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Værkstederne på Hertha
Af Per Clauson-Kaas, Hertha, Herskind.

Fremstilling og forarbejdning af 
fødevarer
Ser vi tilbage på de sidste 14 års 
udvikling i Herthas værksteder, er 
der sket en støt fremadskridende 
udvikling. Fra de tre første år med 
en lille skurvogn til river og tril-
lebør, omgivet af nogle få køer 
– frem til i dag med stor aktivitet 
i nogle gode, velfungerende værk-
stedsfaciliteter.
Værkstedernes tema har været 
fremstilling og forarbejdning af 
fødevarer. De, der arbejder i værk-
steder, har mulighed for at lære og 
få indsigt i alle de processer vores 
råvarer gennemgår for at blive til 
sunde fødevarer til daglig glæde 
for os selv og andre.

Produktion, læring og udvikling
En ’jord til bord læring’, der gen-
nem den praktiske hverdag i gart-
neri, landbrug, mejeri, bageri og 
køkken udvikler meningsfyldte 
færdigheder hos den enkelte delta-
ger i processerne. De, der nu igen-
nem flere år har været rundt i værk-
stederne, har efterhånden udviklet 
sig til habile fødevarehåndvær-
kere. Ja, i fremtiden kunne man 
sagtens tænke sig et planlagt  
tilrettelagt forløb i fødevarehånd-
tering, som efter nogle år afsluttes 
med et bevis på, at man er uddan-
net ”fødevarehåndværker”. Et 
sådant forløb kan sagtens tænkes 
i samarbejde med voksenskoler 
eller andre uddannelsesinstitutio-
ner.
Således bliver den beskyttede 
beskæftigelse ikke kun en arbejds-
plads, hvor der fremstilles rigtig 
mange produkter, men også et 
sted, hvor der hver dag er mulig-
hed for læring og udvikling. 

Ja, det er ikke kun for dem, der 
bor i Herthas bofællesskaber, der 
arbejder her. Igennem de sidste 
år har flere fra Skanderborg, Sil-
keborg og Århus søgt hertil for at 
deltage i den gode beskæftigelse. 
Hver dag er der nogle, der selv 
tager hertil i bus, mens andre for 
tiden bliver hentet i Ry, Galten og 
Skovby.

Bageriet
I bageriet fremstilles der dag-
ligt mange forskellige slags brød, 
kager, müesli m.m. der sælges til 
butikker, skoler, børnehaver og 
privatkunder samt til ’hjemmemar-
kedet’ i Hertha. Der er meget stør-
re efterspørgsel end vi kan hono-
rere. Vi kunne sagtens sælge det 
dobbelte, men opgaven er at finde 
en balance mellem de pågældende 
værkstedsbrugere, medarbejdere 

og deres fælles produktionsfor-
måen. Denne balance kan svinge 
fra dag til dag afhængig af, hvem 
der er på arbejde. Alligevel er det 
overraskende, at bageriets omsæt-
ning i 2009 bliver ca. 500.000 kr. 
samtidig med, at bageriet er en 
meget eftertragtet arbejdsplads – 
ikke alene for det, der fremstilles, 
men i høj grad ud fra den varme 
og glade stemning, der møder én, 
når man træder ind i bageriet. Ja, 
så skal det lige nævnes, at der er 
indkøbt to nye ovne til 60.000 kr. 
som afløsning for de gamle, brugte 
ovne, der har tjent os i 10 år. 

Gartneriet 
I gartneriet er der sket en kolos-
sal udvikling fra kun at have et par 
trillebøre og nogle få river til nu 
at være beskyttede arbejdspladser, 
indrettet i en bygning, der tjener 
den pædagogiske opgave både 
i den travle sæson og i den mere 
stille vinterperiode. Drivhus, jord-
kælder, arbejdsrum, pauserum 
og omkringliggende gartnerijord 
udgør en funktionel helhed, der 
gør, at værkstedslederen kan følge 
og overskue alle brugere, hvor de 
måtte være i deres arbejdsfunk-
tion.
Ja, hele gartneriet har udviklet 
sig til en stor have med 40-50 for-
skellige afgrøder, der især om 
efteråret bugner med de lækreste 
grøntsager. Her sælges grøntsa-
ger gennem en ’kunde-bonde-
ordning’, der omfatter 55 andele 
og som ca. 130 personer nyder 
godt af. Omsætningen er årligt på 
150.000 kr. og der kunne sagtens 
sælges mere. Men den pædagogi-
ske opgave sætter sine begrænsnin-
ger, så de gulerødder, kartofler, 
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persillerødder m.m. som vi ikke 
når at dyrke, må vi købe hos andre 
avlere. På den måde har kunderne 
et godt udvalg af basis-grønsager i 
hvert fald 10 måneder af året.
I år blev også de sidste fliser rundt 
om gartneribygning og jordkæl-
der lagt. For at blive helt færdig, 
ønsker gartneriet sig et sted, hvor 
maskinerne, der nu står ude hele 
året, kunne komme i tørvejr. 
 
Landbruget 
Det centrale i det biodynamiske 
jordbrug er koen. Det er således 
en gave for os, at det er muligt at 
have en lille malkekvægsbesæt-
ning på 10 køer og 20 ungdyr til 
at frugtbargøre jorden – men som 
også giver os den fineste mælk. 
Landbruget er måske det mest 
krævende værksted. Her kan ikke 
lukkes i weekenden eller i ferier. 
Hver dag fodring, hver dag malk-
ning. Det kan være en vanskelig 
opgave at passe ind i almindelig 
arbejdstid fra 8-16 og fri i weeken-
den. Det er afgørende, at alle med-
arbejdere, brugere, levefællesskab 
og kunder yder det, der er muligt, 
således at alle dyrene 365 dage 
om året bliver passet forsvarligt. 
Til gengæld får man et værksted, 
der rummer nogle kvaliteter, der 

ikke kan opnås andre steder. Den 
levende rytme og stabilitet, som 
malkekøer giver, spreder sig til 
brugerne på en måde, som næsten 
virker magisk. Ja, der er værksteds-
brugere, som kun vil være i land-
bruget blandt køerne med det tæt-
te forhold, der efterhånden opstår 
mellem dyr og menneske. 
Hver dag malkes omkring 90 

liter mælk, der ledes direk-
te ind i mejeriets tanke.  
Her har 3-4 brugere travlt med 
at separere og pasteurisere mæl-
ken for at lave Gårdmælk, Mini-
mælk, Yoghurt, Tykmælk, Creme 
Fraiche. For nylig har vi investeret 
i en ny smørkærne, der hver uge 
giver os 50 pakker smør af en hel 
unik kvalitet. Mejeriet har mange 
tilbagevendende rutiner, som gør 
at de, der arbejder her føler, at de 
kan noget og med rette kan sige: 
”Jeg er mejerist i Hertha”. 
Den svære del i landbruget (og det 
er ikke noget nyt) er økonomien. 
Der er mange store investeringer 
og dyr drift. Udgifter og indtægter 
svarer for tiden ikke til hinanden. 
Der skal bruges penge til meka-
niker, maskinstation, frø, halm, 
mælkekontrol, emballage m.m. 
Alligevel omsættes der for 350. 000 
kr. i år, men med flere udgifter for 
at drive det. Til gengæld kan land-
brug/mejeri beskæftige mange 
brugere, som i det økonomiske 
regnestykke efterhånden får det til 
at balancere.
Det økonomiske udbytte kan hel-
ler ikke nøgternt måles økono-
misk, for hvad betyder det, at der 
hver dag kommer børnehaver, 
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vuggestuer, dagplejere plus en 
mængde besøgende (ca. 4000 om 
året) for at opleve et liv på landet 
med de store dyr, små kalve og gri-
se, der roder i jorden. Landbruget 
er med til at binde hele levefælles-
skabet sammen, specielt da rigtig 
mange hjælper med til at passe 
køerne i weekender.
I den kommende tid står landbru-
get overfor det, som gartneriet var 
igennem for et par år siden, nem-
lig færdiggørelse af staldbyggeriet, 
så den produktionsmæssige og 
den terapeutiske opgave kan fun-
gere optimalt. 
For tiden mangles der forsvarlige 
bygninger til kalve og kvier samt 
til vinterfoder. Det er hensigten 

at gå væk fra det nuværende prin-
cip med ensileret græsfoder i pla-
stikballer til fodring med hø, som 
øger mælkens kvalitet og dyrenes 
sundhed. Derfor planlægges byg-
geriet med et høtørringsanlæg og 
plads til opbevaring af hø og halm. 
Også maskinerne skal helst være 
i hus. Så holder de længere, og 
de pynter ikke, når de står spredt 
rundt i landskabet. Det drejer sig 
om en millioninvestering, hvor vi 
selv skal skaffe pengene fra fonde 
og private gaver – for der kommer 
ikke umiddelbart flere indtægter 
på grund af dette byggeri.
 
Væveværksted 
Livet i værkstederne er ikke kun 

hårdt arbejde, produktion og til 
tider pres for at nå noget til en 
bestemt tid – for eksempel mid-
dagsmaden, der hver dag skal stå 
klar kl. 13. Det kreative og terapeu-
tiske arbejde har også sin rolle og 
funktion for at give balance. Her 
har væveværkstedet altid været ’en 
helle’ og en modpol til de fysisk 
udfordrende værksteder. Her kan 
man som individ opleve ro og 
udvikle sig på helt andre betingel-
ser. Her er der fokus på det socia-
le, det kreative og håndværket. 
Her træder det socialterapeutiske 
i forgrunden. Det er tydeligvis et 
attraktivt sted, for der er helt fyldt, 
når værkstedet er åbent.
Vi vil gerne udbygge væveværkste-
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det så det i fremtiden kan rumme 
flere håndværksaktiviteter af kunst-
nerisk-kreativ karakter og komme 
til at beskæftige dobbelt så mange 
brugere som nu.

Vaskeri 
Vores lille vaskeri, som er åbent 
to dage om ugen, udgør en nyttig, 
praktisk og eftertragtet beskæfti-
gelse.

Køkkenet 
I køkkenet bliver mange af Hert-
has egne produkter hver dag for-
vandlet til middagsmad til ca. 35 
personer.

Drama
Drama-værkstedet, der er i gang 
hver onsdag eftermiddag. Her bli-
ver skuespillene til de tilbageven-
dende årstidsfester skabt. Ja, disse 
værksteder kunne vi fortælle om 
en anden gang. 

Nye initiativer  
Jeg vil også nævne to nye værkste-
der, vi arbejder på at virkeliggøre:
Madordning på Herskind Skole. 
Her er der en initiativgruppe, der 
igennem det sidste år har under-
søgt mulighederne for at skabe et 
beskyttet værksted, der fremstiller 
mad til den lokale skole to km fra 
Hertha.
På Herskind Skole har man i læn-
gere tid fokuseret på forholdet 
mellem god kost til eleverne og 
deres indlæringsevne. Det afsted-
kom, at Landsbyrådet og sko-

og to brugere fra Hertha seks gan-
ge har været i børnehaven og lavet 
varm mad til 20 børn og en aften 
lavet mad til 70 forældre tilknyttet 
børnehaven. Det har for alle været 
en positiv oplevelse og en god 
begyndelse.
 
Håndtryk, Alken 
Det andet initiativ med relation til 
Hertha Værksteder er trykkeriet 
Håndtryk i Alken.
Bjarne Toudahl, der har arbejdet 
på Tornsbjerggård ved Odder, er 
nu flyttet til mejeriet i Alken, som 
er forsamlingshus for borgerne i 
byen. Her er der yderligere loka-
ler, som med nogen ombygning 
vil kunne danne ramme om ti 
brugere beskæftiget med forskel-
lige trykkeri-relaterede opgaver. 
Aktiviteten er som nævnt i gang, 
men ønskes udvidet og lanceret 
som et tilbud under Skanderborg 
Kommune. Her har Bjarne Tou-
dahl mødt interesse og velvilje, 
men også en klar anbefaling om 
at knytte sig på et større projekt 
– fx Hertha. For at afklare mulig-
heder og betingelser har der været 
afholdt en række møder mellem 
Håndtryk, kommune, lokalsam-
fund og Hertha. Én af betingel-
serne, som er formuleret af Hert-

len henvendte sig til Hertha og 
spurgte, om det var noget, vi ville 
gå ind i, da vi i forvejen arbejder 
meget med fødevarefremstilling 
af høj kvalitet. Siden har vi med 
børnehave, skole, fritidsordning, 
forældreråd og kommunens han-
dicapafdeling haft 5-6 møder for at 
afklare opgavens omfang, og den 
har vist sig ganske omfattende. Der 
er mange hensyn at tage: Eleverne 
skal kunne lide maden, forældre-
ne skal betale den og bakke op 
om ideen, lærerne skal støtte op 
om en ny madkultur, skolen skal 
investere, stille lokale til rådighed 
og finde den struktur, der giver 
en tryg madleverance. Hertha skal 
stille med en pædagogisk og mad-
fagligt kvalificeret medarbejder. 
Der skal være ca. fire brugere, som 
har lyst til et sådant arbejde. Bor-
gere i området skal se ideen som et 
aktiv for lokalsamfundet. Kommu-
nen må se projektet som et tilbud, 
hvor udviklingshæmmede bliver 
en del af ’normalsamfundet’. 
Som det ses, er det et meget kom-
plekst projekt, hvor mange men-
nesker må være engageret, for at 
det kan lykkes. Tidshorisonten er 
sat til omkring tre år. 
Det første lille skridt mod realise-
ring har været, at en medarbejder 
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has værkstedsbestyrelse, er at ini-
tiativet på ingen måde må kunne 
påvirke negativt de eksisterende 
værkstedstilbud i Hertha. Derfor 
er en af opgaverne i dette projekt 
at formulere vedtægtsændringer, 
som beskriver relationen mellem 
Håndtryk og øvrige Hertha-akti-
viteter, men hvor der alligevel er 
et formelt og reelt ansvarsforhold 
hos Hertha Værkstedsbestyrelse 
og Herthas værkstedsleder. Samti-
dig er det meningen, at de basale 
administrative funktioner udføres 
af Herthas administration. Mar-
kedsføring, visitation og det dag-
lige budgetansvar ligger derimod 
direkte hos Håndtryk. Tidshori-
sonten i dette projekt er optagelse 
af nye brugere i løbet af 2010 i håb 
om arbejdsstart i efteråret.
 
Den gode Arbejdsplads
I fremtiden vil der via de udvik-
lingshæmmedes handleplaner bli-
ve sat meget fokus på flere valgmu-
ligheder i beskæftigelse og uddan-
nelse. Det skal være muligt at væl-
ge mellem flere tilbud inden for 
de samme økonomiske rammer, 
og målgruppen vil også omfatte 
brugere, som ikke selv kan sørge 
for egen transport til værkstedet, 

Herthas bofællesskaber og 
værksteder ligger i Skander-
borg Kommune.
De er en del af Hertha Leve-
fællesskab, hvor 125 menne-
sker bor sammen. Heraf er de 
20 udviklingshæmmede, der 
modtager støtte via servicelo-
vens § 85 og § 103.
Målet er at realisere en inte-
gration mellem en gruppe 
landsbybeboere og en gruppe 
udviklingshæmmede.
Det idémæssige grundlag byg-
ger på Rudolf Steiners antro-
posofi.
Dette betyder ikke, at man 
behøver at vide noget særligt 
om antroposofien, men at 
mange beslutninger træffes ud 
fra denne særlige baggrund.

hvilket er nødvendigt for at kunne 
tilbyde den enkelte det bedst muli-
ge tilbud.  
Den gode Arbejdsplads vil være et 
værkstedstilbud, hvor der er trygt 
at være, en social platform med en 
god stemning, og hvor den enkelte 
kan udvikle sig i forhold til sine 
evner og sin formåen.
 
Se mere på Herthas hjemmeside 
www.hertha.dk eller kontakt værk-
stedsleder Per Clauson-Kaas tlf. 
86 95 45 20, e-mail: per.clauson-
kaas@skanderborg.dk
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Bank-Mikkelsen prisen til 
Henning Jahn

Af Hans Christian Hansen

Niels Erik Bank-Mikkelsens min-
defond er stiftet i 1993 på initiativ 
af forstander Tadao Chiba, Dansk 
Japansk Folkehøjskole, Bogense. 
Grundlaget for oprettelsen er 
Niels Erik Bank-Mikkelsens filo-
sofi om at skabe en tilværelse så 
nær det normale som muligt for 
mennesker med handicap. Min-
defonden uddeler hvert år Bank-
Mikkelsen prisen til en person 
eller gruppe der har gjort en ind-
sats for mennesker med handicap. 
Prisoverrækkelsen for 2009 fandt 
sted den 26. november 2009 i TV-
Glads lokaler på Rentemestervej i 
København.

To prismodtagere
Bank-Mikkelsen prisen 2009 blev 
delt mellem to prismodtagere. 
Den ene var Henning Jahn, den 
anden TV-Glad. TV stationen blev 
tildelt prisen i anerkendelse af 
deres grænsebrydninger og evne 
til at synliggøre og involvere men-
nesker med udviklingshæmning 
på en overraskende naturlig måde. 
En indsats, som på moderne vis 
hviler på Bank-Mikkelsens virke.
Den anden prismodtager var Hen-
ning Jahn. I anledning af prismod-
tagelsen kaster vi i denne artikel 
lys på Henning Jahn, og vi bringer 
også hans tak for prisen.
Det var forhenværende undervis-
ningsinspektør og formand for 
Landsforeningen Ligeværd Jørgen 
Hansen, der ved prisoverrækkel-

sen motiverede hvorfor Henning 
Jahn blev tildelt prisen. 

Hvem var Bank-Mikkelsen?
Jørgen Hansen gav først et kort 
personligt portræt af Bank-Mik-
kelsen: Juristen Niels Erik Bank-
Mikkelsen var forsorgschef i peri-
oden 1959 – 1980. Han var en af 
de fremtrædende personligheder 
der fik stor betydning både mens 
han levede og også efter hans død. 
Normaliseringsprincippet, ”En til-
værelse så nær det normale som 
muligt”, var et opgør med tidligere 
tiders forsorg. Før Bank-Mikkelsen 
tid levede mange mennesker med 
udviklingshæmning bag lukkede 
døre, på store anstalter, gemt i 
store skove. Mange sad passive og 
rokkende. Det var frygtelige for-
hold. Det har heldigvis ændret 
sig, og det skyldes i høj grad Bank-
Mikkelsens ideer og hans konkrete 
måde at arbejde på. Han gik ind 
for enkelhed. Udlægningen fra 
Staten til Amterne i 1980 var også 
Bank-Mikkelsens fortjeneste. Han 
gik i spidsen ved udlægningen til 
amterne og sikrede at området fik 
et løft i amternes regi. 

Henning Jahn
Nu i dag står vi overfor én af dem 
der har været med til at realisere 
Bank-Mikkelsens ideer, skabe for-
nyelse og sat dagsorden for frem-
tiden, sagde Jørgen Hansen. Hen-
ning Jahn har gjort en stor, stor, 

indsats for at udviklingshæmmede 
kan komme ud på arbejdsmarke-
det. Han har tændt en ild, som har 
bredt sig. Et af mange eksempler 
er udviklingshæmmede der styrer 
flaskeindsamlingen i Bilka. Mange 
steder rundt omkring i Vestsjæl-
land har man bevist, at udviklings-
hæmmede kan klare et job på det 
almindelige arbejdsmarked. I den-
ne periode, hvor vi har økonomisk 
krise, skulle man tro, at de udvik-
lingshæmmede var de første der 
blev afskediget. Men sådan er det 
ikke gået. Det er et godt bevis på 
at det er lykkedes. Henning Jahn 
vidste hvad der skulle gøres. Han 
havde evnen og viljen til at gå i 
gang, og han gennemførte og rea-
liserede ideerne i praksis. 
På en række områder har Hen-
ning Jahn været med til at skabe 
og udvikle tilbud til mennesker, 
der er udviklingshæmmede. Ræk-
ken af initiativer, hvor Henning 
Jahn har spillet en vigtig rolle er 
lang.
Jørgen Hansen gav herefter et kort 
resumé over nogle af de områder 
hvor Henning Jahn har været ide-
mand og igangsætter. 

Socialt Leder Forum og Udvikling
Henning Jahn var med i den før-
ste arbejdsgruppe der stod bag 
oprettelsen af Forstandergruppen 
af 1986. Foreningen hedder i dag 
Social Leder Forum, og er stadig 
en vigtig aktør i formidlingen af 
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viden og erfaringer om arbejdet 
for udviklingshæmmede.
Det var Henning Jahn der i 1989 
fik ideen til oprettelsen af Tids-
skriftet Udvikling. Det første num-
mer af Udvikling udkom i 1990. I 
2000 blev virksomheden udvidet 
med Forlaget Udvikling. Tidsskrif-
tet Udvikling og Forlaget Udvik-
ling er i dag fusioneret med Socialt 
Leder Forum.

Vinterlege og EUSE
I 1990 var Henning Jahn en af ini-
tiativtagerne til Foreningen Vin-
terlege for Udviklingshæmmede. 
Denne forening arrangerer hvert 
år vintersportsaktiviteter i Norge, 
der er specielt tilpasset udviklings-
hæmmede. 
I samarbejde med European Uni-
on of Supported Employment, 
EUSE tog Henning Jahn i 2005 
initiativ til stiftelsen af en dansk 
afdeling af EUSE. Organisationen 
arbejder for inklusion af margina-
liserede grupper på det alminde-
lige arbejdsmarked. 

Camp Youth og Sjællandsfestiva-
len
I Europæisk Ungdomslejr, Camp 
Youth har Henning Jahn været 
igangsætter og aktivt medvirken-
de. Camp Youth er et årligt arran-
gement hvor unge udviklingshæm-
mede via EU’s ungdomsprogram 
mødes og diskuterer og arbejder 
med forskellige temaer. 
Sjællandsfestivalen der startede i 
1986 er også skabt efter ide af Hen-
ning Jahn. Historien fortæller, at 
det var på en fisketur sammen med 
forstanderen fra Kaassassuk i Ruds 
Vedby, Frede Wrona, at ideen om 
en festival for udviklingshæmmede 
blev udviklet. Sjællandsfestivalen 
samler hvert år, i to dage omkring 
2.500 udviklingshæmmede i Sla-
gelse til en musikfestival med top-
navne indenfor dansk rock og pop. 

Hekserejser og Klub AKA
I 1992 tog en lille gruppe på fire 
initiativ til oprettelsen af Hekse-
rejser. En af deltagerne var Hen-
ning Jahn. Specialistrejsebureauet 

Hekserejser tilbyder aktiv ferie for 
udviklingshæmmede. Henning 
Jahn var også en af initiativtagerne 
til Klub AKA i Slagelse. Klub AKA 
er en klub for grønlændere, der 
bor i Danmark.

Lifeworks
Men ikke mindst har Henning 
Jahn arrangeret en række inspi-
rerende studieture til organisa-
tionen Lifeworks i Minneapolis i 
staten Minnesota i USA. Lifeworks 
tilbyder udviklingshæmmede jobs 
på det almindelige arbejdsmar-
ked. Gennem studieturene har 
Lifeworks arbejde fået en positiv 
afsmittende effekt på arbejdet 
med at støtte udviklingshæmme-
des integration på almindelige 
arbejdspladser i Danmark. 

Man kunne forsætte denne liste 
med aktiviteter som Henning Jahn 
har deltaget i forsatte Jørgen Han-
sen. For mig er der ikke tvivl om, 
at ved at tildele prisen til Henning 
Jahn, giver vi prisen til én som 
Bank-Mikkelsen ville have været 
stolt af. Herefter gik Henning Jahn 
på talestolen for at takke for pri-
sen. 
  
Tak for prisen fra Henning Jahn
Tak til bestyrelsen for Bank-Mik-
kelsens Mindefond for prisen som 
jeg selv opfatter som noget af det 
mest ærefulde man kan opnå, hvis 
man arbejder med udviklingshæm-
mede. Det skal heller ikke være 
nogen hemmelighed at jeg fælde-
de en lille tåre da jeg blev ringet 
op om at jeg skulle have prisen. 

Niels Erik Bank-
Mikkelsens 
Mindefond er 
stiftet af japa-
neren Tadao 
Chiba. Fonden 
har blandt andet 
udgivet bogen 
”Niels Erik 
Bank-Mikkelsen. 
Father om the 
Normalization 
Principle”.
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- og så til en lille personlig hemme-
lighed!
For ca. 35 år siden sad jeg i det dej-
ligste solskin i Uppsala og spiste 
frokost sammen med Bank-Mikkel-
sen og jeg tror også at Vita Bruun, 
Gunvør Munch, Helen Jørgensen 
og Mogens Seider var med. Plud-
selig vendte Bank-Mikkelsen sig 
mod mig og sagde lidt skuffet, at 
jeg da vist havde valgt indflydelse 
på udviklingen fra. Baggrunden 
var at jeg havde forladt posten 
som næstformand i Åndssvagefor-
sorgens Personaleforbund fra og 
i Bank-Mikkelsens optik var det 
jo der jeg virkelig havde kunnet 
få indflydelse. Det har jeg forsøgt 
at modbevise igennem årene, og 
hver gang jeg har set eller selv har 
været med til at gøre en forskel for 
udviklingshæmmede har jeg sendt 
ham en venlig tanke. Han sidder 
altid på en hvid sky med sin pibe 
og han nikker tilbage med et lille 
smil.
Han er helt sikkert en glad mand, 
for han kan se, at hans tanker og 
principper har ført til, at der er 
sket intet mindre end en revolu-
tion i levevilkårene for udviklings-
hæmmede. Han kan helt sikkert 
også se, at der fortsat skal kæmpes 
for at bevare vilkår og rettigheder. 
Så der er helt sikkert et godt stykke 
at gå endnu. En af mine gode ven-
ner skrev for nylig på sin lidt bram-
frie måde til mig: ”For fanden da 
Danmark... Behøver det virkeligt 
at være så svært at udføre et stykke 
arbejde og få sin løn for det, bare 
fordi man har været ”lagt” på en 
hylde sammen med andre menne-
sker der stikker ud fra normen. Jeg 
kan ikke lade være med at tænke 
på alle de mange millioner kroner 
som bliver suget ud af diverse kas-
ser, for at blive brugt til projekter 
af den ene eller anden velmente 
slags. Er de penge blevet omsat til 
det det hele drejer sig om? Er det 
blevet lettere for Hr. og Fru. Down-
syndrom at trodse, mor, far, sags-
behandler, værkstedsleder, hjem-
mepædagog, værkstedsassistent 
og Hr. og Fru. Danmark - således 
at de kan gå ind i en Sportsmaster 

butik eller ind i Kastrup Lufthavn 
for den sags skyld, og sige ”Dav, 
kan jeg få et job her?” !!! Gu’ er 
det ej !!!”
Han har ret! Der er holdninger 
og systemer der mangler en over-
haling før alle møder udviklings-
hæmmede i øjenhøjde og aner-
kender dem som den ressource de 
også er.
Jeg har fået at vide at der med pri-
sen følger en lille check. Den har 
jeg besluttet skal anvendes til ind-
køb af udstyr som Erling Kristen-
sen fra Dansk Forsorgshistorisk 
Samling i Slagelse kan anvende i 
sin formidlingsvirksomhed. Han 
er en mand der har gjort et fanta-
stisk arbejde for at bevare de udvik-
lingshæmmedes historie og jeg ved 
også at bestyrelsen for samlingen 
gør et stort arbejde for at få skabt 
et egentligt Forsorgsmuseum. Det 
er i høj grad støtteværdigt.
Til sidst en stor tak til nuværende 
og gamle legekammerater, hvoraf 
nogle er her i dag. I har alle en 
stor aktie i denne pris, for det jeg 
har fået den for, har I været en del 
af. Og naturligvis tak til min fami-
lie der altid bakker op!

Mindefonden
Det var forstander Tadao Chiba 
fra Dansk Japansk Folkehøj-
skole i Bogense, der i 1993 tog 
initiativ til at stifte Niels Erik 
Bank-Mikkelsens Mindefond. 
Mindefondens formål er blandt 
andet at uddele Niels Erik Bank-
Mikkelsens Socialforsorgspris til 
personer eller grupper, der har 
ydet en særlig indsats for men-
nesker med handicap. Indtil nu 
er det kun personer i Japan og 
i Danmark der har modtaget 
prisen. Men ved prisuddelingen 
i 2009 oplyste Tadao Chiba at 
fonden fremover også gerne vil 
uddele prisen til personer eller 
grupper i andre lande. Minde-
fonden har også, med støtte 
fra Undervisningsministeriet i 
Danmark, udgivet en engelsk 
udgave af bogen ”Niels Erik 
Bank-Mikkelsen – Father of the 
Normalization Principle (Hana-
mura 1998). Der er ikke fastsat 
nogen pris for bogen, men de 
der får den, donerer alminde-
ligvis et pengebeløb til fonden. 
Interesserede kan henvende sig 
til formanden for mindefon-
den, Tadao Chiba, Fællesvej 11, 
5400 Bogense. Bogen er skre-
vet af den japanske professor 
Haruki Hanamura og oprinde-
ligt udgivet på japansk. I Japan 
er bogen solgt i over 10.000 
eksemplarer.
Mindefondens bestyrelse består 
i øjeblikket af:
Forstander Tadao Chiba, Dansk 
Japansk Folkehøjskole, for-
mand.
Speciallæge Ole Bank-Mikkel-
sen, næstformand.
Dr. pæd. Birgit Kirkebæk, for-
retningsfører.
Fhv. undervisningsinspektør 
Jørgen Hansen.
Souschef Hasse Jacobsen, kas-
serer.
Landsformand for LEV, Sytter 
Kristensen.
Vicekontorchef Frode Svend-
sen.

Litteratur
Læsere der ønsker at fordybe sig 
yderligere i tankerne bag Bank-
Mikkelsens normaliseringsprincip 
kan hente viden i følgende littera-
tur: 
Bank-Mikkelsen, N. E. Noget om 
åndssvage. I: Jepsen, Jørgen. Afvi-
gerbehandling.1971. København: 
Thanning & Appels Forlag.
Hanamura, Haruki. 1998. Niels 
Erik Bank-Mikkelsen. Father of the 
Normalization Principle. Bogense: 
Niels Erik Bank-Mikkelsen Memo-
rial Foundation, supported by the 
Danish Ministry of Education.
Kirkebæk Birgit. 2001. Norma-
liseringens periode. Dansk ånds-
svageforsorg 1940 – 1970 med 
særlig focus på forsorgschef N.E. 
Bank-Mikkelsen og udviklingen af 
Statens Åndssvageforsorg 1959 – 
1970. Holte: Forlaget Socpol.
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Inklusia
Socialpædagogisk dilemmaspil
Af pædagogisk konsulent Jørn Foss.

Inklusia er et etisk dilemmaspil 
udviklet i et tæt samarbejde med 
socialpædagoger fra forskellige bo- 
og aktivitetstilbud, der arbejder 
med mennesker med udviklings-
hæmning. 

Det er et læringspil, der kan være 
med til at styrke, udfordre og høj-
ne socialpædagogernes kompeten-
cer med henblik på at håndtere 
svære beslutninger og dilemmaer. 
Hensigten er endvidere, at pæda-

gogerne bliver mere bevidste og 
opmærksomme på den snævre 
sammenhæng der er mellem etisk 
refleksion og den socialpædagogi-
ske praksis. 
Socialpædagogernes Landsfor-
bund har besluttet, at producere 
spillet som et rigtigt brætspil, da 
det kan supplere og støtte forbun-
dets mange øvrige initiativer med 
henblik på at styrke den nødven-
dige etiske og faglige dialog.

Dilemmaer - vilkår i socialpædago-
giske arbejde
Spillets 25 cases tager udgangs-
punkt i socialpædagogiske dilem-
maer som 30 erfarne socialpæda-
goger har oplevet, som helt centra-
le i deres mange års arbejde med 
mennesker med udviklingshæm-
ning. 
Dilemmaer er karakteriseret ved, 
at uanset hvad en personalegrup-
pe vælger at gøre er det aldrig den 
ideelle løsning, men beslutningen 
vil være et kompromis eller det 
bedste valg ud fra de givne forud-
sætninger og kollektivets fælles 
faglige erfaringer og viden. Der-
for er det helt nødvendigt, at alle 
muligheder bliver synlige. Det er 
vigtigt, at pædagogerne overvejer 
og tager stilling til om de udover, 
at vælge mellem A, B, C handlin-
ger, kan finde et konstruktivt og 
fagligt kompromis, der kombi-
nerer det bedste fra A, B eller C. 
Et etisk dilemma adskiller sig fra 
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andre typer dilemmaer ved, at etik, 
moral og normer spiller ind, når vi 
skal vælge den bedste handling. I 
det etiske dilemma skal vi priori-
tere og vælge mellem værdier, der 
er i konflikt med hinanden.

Den socialpædagogiske ”virkelig-
hed” 2010
Jeg vil give fem eksempler på den 
komplicerede socialpædagogiske 
”virkelighed” der præger det social-
pædagogiske arbejde – netop nu.

Eksempel 1: Moralsk kompetence
Socialpædagogernes arbejde er 
moralsk og etisk funderet, da de 
arbejder med mennesker der ofte 
er vokset op i en ”parallel- og insti-
tutionsverden”, hvor mange har 
en handicapidentitet med et lavt 
selvværd og har svært ved at gøre 
opmærksom på sig selv. Samti-
dig med, at de er dybt afhængige 
af hvordan personalet anvender 
deres definitionsmagt. Derfor 
er det vigtigt, at socialpædago-
gerne er bevidste om, samt kan 
mestre og udvikle sine moralske 
kompetencer som bl.a. er empa-
ti, faglighed, etisk refleksion og 
beslutningstager som er nogle af 
de værdier der er i spil i Inklusia. 
Teamets moralske kompetencer 
skal endvidere åbne for kritiske/
selvkritiske refleksioner over egne 
og kollegers praksis.

Eksempel 2: Hvorfor et spil?
Motivationen og ideen til udvik-
ling af spillet kom i kølvandet af 
mediesagen fra Strandvænget og 
andre enkeltsager i 2007 og 2008. 
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Her var det tydeligt, at medarbej-
derne enten manglede kompeten-
cerne til, eller simpelthen havde 
opgivet, at håndtere socialpæda-
gogikkens mange dilemmaer på 
en hensigtsmæssig måde. Vi blev 
vidne til en forråelse og negativ 
stigmatisering af beboerne som 
var i skærende kontrast til teksten 
på deres hjemmesider. Historisk 
set er det ikke et nyt fænomen, 
at forråelsen og magtesløsheden 

sniger sig ind på socialpædagogi-
ske arbejdspladser. Siden 80èrne 
i forrige århundrede, startede det 
landsdækkende projekt ”vold som 
udtryksform” med det klare formål 
at forebygge og minimere fysisk og 
psykisk vold. 
Inklusia har specielt fokus på 
afdækning og håndtering af helt 
konkrete og virkelighedsnære 
socialpædagogiske dilemmaer. 
Med det klare formål, at styrke 

teamet og den enkelte medarbej-
ders faglighed. En faglighed som 
er summen af den erkendte og 
tavse viden, færdigheder, erfarin-
ger og personligheden som er i 
spil i relationen til borgerne på de 
socialpædagogiske tilbud.

Eksempel 3 – Den faglige døds-
spiral
Socialpædagogerne bliver ofte fan-
get ind af hverdagens konstante 
handlekrav, stress og tidspres. Hvil-
ket kan føre til ren praktisisme. Jeg 
har erfaret, rigtig mange gange, 
at pædagogerne på det ugentlige 
onsdagsmøde har en lang dagsor-
den med en masse informations-
punkter, praktiske og organisatori-
ske spørgsmål, beboerne, de pårø-
rende og pædagogiske temaer. 
Det er jo helt fint, men desværre 
udsætter man ofte de mere frem-
adrettede dialoger om helt centra-
le pædagogiske dilemmaer, forny-
else og faglig udvikling. Det er en 
faglig dødsspiral, når man gang på 
gang må udsætte den faglige dia-
log. Der er et stort behov for, at 
udvikle afvekslende måder at være 
sammen på der kan sikre en mere 
kreativ og faglig dialog.

Eksempel 4 - Brobygning mellem 
teori, visioner og praksis
I de senere år er der blevet pro-
duceret rigtig mange nye spæn-
dende og flotte pædagogiske mål-
sætninger, handleplaner, visioner, 
menneskesyn og værdigrundlag. 
Mange af de teams jeg har mødt 
siger ”vi er meget enige i værdi-
erne, visionerne og vores fælles 
værdigrundlag, men vi tænker ikke 
over det i hverdagen eller på vores 
teammøder”. Det er heller ikke til 
stor hjælp i forbindelse med udar-
bejdelse og planlægning af hand-
leplaner, samt det konkrete social-
pædagogiske arbejde. Inklusia kan 
være med til at få skabt sammen-
hæng og forståelse mellem teori, 
visioner og praksis. Men også som 
en faglig tænke- og refleksions-
pause hvor man kan træde ud af 
hverdagens handlekrav, vanetænk-
ning og rutiner med henblik på at 
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afprøve, synliggøre og undersøge 
teamets fælles know-how, holdnin-
ger, forståelse, viden og erfaringer 
i forhold til et konkret socialpæda-
gogisk dilemma. Det er et spil som 
tager ca. 45 minutter. Vi tror på 
og har oplevet, at spillet giver nye 
faglige vitaminer fordi det er en 
anden måde at være sammen på 
og der er kun en vinder – pædago-
gikken og fagligheden.

Eksempel 4 - Vi kan, vi vil og vi 
ved hvad der skal gøres! 
Den socialpædagogiske kerne-
ydelse er under pres. I centrum for 
den pædagogiske hverdag er det 
konkrete og alt afgørende møde 
mellem professionelle pædagoger 
og mennesker der sjældent selv 
har valgt deres bolig og aktivitets-
tilbud. Det er et møde hvor livsver-
den skal blomstre og folde sig ud 
på en måde der sikrer beboerne et 
meningsfuldt og værdigt liv med 
de samme rettigheder og udvik-
lingsmuligheder som alle andre 
borgere i Danmark. Det er ikke 
nogen nem opgave. Kravene og 
forventningerne til pædagogerne 
er vokset markant i de senere år. 
Der er gennemført rigtig mange 
gode og visionære initiativer som 
serviceloven, afinstitutionaliserin-

gen, individuelle handleplaner, 
decentraliseringen, samtidig med 
at der er vedtaget et væld af for-
nuftige internationale konventio-
ner, kommunale beslutninger m.v. 
Alle disse tiltag har haft et fælles 
formål, at sikre lige vilkår og lige 
behandling, øget livskvalitet og 
borgerrettigheder også for menne-
sker med udviklingshæmning. 

Eksempel 5: Nye driftsherrer 
Grønthøsteren er i sving i mange 

kommuner. Området er under 
store forandringer. Der er tale 
om strukturændringer og de øko-
nomiske forudsætninger ændres 
til stadighed. De nye driftsherrer 
(kommunerne) er i gang med at 
gennemføre procentvise nedskæ-
ringer, ansættelsesstop o.l. Ten-
densen er store serviceforringelser 
i mere end 50 % af samtlige kom-
muner på det specialiserede socia-
le område. Kommunerne siger, at 
udgifterne til det specialiserede 
sociale område er steget voldsomt. 
Men de ved ikke hvorfor? Og de 
ved ikke hvilke konsekvenser ned-
skæringer har på de forbedringer 
der er gennemført og politisk ved-
taget i de senere år. Det er samfun-
dets mest udsatte og svage borgere 
der kommer til at betale prisen 
og det er i året for Handicapkon-
ventionens ratificering. Det er en 
konsekvens af regeringens kyniske 
krav om nulvækst i de kommunale 
udgifter.
På samme tid tales der meget om 
selvledelse, medarbejderansvar, 
flade organisationskulturer og en 
værdibaseret arbejdskultur, samt 
et stadig stigende krav om doku-
mentation og resultatstyring.
De enkelte personalegrupper skal 
på en og samme tid være et sær-
deles reflekterende og videnska-
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bende teams, der skaber kreative, 
innovative og unikke pædagogiske 
løsninger for den enkelte udvik-
lingshæmmede og for hele grup-
pen, mens man skærer i vikarkon-
toen, ansættelsesstop og procent-
nedskæringer. Det hænger ikke 
sammen. Det er ikke borgernes 
rettigheder og livskvalitet der er 

udgangspunktet for de politiske 
beslutninger. Regeringen og kom-
munerne lader økonomi veje tun-
gere end faglige hensyn. Det var 
mere ærligt hvis politikerne stod 
frem og sagde: De udviklingshæm-
mede har ikke ret til et godt og 
udviklende liv. Alle de smukke ord 
om inklusion, borgerrettigheder 

og et værdigt liv det annullerer 
vi og afventer bedre økonomiske 
tider. 

Et samfund måles på den måde de 
behandler de svageste  
Mennesker med udviklingshæm-
ning får ikke et bedre liv fordi 
det italesættes i diverse rapporter, 
hjemmesider, love, bekendtgørel-
ser og på store konferencer.
Det er i den pædagogiske hverdag 
og på de enkelte tilbud, at resulta-
terne kan og skal måles. 
Jeg har fulgt udviklingen inden for 
det specialiserede sociale område 
i mere end 40 år. Været vidne til 
en fantastisk positiv udvikling fra 
den gamle åndssvageforsorg, sær-
forsorgens udlægning til amterne 
i 80érne, nedlæggelse af de store 
centralinstitutioner og store frem-
skridt i synet på og samarbejdet 
med mennesker med udviklings-
hæmning. Men jeg har også ople-
vet forvirring og tilbageskridt da 
amterne overtog området fra sta-
ten. Man siger at historien aldrig 
gentager sig, men udlægningen 
til kommunerne har også sat den 
gode udvikling i stå. Mange nye 
driftsherrer har med bind for øjne 
og ører truffet nogle beslutninger 
der har alvorlige konsekvenser for 
hele området.  

En kold tyrker
Jeg har som konsulent oplevet 
pædagogiske teams som via kurser, 
supervision og intensiv udviklings-
arbejde gennem flere år, har skabt 
en fantastisk faglig udvikling til 
gavn for beboerne. Samt oplevet 
hvordan pædagogernes pædago-
giske optur, begejstring, engage-
ment, nytænkning, kreativitet og 
faglige stolthed forsvinder på få 
måneder på grund af panikbespa-
relser. Ud over, at det er et vanvit-
tigt ressourcespild er det en kata-
strofe for beboerne som oplever 
at de nye muligheder bliver taget 
fra dem. Samtidig med at pædago-
gerne som de har knyttet sig til og 
er dybt afhængige af, ændrer atti-
tude og ikke har den samme tid til 
at støtte dem. 
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Kommunerne må forstå og få 
større indsigt, viden og forståelse 
for det område de har overtaget 
fra amterne. Selv små besparelser 
og nedskæringer får uoverskuelige 
konsekvenser på specialområdet.  

Hvorfor skal pædagoger spille 
spil?
Der er rigtig mange gode grunde 
til at socialpædagoger skal spille 
Inklusia i arbejdstiden. Inklusia er 
ikke et rollespil! Spillets form og 
dynamik kan sammenlignes med 
forumspil eller fremtidsværksted, 
hvor man arbejder med vigtige 
temaer og problemstillinger der er 
tæt på deltagernes hverdag. Samti-
dig med at man er fælles ansvarli-
ge i hele processen fra start til slut. 
Men det er ikke et rollespil hvor 
man skal spille en anden rolle, 
man skal tværtimod turde være sig 
selv med al den tvivl, livserfaring, 
faglighed og personlighed man 
indeholder. Inklusia, forumspil og 
fremtidsværksted forudsætter en 
dialogkultur præget af en anerken-
dende og værdsættende respekt 
for hinandens synspunkter. Der-
for er alle deltagernes udsagn, 
tanker og meninger lige-gyldige i 
alle faser af spillet. Man søger nye 
svar på gamle spørgsmål, hvor man 
er aktiv lyttende og følger hinan-

dens tanke associationer. Idealet 
er den magtfri kommunikation 
og erfaringsudveksling, hvor man 
lader sig inspirerer af hinandens 
tanker og ideer. Vejen til målet er 
vigtigere end målet, mens man er 
undervejs udvikles ny forståelse og 
afklaring. 
Erfaringerne er endvidere, at 
spil lets dynamik har en positiv 
og afsmittende virkning på hele 
teamets dialogkultur. Man henter 
eksempler fra spillet, ved f.eks. at 
sige ”skal vi ikke gøre som i spil-
let”. Eller ”hvorfor gør vi ikke som 
vi gjorde da vi spillede spillet”.

360 graders dilemma eftersyn
Med Inklusia kan deltagerne fin-
de det svar de ikke vidste teamet 
havde. Inklusia er et lærings- og 
udviklingsspil med regler der sik-
rer en skarp adskillelse mellem 
de enkelte faser. Der er afsat mest 
tid til afdækningsfasen, fordi man 
her skal finde frem til hvilke vær-
dier der er på spil. Det er her man 
udfolder dilemmaet så mangfol-
digt som muligt. Det er her teamet 
træder i karakter og giver plads til, 
at alt tænkt, alt ment og kollekti-
vets samlede erfaringer kommer 
på bordet. Det er her pædagoger-
ne skal have is i maven og ikke fal-
de for fristelsen til straks at finde 

Inklusia – socialpædagogernes dilem-
maspil kan bestilles på www.inklusia.
dk Her kan du læse mere om processen 
og tankerne bag spillet m.m. Inklusia 
leveres i eksklusiv æske komplet med 
stor spilleplade, værdikort, spilleregler, 
dilemmakort, introduktion til etiske 
dilemmaer og værdi-ordbog. Pris 595 
kr. inkl. moms og forsendelse.
Inklusia er et lærings- og dilemmaspil 
som indeholder 25 cases, 14 værdikort, 
en spilleplade, spilleregler og inklusia 
ordbog.  
25 socialpædagoger og fem ledere fra 
bo- og aktivitetscenter har i en periode 
på fire måneder, på fire udviklings-
seminarer og på styrergruppemøder 
udviklet spillet, samt bidraget med egne 
etiske dilemmaer, som er skrevet om til 
cases, der kan spilles i alle personale-
grupper der samarbejder med menne-
sker med udviklingshæmning.
Spillet blev præsenteret på en recep-
tion i anledning af spillets udgivelse 
i kantinen på Socialpædagogernes 
Landsforbund, torsdag den 18.02.10 
Brolæggerstræde 11, 1211 København 
K fra kl. 15:30 – 17:30. Her fortalte 
de socialpædagogiske spiludviklere om 
spillets muligheder. Der var desuden et 
oplæg af næstformanden i Socialpæda-
gogernes Landsforbund og formand for 
etisk udvalg Marie Sonne.
Spillet pakkes og udsendes fra Jac-syd-
vest, Aktivitetscenter, Ishøj.
Spillet er udviklet med økonomisk 
støtte fra BUPL´s og Socialpædagoger-
nes forsknings- og udviklingsfond og 
FOA´s Udviklingsfond, PUF.
Med afsæt i erfaringerne fra projektet 
har vi udarbejdet et samlet kursustil-
bud til alle socialpædagogiske tilbud, 
der med spillet ønsker at arbejde med 
etik og værdier i den socialpædagogiske 
praksis. 
Vi har fået mange henvendelser fra 
andre faggrupper. Vi mener at Inklu-
sia også kan bruges til andre socialpæ-
dagogiske medarbejdergrupper. Hvilket 
forudsætter at disse faggrupper udvikler 
deres egne dilemmaer, cases, fagsprog 
og værdikort m.v. som kan udvikles 
efter samme proces som blev brugt ved 
udviklingen af spillet i arbejdet med 
mennesker med udviklingshæmning. 
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Det mener brugerne af Inklusia 

”Inklusia kan være med til at belyse, hvordan vi bedre kan omsætte vores 
værdigrundlag i dagligdagen”

”Vi er blevet bedre til at se og beskrive dilemmaer i hverdagen og undersøge dem 
fra forskellige perspektiver.”

”Inklusia er et rigtig godt supplement, en ny metode til at sætte etikken på 
dagsorden i teamet.” 

”I spillet lytter vi meget opmærksomt til hinanden – mere og bedre end til et 
almindeligt personalemøde.”

”Når man sidder med fokus på en spilleplade i stedet for at være personligt tætte 
og have øjenkontakt, så hører man bedre på hinandens argumenter.”

Vi er blevet bedre til at se og beskrive dilemmaer i hverdagen og undersøge dem 
fra forskellige perspektiver.”

”Jo mere vi spiller spillet. Jo nemmere og sværere bliver det, at håndtere etiske 
dilemmaer.
Nemmere, fordi vi bliver mere kompetente til at håndtere dilemmaer. Sværere, 
fordi vi får et dybere indblik i de grundlæggende etiske dilemmaer i vores 
socialpædagogiske arbejde.”

”Vi stilles hele tiden over for krav om at skulle handle, men ofte er ingen af 
valgene gode eller ’helt rigtige’ – hvilket er kendetegnende for et etisk dilemma. 
Hvis man vælger det ene, udelukker man det gode fra det andet eller tredje valg, 
eller der følger ulemper med, men handle skal vi!”

”Spillet hjælper os til at blotlægge og analysere etiske dilemmaer, så vi bliver 
bedre i stand til,  at handle sammen – og inden for samme rammer.”

”Det er befriende, at man kan og tør skifte mening/holdning i løbet af spillet 
samtidig med, at man fanges ind af spillets magi”.

løsninger. Hvis man alt for hurtigt 
finder svaret, er det ofte et svar 
man har fundet før og det kan blo-
kerer udsynet for at finde nye veje, 
løsninger og muligheder. Plejer er 
i denne fase sendt på pension. 
Det er her man giver værdierne 
og dilemmaet et 360 graders efter-
syn. I denne fase skiftes man til at 
lægge forskellige værdikort ind på 
spillepladen og forklare hvorfor 
dette værdikort er vigtigt i relation 
til casen, hvorefter kortet foldes ud 
i fællesskab. Der er 13 værdikort 
med forskellige værdier som f.eks. 
det gode liv – frihed – retfærdig-
hed – værdighed. Jo mere nuance-
ret og nytænkende man får afdæk-
ket værdierne i forhold til dilem-
maet jo bedre muligheder er der 
for, at man senere kan håndtere 
og handle på dilemmaet. Denne 
fase slutter med, at spillerne væl-
ger de fire vigtigste værdikort som 
har været i spil. 
I håndteringsfasen skal spillerne 
afklare hvilke forskellige handle- 
og håndteringsmuligheder de kan 
forestille sig som svar på dilem-
maet og finde frem til den bedste 
mulighed.  
Spillet slutter med en fælles reflek-
sion over spillets afdækning og 
håndtering i forhold til spillernes 
egen socialpædagogiske virkelig-
hed og beboersammensætningen. 
Fik vi nogle nye ideer, handlemu-
ligheder og hvordan kan vi bruge 
erfaringerne i vores hverdag.
  
Egne dilemmaer 
Start med andres dilemmaer. Vi 
har erfaret, at det er en stor for-
del, hvis man starter med at spille 
cases som ikke er egne dilemmaer. 
Senere når man har fået spillereg-
lerne, tænkningen og metoden 
ind under huden, kan man med 
stort udbytte spille egne aktuelle 
og selvoplevede dilemmaer.
Flere af spillerne har udtalt, at dia-
logen er mere fri, åben og søgen-
de, når de spiller Inklusia med et 
etiske dilemmaer, der ikke er helt 
tæt på, samt ikke er deres egne 
borgere, men nogle der ligner. Det 
er denne dialogform og åbenhed 

der skal bevares når de senere spil-
ler egne selvoplevede cases, som 
personalet formulerer og udvikler 
fra egen virkelighed. 
En god Inklusia case skal indehol-
de og leve op til følgende tre kri-
terier: 
• Genkendelse, relevans: Spillerne 

skal kunne genkende situa-
tionen og identificere sig med 
aktørerne i casene? Et kriterium 
der tilgodeser målgruppen. 

• Retning, fremtidige indsats: Casen 
skal have en retning der er aktu-
el i forhold til deltagernes og til-

buddets socialpædagogiske mål, 
visioner og værdier, samtidig 
med det er fremtidsorienteret. 
Det skal være med til at sikre et 
fagligt etisk løft.

• Repræsentative og centrale: De 25 
cases skal være repræsentative 
for de vigtigste dilemmaer i 
den socialpædagogiske virkelig-
hed. Derfor har vi udarbejdet 
25 cases – med 5 cases der tager 
udgangspunkt i hver af følgende 
kategorier: borger, pårørende, 
kolleger, ledelse og omgivende 
samfund. 
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Rosengård og Handi-Kom
Af Koordinator Jannik Vibæk, Handi-Kom, Odense. 

Bondegården Rosengård
Rosengård er en bondegård, der 
ligger i Nordfyns Kommune. Det 
er en alternativ arbejdsplads, der 
henvender sig til funktions- og 
udviklingshæmmede mennesker, 
som modtager pension. Det vil 
sige, at man har en eller anden 
form for handicap og måske 
ikke kan arbejde så hurtig eller 
så mange timer ad gangen. Her 
er plads og luft til forskellighed. 
Det er vigtigt hele tiden at udvik-
le sig, derfor taler vi løbende om, 
hvordan det går. Vi finder ud af 
hvad der skal arbejdes med frem-
over, samt hvilke ønsker den 
enkelte medarbejder har for frem-
tiden. På Rosengård tilbyder vi 
beskæftigelse inden for landbrug, 
gartneri, gårdbutik, køkken og 
kantine, samt keramikværksted. 
På nuværende tidspunkt er der 17 
medarbejdere og to koordinatorer 
ansat, men der er plads til 20 med-
arbejdere. Det er ikke alle der kan 
arbejde 37 timer, så derfor er både 
arbejdstiden og opgaverne skru-
et sammen, så det passer til den 
enkelte medarbejder. Der dyrkes 
flere forskellige slags grøntsager, 
enten på friland eller i vores driv-
hus på Rosengård. Det kan være 
kartofler, forskellige salater, toma-
ter, gulerødder, porrer, og løg. 
Alle disse dejlige grøntsager sælges 
i gårdbutikken, der også passes af 
de ansatte.
På Rosengård er der også en del 
dyr, der skal passes hver dag. 
Gederne, ænderne, hønsene og 
gæssene skal hver morgen lukkes 
ud og hver eftermiddag lukkes ind. 
Langt de fleste opgaver omkring 
pasning af dyrene står de ansatte 

for. I køkkenet bager vi brød og 
laver mad til de ansatte. Der hen-
koges og syltes, laves marmelade, 
saft og meget andet godt af havens 
dejlige bær og frugter.
I tilknytning til gårdbutikken, 
har vi en Krolfbane, der ligesom 
vores cykeludlejning benyttes flit-
tigt af turisterne om sommeren. I 

gårdbutikken sælges, udover fri-
ske grøntsager fra marken, også 
blomster, krydderier, redekasser, 
foderhuse, brugskunst, keramik 
og meget andet. Derudover er der 
al vedligeholdelse af græsplæner, 
krolfbane og øvrige udendørsarea-
ler, som også passes af de ansatte.  
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Netavisen Handi-Kompost
Handi-Kompost er en netavis med 
hovedsæde i Odense. Det er, lige-
som Rosengård, en privat virksom-
hed, og et seriøst jobtilbud til funk-
tions- og udviklingshæmmede. 
På Handi-Kom tages der hensyn 
til den enkelte medarbejder, både 
hvad angår resurser og behov såle-
des, at alle ansatte får mening og 
udfordringer i hverdagen. Alle de 
journalister vi har ansat er enten 
funktions- eller udviklingshæm-
mede.
Kigger man på handi-kompost.dk 
ser man, at vi bl.a. har en politisk 
redaktion, en kulturredaktion, en 
hobbyredaktion og fritidsredak-
tion samt en sportsredaktion.
Arbejdet omkring journalisterne 
er meget seriøst, og vi forsøger 
hele tiden at skabe nye tiltag på 
avisen, så alsidigheden bevares og 
samtidig skaber mange forskellige 
jobfunktioner. 
Det er ligeledes vigtigt for os, at vi 
også gennem netavisen kan være 
et forum for sagsbehandlere og 
hjemmevejledere samt familier. 
Dette skal forstås på den måde, at 

vi gerne vil have en god kontakt til 
de folk, der er omkring borgerne. 
Det kan vi f.eks. ved, at vi samler 
forskellige oplysninger samt rele-
vante links og andre informatio-
ner. Det kan være om kurser, fore-
drag, diagnoser, lovgivning eller 
andre ting. 
Vi ville gerne, at de mennesker, 
der er omkring borgerne i fremti-
den bruger os meget mere, og ger-
ne sender informationer til os som 
de mener andre kan have glæde 
af. På den måde kan vi med tiden 
opbygge en form for database eller 
opslagsværk som bruges hvis man 
lige mangler en oplysning om 
noget i forhold til området.
 
Handicappris til Handi-Kom
Handi-Kom modtog i 2007 Oden-
se Kommunes Handicappris. Det 
skete den 3. december 2007 på 
den internationale handicapdag. 
Det var nogle af journalisterne, 
der på eget initiativ havde skrevet 
en indstilling til Odense Kommu-
nes handicapråd, hvor de for talte 
hvorfor de mente, at Handi-Kom 
skulle have denne pris. Odense 

Handicap råd har givet denne 
begrundelse for, at det var Handi-
Kom som fik prisen:
H@ndi-Kom, som er en privat arbejds-
plads, hvor handicappede laver inter-
netavis, har vist, at det kan lade sig 
gøre at skabe en god og spændende 
arbejdsplads for handicappede, hvor 
engagement, energi, glæde og god jour-
nalistik går hånd i hånd. 
Det er vi selvfølgelig meget stolte 
af, men det giver os ikke grund til 
at hvile på laurbærrene, men inci-
tament til, at der skal ske meget 
mere, og at vi skal huske den 
enkelte borger og dennes mulig-
hed for fortsat udvikling. Der vil 
også i fremtiden være mulighed 
for, at vi lukker op for flere forskel-
lige grupper af handicappede.

Respekt og anerkendelse
Handi-Kom og Rosengård har 
samarbejde med mange forskellige 
institutioner, firmaer, kommuner 
og personer. Heriblandt Handi-
capidrættens Videnscenter. Vores 
gode samarbejde og i særdeleshed 
vores daglige arbejde på Rosen-
gård og Handi-Kom gjorde, at vi 
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i efteråret blev indstillet til Net-
værksprisen 2009. Centerleder for 
Handicapidrættens Videnscenter, 
Kristian Jensen har skrevet følgen-
de i en indstilling af Handi-Kom/
Rosengård:
”Handicapidrættens Videnscenter har 
igennem en årrække stiftet bekendtskab 
med mange virksomheder og personer, 
der arbejder med det rummelige arbejds-
marked. Få har som Rosengård/Han-
di-Kom efterladt et så entydigt positivt 
indtryk. 
De to arbejdspladser, som Rosengård/
Handi-Kom består af - hhv. en bonde-
gård og en netavis - er skoleeksempler 
på, hvordan man kan opbygge spæn-
dende og meningsfulde arbejdspladser, 
hvor flertallet af de ansatte er menne-
sker med udviklings- eller funktions-
nedsættelse, der modtager førtidspen-
sion. 
Hos Rosengård/Handi-Kom mødes alle 
medarbejdere med respekt og anerken-
delse, uanset om de har en funktions-
nedsættelse eller ej. 
Vi har med stor glæde arbejdet sam-
men med medarbejdere fra Rosengård/
Handi-Kom i forskellige sammenhæn-
ge, fx som bidragsydere til en bog om 
det rummelige arbejdsmarked (Arbejde 
for mennesker, Handicapidrættens 
Videnscenter 2006), som foredragshol-
dere, i udstillings-sammenhæng og som 
praktiksted for personer med nedsat 
arbejdsevne. 
Lederne på Rosengård/Handi-Kom 
har dokumenteret en oprigtig interesse 
og lyst til at hjælpe alle de ansatte, som 
har funktionsnedsættelser, til at få en 
god arbejdsplads og stimulere dem til at 
fastholde tilknytningen til arbejdsmar-
kedet. Det er derfor med stor overbevis-
ning, Handicapidrættens Videnscenter 
anbefaler Rosengård/Handi-Kom til 
Netværksprisen 2009.”

Fremtidsvisionen er en landsdæk-
kende internetavis
Udover at være et seriøst jobtilbud 
til de journalister vi pt. har ansat, 
er vores mål at ramme bredt. For-
stået på den måde, at vi også gerne 
vil henvende os til forældre til han-
dicappede børn og deres familier, 
sagsbehandlere, hjemmevejledere 
og andre, som kan være med til at 

Yderligere oplysninger kan fås ved 
henvendelse til:
Koordinator Jannik Vibæk 
Handi-Kom
Stenhuggervej 21 
5230 Odense M
64 87 27 09
mail@handi-kompost.dk 
www.handi-kompost.dk
www.handi-kom.dk

give folk inden for ”normalområ-
det” en forståelse for, hvad handi-
cap er. 
Vi vil gerne på sigt være en lands-
dækkende internetavis, og have 
redaktioner i mange af landets 
større byer. Kort og godt en netavis 
som folk bruger, fordi man kan 
finde gode og nyttige oplysninger 
om mange forskellige ting, samt 
læse spændende artikler skrevet 
af journalister med en anden bag-
grund end den journalister ellers 
har. 
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Journalister 
på Handi-kompost
Af journalisterne Bo Tage Rasmussen og Sonja Solveig Engbjerg Nielsen.

Bo og Sonja er journalister
Hvordan er det at være journa-
list på Handi-Kompost? Det vil 
vi fortælle om. Først lidt om Bo. 
Jeg kom fra Otterupgården, som 
er et beskyttet værksted. Jeg var 
der ca. et år. Jeg syntes, at der 
skete for lidt og der var ikke nok 
udfordringer. Her på Handi-Kom 
får jeg udfordringer og prøver 
nogle grænser af. Jeg har været 
her i 1½ år og er meget glad for at 
være her. 
Her lidt om Sonja: Jeg har været i 
skånejob i en kantine, hvor jeg var 
opvasker. Der var jeg cirka et år. 
Der var ingen forståelse og skåne-
hensyn omkring problemer med 
knæ og arme. Chefen blev irriteret 
over, at jeg var for langsom og, at 
der var ting som jeg ikke kunne, 
selvom hun godt vidste det fra 
starten af. Efter det valgte jeg at 
gå hjemme, for som jeg tænkte, 
hvem kan bruge mig som den ene 
dag kan være aktiv, men ikke den 
næste. Så hørte jeg om Handi-
kom, som lige var startet og mang-
lede medarbejdere. Jeg var meget 
nervøs i starten. Tænkte meget på, 
om jeg nu var hurtig og god nok. 
Nu har jeg været her tre år og er 
meget glad for det. Om somme-
ren er jeg i gårdbutikken Grøn og 
Rosa. Der sælger jeg grønsager og 
keramik samt lejer cykler ud. 

Man bliver respekteret på Handi-
Kom
Handi-Kom er søstervirksomhed 
til Rosengård. Det er Lene Ander-
sen, der ejer begge steder.
Vi syntes, at på Handi-kom er koor-
dinatorerne gode til at tage hensyn 
til, hvordan vi har det. Så hvis man 
har en periode, hvor man har brug 
for at være på redaktionen, så man 
ikke tager ud til så mange opga-

ver, så er det helt okay. Man får 
lov til at starte stille og roligt, og 
bliver sat ordentligt ind i arbejdet 
som journalist. Vi får også mødt en 
masse spændende mennesker og 
har mødt mange mennesker som 
vi ikke ville have haft kontakt med, 
hvis vi ikke arbejdede på Handi-
Kom. Her bliver man respektret 
som den man er, og det man kan.
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Her får man et ansvar
Nu vil vi fortælle om arbejdsplad-
sen Handi-kom og hvorfor vi syn-
tes, at det er en god arbejdsplads. 
Her får man et ansvar. Vi har per-
sonalemøde, hvor alles holdninger 
og meninger bliver hørt og debat-
teret. Vi har et samarbejdsudvalg 
mellem Rosengård og Handi-
Kom, hvor vi er repræsenteret, og 
der bliver taget de overordnede 
og endelige beslutninger. Der er 
også en støtteforening, hvor vi som 
medarbejdere er med til at beslut-
te, hvad pengene skal bruges til. 
Sonja er både med i samarbejds-
udvalget og repræsentant i støtte-
foreningen.
Hver journalist er med til at 
bestemme, hvad de vil skrive om. 
Hvis man kan, kontakter man selv 
den person eller sted som man 
vil skrive om, ellers får man hjælp 

enten af en af de andre journa-
lister, eller af en koordinator. 
Journalisten har selv ansvar for at 
ændre aftaler, eller snakke med 
sine kollegaer om, hvis man bliver 
forhindret i at kunne klare opga-
ven. Vi har lige så meget at skulle 
have sagt som koordinatorerne. 
De har overblikket, samler trådene 
og sætter artiklerne ind på siden. 
Vi er vigtige medarbejder, og vi får 
tit at vide, at hvis ikke vi var her var 
der ikke noget netavis eller Handi-
Kom.

Betydningsfuldt arbejde
Sammenlignet med et beskyttet 
værksted føler vi ikke, at det er 
så vigtigt om du er på værkstedet 
eller ej. Hvis du mangler, er der 
bare en anden der laver din opga-
ve. Her på Handi-Kom og Rosen-
gård er det vigtigt, at du møder 

op, medmindre du selvfølgelig er 
syg eller skal noget vigtigt og giver 
besked. Her er du en vigtig kolle-
ga, og vi har et godt sammenhold. 
Da vi er en privat arbejdsplads er 
vi med til at planlægge, hvis der 
skal ændres noget på arbejdsplad-
serne. Det skal ikke først vurderes i 
kommunen. Vi har også fået tildelt 
årets handicappris af Odense Han-
dicapråd i 2007. Begrundelsen fra 
Handicaprådet var: ”H@ndi-Kom 
som er en privat arbejdsplads, hvor 
handicappede laver internetavis, har 
vist, at det kan lade sig gøre at skabe 
en god og spændende arbejdsplads for 
handicappede, hvor engagement, ener-
gi, glæde, og god journalistik går hånd 
i hånd.” Vi syntes at prisen fortæl-
ler, at det er et betydningsfuldt 
arbejde vi udfører.
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Unik-TV i Vejle
Af centerleder John Korfitz Pedersen og kommunikationsmedarbejder Peter Westergaard. 

Unik-TV i Vejle 
Den 23. oktober 2009 gik www.
unik-tv.dk i luften. Det er et medie-
projekt, hvor udviklingshæmme-
de borgere i Vejle-området selv 
producerer web-tv. Det er nemt 
at gå til, det har stor tilslutning 
og mange udviklingshæmmede 
borgere ønsker at deltage i pro-
jektet. Og der er et stort pædago-
gisk potentiale i projektet. Oprin-
deligt begyndte det hele med, at 
en delegation af ledere fra Vejle 
Kommune tog på besøg hos TV-
Glad i Esbjerg. Her mødte vi et 
meget inspirerende personale og 
brugerne tog imod os med stor 
åbenhed. Vores idé var, at vi ville 
etablere noget lignende i Vejle 
Kommune, som TV-Glad havde 
etableret i Esbjerg. Det viste sig 
imidlertid, at der var flere store 

hurdler, som vi skulle over for at 
kunne gøre noget lignende i Vej-
le. F.eks. skulle man have adgang 
til lokal TV. Og det havde vi ikke. 
Etableringsomkostningerne virke-
de umiddelbart også meget høje, 
set med vores økonomiske kom-
munebriller. Til gengæld så vi et 
stort og smittende engagement 
hos TV-folkene i Esbjerg. Og det 
ærgrede os, at vi ikke sådan kunne 
omsætte det til et lignende projekt 
i Vejle. Hjemvendt blev planerne 
lagt til side. Økonomien lagde en 
dæmper på entusiasmen, indtil for 
ca. et år siden.

En idé tager form
I Center for Beskyttet Beskæfti-
gelse (CFBB) havde vi i nogle år 
lavet video-dvd´er fra vores jule-
forestilling og vores ferieture. 

Vi havde derved opbygget noget 
erfaring med at bruge videoud-
styr. Samtidig var man i Fuglekær 
Udviklingscenter begyndt at tale 
om at lave TV. På et tidspunkt sker 
der så det, at de to centerledere 
løber sammen, og så er vi i gang. 
Der bliver afholdt et idémøde, og 
vi bliver enige om at forsøge at 
etablere en netbaseret TV-model. 
Fuglekær har nogle engagerede og 
interesserede borgere, som bræn-
der stærkt for et medieprojekt af 
denne karakter. De har endvidere 
en medarbejder, som har en bag-
grund i pressearbejde og formid-
ling. CFBB har en IT-medarbejder, 
som kan noget med hjemmesider 
og videoteknik. Efter et lille års tid, 
står vi så i den situation, at vi kan 
åbne vores net-TV www.unik-tv.dk 
efter et godt og intensivt samar-
bejde.   

Andre kan også være med
Unik-TV er i udgangspunktet 
oprettet af Center for Beskyttet 
Beskæftigelse og Fuglekær Udvik-
lingscenter, men vi har også invi-
teret andre boenheder og institu-
tioner med. Det vil styrke dynamik-
ken og øge muligheden for at flere 
kan komme til orde, samt ikke 
mindst reducere udgifter til etable-
ring, drift og udstyr. 
Store institutioner som CFBB og 
Fuglekær kan bane vejen for, at 
mindre centre og boenheder også 
kan være med. Vi inviterer også 
gerne mindre boenheder med til 
at bruge vores studiefaciliteter.

Organisering
Det er forholdsvis nemt at kom-
me i gang med lave net-TV. Man 
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opretter en hjemmeside, registre-
rer sidens navn og køber sig plads 
på et webhotel. Man anskaffer sig 
noget videoudstyr, optager og redi-
gerer. Herefter lægger man den 
færdige videofilm ind på hjemme-
siden, på samme måde som f.eks. 
på YouTube. Herefter kan alle i 
hele verden se det. 
Selve web-tv-produktionen har vi 
organiseret i små lokalredaktioner 
på hvert center. Lokalredaktioner-
ne har et til flere kamerahold, som 
bistås af en-to tilrettelæggere, der 
har det pædagogiske ansvar og det 
praktiske ansvar. Tilrettelæggerne, 
som oftest er pædagoger, forestår 
sammen med lokalredaktionen 
produktion og redigering af de 
enkelte web-udsendelser. 
Efter en introduktion til web-
tv-arbejde er de ansatte ’bru-
gere’ oplært til alle arbejdsfunk-
tioner på et kamerahold som 
fx journalist, kameramand, lyd-
mand, lysmand, redigeringsassi-
stent, teknisk medhjælper m.m. 

Hvad koster det?
Det næste spørgsmål, man for-
mentlig vil stille sig selv, er: Hvad 
koster det? Umiddelbart kan man 
sige, at der findes en dyr og en 

mindre dyr udgave. Afhængig af 
ens økonomiske formåen.
Den mindre dyre kunne se sådan 
ud: Man anvender det videoka-
mera og de computere, som man 
allerede har. Man køber dertil et 
videoredigeringsprogram eller fin-
der et på nettet. Så spørger man 
det sted, hvor man har sin hjem-
meside hostet, hvordan man kan 
oprette en ny side med de videom-
uligheder, som man har brug for. 
Hvis man befinder sig i kommu-
nalt regi, bør man først spørge i 
kommunen, idet de måske allere-
de er i gang med et lignende pro-
jekt. Denne model virker lidt på 
samme måde som, når man får et 
billigt men umiddelbart let og flot 
fotoprogram eller lignende. 
Men når man har leget lidt med 
det, så vil man have mere. Den 
dyre udgave handler om semipro-
fessionelle kameraer, med ekstra 
mikrofoner, bærbart lys, kraftige 
computere med to store video-
skærme. For begge modellers ved-
kommende skal man derudover 
råde over noget plads til studie og 
redigering.
Prisen for den billige udgave, hvis 
man ikke har kamera og compu-
ter, er ca. kr.: 15.000.- eksklusiv 

moms. Hvis man derimod har en 
rimelig computer og et godt video-
kamera, så er det en anden sag - og 
noget billigere. Den dyre udgave 
nærmer sig kr.: 50.000.- eksklusiv 
moms. Her taler vi om et kamera 
til ca. 20.000-25.000. kr.  Computer 
med skærme til ca. 15.000. Redige-
ringssoftware til ca. 10.000. 

Perspektiver
Det er et spændende projekt og 
brugerne får en unik mulighed for 
at komme til orde. Man behøver 
ikke at købe dyrt udstyr for at lave 
’rigtig’ TV. Web-tv er en meget bil-
ligere løsning, hvor man hurtigt 
kan komme i gang og se om det 
er noget, man kan lide at arbejde 
med.  
Det giver også borgere med udvik-
lingshæmning bedre mulighed for 
at benytte og beherske digitale- og 
audivisuelle medier. Dette kan 
både give dem bedre mulighed for 
at deltage i samfundet og samti-
dig opøve personlige færdigheder 
inden for medie, it og kognition 
- samt give livsværdi, meningsfyldt 
beskæftigelse og engagement. Det 
er et projekt, der er videre mulig-
heder i. På sigt arbejder vi også 
på, at websitet ikke blot skal været 
et ’passivt’ medie, men et medie, 
hvor brugere forholder sig interak-
tivt og intermedialt. 

Tjek www.unik-tv.dk og kontakt 
os, hvis I har brug for yderligere 
oplysninger.
John Korfitz Pedersen, centerleder 
Center for Beskyttet Beskæftigelse i 
Vejle.
Peter Westergaard, kommunikati-
onsmedarbejder Fuglekær Udvik-
lingscenter i Vejle.



26 UDVIKLING NR. 1 - 2010

Handi-Art 
Denmark-America
Af Hernan Gonzalez og Lena Gonzalez, Næstved Kulturforening. 

Den ucensurerede internationale 
kunstudstilling Handi-Art 2009 
Denmark - America, blev afholdt i 
Det Gamle Ridehus, Kulturcenter, 
Grønnegades Kaserne, Grønnega-
de 10 i Næstved.  
Handi-Art 2009 Denmark - Ameri-
ca, var åbent for publikum i dage-
ne onsdag den 19., torsdag den 20. 
og fredag den 21. august 2009 i 
tiden kl. 10.00 – 17.00.

Udstillere på Handi-Art 2009 Den-
mark - America 
Hans Knudsens Institut, Køben-
havn,
Aktivitetshuset, Otterupvej 7 – 10, 
Næstved,
Kunstskolen Rammen, Køge,
Ishøj Aktivitetscenter, Ishøj,
Skovriddergården, Nykøbing F.
Viften – Kulturhuset Suså-Holme-
gaard, Fensmark,
Kunstskolen ”Herman”, Næstved,
Rohavegården, Klinteby, Næstved,
Museumscaféen, Slagelse,
Sax – Center,  Sakskøbing,
Malerskolen Rosengården, 
Lundby,
Vildrosen, Kalundborg.
Grupodelos13, Monterrey, Mexi-
co,
Teleton Chile, Santiago, Chile.

Udenlandsk deltagelse
USA, Mexico og Chile var indbudt 
til at deltage i Handi-Art 2009, med 
en gruppe af udstillende kunstne-
re samt ledsagere på i alt fire per-

soner pr. land.  Mexico og Chile 
tilmeldte sig med en gruppe på 
fire personer fra hvert land. USA 
tilmeldte sig med to personer. 
Efterfølgende sender USA afbud 
på et meget sent tidspunkt, på 
grund af et skypumpeudbrud i 
Franklin Tennessee, hvor kunst-
nerne kommer fra.
Desuden kontakter Teleton Chile, 
Næstved Kulturforening på et sent 
tidspunkt for at meddele, at grup-
pen sender afbud til Handi-Art.  
Dog bliver Teleton Chile repræ-
senteret i og med, at de sender 
kunstværkerne via det Chilenske 
udenrigsministerium direkte til 

Næstved Kulturforening. Yderme-
re sender Teleton Chile en dansk 
/ spansk talende repræsentant, 
der er bosat i København.
På et meget sent tidspunkt mod-
tager Hernan Gonzalez også et 
telefonopkald, med besked om at 
Mexico kun deltager med to perso-
ner.  
Det er med stor beklagelse at Næst-
ved Kulturforening er nødsaget til 
at foretage ombookninger på Dan-
Hostel i Næstved.  Næstved Kultur-
forening må konstatere at ingen af 
de udenlandske funktionshæmme-
de kunstnere var blandt gæsterne.
Kunstgruppen under Næstved 
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Kulturforening har efterfølgende 
besluttet, at der fremadrettet skal 
være repræsentation af funktions-
hæmmede kunstnere.
Den Mexicanske gruppe valgte at 
bruge deres to sidste dage på sight-
seeing i København, men gruppen 
overholdt deres forpligtigelser i 
forhold til selve kunstudstillingen.   

De danske deltagere
De danske udstillingsgrupper bød 
på meget spændende og forskel-
ligartet kunst. De udmærkede 
sig også i høj grad via den måde 
hvorpå de opsatte deres værker 
og deres stand.  Der var afbud fra 
en dansk udstillingsgruppe kort 
før Handi-Art 2009 og en anden 
gruppe mødte ikke op.  Næstved 
Kulturforening må igen i år kon-
statere at nogle danske udstillere 
har valgt at forlade udstillingen 
før afslutningen den sidste dag. Vi 
ser med alvor på dette, da det er 
af grundlæggende betydning for 
udstillingen, at alle deltager fra 
start til slut.   

Informationsmøde
Der blev afholdt informationsmø-
de med spisning tirsdag den 18. 
august 2009 for de udenlandske 
gæster, kunstgruppen og nogle fri-

villige hjælpere. Middag blev givet 
af en privat sponsor.  På mødet 
var der lejlighed til at præsentere 
sig og til at gennemgå program-
met for ugen samt til at oplyse om 
praktiske informationer. Gæsterne 
fik overrakt hver en bog om Næst-
ved som gave fra Næstved Kultur-
forening.

Sjælepris
Næstved Kulturforening fik tildelt 
årets ”Sjælepris” fra Sjællandsfesti-
valen i Slagelse på 8.000.kr. Her-
nan Gonzalez fik en henvendelse 
fra Flemming Hansen, formanden 
for Sjællandsfestivalen vedrørende 
tildelingen af ”Sjælepris 2009”. 
På Sjællandsfestivalens sidste dag 
modtog Hernan Gonzalez på veg-
ne af Næstved Kulturforening, en 
check på 8.000.kr. Vi i Næstved 
Kulturforening er meget beærede 
over denne anerkendelse og pen-
gene er blevet brugt til trykning af 
PR – materiale.

Økonomiske forhold
I år har Næstved Kulturforening 
gjort en ekstra indsats for at søge 
konkrete sponsorater, for at få 
budgettet til at hænge sammen. 
Det bevirkede at Næstved Kultur-
forening modtog mange gode 
hjælpende tilskud. Afbud fra 
udlandet medvirkede til at Handi-
Art 2009 gik ud med et overskud.  
Overskuddet fra Handi-Art 2009, 
overføres til Handi-Art 2010 – Bal-
tic Cities.
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Kulturcafé
Kulturcaféen var i lokale 117 og 
opdelt i kaffebod og en sandwich-
bod. De syngende pølsemænd 
kunne ikke være med i år, så Næst-
ved Kulturforening indgik en afta-
le med Café Ågården om at sælge 
sandwich og frugt under Handi-
Art. Indtjeningen gik til Klub Ågår-
den. Kaffeboden fungerede frem-
ragende i år og overskuddet fra 
kaffeboden indgår i det samlede 
regnskab for Handi-Art 2009.  

Transport
Befordringsudgifter blev meget 
begrænset på grund af de mange 
afbud og på grund af, at den Chi-
lenske repræsentant havde sin 
egen bil til rådighed.  Det betød at 
den Mexicanske gruppe langt hen 
af vejen kørte sammen med den 
Chilenske repræsentant.

Opsætning og nedtagning
I store træk har konceptet for 
Handi-Art 2009 været det samme 
som ved sidste års Handi-Art.  Det 
vil sige, at planen for opstilling af 
stande, stort set var den samme. 
Systemet med kroge og spotlam-
per samt depositum fungerede til-
fredsstillende.
Opstilling og nedtagning af stande 
gik også planmæssigt med det for-
nødne mandskab.  Dog stadigvæk 

med tidspres, på trods af, at der var 
sat en time mere af til opsætning. 

Fernisering af udstillingen
Birgit Lund Terp, formand for 
Kulturudvalget i Næstved kom-
mune holdt i år åbningstalen ved 
ferniseringen af Handi-Art 2009 
Denmark – America.  Tradition tro 
blev udstillingen åbnet ved at sno-
ren blev klippet over.  Denne gang 
var det Lone Skifter Hansen fra 
Hans Knudsens Institut i Køben-

havn, der var ”årets kunstner” og 
maleriet ”Uden titel” er gengivet 
på Handi-Art’s plakater, flyers og 
brochuren.

Frokost
Frokost til de udenlandske gæster 
og til de frivillige hjælpere blev 
serveret på 1. sal i lokale 217.  Det 
fungerede rigtig godt.  Dejligt at 
man kunne nyde sin frokost i fred 
og ro, indenfor et bestemt tids-
rum, med brug af spisebillet.  Stor 
ros til kokken og den private spon-
sor.

Underholdning
”Hyg’ligheden” fra Næstved Socia-
le Virksomhed, NSV Otterupvej 7 
– 10, ved ”Kisser & Leif”, stod for 
sang og musik indimellem under 
hele udstillingen.

Gæster fra Norge
Næstved Kulturforening blev i for-
året 2009 kontaktet af en kultur-
konsulent fra Gjøvik kommune i 
Norge, som havde et ønske om at 
besøge Handi-Art 2009 med en 
stor delegation.  Dette med hen-
blik på en kombineret ferietur og 
sangkorstræning i Næstved, for 
en stor gruppe på 43 mennesker. 
Vi i Næstved Kulturforening blev 
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meget glade for henvendelsen og 
bød dem hjertelig velkommen, til 
at besøge Handi-Art 2009.  Derud-
over var vi behjælpelige på forskel-
lig måde blandt andet med bro-
churer om Næstved og omegn.

Afsluttende arrangement
Maria Santana fra kommunens 
internationale sekretariat holdt 
en takketale til alle kunstudøvere, 
støttepersonale, arrangører og 
frivillige hjælpere.  Det norske 
sangkor ”Korpus” fra Gjøvik og 
det danske sangkor ”Ågården” fra 
Næstved underholdt derefter til 
alles store begejstring.  Der blev 
budt på drikkevarer.

Frivillige Hjælpere
Næstved Kulturforening takker 
alle frivillige hjælpere mange 
gange for deres indsats og engage-
ment.

Afskedsmiddag
Der var afskedsmiddag for de 
udenlandske gæster, repræsentan-
ter fra kunstgrupperne og Næstved 
Kulturforening, på en restaurant i 
byen, fredag den 21. august 2009. 
Værten for denne afskedsmiddag 
var Næstved kommunes interna-
tionale sekretariat, repræsenteret 
af Maria Santana.  De udenlandske 
gæster fik overrakt hver en bog om 
Danmark.  Efter spisningen sagde 
vi farvel og på gensyn til hinanden.  
Vi var alle trætte efter en lang og 
spændende uge. 

Konklusion
Handi-Art 2009 har været en vellyk-
ket kunstudstilling.  Dog med min-
dre besøgende end de to forudgå-
ende udstillinger.  I kunstgruppen 
er der udarbejdet en ”Brainstorm” 
med mange gode idéer til at vide-
reudvikle Handi-Art. Generelt 
har der ved Handi-Art 2009 været 
meget rosende tilkendegivelser fra 
publikum over de danske og uden-
landske kunstnere.  Meget flotte 
værker, iderigt og af høj kvalitet. 
Det er en kendsgerning, at Handi-
Art har fået en stor plads i manges 
hjerter.

Denne artikel er udarbejdet i fællesskab af:

Formand 
Hernan Gonzalez 
Bogøvej 11
4700 Næstved
Tlf.: 55 73 46 62
Mobil: 50 91 11 47
E-mail: hernan@kultur4700.dk    

Sekretær
Lena Gonzalez
Bogøvej 11 
4700 Næstved
Tlf.: 55 73 46 62
Mobil: 50 91 11 47
E-mail: lena@kultur4700.dk
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Venusprojektet på 
Kofoedsminde
Af Hans Christian Hansen, Kofoedsminde, Rødbyhavn, Region Sjælland.

Kofoedsminde i Rødbyhavn er en 
specialinstitution for voksne udvik-
lingshæmmede. I perioden fra 
september 2008 til oktober 2010 
gennemfører Kofoedsminde et 
projekt, der sætter fokus på for-
bedring af arbejdsmiljøet. Fore-
byggelsesfonden har støttet pro-
jektet med 8,3 mio. kr. Projektet, 
som kaldes Venus afsluttes først i 
efteråret 2010, men allerede nu 
kan institutionen høste de første 
frugter af indsatsen.

Fald i arbejdsskader
Som en del af Venusprojektet er 
der på Kofoedsminde gjort en 
massiv indsats for at registrere 
alle arbejdsskader. I 2008 skete 
der i alt 78 arbejdsskader på Kofo-
edsminde. I 2009 var antallet af 
arbejdsskader i alt 59. Det svarer 
til et fald på 24 procent. Projekt 
Venus har et meget ambitiøst mål 
om at reducere antallet af arbejds-
skader med 75 procent ved pro-
jektets afslutning i oktober 2010. 
Så selv om der allerede er sket en 
meget positiv udvikling arbejdes 
der fortsat på at nedsætte antallet 
af arbejdsskader yderligere.  

Personaleomsætningen reduceret
Et af hovedformålene i projektet 
er at halvere personaleomsætnin-
gen. Udgangspunktet for målet 
om at reducere personaleomsæt-
ningen er at Kofoedsminde histo-
risk set har haft en forholdsmæs-
sig stor personaleomsætning. Det 

har imidlertid stor betydning for 
kvaliteten af den faglige indsats, 
at erfarne og kvalificerede medar-
bejdere kan fastholdes. Målet er 
at de forskellige efteruddannelses-
aktiviteter og udviklingstiltag der 
gennemføres i Projekt Venus for 
medarbejdere og ledere også vil 
medvirke til at reducere persona-
leomsætningen. Omsætningen af 
personale er registret ved at opgø-
re antallet af opsigelser på Kofo-
edsminde i 2008 og 2009. 
En opgørelse over ophørt perso-
nale i 2008 viser en gennemstrøm-
ning på i alt 25 personer.
For året 2009 er antallet af perso-
nale der er ophørt 10 personer.
I procent er personaleomsætnin-
gen fra 2008 til 2009 nedsat med 
60 %. Målet om en reduktion i 
personaleomsætningen på 50 % er 
med andre ord mere end indfriet. 

Fra 25 til 10 opsigelser årligt
I 2008 omfatter det personale 
der har opsagt deres stillinger 13 
omsorgsmedhjælpere, 9 socialpæ-
dagoger, 1 akademisk medarbej-
der, 1 socialformidler og 1 social 
og sundhedsassistent. I alt 25 per-
soner.
I 2009 omfatter det personale der 
har opsagt deres stillinger 7 social-
pædagoger og 3 omsorgsmedhjæl-
pere heraf en IT-ansvarlig. I alt 10 
personer.
I opgørelsen er ikke medtaget 
timelønnede vikarer. Men også i 
forhold til denne gruppe er perso-

naleomsætningen faldene. I 2008 
er der 16 timelønnede vikarer der 
har opsagt deres stilling. I 2009 
er antallet af timelønnede vikarer 
der har opsagt deres stilling 13. 
Personalereduktionen i 2009 hvor 
der blev nedlagt 23 stillinger på 
Kofoedsminde indgår heller ikke 
i opgørelsen. Da der er tale om 
nedlagte stillinger, medfører dette 
ikke øget personaleomsætning, 
idet stillingerne ikke besættes igen. 
Den positive udvikling i Kofoeds-
mindes personaleomsætning skyl-
des antagelig ikke kun aktiviteter-
ne, der er gennemført via Projekt 
Venus. Andre forhold herunder 
konjunkturerne i markedsøkono-
mien med øget arbejdsløshed, der 
gør det vanskeligere at få et nyt 
job, kan også spille en rolle.

Uddannelse af personale
Hovedideen i Venusprojektet er 
at forbedre den faglige indsats, og 
på den måde også løfte arbejds-
miljøet. Kritiske situationer kan 
forebygges, hvis den socialpædago-
giske støtte som beboerne får, er 
optimal. Derfor er uddannelse og 
faglig opkvalificering en vigtig stra-
tegi i Venusprojektet. Eksempelvis 
har 200 medarbejdere på Kofoeds-
minde ved udgangen af 2009 gen-
nemført et grundkursus og 170 har 
været på et tre dages konflikt- og 
voldsforebyggelseskursus. Som en 
del af projektet har Kofoedsminde 
også uddannet 14 instruktører i 
voldsforebyggelse. Disse instruktø-
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Højbobygningen, Kofoedsminde vinteren 2010 (Foto Peter Pedersen).

rer deltager i personalemøderne i 
de forskellige boligafsnit. Her træ-
ner og ajourfører instruktørerne 
personalets viden og færdigheder.

De samlede resultater
Når projektet afsluttes i oktober 
2010 vil der bliver udarbejdet en 
rapport der beskriver de forskel-
lige tiltag og de samlede resultater. 
Det er Kofoedsmindes sikkerheds-
leder Marcel Rose der er tovholder  
af Projekt Venus.    

Kofoedsminde har 287 ansatte
Ved udgangen af 2009 var der i alt 
287 medarbejdere ansat på Kofo-
edsminde. Heraf er 236 fastansat 
og 51 timelønnede vikarer. 
Blandt de 236 fastansatte er 126 
uddannet personale. Denne grup-
pe består primært af socialpædago-
ger, værkstedsassistenter, akademi-

Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk    

kere og administrativt personale.  
De øvrige 110 ansatte er omsorgs-
medhjælpere.
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En ulykkelig forelskelse, 
der aldrig går over 
Af Jette Lorenzen, Formidlingskonsulent, VISS.dk 

Smerten, glæden, varmen og kær-
ligheden er de usynlige gæster 
i denne samtale med Christine 
Dahl, mor til Rasmus, Gunner Dal-
gaard, forstander og Lis Bach afd. 
leder på Skovbo, en døgninstitu-
tion for børn og unge i Galten. 
Rasmus, ti år, er smuk, kærlig, 
aktiv og en motorisk stor stærk 
dreng udenpå, men lille indeni. 
Han elsker aktiviteter, ride, lege, 
svømme, løbe og så er han god til 
at sove. Rasmus har Atypisk Autis-
me og er ikke så langt fremme i 
sin kognitive udvikling. Kombina-
tionen gør, at han bor på Skovbo 
en børneinstitution i Skanderborg 
Kommune med adresse i Galten. 
For Christine Dahl, som er mor til 
Rasmus, var det en svær men nød-
vendig beslutning, der blev truffet 
for fem år siden. Jeg elsker ham lige 
så meget som mine andre børn. Jeg vil 
gerne værne og beskytte ham, og han 
skal vide, at jeg elsker ham. Jeg vil være 
tæt på og blive så meget en del af hans 

liv som muligt. Det er svært at have et 
barn med autisme, svært at få kontakt, 
det føles som at være ulykkeligt forel-
sket en forelskelse, der aldrig går over, 
jeg savner at komme helt ind til ham, 
siger Christine Dahl. 
Vi har sat hinanden stævne på 
Skovbo for at tale om den svære 
beslutning at lade sit barn flytte 
hjemmefra, om mødet med insti-
tutionsverdenen, forventningerne 
både hos forældre og personale, 
om det at gøre et godt pædagogisk 
arbejde og frem for alt at tilbyde et 
barndomshjem for børn og unge 
med handicap. 

Mødet med en ny verden 
Rasmus flyttede hjemmefra fordi 
det var nødvendigt. På det tids-
punkt, hvor beslutningen blev truf-
fet var Rasmus 3½ år, han var uhy-
re aktiv og sov stort set aldrig. Den 
lille familie på fire var ved at gå i 
stykker. Der var ikke tid til de store 
overvejelser, det var en nødvendig 
beslutning, at der var nogen at 
dele ansvaret med, hvis familien 
skulle overleve. Men smertefuldt 
det var det - kan man forstille sig 
noget mere smertefuldt end at 
måtte erkende, at man som foræl-
dre ikke magter sit eget barn? 
For Rasmus forældre har det været 
afgørende at have retten til fortsat 
at være forældre, en ret det ikke 
har været nødvendigt at kæmpe 
for på Skovbo tværtimod har det 
været en selvfølgelighed, hvilket 
har gjort overgangen lettere. Selv-
om personalet ikke kan fjerne smerten 

gjorde og gør de det godt. De er lydhøre, 
giver plads, inddrager mig som mor og 
anerkender mig som en samarbejdspart-
ner fortæller Christine om mødet 
med de professionelle. Når Ras-
mus ikke bor hjemme skal familien 
vælge ham til og muligheden for 
at vælge til er store på Skovbo, det 
er Christine og Gunner enige om. 
For Gunner er det helt centralt, at 
forældrene og Skovbo gensidigt 
anser hinanden som ressourcer i 
barnets liv. Skovbo bliver børnenes 
barndomshjem, derfor skal foræl-
drene have alle de muligheder, de 
ønsker, for at komme og være en 
del af børnenes liv. Rasmus og de 
andre børns familier, har det ikke 
altid nemt inden børnene flytter 
ind på Skovbo, men personalet på 
Skovbo tilstræber, at alt bliver ind-
rettet og pædagogisk tilrettelagt 
efter børnenes behov. Personalet 
ser ikke på børnene som vanskeli-
ge, men som børn med forskellige 
behov og ressourcer. 

Forventninger 
Personalet og forældrene er sam-
arbejdspartner om at skabe et godt 
liv for de børn, som bor eller er i 
aflastning på Skovbo. For at sam-
arbejdet skal lykkes handler det 
for Christine om, at de som fami-
lie vælger, at Rasmus får det bedst 
mulige liv, at han er i den struktur, 
der er bedst for ham. Rasmus livs-
kvalitet er betinget af, at han er i 
et specialpædagogisk miljø, med 
rammer, der er optimale for ham. 
Det er vigtigt for Christine, at Ras-
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mus er omgivet af en gruppe pro-
fessionelle, hvor der er fælles fod-
slag om den pædagogiske indsats. 
På Skovbo har Christine mødt en 
forståelse af, hvem Rasmus er, og 
hvordan man møder og indgår i et 
samspil med ham, det giver tryg-
hed for Christine som mor. 
Synergien i huset giver mig tryghed og 
mulighed for at være mig selv. Jeg kan 
lide, at han rider, har pænt tøj på og 
svømmer, men det ved personalet fordi 
de ved, hvad jeg vil. Hvis der ikke var 
den tryghed, ville Rasmus blive en ting 
en genstand frem for et menneske. 

For Gunner er det et bevidst og 
logisk valg at se forældrene som 
en ressource. Hvis Skovbo har 40 
børn, så ser Gunner 40 individu-
elle børn og 80 individuelle for-
ældre. I forældresamarbejdet er 
anerkendelsen vigtig også i forhold 
til forældrenes behov. Anerken-
delse kan være personalets rum-
melighed i forhold til forældrenes 
forskellige ønsker og behov, men 
også en afstemning af forventnin-
ger og muligheder. 
Skovbos menneskesyn tager 

udgangspunkt i, at mennesker 
udvikler sig i samspil med andre, 
hvor kommunikation, valg og 
medindflydelse er det centrale. Et 
menneskesyn, der gælder både for 
det pædagogiske arbejde, foræl-
dresamarbejdet og for personale-
samarbejdet. 
På Skovbo er forældre ikke pårørende, 
de er forældre. I samarbejdet arbejder 
vi både formelt og uformelt sammen 
med forældrene. Det formelle sker fx via 
forældreråd, forældremøder, konferen-
cer vedrørende det enkelte barn m.v. , 
men det er i det uformelle samarbejde, 
vi bringes tættere sammen. Dilemmaet 
kan være at være tydelig i forhold til, 
hvad forældre kan forvente af Skovbo 
fx hvor ofte kan vi tage på tur, eller 
have bestemte aktiviteter. At være i 
dialog og afstemme forventninger, det 
er noget, der hele tiden sker, ellers kan 
samarbejdet ikke fungere. Fortæller 
Gunner. 

Når samarbejdet er udfordrende
På det følelsesmæssige plan kan 
samarbejdet være svært. For en 
institution er det nemt at give for-
ældrene dårlig samvittighed, der-

for er det vigtigt for personalet på 
Skovbo at møde forældrene med 
åbenhed, anerkendelse og rum-
melighed. 
Det svære for Christine er at rum-
me de følelser, hun har til sit barn. 
Jeg kommer aldrig til at give slip. Man 
bliver ved med at være forældre, men 
her er det mit barn, som aldrig bliver 
voksen. Jeg bliver ved med at være vig-
tig. Den kæmpe store sorg bliver ved 
med at være i mig, det går ikke over. 
Jeg tror alle forældre ønsker at give 
det bedste til deres børn, når mit barn 
bor et andet sted end hos mig, kommer 
denne følelse og rummelighed på prøve. 
Det er derfor vigtigt, at de profes-
sionelle møder forældrene også på 
det følelsesmæssige plan. 
Lis fortæller, hvordan de på Skov-
bo har grebet dette an: I personale 
gruppen arbejder vi meget med trivsel 
for børn, forældre og personale. I for-
hold til samarbejdet med forældrene har 
vi fået supervision om mødet med foræl-
drene. Vi er optaget af at være anerken-
dende i mødet med forældrene, og ikke 
at gå i forsvar. Hvis der fx kommer en 
forældre med nogle særlige ønsker og 
behov, så er det vigtigt, at jeg møder 
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hende med forståelse, anerkendelse og 
respekt. 
Kærligheden til sit barn kan vises 
på mange måder, hvilket de også 
har erfaret på Skovbo. Mulighe-
derne er mange, nogen viser fx 
kærligheden til barnet ved at købe 
nyt smart tøj, andre ved den måde 
de indretter barnet værelse på. 
Personalet skal derfor være beviste 
om kærlighedens sprog. Netop for 
at møde forældrenes forskellige 
måder at vise kærlighed til bør-
nene på tilbyder personalet både 
planlagte og spontane samtaler, 
hvor de kan drøfte forskellige for-
hold både af praktisk men også af 
følelsesmæssig art. Hvis synspunk-
terne er forskellige går personalet 
ind i dialogen, og ser på problem-
stillingen fra forskellige perspek-
tiver med udgangspunkt i barnet. 
Hvis personalet fagligt kan se en 

mulighed, som forældrene tager 
afstand fra, forsøger personalet at 
holde dialogen i gang indtil der 
findes en god løsning for barnet. 

Et samarbejde, der skal passes og 
plejes 
På Skovbo arbejdes der på, at for-
ældrene forbliver en tydelig og 
integreret del af børnenes liv og 
institutionens hverdag. Forældre 
skal fx ikke melde deres ankomst, 
de er velkomne på alle mulige tids-
punkter, lige når det passer dem. 
Der arbejdes ud fra den anerken-
dende tilgang, og den gode histo-
rie. I praksis kommer det til udtryk 
ved at give plads til intern samtale 
mellem forældrene ved fællesar-
rangementerne frem for et tætpak-
ket program. På den måde kom-
mer forældrene til at kende hin-
anden endnu bedre. At dialogen 

med forældrene kan blive bedre er 
også en erfaring, de har høstet på 
Skovbo fx fortæller Gunner, at når 
der er familiearrangementer, som 
fx sommer-, fastelavns- eller jule-
fest, er der typisk mange deltagere 
og en god energi. Gennem dialog 
og samværet med forældrene har 
personalet udfordret forældrene 
på, at Skovbo - børnenes hjem også 
er forældrenes hjem. Forældrene 
skal føle ejerskab til hjemmet, det 
har bl.a. medvirket, at forældre 
har afholdt familiesammenkom-
ster, fødselsdage, konfirmationer 
og lignende på Skovbo. 
Et godt forældresamarbejde skal 
altid passes og plejes. Vi skal som 
medarbejdere fortsat øve os i at kom-
munikere i et følsomt felt. Vi skal altid 
kunne indgå i en åben dialog, og en 
uformel snak om det, der kan være 
svært, når man er forældre til et barn 
med handicap – slutter Gunner Dal-
gaard fra Skovbo. 
Vil du gerne vide mere om børne-
institutionen Skovbo, så klik ind på 
hjemmesiden www.Skanderborg.
dk/Skovbo.

Skovbo er en døgninstitution 
under Skanderborg Kommune 
bestående af to døgnafdelinger 
samt én aflastningsafdeling. 
Målgruppen er børn og unge 
med betydeligt og varigt nedsat 
funktionsevne, samt børn og 
unge med autisme og beslæg-
tede udviklingsforstyrrelser. 
På døgnafdelingerne – Lærken 
og Blæksprutten – bor der 17 
børn og unge.
I aflastningsafdelingen Som-
merfuglen er der fem aflast-
ningspladser, der deles mellem 
20 hjemmeboende børn, der-
udover er der to døgnpladser.
Skovbo
Ole Rømers Allé 40
Skoby
8464 Galten
Tlf. 87 42 03 50
E-mail: 
Skovbo@Skanderborg.dk
Forstander: Gunner Dalgaard
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Tal sammen og 
lad de udviklingshæmmede 
bestemme selv
Af Professor Karl Elling Ellingsen, Nasjonalt kompetansemiljø om Utviklingshemning, Norge.

Voksne personer har i utgangs-
punktet rett til å bestemme over 
seg selv. Denne retten er nedfelt 
både i nasjonale og internasjonale 
bestemmelser. Det finnes mange 
måter å praktisere denne retten 
på! De aller fleste av oss lærer 
gradvis å treffe valg på egen hånd, 
ofte under trygge rammer med 
god veiledning fra våre nærmeste 
eller signifikante andre.  Ikke sjel-
dent rådfører vi oss med hveran-
dre – taler sammen – slik at vi har 
en formening om hva andre ville 
gjort eller hva de tenker om de val-
gene vi akter å ta. 

Vi kan komme til å ta det for gitt 
at man som voksen praktiserer 
denne retten i samsvar med signe 
egne preferanser og i den utstrek-
ning som passer den enkelte. Vi 
behøver imidlertid ikke alt for 
mange påminnelser før vi innser at 
mange ikke bestemmer selv. Enten 
fordi de ikke vet hvordan de skal 
bære seg ad, eller fordi de nektes 
denne retten. Begrunnelsene for 
å frata noen retten til å bestemme 
over seg selv, finnes av og til ned-
felt i lover men er også ofte ikke 
lovfestet og baseres seg derfor på 
uklare normer eller fordommer. I 

noen tilfeller dreier det seg også 
om angsten for hva som kan til-
støte vedkommende om han/ hun 
treffer det andre oppfatter som 
dårlige valg.

Kommunikasjon er grunnleg-
gende for å kunne danne seg et 
inntrykk eller bilde av hva andre 
tenker, mener, ønsker etc. Den 
er også grunnleggende i forhold 
til å avklare hva man kan hjelpe 
til med, hvordan man kan tilrette-
legge hjelpen og støtten på en best 
mulig måte, og hvilke grenser man 
ønsker å sette for slik hjelp. De 
begrepene vi benytter for å kom-
munisere med hverandre, er sjel-
dent entydige og noen ganger kan 
det også være nyttig å misforstå 
med vilje. Begreper kan også skjule 
egentlige argumenter, og framstår 
som vikarierende. Jeg har laget en 
enkel modell basert på det man 
innen transaksjonsanalysen omta-
ler som krysskommunikasjon. Jeg 
gjør ikke fullt bruk av teoriene, jeg 
kun låner innfallsvinkelen om krys-
sende kommunikasjon. Jeg har tatt 
for meg et begrep som trygghet. 
Mange søker trygghet for sin egen 
del, og i alle fall vil mange ønske 
å kunne føle seg trygge på at bar-
na sine er trygge, eller at de man 
har ansvar for, er det. Men hva er 
trygghet? Mange vil i alle fall opp-
fatte fare som motsatsen. Dersom 

 

 

 

 trygghet

frihetfare

fare
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vi diskuterer begrepet, finner vi at 
mange legger noe ulikt i det, og at 
det er ulikt mellom personer hva i 
hvilken grad de opplever bestemte 
situasjoner som trygge eller ikke. 
Altså er det et klart subjektivt ele-
ment i begrepet. Sikkerhet er en 
beslektet begrep, som i større grad 
bygger på data og observasjoner. 
Motsatsen til sikkerhet, er risiko. 
Risikovurderinger er noe som 
har kommet inn i en rekke sam-
menhenger. Vi finner det i trans-
portsektoren, i bygningsbransjen, 
innen helsesektoren mfl. Dersom 
noen sier at de ønsker sikkerhet 
for at noe galt ikke inntreffer, og 
får seg forelagt statistiske bereg-
ninger for sikkerhetsmarginene, 
vil det nok også for noen medvirke 
at de føler en viss trygghet. Andre 
er kanskje mindre villige til å la seg 
overbevise om at det er trygt. De 
søker kanskje snarere en bekreftel-
se på at man har kontroll. Dermed 
dukker et tredje begrepspar opp; 
kontroll og frihet. 

Hensikten med denne forholdsvis 
lange utleggingen, er å vise at vi er 
avhengige av å kommunisere med 
hverandre, men at det foreligger 
mange muligheter for feilkilder, 
misforståelser eller også ønsker 

om å påvirke gjennom eksempel-
vis å bruke tvetydige begrep. En 
person med utviklingshemning 
uttalte en gang at hun hadde vært 
så heldig å få utvikle retten sin til 
å bestemme selv under trygge og 
frie rammer. Jeg lurte lenge på om 
det kunne la seg gjøre? Er det ikke 
slik da, at frihet innebærer en viss 
fare? Jeg forsøkte å sette opp de to 
begrepsparene trygghet og fare, 
og frihet og kontroll i et diagram 
(under).

Under foredraget mitt vil jeg kom-
me med bud på hva jeg oppfatter 
som aktuelle praksiser innen hvert 
av de fire feltene som dannes av 
korset. Dere kan forsøke å finne 
svar på dette selv. Noen endelig 
fasit finnes ikke i utgangspunk-
tet, selv om noe er mer rimelig 
enn annet. Hvis man ønsker å gi 
andre utviklingshemmede samme 
mulighet som den kvinnen jeg 
refererte til tidligere, så vil man 
kunne finne noen svar på hvordan 
man må legge opp sitt arbeide.

Autonomi vs paternalisme
Jeg har også ytterligere ett sen-
tralt anliggende for mitt opplegg. 
Som tjenesteytere befinner vi oss 
ofte sammen med den utviklings-

hemmede både i det offentlige 
og i det private rom. Her gjelder 
ulike normer og regler, noe som 
også gjenspeiler seg i den sivile og 
offentlige rett. Videre er vi noen 
ganger stilt overfor situasjoner 
hvor muligheten er til stede for 
å kunne utvikle seg og ”vokse”, 
mens noen ganger dreier det seg 
om å ivareta livsviktige forhold 
gjerne knyttet til søvn, mat, varme 
osv. Både Danmark og Norge har 
bestemmelser som åpner for å 
bruke magtanvendelse hvis forhol-
dene krever det. Samtidig har vi i 
begge våre land hatt en utvikling 
fra en paternalistisk tilnærming til 
økt autonomi; likeverdstenkning. 
Med økt autonomi/ selvbestem-
melse, øker også muligheten for 
at personer som ikke evner å se 
konsekvensene av sine handlinger 
eller som ikke bryr seg om dem, 
kan havne i farefulle situasjoner. 
Det er i slike situasjoner at lovbe-
stemmelsene om magtanvendelse 
kommer inn. Dette kan sees som 
velferdspaternalisme. I figuren 
under har jeg tegnet inn noen av 
de sentrale elementene som jeg 
omtaler her. Disse vil jeg kom-
me nærmere inn på under mitt 
opplegg.
    
Begrepsparene frihet og kon-
troll, trygghet og fare, og sikker-
het og risiko har også betydning i 
det bildet som er tegnet over, og 
i de bedømninger og valg både 
tjenesteytere og utviklingshem-
mede foretar seg. Uten at vi taler 
sammen, uten at vi streber etter å 
forklare, avklare eller tydeliggjøre 
for hverandre våre hensikter og 
bekymringer, ender vi lett som 
opponenter eller i paternalistiske 
praksiser.

Karl Elling Ellingsen er professor og 
leder af Nationalt kompetansemiljø om 
utviklingshemning i Tronheim i Norge.
Hjemmeside: www.naku.dk 

 

  

 

 

 

 

Lovens rammer

offentligprivat

Velferdspaternalisme

Vekst - 
behov

Underskudds -
behov

Maslows behovspyramide



37UDVIKLING NR. 1 - 2010

Stress Managements 
Samspilsmodel
Af cand. psych. Johnny Schultz, Stress Management.

Modellen viser, hvordan samspil-
let mellem arbejdsbetingelserne 
og vores personlige egenskaber 
og ressourcer, kan give sig udslag 
i positive eller negative oplevelser 
af det psykiske arbejdsmiljø (de tre 
kasser på næste side). 
Målet for Stress Management er, at 
give metoder der styrker det psyki-
ske arbejdsmiljø, så både ledere og 
medarbejder primært befinder sig 
i den øverste kasse til højre med 
oplevelsen af engagement, trivsel, 
sundhed og arbejdsglæde.

Kort om lederens udfordringer
Det er en kendsgerning at misfor-
holdet mellem arbejdskrav og per-
sonale-ressourcer er blevet større 
og større gennem de senere år. 
Det stiller store krav til de ledere, 
der står for det daglige ledelses-
mæssige ansvar. Mine erfaringer 
har vist, at mange organisationer 
stadig prioriterer faglig viden og 
mange års erfaring som et væsent-
ligt krav, hvis man skal kvalificere 
sig til en lederstilling. Disse kvalifi-
kationer er langt fra tilstrækkelige 
for effektiv og succesfuld ledelse.
På min uddannelse om Arbejds-
psykologi og Arbejdsmotivation, 
som primært henvender sig til 
ledere, tillidsrepræsentanter og 
HR medarbejdere, sad der en 
leder og følte sig stærkt frustreret 
over hans medarbejderes totale 
mangel på engagement, som han 
udtrykte det. Jeg skal kort referere 
hvad han sagde: ”Jeg føler selv at 
jeg er en ildsjæl, jeg er visionær, 
initiativtager, er god til at inspirere 

og igangsætter og vise vejen frem. 
Jeg elsker mit arbejde men jeg må 
indrømme at det kniber med at 
holde gejsten oppe når jeg føler at 
mine medarbejdere sukker, støn-
ner og jamrer over at vi har alt for 
meget at lave. Ja, det er rigtigt at 
vi har meget at lave, sådan er det 
på alle arbejdspladser i dag. Så når 
jeg siger til dem: Velkomment til 
virkeligheden, så bliver de sure. 
Hvad pokker skal jeg gøre?
Det var helt tydeligt at han ikke sad 
alene med den oplevelse. Mange 
andre kunne nikke genkendende 
til hans frustrationer. Så det store 
spørgsmål er: 
Hvordan kan du som leder moti-
vere medarbejdere der arbejder 
under stort arbejds- og tidspres? Så 
stort et pres at flere og flere buk-
ker under for stress og stressrelate-
rede sygdomme, der i visse tilfælde 
skyldes talentløs ledelse og et dår-
ligt psykisk arbejdsmiljø. 
En leder skal naturligvis være en 
ildsjæl, være visionær, være ini-
tiativtager, være en inspirator og 
igangsætter, der viser vejen frem. 
En leder skal være i besiddelse af 
mentalt overskud, have en høj grad 
af frustrations- og stresstærskel, 
være rummelig, have situationsfor-
nemmelse osv. I mange stillingsbe-
skrivelser får man da også indtryk 
af, at ledere skal være i besiddelse 
af næsten utopiske karakteregen-
skaber, der er meget vanskelige at 
honorere i ”realiteternes hverdag”. 
Desværre er der nogle ledere der 
har en tendens til at opildne med-
arbejderne gennem floskelagtige 

peptalks der alt for ofte mangler 
substans. Det er ikke nok med 
brandtaler der lyder: ”Yes, nu skal 
vi bare derudad folkens” eller ”Nu 
står vi igen overfor nye spændende 
og positive udfordringer, hvor jeg 
forventer I brænder for sagen”. 
Den form for peptalks er uden tvivl 
positivt og oprigtigt ment, men det 
er langt fra nok, set ud fra medar-
bejderes synsvinkel. Desværre kan 
den slags brandtaler resultere i 
den stik modsatte effekt og virke 
direkte demotiverende på medar-
bejderne, især hvis de oplever at 
de har et så dårligt psykisk arbejds-
miljø, at det skriger til himlen!

Eksempler på demotiverende 
arbejdsbetingelser
Herunder er beskrevet en række 
forhold som i arbejdspsykologien 
betegnes som psykiske arbejdsbe-
lastninger – forhold du som leder 
skal tilstræbe at reducere i det 
omfang det er realistisk muligt:
•  stort tidspres           
•  e-mail-tyranni
•  uklare krav
•  modsætningsfyldte krav
•  uforenelige krav
•  uforudsigelige situationer
•  mangel på information og kom-

munikation
•  ringe mulighed for kontrol over 

arbejdet
•  ringe handlefrihed
•  ensformigt arbejde
•  arbejde præget af tvang eller 

afsavn
•  identitetskrænkende arbejdsfor-

hold

Cand. psych. Johnny Schultz.
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      Medarbejderens 
   opfattelse,  
   vurdering 
  og reaktion 

Eks. på arbejdsbetingelser: 

 - dagligt arbejds- og tidspres 
 - lederstil og motivationsmetoder 
 - uforudsigelighed i arbejdet 
 - mulighed for kontrol/overblik   
   over arbejdsopgaverne 

- stærkt engagement 
- kontrol over arbejdet
- trivsel og arbejdsglæde 
- højt præstationsniveau 
- positiv stress-styring 

- følelse af pres 
- miste kontrol/overblik  
- frustration og konflikt 
- følelse af afmagt 
- udvikling af stress 

- helbredstruende stress 
- forøget sygefravær 
- opgivende/ligegyldig 
  holdning til arbejdet 
- resignation 

Eks. på personlige egenskaber: 

 - tro på kontrol/overblik 
  - grad af præstationsbehov 

 - frustrations- og stresstærskel 
 - adfærds- og reaktionsmønster 
 -  selvtillid, viden og erfaring

 

•  dårligt samarbejde
•  mangelfulde sociale relationer
•  skjult fjendtlighed og konkur-

rence
•  over- eller understimulering
•  risiko for arbejdsulykker
•  ansvar for andre menneskers liv
•  brud på biologisk og social 

døgnrytme

Lederens synderegister – eksem-
pler på dårlig lederadfærd
Jeg skal her vise nogle af de mest 
almindelige klager over dårlig 
ledelse. Klager som jeg typisk 
hører på mine kurser om konflikt-
løsning og stresshåndtering. Jeg 
skal for god orden skyld under-

strege, at jeg i kursusmæssig sam-
menhæng ikke har mulighed for at 
vurdere, hvorvidt disse udsagn er 
korrekte eller direkte urimelige. 
Det ændrer dog ikke på det fak-
tum, at det er dem jeg oftest hører: 
 
Min leder:
•  udviser forskellige eller uklare 

holdninger og forventninger til 
mit arbejde 

•  udsætter os for modsætnings-
fyldte eller direkte uforenelige 
krav 

•  er uklar i sin kompetence og 
ansvarsfordeling – hvem har 
ansvar for hvad? 

•  informerer os først i sidste øje-

blik om beslutninger, der er 
truffet for længst 

•  har svært ved at uddelegere 
•  blander sig ofte i helt unødven-

dige detaljer 
•  er dybt inkonsekvent i sin leder-

stil over for medarbejderne 
•  er konfliktsky og usynlig 
•  er dårlig til at opfange og erken-

de medarbejdernes utilfreds-
hedssignaler 

•  tager ikke medarbejdernes util-
fredshedssignaler alvorligt  

•  vil ikke erkende, at vi har et dår-
ligt psykisk arbejdsmiljø  

•  overlader os mest muligt til os 
selv – en rigtig Laissez-faire leder 
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Der er naturligvis stor forskel på 
om det er 10 % af medarbejderne, 
der har dette billede af deres leder 
eller om det er den generelle hold-
ning og opfattelse i afdelingen.

Arbejdsmotivation
Evnen til at motivere andre kan 
også oversættes til evnen til at til-
skynde eller anspore andre til at 
foretage en given handling. En 
væsentlig forudsætning for at kun-
ne motivere er, at vi oplever en 
given handling for meningsfuld, 
og det gør vi kun, hvis vi føler at 
indsatsen giver os en personlig til-
fredsstillelse, noget vi oplever som 
vigtigt eller betydningsfuldt for os. 
Hvis du som leder ønsker at moti-
vere dine medarbejdere til at yde 
en ekstra indsats, så husk!  
Viljen til ændring etableres hur-
tigst hvis medarbejderen selv ind-
ser, eller stilles i udsigt, at der 
opnås betydelig behovstilfreds-
stillelse på ét eller flere områder, 
der er af central betydning for den 
pågældende. 

Det arbejdsmæssige engagement
Et engagement består af en følel-
sesmæssig og tankemæssig invol-
vering i et eller flere livsområder, 
der af den pågældende vurderes 
som vigtige eller betydningsfulde.
Graden af engagement ligger ofte 
til grund for de valg, vi mennesker 
foretager i et forsøg på opnåelse, 
opretholdelse eller videreudvik-
ling af værdsatte og ønskværdige 
idealer og mål i tilværelsen. Et 
engagement er derfor nært knyttet 
til vores individuelle ønsker, behov 
og motiver. 
En vigtig forudsætning, der er af 
helt central betydning er, at vi 
har mulighed for at opnå kontrol 
over de nye udfordringer. Eller at 
det er legitimt, og uden negative 
konsekvenser, hvis vi ikke har fuld 
tjek, styr, kontrol over situationen. 
Sammenfattende kan man sige, 
at der en lang række forhold der 
skal være til stede i det psykiske 
arbejdsmiljø for at skabe motive-
rede medarbejdere. Her ses en 
række centrale forudsætninger: 

Forudsætninger for engagement, 
trivsel og arbejdsglæde?
•  mulighed for indflydelse og 

kontrol over egen arbejdssitua-
tion 

•  mulighed for at opleve egen 
arbejdsindsats som meningsfuld 
og værdsat

•  mulighed for at arbejdet inde-
holder tilstrækkeligt høje og 
alsidige krav, der virker person-
ligt og fagligt udviklende 

•  mulighed for at have kontakt og 
fællesskab med andre 

•  mulighed for avancements- og 
udviklingsmuligheder 

•  mulighed for ansvar og handle-
frihed 

Afrunding
Jeg har her – ganske kort - givet 
eksempler på en række forhold 
som er vigtige, hvis du som leder 
ønsker at motivere dine medarbej-
dere til en mere engageret arbejds-
indsats. Som det er fremgået, er 
der mange ting at være opmærk-
som på, herunder er der helt klart 
også forhold som hænger sammen 
med organisatoriske og økonomi-
ske forhold i en organisation.
Jeg håber dog at artiklen kan give 
inspiration til ændringer og for-
bedringer på nogle områder, her-
under – måske! – din egen person-
lige lederstil. Som nævnt i indled-
ningen, stilles der i dag store krav 
til dét at være leder. En af de helt 
store udfordringer er, at du skal 
være leder for medarbejdere der 
arbejder under stort arbejds- og 
tidspres. Derfor er det også uhyre 
vigtigt, at du som leder har et ind-
gående kendskab til det jeg vil kal-
de personalepleje-dimensionen. 
Der findes rigtig mange leder-
uddannelser – også meget lange 
lederuddannelser. Jeg har som et 
alternativ eller supplement udvik-
let en lederuddannelse som ”kun” 
strækker sig over fem dage, hvor 
jeg har inddraget en lang række 
af de metoder og ”værktøjer” man 
som leder har behov for i det dag-
lige arbejde:

•  Positiv stress-styring set ud fra 

For yderligere information om 
Johnny Schultz og hans kurser, 
uddannelser og foredrag: 
www.stressnet.dk   
info@stressnet.dk
Tlf. 21 60 03 13

en arbejdspsykologisk referen-
ceramme

•  Konstruktiv konfliktløsning
•  Personlig gennemslagskraft
•  Personlighedspsykologi
•  Den motiverende leder – om 

arbejdsmotivation.

Som det er fremgået, er det det 
sidste punkt, som her kort er 
belyst. Men ud fra mine erfaringer 
som arbejdspsykolog, underviser 
og arbejdsmiljøkonsulent, så er 
det uhyre vigtigt at have et indgå-
ende kendskab til samtlige temaer, 
da de alle er relevante for at kun-
ne honorere de krav der stilles til 
nutidens ledere. 
Især hvis man skal karakteriseres 
som en succesfuld leder – ikke kun 
set ud fra den øverste ledelses krav 
og forventninger – men så sandelig 
også set ud fra dine medarbejderes krav 
og forventninger til dig som leder.

Kort om Johnny Schultz
Johnny Schultz er cand.psych. med 
speciale i arbejdspsykologi. Han 
har desuden en forskningsmæssig 
baggrund fra Københavns Univer-
sitet hvor han har forsket i stress 
og psykisk arbejdsmiljø. Han er 
indehaver af kursusvirksomheden 
Stress Management hvor mere end 
1000 kursister om året gennem 
de sidst 20 år har deltaget på hans 
kurser og foredrag. Han er des-
uden forfatter til Politikens meget 
roste bog om stress hvor Dr.med. 
Bo Netterstrøm skriver i forordet: 
”Politikens bog om stress adskiller 
sig fra sine forgængere ved at være 
orienteret mod en praktisk tilgang 
til at håndtere stress… Derfor bli-
ver denne bog – dette værktøj - 
forhåbentlig af stor betydning for 
mange danskere fremover”.
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Gør hjernen til 
medspiller
Af Anette Prehn, sociolog og coach, where2next, Lichfield, England. 

Den vejer ikke meget mere end en 
liter mælk. Alligevel gør den en 
verden til forskel. Det handler om 
hjernen – og dens betydning for 
dit liv og lederskab. 
Indtil begyndelsen af 1990’erne 
mente hjerneforskerne, at vi havde 
fået vores hjerneceller i dåbsgave, 
og at de døde bort lige så langsomt 
fra 25-års alderen. De er heldig-
vis blevet klogere. I dag ved de, 
at hjernen konstant reorganiserer 
sig, at der bliver skabt omkring 1 
mio. nye forbindelser pr. sekund, 
og at der til eksempel hver dag bli-
ver dannet 1.000 nye hjerneceller 
i den del af hjernen, der hedder 
hippocampus. De hjerneceller, du 
bruger til at foretage en bestemt 
aktivitet i dag, er ikke præcis de 
samme, som dem du vil bruge, når 
du laver den samme aktivitet om to 
uger. Ja, faktisk vil din hjerne ikke 
engang se ud på samme måde før 
og efter, du har læst dette kapitel. 
Du udvikler din hjerne hele tiden 
gennem de valg, du træffer; gen-
nem det, du „træner“ til hverdag. 
Taxachaufførerne i Londons sor-
te taxaer er et sjovt eksempel på, 
hvor formbar hjernen er. Chauf-
førerne oplæres i to til fire år for 
at kende alle veje, ruter og attrak-
tioner inden for en radius af ti km 
fra centrum. Det er bevist, at deres 
hjerner har udviklet en større rum-
lig hukommelse end andre. Og at 
jo længere tid, taxachaufførerne 
har trænet, des større er dette 
område i hjernen. Gad vide, hvad 
du træner i din hverdag? Og gad 
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Lidt på afstand af livets begiven-
heder ser vi dem i et mere afklaret 
lys. Vi ser helheden; hvad begi-
venhederne bragte med sig, og 
hvor vi drog hen derfra. Gennem 
hjernebaseret selvcoaching er det 
muligt at bringe en god portion 
af den forståelse fra din fremtid til 
din nutid. At blive vis – nu. At lære 
aktivt af dine erfaringer – hver 
dag. Og at regulere dig selv, dit 
adfærdsrepertoire, dine tanker og 
følelser – i forskellige situationer. 
Forskerne ved i dag, at trænede 
og stimulerede hjerneceller udvik-
ler 25 procent flere forbindelser 
til hinanden og vokser i størrelse 
og blodtilførsel. Det kan ske både 
tidligt og sent i livet, selvom foran-
dringerne ikke sker lige så hurtigt 
i en ældre som i en yngre person3. 
Faktum er, at du kan forandre dig 
– uanset alder. Men du skal selvføl-
gelig vide, at det ikke nødvendigvis 
sker med et snuptag. Du skal dog 
også vide, at det ofte sker med et 
snuptag: En ny erkendelse, et lille 
bitte „skru på en knap“ – og det, 
der virkede uoverstigeligt, uover-
kommeligt, urealistisk, har plud-
selig ændret form, og du er i fuld 
gang med at gøre noget andet 
end det, du plejer. Coachingens 
erfaringshistorie er spækket med 
eksempler på begge dele: Stabil 
træning og eksperimenter – samt 
erkendelsesspring, som pludselig 
forandrer synet på dine mulighe-
der, dig selv og din omverden.
En af de bedste investeringer, 
du kan gøre i dit lederskab, er, 
at lære hjernens spilleregler at 
kende og træne dem ”ind under 
huden”, så det bliver naturligt for 
dig at møde dig selv og andre på 
en måde, som viser respekt for 
hjernens funktionsmåde. Dermed 
optræner du også din fleksibilitet, 
din tilpasningsevne, som er essen-
tiel for al udvikling af liv. Udvik-
ling kræver et bøjeligt sind: at du 
kan skifte strategi, afhængigt af en 
situations krav. Og at du kan for-
andre omstændighederne, når det 
er nødvendigt, med hjernen som 
medspiller.
Læs mere om Anette Prehn og 

vide, hvilke dele af din hjerne der 
er mere „veltrænede“ end andre? 
Norman Doidge kalder det „en 
af de mest ekstraordinære opda-
gelser i det 20. århundrede“, at 
træning, læring og handling „kan 
tænde og slukke vores gener og 
dermed forme vores hjerneanato-
mi og adfærd“ 1. 
Forskerne leder ikke længere efter 
en „dirigent“ i hjernen; én del, 
der bestemmer over alle de andre. 
I stedet undersøger de princip-
perne, der gør det muligt, at de 
omkring 125 milliarder hjerne-
celler kan koordinere deres akti-
vitet på en meningsfuld og har-
monisk måde. Dette gør dig – og 
din opmærksomhed – helt cen-
tral. Hjerneforskeren Jeffrey M. 
Schwartz udtrykker det sådan her: 
„Hvor end vi retter vores hjernes 
opmærksomhed hen, så er det der 
vi skaber og styrker hjerneforbin-
delser. Hvis vi retter opmærksom-
heden hen på negative ting, er det 
de forbindelser, der skabes og styr-
kes“.
I din ledelse af dig selv og andre, 
i de forandringsprocesser du er 
ansvarlig for i din organisation, 
i dit daglige møde med mange 
andre mennesker, gør du utvivl-
somt dit bedste – ud fra den viden, 
du har. Men oplever du også nogle 
gange, at mennesker går i baglås, 
at du selv bliver ukonstruktiv, eller 
at forandringer bliver ”op ad bak-
ke”? 
Hjernen fungerer efter bestemte 
spilleregler. Spilleregler, som de 
færreste kender, men som er nyt-
tige at følge, fordi du dermed gør 
hjernen til medspiller i proces-
serne, frem for potentiel modspil-
ler. Det handler både om din egen 
hjerne og om andres. Hvad sker 
der egentlig i hjernen, når du for-
søger at skabe forandring? Hvad 
bør du vide, når du vil skabe foran-
dring? Hvordan går du til dig selv 
på en måde, der fremmer resulta-
ter og øger sandsynligheden for, at 
du lykkes?
„Livet forstås baglæns, men leves 
forlæns“, skrev Søren Kierkega-
ard2. Den oplevelse deler mange. 

where2next.dk på hjemmesiden: 
www.where2next.dk
Anette Prehn har skrevet bogen 
”Coach dig selv - og få hjernen 
med til en forandring” sammen 
med Kjeld Fredens. Den kan købes 
på www.gyldendalbusiness.dk  

1  Doidge, N.: The Brain that changes 
itself. Penguin Books, 2007. Norman 
Doidge hører til blandt de mest 
vidende inden for feltet neuropla-
sticitet. Neuro-plasticitet er et stærkt 
voksende videnskabeligt felt. Neuro 
står for „neuron“, et andet ord for 
nervecellerne i vores hjerner og ner-
vesystemer. Plastic står for „forander-
lig, letbearbejdelig, modificerbar“

2  Kirkegaard, S.: Citat fra Journalen 
JJ:167 (1843). Søren Kierkegaards Skrif-
ter, udg. af Søren Kierkegaard Forsk-
ningscenteret, bd. 1-12, 17-24, Kbh. 
1997, bd. 18, s. 194.

3  Doidge, N. ibid, s. 43.*
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen

Etik og værdier i 
socialt arbejde
Godt socialarbejde er etisk bevidst-
hed i praksis. Det er ikke så lidt af 
en påstand, og spørgsmålene står 
i kø. Hvad er socialarbejde? Hvad 
er målet med det? Hvad er etik 
og moral? Hvad er forholdet mel-
lem værdier og praksis? Hvordan 
udtrykkes etisk bevidsthed i prak-
sis? Hvorfor skal socialarbejde 

manifestere etisk bevidsthed for 
at være noget værd? Hvordan skal 
man være for at præstere godt 
socialarbejde? Filosoffen Jørgen 
Husted har skrevet en grundbog 
til feltet socialt arbejde. Bogen 
henvender sig til studerende såvel 
som professionelle inden for det 
sociale arbejde: socialrådgivere, 

socialpædagoger og 
pædagoger m.fl.

Bogen er den første 
på dansk i en årræk-
ke og udspringer 
bl.a. af forfatterens 
årelange samarbejde 
med henholdsvis 
Socialpædagogernes 
Landsforbund og 
Dansk Socialrådgi-
verforening. Diskus-
sioner om forbunde-
nes værdigrundlag 
har været på dagsor-
denen med udgangs-
punkt i konkrete 
cases fra forbunde-
nes medlemmer.

Jørgen Husted
Etik og værdier i 
socialt arbejde
Hans Reitzels Forlag

Idrætsskolen i København

Idrætsskolen er et undervisnings-
tilbud til voksne udviklingshæm-
mede elever der går på skolen i 
et år, i dagtimerne fra kl. 9 – 14 
hver dag. Det nye skoleår begyn-
der mandag den 16. august 2010 
og slutter fredag den 17. juni 2011. 
Skolen ligger i dejlige nye lokaler 
på 1. sal i Grøndals Centret.

Yderligere oplysninger om Idræts-
skolen kan findes på hjemmesi-
den: www.idraetsskolen.net eller 
skolen kan kontaktes via e-mail: 
info@idraetsskolen.net eller på tlf. 
38 88 28 46.
Idrætsskolen for 
udviklingshæmmede
Hvidekildevej 64
2400 København NV
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Socialt Leder Forums 

LANDSMØDE
25.-26. marts 2010

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, regioner

og interesseorganisationer.

Læs mere på 

www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Spurvedans
Kofoedsmindes historie
Af Oda Lauridsen

Kofoedsminde er en spe-
cialinstitution for voksne, 
domsanbragte, udviklings-
hæmmede. I 2006 og 2007 
besøgte forfatteren Oda 
Lauritsen gentagne gange 
Kofoedsminde i Rødbyhavn 
på Lolland. Oda Lauritsen 
fulgte livet på Kofoedsmin-
de, interviewede beboerne, 
indsamlede oplysninger fra 
det gamle Rødbygård og fik 
en række tidligere forstan-
dere på Kofoedsminde til at 
bidrage til bogen. I bogen 
indgår også forfatterens 
egne refleksioner og de tan-
ker besøgene på Kofoeds-
minde igangsatte hos Oda 
Lauridsen. På den måde 
belyser bogen institutionen 
fra en række forskellige 
synsvinkler over en længere 
årrække. 
Pris kr. 250,- 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
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 udstuk-
ket af den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accep-
terer, at målet forandrer sig undervejs. Seværdighederne fin-
der vi sammen.
Stifinderen er den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger 
sammen med de samfundsmæssige forandringer, der sker 
omkring os, og ikke mindst med den ånd, der hersker i Lov 
om social service fra 1998.
En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om pæda-
gogens ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

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

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

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

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Udviklingshæmmede i arbejde 
– mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn
Bogen der blandt andet sætter fokus på udvik-
lingshæmmedes integration på arbejdsmar-
kedet. Forfatterne peger i bogen på nye veje, 
der kan udvide udviklingshæmmedes jobmu-
ligheder på arbejdsmarkedet. Lisbeth Bru-
us-Jensen og Henning Jahn fremlægger en 
vidtfavnende og aktuel gennemgang af udvik-
lingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

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

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

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

Jeg er OK som jeg er
Af Peter Westergaard Sørensen

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

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

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

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

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

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

Med liv og Sjæl
Af Rita Møller Nielsen

”Med liv og sjæl” er historien om Rita Møller Nielsen og hendes 
arbejde for udvik lingshæmmede.
 I bogen skildrer hun i dagbogsform udviklingen fra 1961 
til 2004 i arbejdet for udviklingshæmmede. Det er en konkret, 
nærværende og hjertevarm skildring af institutionslivet. I bogens 
indledning til læserne argumenterer forfatteren for åbenhed på 
dette område: ”Jeg har valgt åbenheden. Det er der brug for på 
det her område. Det er ingen skam at være handicappet. Det er 
ikke noget, der skal gemmes væk og skjules.”
 I forordet til bogen skriver Helen Jørgensen ”Med liv og sjæl” 
bør være lærebog på alle landets seminarier. Her får de stude-
rende virkelig noget, der fortæller om fortid og nutid skrevet af 
en kvinde med hjertet på rette plads.”
 Rita Møller Nielsen blev uddannet som omsorgsassistent i 
1964 og har siden 1969 været leder på forskellige institutioner 
på handicapområdet.
 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 øvrige børn i bogen her gjort.
De 23 børn er vokset op med en mor, som er udviklingshæm-
met. Forfatteren har fulgt børnene gennem 10 år – fra de var 
ca. 10 år til de var ca. 20 år gamle. I bogen fortæller børnene 
om deres oplevelser og hverdagserfaringer.
Bogen henvender sig til professionelle, som er i kontakt med 
familier, hvor en eller begge forældre er udviklingshæmmede. 
Støtten fra det offentlige er nemlig helt nødvendig i familien. 
Og både børn og mødre har resurser, som de gerne vil bruge, 
hvis de kan få lov til det.
Bogen bygger på Jytte Faureholms ph.d.-afhandling. ”Man må 
jo kæmpe.”
165 sider. 
Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge

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

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

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



Afsender:
Udvikling
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens

B


