirring. I en 
flytning, hvor der ikke bliver byg-
get bro fra det tidligere hjem til 
det nye, efterlader det beboerne, 
som er meget sårbare mennesker 
med utallige spørgsmål og følelser, 
som de sjældent selv kan formu-
lere: ”Hvor er jeg nu?” ”Hvorfor 
er jeg her?”, ”Hvor er alle dem jeg 
kendte så godt?” ”Hvor er alle de 
lyde og lugte jeg kendte”? Handle-
planen for nænsom flytning ligger 
i forlængelse af artiklen til inspira-
tion for andre. 

Det er vigtigt at sætte fokus på 
sorg, sorgreaktioner og måder, 
hvorpå vi kan støtte og hjælpe 
udviklingshæmmede. Vi må stille 
os selv spørgsmålene: ”Hvad er 
sorg, og hvordan kan vi trøste 
og skabe håb, og hvordan taler 
vi med udviklingshæmmede om 
sorg under hensyntagen til deres 
udviklingsalder?” En sorgreaktion 
kan være, at en beboer pludselig 
bliver mere udadreagerende, vir-
ker frustreret, bliver urenlig og 
selvskadende. Årsagen kan være, at 
hans kontaktperson er rejst. Han 
sørger, men kan ikke formulere, 
hvad det er hans krop mærker, og 
reagerer derfor kropsligt. 

For at hjælpe ham, kan vi sætte 
ord på hans følelser for ham ved 
f.eks. at sige: 
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”Jeg kan se du slår dig selv.” 
”Jeg tror du gør det, fordi du 

savner Ole. 
”I havde det så dejligt sammen.” 
”Ole er jo rejst til en anden 

boenhed. Men han vil besøge dig 
– det ved jeg.” 

”Du har bogen med billeder af 
alt det dejlige, I havde sammen, 
som han gav dig, da han rejste.” 

”Nu ved du godt, at det er Jes-
per, der passer på dig.” 

”Skulle vi sende et postkort til 
Ole?” 

Beboeren vil blive rolig, og vi vil 
straks kunne fornemme, at det er 
den ”historie”, han havde brug for 
at høre. Vores opgave i denne situ-
ation er at trøste og give ham håb 
ved at fortælle, at der er en anden, 
der nu passer på ham. 

Aktivering af egen sorg 
Når man kommer i kontakt med 
beboernes sorg som medarbej-
der, kan man komme ud for at 
mærke en sorg, man selv bærer 
på – enten privat eller som følge 
af et dødsfald blandt de beboere, 
man arbejder med – og i den situa-
tion kan det være svært at skulle 
arbejde med sorg hos andre. Det 
er ikke unormalt, når beboere dør, 

og vi alle - beboere og personale – 
sammen mindes den døde, måske 
under aftenkaffen, at flere af os 
sidder og græder. Det er ikke kun 
fordi beboeren, som vi alle holdt 
af og savner, er død, men fordi vi 
kommer i kontakt med den sorg, 
vi har over andre, som er døde, 
som vi holdt af og som vi savner i 
samme stund. De andre beboere 
taler i disse stunder om, at de også 
har mistet deres mor eller mormor 
og at de savner dem. 

Som medarbejder kan man 
sidde med personlige sorger, som 
dels kan overrumple en midt i ar-
bejdet, og som dels kan gøre, at 
det er svært at rumme beboernes 
sorg. Denne dobbelte sorg kan 
italesættes, og der kan arbejdes 
med, hvordan man som medarbej-
der kan balancere mellem profes-
sionel og privat sorg. Da sorg ofte 
antager en uventet ”form” og også 
ofte kommer bag på os, er det en 
god ide at udarbejde en sorgplan. 

To indgangsvinkler  
til bearbejdelse af sorgen 
Både Susanne og Line arbejder 
med emnerne, sorg og tab, i deres 
hverdag med hver deres indgangs-
vinkel: 

Susanne gør det gennem arbej-
det med livshistorier og forskellige 
måder at samtale med beboerne 
om deres historie - om de tab, der 
har været - og også måder at trøste 
på. 

Hun arbejder med, hvordan 
man kan tale med den enkelte 
beboer om hans/hendes historie. 

Hun har lært meget af Skods-
borg spædbørnehjem, hvor man 
taler med de helt små børn om 
det, der er svært. Det har vældig 
god effekt, og de små børn bliver 
mere rolige og får ”lyst” til livet. 

Det optager også Susanne Hol-
lund, hvordan man udvikler styr-
ken/evnen til at kunne trøste sig 
selv, og hvad der sker, hvis ikke 
man kommer igennem denne pro-
ces, og hvad medarbejderne så kan 
gøre. 

Det er utrolig vigtigt for bebo-
erne, at de mærker og ved, at de 
”hører til” nogen. Man kan ikke 
udvikle sig uden at høre til nogen 
og at være knyttet til nogen. Er der 
ikke forældre, må vi træde i deres 
sted og udfylde den rolle. Bebo-
eren knytter sig naturligvis til os, 
og hvis vi rejser, så bliver de selvføl-
gelig kede af det, og derfor er det 
så vigtigt, at vi som pædagoger ved, 
hvordan vi trøster. 

Line samtaler med beboere og 
får derigennem kendskab til deres 
sorg og tab, og erfaringerne fra 
disse samtaler har dannet grobund 
for forskellige ritualer, som bebo-
erne synes at have stor glæde af. 
Line taler blandt andet med en 
beboer, som har mistet et nært 
familiemedlem, som hun sørger 
meget over. Det er svært at tale 
om den døde og gennem mange 
besøg, har det vist sig, at beboe-
ren er meget glad for salmer og 
særligt ”Gud ske tak og lov”, som 
blev sunget i barndomshjemmet. 
Som indledningen på hvert besøg, 

Mange udviklingshæmmede har 
været ude for at miste mennesker, 
der betyder noget for dem, og mange 
har aldrig fået talt med nogen om 
deres sorg, smerte og frustration.
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synger Line og beboeren salmen. 
Nogle gange skal den synges forfra 
både 10 og 15 gange før beboeren 
har fundet den ro og tryghed, det 
kræver at tale om den afdøde. En 
anden og meget sky beboer har 
nogle skønne og fredfyldte min-
der fra sin konfirmationsforbere-
delse, og ved at Line medbringer 
sin præstekjole og -krave og bruger 
nogle af de allerstærkeste elemen-
ter fra gudstjenesten; fadervor, 
trosbekendelsen og velsignelsen 
samt den store salmeskat, bliver 
der skabt et rum eller oase midt i 
alt det, beboeren er bange for. 

Line og Susanne har med hver 
deres uddannelsesbaggrund og 
deres forskellige erfaringer i ar-
bejdet med udviklingshæmmedes 
sorg og tab stor glæde af at samar-
bejde omkring dette emne. 

Det giver dem begge inspiration 
til at videreudvikle, og giver dem 
ideer til, hvordan de støtter udvik-
lingshæmmede mennesker, som 
har oplevet sorg og tab, uanset 
hvilken udviklingsalder de har. 

Nænsom flytning 
Guide til efteranke omkring flyt-

ninger af beboerne. Som inspirati-
on er benyttet side 117 og frem fra 
bogen ”Den nænsomme anbrin-
gelse” af Psykolog Inger Thor-
mann.

 1) Beboeren oplever utryghed 
ved at flytte og dermed blive 
adskilt fra det ene eller de 
mennesker, det er knyttet til, 
kontaktperson, personale og 
medbeboere. Uanset årsagen 
til beslutningen skal kontakt-
person eller anden person 
som er kendt med beboeren 
og som beboeren oplever som 
en tryghedsperson med til det 
nye sted i en overgangsfase. 

 2) For beboeren er en flytning 
altid forbundet med sorg og 
tab, og vi skal være opmærk-
somme på, at den der mister, 
sørger. Der skal skabes plads, 
rum og tid til anerkendelse af 
disse følelser. 

 3) En akut flytning af en beboer 
er sommetider nødvendigt, 
sådan som vores system fun-
gere. Blot få dage, ja få timer 
suppleret af en nænsom og 
professionel indsats kan elimi-
nere det akutte præg. 

 4) Beboeren skal uanset dets 
udviklingsalder have formidlet 
hvad der sker og skal ske. Her 
kan der bruges ord, gestus, 
mimik og handlinger. Formid-
lingen bør ske i samarbejde 
med beboerens nærmeste og 
kontaktpersonen. 

 5) Når beboeren flytter, må de 
pårørende ikke glemmes og 
tilsidesættes. Når de pårøren-
de er inddraget, hjælper de 
med at afhjælpe sorgen. Det 
må sikres, at beboeren er i 
hænder hos mennesker, der 
formår indlevelsen i deres 
situa tion og samtidig er fagligt 
kompetente. 

 6) I bestræbelserne på, at hjælpe 
beboeren til at opleve konti-
nuitet i deres liv, er det nød-
vendigt (og lovpligtigt), at 
forældrene og andre familie-
medlemmer sikres en fortsat 
plads i beboerens liv. Vi skal 
hjælpe beboerne med at huske 
de mennesker de var knyttet 
til som f.eks. kontaktpersoner 
og medbeboere. Det kan gøres 
ved besøg og ved at lave bøger 
der illustrerer samværet. Vi 
skal vide, at beboerne nu skal 
vænne sig til nye lyde, nye duf-
te, nye stemmer og nye hæn-
der. 

 7) Beboerens personlige ejen-
dele, ting og tøj kan have stor 
betydning i en overgangssitua-
tion. Derfor skal de menne-
sker, der hjælper beboeren 
med at pakke, være opmærk-
somme på væsentlige ejendele, 
som skal bringes til det nye 
sted. Det kan være en idé, at 
tage billeder af værelset, som 
det så ud før. 

 8) Når store beslutninger i bebo-
ernes liv skal tages, er det 
næsten umuligt at handle 
alene. Inddrag derfor din kol-
legiale faggruppe eller dit r e-
flekterende team eller opsøg 
supervision. Brug personale-
møderne, få hjælp til hvordan 
flytningen, kan formidles til 
beboeren på den mest næn-
somme måde. Kan vi sætte tid 
på offentliggørelsen af flyt-
ningen? Der er mange ører, 
nogen taler hen over hovedet 
og nogen hører. Hvor lang  
tid har den enkelte brug for 
til at gennemleve forandrin-
gerne? 

 9) Når en beboer adskilles fra 
og mister noget unikt – en 
væsentlig del af sig selv, en 
elsket ting eller et menneske 
det holder af – så skal vi ikke 
som det første tænke på at 
erstatte det tabte, for ofte vil 
det ikke kunne erstattes. Til-
byd i stedet din deltagelse i 
sorgen over det tabte og giv 
din alsidige og aktive omsorg. 
Tal evt. med hinanden om, 
hvordan vi kan hjælpe den 
enkelte med at sætte ord på 
hans eller hendes følelser og 
virke anerkendende og give 
plads og rum til den enkelte. 

10) Det er vigtigt at arbejdstid til-
rettelæggerne kommer med i 
denne proces fordi en grundig 
forberedelse, vil involvere kon-
taktpersonerne og personale-
møderne. 

•  •  •

Er du interesseret i at vide mere 
om arbejdet med sorg og tab kan 
du læse mere om emnet på hjem-
mesiden www.viss.dk eller kon-
takte Susanne Hollund på mail: 
susanne.hollund@skanderborg.dk 
eller tlf. 87 94 80 37. 
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Udviklingshæmmede skal 
have hjælp til at tale om sorg
Af projektansvarlig Maria Lincke Jørgensen og projektkonsulent Stella Thomsen, Kommunikationscentret, Hillerød. 

Ikke et ord om døden
Sådan hedder et nyt projekt, der 
skal få beboere og personale på 
botilbud for voksne med funkti-
onsnedsættelser til at tale om sorg 
og tab. Målet er, at mindst halvde-
len af landets ca. 800 botilbud har 
en sorgplan om ti år.

Kort tid før sin 36 års fødselsdag 
mister Peter sin mor. Peter bor på 
et botilbud og er, hvad man i dag-
lig tale kalder udviklingshæmmet. 
Hans kognitive udvikling svarer til 
et fem-årigt barn. Da pædagogerne 
fortæller ham, at ”mor er gået bort 
og kommer ikke på besøg mere”, 
er der først ikke nogen reaktion at 
se på Peter. I tiden efter virker han 
mere optaget af, hvordan han så 
får den mp3-afspiller, mor lovede 
ham i fødselsdagsgave. Derfor tæn-
ker pædagogerne, at han nok skal 
komme sig: Der er ingen grund til 
at tale videre om det. Eller er der?

 
Alle mennesker skal have lov 
til at tale om sorg
Fra Kommunikationscentret i Hil-
lerød og Kræftens Bekæmpelse er 
meldingen klar: Jo, der er! Vi både 
kan og skal turde tale med men-
nesker om tab og sorg. Også når 
mennesket har betydelige funkti-
onsnedsættelser. 

- Mange kan have svært ved at 
give udtryk for deres savn og forstå, 
hvad et abstrakt begreb som ”død” 
er. Men vi ved gennem forskning, at 
også mennesker med svære kogni-
tive vanskeligheder sørger, og at en 
manglende sorgbearbejdning kan 
medføre en varig depression, siger 

Stella Thomsen fra Kommunikati-
onscentret.

 
Mange som ”Peter”
Historien om Peter bygger på en 
virkelig historie, men navnet er 
ændret. Der bor omkring 11.500 
voksne med funktionsnedsættelser 
på landets omkring 800 botilbud. 
Voksne, som pga. deres handicap 
er særligt udsatte for at opleve 
død og tab. Blot et mindre antal af 
disse botilbud vurderes at have en 
nedskrevet handleplan ved døds-
fald. Og det gør støtten til sorgbe-
arbejdning vilkårlig.

 
Kommunikationscentret og Kræf-
tens Bekæmpelse iværksætter 
projekt
Det har fået Kommunikationscen-
tret og Kræftens Bekæmpelse til at 
iværksætte projektet ”Ikke et ord 
om døden”, der skal hjælpe per-
sonalet på botilbud til at udvikle 
sorgplaner. Sorgplanen består af 
en beredskabsplan for sorghåndte-
ring – hvem gør hvad? hvornår? og 
hvordan? Derudover rummer sorg-
planen en værktøjskasse i form af et 
vejledningshæfte samt forskellige 
redskaber, der kan gøre det muligt 
for personale og beboere at kom-
munikere om dette svære emne.

 
Følelser og ord skal have hjælp
Projektet bygger bl.a. på mate-
riale fra Kræftens Bekæmpelses 
OmSorg-projekt målrettet børn. 
Erfaringerne herfra viser, at det 
kan nytte at arbejde med sorgbe-
arbejdning i vuggestue- og bør-

nehavealderen. Men det kræver 
adgang til konkrete redskaber og 
anvendelse af tilpassede metoder. 
Voksne med udviklingshæmning 
har på samme vis brug for støtte til 
at sætte ord på deres sorg.

 
- Hvis en person ”ikke vil” tale om 
sorgen, vil jeg hellere stille mig 
spørgsmålet: ”Kan han tale om 
den?”, siger Per Bøge fra Kræftens 
Bekæmpelse.
 
Projekt ”Ikke et ord om døden” 
varer 1 år og afsluttes med en kon-
ference om sorg og funktionsned-
sættelser i september 2009. Projek-
tet støttes af Sygekassernes Helse-
fond og VISO.

 
Kontakt
Maria Lincke Jørgensen, projekt-
ansvarlig/Stella Thomsen, pro jekt  - 
konsulent, Kom mu ni kations cen-
tret, www.kc-hil.dk, Skansevej 2D, 
3400 Hillerød, tlf. 48 24 22 00.
Per Bøge, projektchef, Kræf tens Be-
kæmpelse, www.cancer.dk, Strand - 
boule varden 49, 2100 København 
Ø, tlf. 35 25 75 00

 
 
OmSorgsplaner
En rundringning på 100 boste-
der viste, at 33 procent havde 
en nedskrevet handleplan ved 
dødsfald.
95 procent af landets folkesko-
ler har en OmSorgsplan.
70 procent af daginstitutio-
nerne har en OmSorgsplan.
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Livshistorien 
som pædagogisk arbejdsredskab i forhold til mennesker 
der er udviklingshæmmede

Af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund, Skanderborg.

Siden midten af 80’erne har jeg 
undret mig over, hvordan det det 
kunne være, at en del mennesker 
med udviklingshæmning havde 
det så svært med sig selv og viste 
det ved at være enten indadvend-
te og passive eller udadrettede og 
selvskadende?

Siden og indtil i dag har jeg fået 
svar på min undren ved at arbej- 
de med livshistorien som pæda-
gogisk arbejdsredskab. Nedenstå-
ende skulle gerne give inspiration 
til at sætte fokus på vigtigheden af, 
at alle mennesker med udviklings-
hæmning kommer til at kende 
deres egen historie. 

Rigtig mange mennesker med 
udviklingshæmning kender ikke 
de res livshistorie. De ved ikke hvor 
de er født og nogen ved ikke, hvem 
deres mor og far var. Det er især 
de mennesker, der i dag er over 40 
år, der ikke kender deres historie, 
men jeg møder også unge, som 
ikke har familie, og som ikke ved, 
hvor de kommer fra.

Man kan sige de er historieløse.
Vi ved i dag hvor vigtigt det er 

”at høre til”, at der er nogen, som 
betyder noget for en, at der er 
nogen, der elsker en, nogen man 
er knyttet til.

Vi ved i dag, at det er en forud-
sætning for at kunne udvikle sig og 
for at kunne opleve sig tilpas med 
at være i denne verden.

Den engelske psykolog Tom Kit-
wood siger, at der er 5 ting, der 
skal være til stede, for at et menne-
ske oplever sig tilpas.

Det er tilknytning, identitet, 
trøst, inklusion og meningsfuld 
beskæftigelse eller gøren.

Det bekræftede mig i, hvor vig-
tigt det er, at vi tilbyder hjælp til 
mennesker med udviklingshæm-
ning til at komme til at kende 
deres historie:

Hvem er jeg, hvor kommer jeg 
fra, hvem har jeg kendt og hvad 
har jeg oplevet? Hvordan er jeg 
blevet mødt i gennem mit liv, hvil-
ke spor har det sat sig, hvad har jeg 
været god til og hvad er jeg god til? 
Hvad synes jeg er svært og hvordan 
reagere jeg på det.

Tilbage i 1985 arbejdede jeg som 
forstander på en ny institution. 
Mange af de nye indflyttere (bebo-
ere) i huset kom fra centralinstitu-
tionerne, og mange af dem havde 
boet på disse fra de var helt små.

En af indflytterne (beboerne) 
gjorde særligt indtryk på mig og 
vores historie sammen er udgangs-
punktet for at jeg siden har beskæf-
tiget mig med livshistorier:

Jens var omkring 40 år. Jens havde 
ingen familie eller venner, han havde 
kun os.

Han fungerede godt på mange områ-
der, men virkede frustreret og fortvivlet. 

Jens var kronraget, skar sig med barber 
blade på brystet, gik helst uden tøj, rev 
det i stykker, truede personalet. Han fik 
store doser psykofarmaka og vi rådgav 
os med vores psykiater. Intet hjalp.

Så satte vi os for, at få styr på hans 
historie. Vi kontaktede Landsarkivet og 
der ”lå hans liv”. Da han flyttede ind 
i sin nye bolig fra centralinstitutionen, 
blev alt, hvad der var skrevet om ham, 
arkiveret på Landsarkivet. Sådan er 
det for de fleste, der har boet på institu-
tion før 1980.

Vi fik studeret papirerne og fik skre-
vet et resume af hans liv. Vi fik en 
meget stor forståelse for, hvad Jens gik 
og bar rundt på af følelsesmæssige fru-
strationer.

Jens var kommet på institution som 
3 årig, derefter var der ingen kontakt 
til familien. Han var flyttet rundt fra 
sted til sted, da ikke ret mange persona-
ler kunne lide ham.

Jens havde været god til at sy og 
væve, men var i dag på træværkstedet 
i produktionen. Jens udtrykte ofte, at 
han ikke ville være der, men han var 
jo god til det og det gav også en vis ind-
tægt.

Vi besluttede, efter at have fået et 
overblik over hans livsforløb, at han 
skulle starte ”forfra” på sit liv. Jens 
skulle have en ny ”far”. Det blev Hans. 
Hans, som var ansat som pædagog-
medhjælper kunne lide Jens.

Hver gang Hans var på arbejde, var 
han mere for Jens end for de andre bebo-
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ere. De tog på fisketure, teltture, kano-
ture og lignende. Jens fik det bedre.

Efter 2 år var medicinen nedtrappet 
til et minimum, Jens beholdt tøjet på, 
han kunne se han så godt ud, ridsede 
sig aldrig mere, og så fik han langt 
hår, hestehale og fuldskæg som Hans. 
Han fik et forbillede, en han kunne 
læne sig op af og lære af. Hans blev i 
13 år, og Jens forlod træværkstedet og 
begyndte at sy og væve. Jens fik tillid til 
sine omgivelser.

 Jens kom så ”på rejse” rundt i sit 
liv. Vi tog billeder af de steder, han 
havde boet, og huset, hvor han boede de 
3 første år. Vi fandt hans onkel, som 
gerne ville være onkel igen. Han hjalp 
med at skaffe billeder til Jens album. 
Han havde ofte Jens på besøg. Jens fik 
familie. Hans forældre var døde, men 
billeder af dem kom i albummet. Han 
blev stolt af sit liv, og kunne delagtig-
gøre andre i det ved at vise sit album. 
Jens flyttede siden i egen bolig. Han 
døde for nyligt, og rigtig mange med-
arbejdere fra tidligere kom til bisættel-
sen. De havde vedligeholdt kontakten 
med Jens og besøgt ham, selv om de  
var rejst. Ved den lejlighed blev alle 
historierne om samværet med Jens delt 
og Jens vil fortsat blive husket og talt 
om.

Denne historie var med til at 
få mig til at brænde for arbejdet 
med livshistorier. Siden har jeg på 
de arbejdspladser, jeg har været 
på, hvor jeg altid har haft en eller 
anden form for ledelsesfunktion, 
sørget for at de mennesker, der 
boede der, kom til at kende deres 
historie og sørget for, at medar-
bejderne kunne hjælpe dem med 
dette.

Vi har hentet utallige historier 
hjem fra Landsarkivet. Vi har fået 
lavet både en skriftlig historie og 
en bog med billeder af beboerens 
liv. Rigtig mange beboere har fået 
kontakt til deres familie igen.

Den skriftlige historie har altid 
givet medarbejdere større forståel-
se for, hvad beboere havde behov 
for. Ofte har det været en tilknyt-
ning til bare et menneske, der var 
behov for. Ofte har det kunnet 
lade sig gøre, og når det er sket, 

har beboeren fået tillid til sine 
øvrige omgivelser og har kunnet 
modtage og give kærlighed og har 
fået større sikkerhed i at kunne 
udtrykke sine behov.

Livshistoriebogen bliver lavet sam-
men med beboeren. Uanset bebo-
erens udviklingsalder er de med 
rundt ”på rejse” i deres liv, og der 
bliver taget billeder.

Har man en kognitiv udviklings-
alder under 3 år husker kroppen. 
Så er sanserne sat i spil, der bliver 
duftet, lyttet og mærket og erin-
dringerne mærkes.

Er den kognitive udviklingsalder 
over 3 år, husker kroppen, og erin-
dringerne kan udtrykkes.

Sommetider gør det ondt, og så 
skal vi trøste. Mange har brug for 
hjælp til at få sat ord på de følelser, 
der dukker op, brug for at blive 
bekræftet i, at oplevelser, der var 
slemme, ikke sker igen, og at vi 
passer på dem.

Jeg har talt med mange pårøren-
de, som gerne vil fortælle os deres 
barns, søsters eller brors historie. 
Det er en lettelse for dem at få lov 
til at fortælle historierne til en, der 
lytter interesseret og nysgerrigt. 
Også her er der brug for forståelse 
og trøst. Familien hjælper med at 
skaffe billeder til livshistoriebøger-
ne.

Beboerne er stolte af deres 
bøger. Nye medarbejdere, stude-
rende, vikarer får et rigtig godt 
billede af den enkelte beboers liv 
ved at se i bøgerne, og beboerne 
viser gerne deres bøger frem. Her 
er der masser af nærvær og rele-
vante ting at tale med den enkelte 
beboer om.

En gang om året skal historien 
fortsætte og billeder fra året, der 
er gået, sættes ind. Ligeledes skal 
den skriftlige historie suppleres.

Jeg har i 20 år undervist i emnet 
på institutioner i hele landet og på 
seminarier.

Kursusdeltagerne udtrykker al - 
tid begejstring efter sådan en dag, 
og har ønske om at komme hjem 
og i gang.

Nogen er også kommet i gang, 
men mange er blevet forhindret 
fordi andre emner var i fokus eller 
fordi den dag man skulle i gang, 
kom der en sygemelding, så det 
måtte udsættes endnu engang. 
Det er for mange svært at få dette 
arbejde ind i hverdagen, og det 
kræver stor støtte fra den enkelte 
organisations leder.

Jeg har derfor fundet på en 
organisatorisk måde at arbejde 
med livshistorierne på som lader 
til at være en succes. Det er et kur-
sus jeg har kaldt ”livshistorieværk-
sted”. Det er et kursus, der varer 3 
dage. Se mere om dette på www.
viss.dk under kurser.

Jeg har fået stor inspiration til 
mit arbejde med livshistorier og 
det, der følger med dette arbejde 
af spørgsmål, fagligt og følelses-
mæssigt, fra Skodsborg spædbør-
nehjem, både ved at mødes med 
deres psykolog, Inger Thormann, 
og ved at læse deres bøger.

Jonas Gustafsson og Knud Rami-
ans bog ”Livshistorien – en vej til 
det menneskelige” har også givet 
mig stor inspiration især til hvor-
dan livshistoriearbejdet kan gribes 
an, når man skal invitere menne-
sker med udviklingshæmning som 
er så velfungerende at de stort set 
klare sig selv, til at skrive deres 
historie.

På min hjemmeside www.shollund.
dk kan du se mere om emnet, du 
er også altid velkommen til at skri-
ve til mig, hvis der er noget du har 
brug for på shollund@adr.dk.
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Litteraturliste på bøger jeg har fået meget inspiration fra til arbejdet med Livshistorier.
Agnete Diderichsen og Sven Thyssen: Omsorg og udvikling – omsorg, opdragelse og småbørns udvikling. 
Danmarks Pædagogiske institut. 
John Bowlby: At knytte og bryde nære bånd. 
Inger Thormann: Den nænsomme anbringelse 
Inger Thormann: Hånden på hjertet - omsorg for det lille barn i krise 
Inger Thormann: Med hjerte og forstand
Francoise Dolto: Samtaler om børn og psykoanalyse 
Caroline Eliacheff: Krop og skrig
Elisabeth Cleve: En stor og en lille der blev væk. 
Karen Glistrup: Hvad børn ikke ved … har de ondt af
Jonas Gustafsson og Knud Ramian: Livshistorien – en vej til det menneskelige, Systeme a/s.
Ingrid Strøm: Livshistoriebøger – en hjælp til identitets- og selvværdsudvikling. 

Livshistoriebøgerne 
er guld værd. Her 
er der masser af 
nærvær og rele-
vante ting at tale 
mede den enkelte 
beboer om.
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Drømmen om fremtidens by
Fremtidens forstad
Af Per Clauson-Kaas, Hertha Levefællesskab, Galten.

Økologi der giver liv
For tiden er det, som om hele 
verden holder vejret i spænding 
over hvordan det vil gå med men-
neskene og jorden. Isen smelter – 
mennesker sulter – naturen lider 
– der er krig med terror og trusler 
– verdens- økonomien er truet, og 
løsningerne og svarene kender vi 
ikke. På mange områder føler vi 
os sat på tilskuerpladserne, hvor 
vi kan følge ”Verdenspillet”, som 
det udvikler sig uden at vide, hvad 
fremtiden bringer. De sidste års 
hændelser har vist, at udviklingen 
sker i pludselige ryk fra den ene 
dag til den anden, og ikke forud-
sigeligt som når man læser statisti-

ker og fremtidsforskere, der base-
rer sig på fortidens hændelser og 
tal.

Der er to områder, der har afgø-
rende betydning for det enkelte 
menneske og for menneskeheden, 
uanset hvor på jorden og i hvilken 
kultur, vi befinder os. Det er sund-
hed og tryghed. De er afgørende 
for, hvordan vi hver især oplever 
livskvalitet.

Skulle man med et lægetermo-
meter måle jordens temperatur ud 
fra dens sundhedstilstand i dag, 
med forurening, issmeltning, CO2 
påvirkning, vil den nok have 39-40 
graders feber som følge af hede-
slag, forurening og stress.

Måler vi menneskehedens socia-
le temperatur vil det modsatte 
være tilfældet. Vi glider mere og 
mere ud af vore bærende kultur-
rammer. Egoisme, ensomhed og 
fremmedgørelse er vokset samtidig 
med at kommunikation og medier 
giver os mulighed for at følge med 
i et globalt fællesskab, hvor mulig-
heder, chancer og ansvar er helt 
skævt fordelt i denne store sam-
menhæng. I vor søgen efter tryg-
hed dannes der nationale og inter-
nationale fæstninger, der søger at 
beskytte velfærdskulturen, eller 
der dannes kultursociologiske for-
svarsværker, der søger at begrænse 
den enkeltes frihed.

Menneskeheden lever i en 
socialt underafkølet tilstand, hvor 
parallel-samfund og terror bliver 
mere og mere synlig. Skulle man 
igen tage lægetermometeret frem 
her, vil temperaturen være 35-36 
grader.

Vi lever således i et spændings-
felt mellem en jord, der er ved at 
miste sin sundhed og en menne-
skehed, der har sværere og svære-
re ved at skabe social forståelse.

Vi bevæger os her med de store 
ord, der lyder smukke, men måske 
uden jordforbindelse.

Så lad os nu blive mere konkrete 
og tage hverdagseksempler frem. 
Her bliver, for det første, det at mø -
des med hinanden, det centrale. 
Som når vi i familien eller med 
naboer, på arbejdet eller ved til-
fældige møder, oplever det ægte 
menneskemøde, hvor der opstår 

Tre sommerpiger, Stine, Marie og Bente, Hertha Bofællesskab.
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en varme parterne imellem. For det 
andet at det sted vi bor, er et sted, vi 
kan forbinde os med. At vi føler, vi 
er en del af den natur og det sam-
fund, der omgiver os, og at vi kan 
være ansvarlige og medskabende i 
de sociale- og de naturgivne ram-
mer, der omgiver os. Da bliver vi 
en del af det sted, vi bor.

At betragte og beskrive et sådant 
sted, hvor mennesker mødes, som 
et samfund, en by eller en cam-
pingplads, en café eller hvad det 
måtte være, kan gøres på mange 
måder og ud fra flere forudsætnin-
ger, synsvinkler og retninger.

Her skal vi betragte et projekt, 
der for 25 år siden begyndte som 
en idé, og i de sidste 12 år har 
været virkelighed. Vi vil betragte 
denne ide og dette projekt alene 
ud fra den økonomiske side, og se 
hvordan økonomi kan forvandles til 
liv.

Økonomisk set er vi som menne-
sker stærke fra det 20. til 65. år. 
Her er vi produktive og foretag-
somme. I det, vi kunne kalde den 
anden halvdel af livet, de bløde år 
fra 0-20 og fra 65-85, er vi afhæn-
gige af offentlige midler og skat-
tekroner. I de såkaldt bløde år er 
vi børn eller gamle, eller vi lever 
et livslangt liv med et handicap, 
hvor vi har brug for hjælp. Her har 
vi tradition for at overlade ansva-
ret til de offentlige myndigheder, 
der ansætter folk til at forvalte 
omsorgsopgaven. Ansvaret glider 
ud af det familiemæssige og de 
medmenneskelige rammer, spe-
cielt når man som den person, der 
modtager omsorg, overskrider det 
18 år og mere og mere overlades 
til det institutionelle.

Lad os vende tilbage til det kon-
krete projekt, og lade en omsorgs-
krævende person, en udviklings-

Camilla er klar 
til at tappe mælk 
i mejeriet, Hertha 
Bofællesskab.

Josef tapper mælk 
på flasker, Hertha 

Bofælleskab.
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hæmmet, retarderet voksen, der 
har brug for livslang tilsyn og 
omsorg , få ordet og lade vedkom-
mende få sin vilje og sine ønsker 
opfyldt, beskrevet i tal med kr. og 
øre: 

”Mit ønske er at blive en levende accep-
teret del af det omgivende samfund, 
hvor jeg kan få den omsorg, jeg har 
brug for, samtidig med jeg kan komme 
til at føle frihed og udfolde de specielle 
interesser og behov jeg har.

Inkludering er et godt ord, men hvad 
skal der til for virkelig at få opfyldt dis-
se ønsker.  

Jeg har brug for en gruppe menne-
sker, der vil beskrive, hvad inkludering 
er, og hvad det forudsætter.

* Der må findes 100 mennesker, der 
synes det er så god en ide, at de ud 
af egne lommer finder 1 mill. kr. Så 
kan man sige, den folkelige opbak-
ning er på plads.

* Købe 40 tønder land jord og rejse 4 
mill. kr. fra fonde og gaver.

* Lave en samarbejdsaftale med de 
lokale myndigheder.

* Lave lokalplan for de 40 tønder 
land.

* Jeg vil gerne bo sammen med andre 
udviklingshæmmede, så jeg har brug 
for 20 andre, der vil det, som jeg vil.

* For at vi kan bo og arbejde på stedet, 
har jeg brug for 25 mill. til boliger 
og arbejdspladser.

* Dertil skal der følge 20 ansatte, der 
kan varetage den omsorg, vi har 
brug for.

* Rundt omkring mig har jeg brug 
for, at 70 såkaldt normale med 
familier og børn slår sig ned, køber 
grunde, bygger huse og lejligheder, 
der bliver deres hjem, i alt 80 mill.

 Vores pensioner og lønninger til de 
ansatte omkring os, udgør 15 mill. 
om året.

 Indkomsten, hos de private omkring 
os udgør ca. 20 mill. om året.

Når disse to økonomier kulturelt, 
erhvervsmæssigt og socialt får fæl-
les berøringsflader og mål, hvad er 
der da opstået ved denne inklude-
ring?
• En hel lille spændende landsby 

har formet sig omkring disse 
ønsker med en hel række aktivi-
teter.

• Et landbrug med 10 malkekøer.
• Et mejeri der leverer sine pro-

dukter bla. til Århus.
• Et stort bageri med brødudsalg.
• Gartneri hvor 150 faste kunder 

henter deres grøntsager.
• Drama, teater, koncerter. 
• En børnehave. 
• Et forskningslaboratorium. 
• Et bygge- og arkitektkontor 

m.m.

 I alt er 30 arbejdspladser skabt på 
stedet. Hertil kommer 15-20 akti-
vitetsgrupper i et tæt samarbejde 
med nabolandsbyen, hvor den 

Stine sår udplantningsplanter til drivhuset, Hertha Bofællesskab.
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stedlige Dagligvare Brugs overle-
vede som følge af dette projekt.

Yderligere besøges stedet om 
året af ca. 3000 mennesker, der 
måske går inspireret derfra med 
nye ideer til der, hvor de er i li- 
vet.

I mødet mellem det institu-
tionelle/offentlige og det private 
opstår der mange uventede posi-
tive situationer, når inkludering 
også omfatter det økonomiske. 
I dette tilfælde er her opstået et 
aktivt levende samfund med mas-
ser af liv.

”På de andre steder og institutioner, 
hvor jeg kan bo, har de samme økono-
mi. Der deles ikke ud af ansvarlighed, 
og naboerne bliver mest i det private. 
En egentlig inkludering finder ikke 
sted. Der opstår institutionelle parallel-
samfund i tavse villasamfund.”

 Først når økonomierne mellem det 
offentlige og det private berører hinan-
den, og begge parter i fællesskab tør dele 
ansvaret, opstår der liv og synergi.

”Så føler jeg accept som menneske, 
og oplever at jeg er en del af samfundet 
med de muligheder og rettigheder, der 
gives.”

Hvis man, efter i 12 år at have boet 
her mellem køer, mennesker og 
gode naboer, skal videregive erfa-
ringer til de, der kunne tænke sig 
at lave en ny by eller omdanne en 
gammel, skal det være, at der må 
findes en balance mellem det at 
kunne varetage og pleje jorden 
med dens liv og resurser, og det, at 
der må opstå social forståelse mel-
lem hinanden indbyrdes. 

Lige som der nu er stor opmærk-
somhed på Co2 udledning og 
økologiske forhold i naturen, lige 
så konkret og målrettet må der 

Hertha høstfest i september med 500 besøgende gæster.
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skabes tiltag, der åbner op for de 
skjulte samfundsresurser disse 
mennesker rummer. 

Vi må udvikle foranstaltninger, 
der på nye måder skaber social 
forståelse mellem forskellige men-
nesker og alles betydning, hvad 
enten de er hæmmede, gamle, sva-
ge eller bare har svært ved at finde 
ind i vor kultur. Dette kan bl.a. ske 
ved at omforme ansvarlighed og 
gøre det til et ægte samfundsan-
liggende, hvor indsatsen fra det 
enkelte menneske betyder noget.

Se www.hertha.dk hvor Hertha bro -
chure fra 2008 kan downloades.

Når vi tager vare på det svage, 
opstår der bæredygtige samfund.

Drømmen om fremtidens by – fremti-
dens forstad er et indlæg til en work-
shop i Århus der blev afholdt den 27. 
november 2008, om udviklingen af 
fremtidens bæredygtige by. Per Clauson-
Kaas er medinitiativtager til Hertha 
Levefællesskab ved Galten. 

Læs mere i Herthas brochure 2008. 
Specielt side 6 til side 16 samt i Hert-
has bebyggelse side 46. 

Fremtidens bæredygtige by ved Elev
Af NIRAS konsulenterne.

Nord for Århus er Niras Konsulenterne i samarbejde med Århus 
kommune påbegyndt forberedelserne til et nyt bysamfund, der 
vil komme til at rumme omkring 10.000 indbyggere.

Efter to workshops hvor 100 fagpersoner deltog fremkom 
bl.a. denne del konklusion på det sociale område:

”Det sociale ansvar skal være et fælles ansvar.

Offentlig service/institutioner

Hvis byen ved Elev skal være både økonomisk, socialt og miljø-
mæssigt bæredygtigt er det vigtigt at det sociale ansvar ikke bare 
overlades til det institutionelle og de offentlige myndigheder.

De største synergier opnås der hvor de private aktører og de 
offentlige myndigheder mødes i et fælles ansvar og løfter nogle 
fælles opgaver på det sociale område, for eksempel et inkludere 
socialt udsatte mennesker i det nye samfund.

Det kan både være privatpersoner, boligselskaber, erhvervsliv, 
fonde og andre, der indgår i forpligtende samarbejder med 
kommunale eller statslige institutioner, med det fælles mål, at få 
mest værdi for pengene frem for at få den højeste gevinst.”

Lars tryller med Tommy Trifolikum, Hertha Bofællesskab.
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Appetitvækkeren

Rundt om et institut
Handicaphistorisk Tidsskrift nr. 20 har titlen ”Rundt 
om et institut” og rummer erindringer skrevet i anled-
ning af instituttet for blinde og svagsynedes 150 års 
jubilæum. Artiklerne er skrevet af Blindeinstituttets 
brugere. På den måde giver de synshandicappede selv 
et mangfoldigt billede af livet på instituttet. 
Det er Historisk selskab for Handicap og Samfund 
der udgiver tidsskriftet Handicaphistorisk Tidsskrift. 
Det udkommer to gange om året og henvender sig til 
alle handicaphistorisk interesserede på tværs af fag- og 
institutionsgrænser. Det årlige kontingent udgør 250 
kr. for individuelle medlemmer og 450 kr. for insti-
tutioner og organisationer. To gange årligt får med-
lemmerne tilsendt tidsskriftet Handicaphistorisk Tids-
skrift gratis. 
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:
Formand for bestyrelsen, 
cand. pæd. i pædagogisk sociologi Ditte Sørensen
Helikonsvej 10, 2300 København S 
E-mail: info@handicaphistoriskselskab.dk

Af  
Hans Christian Hansen

Pædagogen som social netværksarbejder
Forfatteren til bogen ”Pædagogen som social net-
værksarbejder” Jytte Juul Jensen er cand. mag. og lek-
tor ved pædagoguddannelsen på JYDSK, VIA Universi-
ty College. Jytte Juul Jensen har i mange år undervist i 
socialt netværksarbejde. Hun har deltaget i forsknings-
projektet ”Care Work in Europe”, der blandt andet 
havde socialt netværk som tema. 
Undersøgelserne og eksemplerne i hendes bog tager 
udgangspunkt i voksne udviklingshæmmede, der hele 
livet har brug for støtte og hjælp til at bevare og styrke 
deres netværk. 
Bogens sætter fokus på pædagogernes arbejde med 
beboernes sociale netværk i samfundet eksempelvis 
i forhold til familie. Men også netværksarbejde i for-
hold til eksempelvis naboer og andre mennesker i 
lokalsamfundet bliver behandlet. 
Bogen henvender sig primært til pædagogstuderende 
og pædagoger i praksis.
Jytte Juul Jensen
Pædagogen som social netværksarbejder
Forlaget Academica 
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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@socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor 
den anden skal hen. Jeg kender den rigtige vej samt alle sevær-
dighederne undervejs.
 At være stifinder indebærer derimod, at jeg får målet 
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@socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling

Udviklingshæmmede i arbejde – mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn
Bogen der blandt andet sætter fokus på 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@socialtlederforum.dk
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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@socialtlederforum.dk



32 UDVIKLING NR. 1 - 2009

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 ånds-
svag mand - i den turbulente 
tid, som 1960’erne var for 
både de åndssvage og for de 
mennesker, der arbejdede 
med dem - og for den lille by, 
hvis eksistens i høj grad var 
afhængig af anstalten i Bak-
kerne. Mange af de personer, 
der optræder i bogen, lever 
eller har levet i det virkelige 
liv - på den tid, der skildres 
i bogen. Bogen er skrevet 
som fiktion, og ikke alle begi-
venheder, som personerne i 
fortællingen drages ind i, er 
hændt. Bogens forfatter, Lars 
Holmgaard Jørgensen, er 
født i 1952 i Vodskov af foræl-
dre, der arbejdede på Statens 
Åndssvageforsorgs Center V i 
Vodskov.
Pris kr. 150,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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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 gen-
nem det professionelle personales 
øjne. På den måde giver bogen et 
nuanceret billede af hvordan det 
står til med brugerinddragelse hos 
mennesker der er udviklingshæm-
mede.
 Mona Burgdorf Herskind er 
cand. scient. soc. fra Aalborg Uni-
versitet og områdeleder for ti for-
skellige dag- og døgntilbud for 
voksne udviklingshæmmede.
 Pris kr. 280,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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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@socialtlederforum.dk
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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 
+ 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@socialtlederforum.dk
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Kampen for et godt liv
Af Jytte Faureholm

”Man må jo kæmpe for det”, siger 
Anders. Og det har han og de øv-
rige 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 oplevel-
ser 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@socialtlederforum.dk
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Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og 
Marie Louise Knigge

”Forvist til forsorg” undersø-
ger skiftende bevæggrunde 
og holdninger til, at grøn-
lændere med handicap fra 
1950’erne og helt frem til i 
dag er blevet sendt 4000 kilo-
meter væk fra deres familier 
og anbragt på institutioner 
og senere i botilbud i Dan-
mark – hvor maden, klimaet, 
omgangsformen og sågar per-
sonalets sprog er fremmet.
Tine Bryld, socialrådgiver og 
forfatter og Martha Lund Ol - 
sen departementschef i Grøn- 
lands Hjemmestyre, bidrager 
til bogen med to debatteren-
de indlæg om den nuværende 
situation for grønlændere 
med handicap i Danmark.
Bogen henvender sig til stu-
derende, medarbejdere og 
politiske beslutningstagere in - 
den for det sociale område i 
Danmark og Grønland. Den 
er desuden relevant for grøn-
landsforskere og grønlandsin-
teresserede i almindelighed.
157 sider.
Pris kr. 280,- 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@socialtlederforum.dk



38 UDVIKLING NR. 1 - 2009

Temadag Region Midtjylland  
Tirsdag, den 19. maj 2009 

kl. 9.00-15.30 
på Hotel MEDI, Ikast

Socialt Leder Forum inviterer 
centerledere, forstandere, stedfortrædere, afdelingsledere, chefer på handicapområdet 

i Region Midtjylland til en temadag:

”LEDERUDFORDRINGER ANNO 2009”

                                            

”Tidens ideelle leder? - Om ledelse i krydspres” 
v/ Karen Lisa G. Salamon

”Kontrol og innovation” 
v/Kjeld Fredens

Tirsdag, den 19. maj 2009, kl. 9.00-15.30 på Hotel MEDI, Ikast

Pris for deltagelse:
Medlemmer: kr. 800,- incl. forplejning

Ikke-medlemmer: kr. 890,- incl. forplejning

Program og tilmelding på www.socialtlederforum.dk

Tilmeldingsfrist: 20. april 2009
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Socialt Leder Forum 
afholder

LANDSMØDE
26.-27. marts 2009

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.

Se programmet på 

www.socialtlederforum.dk



DANMARKPP
Afsender:
Udvikling
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens

B

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

Udvikling er interesseret i artikler om 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


