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Tilbudsvifte til udviklings-
hæmmede i Odense
Handicap- og psykiatriafdelingen i
Odense er organiseret i tre ben.
Det er fysisk handicappede herun-
der senhjerneskadede, sindsliden-
de og udviklingshæmmede. Der-
udover en rådgiverfunktion. 

Odense Kommunens tilbudsvif-
te for udviklingshæmmede består
af støttecentre, bofællesskaber og
hjemmevejlederteam med støtte-
funktion til selvstændigt boende
udviklingshæmmede. Desuden ak-
tivitets- og beskæftigelsestilbudde-
ne Café Klare, Fritidsklub Nova,
Kunstprojekt Prospect Art, Musik-
projekt Bali og Værkstedsskolen,
som nu er samlet i et nyt kultur-
hus. Aktivitets- og beskæftigelses-
tilbuddene i Odense Kommune er
oprettet som supplement til amts-
lige tilbud. 

Vi har 16 botilbud i Odense her-
af er to døgndækket. I bofællesska-
berne bor i alt 140 beboere, der-
udover støtter hjemmevejledertea-
met 90 selvstændigt boende bruge-
re.

Teamledelse af hjemmevejledere
Uanset om man bor i bofællesskab
eller bor selvstændigt ydes den
pædagogiske støtte efter § 73 i lov
om social service. Der er ansat
72 hjemmevejledere, samt fire i
hjemmevejlederteamet. Hjemme-
vejlederne er for langt størstede-
lens vedkommende uddannet som
socialpædagoger. To er uddannet
som socialrådgiver.

Til at varetage den daglige ledel-
se på området, er vi fire bosteds-
ledere med selvstændigt budget-
område, men med fælles opgave-
fordeling og i et ledelsesteam. En
teamstruktur der i forhold til
ledelse er unik, og hvor man i
Odense måske har været lidt på
forkant med den udvikling der for
tiden er fremherskende.

Leder på afstand
Vores ledelsesteam er først og
fremmest kendetegnet ved at vi er
ledere på afstand. Vi er ikke dag-
ligt til stede på bostederne, men
sidder fysisk placeret i en central
administrationsenhed for hele bo-
stedsområdet. 

De fire bostedsledere refererer
organisatorisk til kontorchefen i
forvaltningen. Vi er således både
tæt på og langt fra. Lidt langt fra
hverdagen i botilbuddene, men til
gengæld forholdsvis tæt på beslut-
ninger i forvaltningen. Ikke desto
mindre er der klare forventninger
til, at vi varetager sikring af en
masse områder i forhold til de en-
kelte botilbud. Vi skal sikre at bru-
gerne er i centrum, og at disse har
indflydelse på egen livssituation.
Vi skal sikre medarbejdernes fag-
lige udvikling. Vi skal sikre at poli-
tiske og forvaltningsmæssige vær-
dier og holdninger anvendes som
grundlag for det daglige arbejde
på bostederne. Vi skal sikre tilpas-

ning, udvikling og metodeudvik-
ling. Vi skal sikre at målgruppen
betjenes i det fastlagte omfang. Vi
skal sikre at budgetter bliver over-
holdt og udnyttes optimalt. Vi skal
sikre arbejdsmiljø. Vi skal sikre
evaluering, dokumentation og et
højt informationsniveau. Vi skal
sikre koordinering af opgaver og
endelig skal vi sikre at nødvendige
kompetencer er til stede og udnyt-
tes optimalt. 

Derudover indgå de fire bo-
stedsledere i arbejdet i forvaltnin-
gen. Det er eksempelvis i forhold
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Bostedsleder på afstand
Af bostedsleder Lars Gemmer, Odense Kommune.

René Jensen, Prospect ART, Odense.
Acryl på lærred 40x40 cm.
Vandringsmanden. 2000.

René Jensen, Prospect ART, Odense.
Acryl på lærred 60x30 cm.
Korsfæstelsen. 2000.



til ansættelse og afskedigelse af
personale, forhandling af løn og
arbejdsforhold, budgetlægning,
udvikling af organisationen, sam-
arbejde med relevante samarbejds-
partnere i og udenfor kommunen
samt daglig drift.

Kulturværdier fra pionertiden
Den vigtigste forudsætning er dyg-
tige og kompetente medarbejdere,
der i hverdagen kan fungere som
selvstændige teams. Vi har arbej-
det med selvstyrende teams på bo-
stedsområdet i Odense Kommune
siden starten af 1980’erne. I 1994
blev området styrket med en over-
ordnet faglig ledelse. Dette skete i
takt med udvidelserne og speciali-
seringen på området. Indtil da
havde området udviklet sig lidt
tilfældigt og med manglende
gennemslagskraft i det politiske
system. Forskellene kunne give sig
udslag i oprettelse af arkitekt-
tegnede bofællesskaber med egen
lejlighed i den ene ende af kom-
munen, til oprettelse af bofælles-
skaber i saneringsmodne villaer
med værelser på 7m2 i den anden
ende af kommunen. Eller eget ak-
tivitetsbudget i den ene ende af
kommunen, til knæfald for at få
udleveret en kuglepen fra forvalt-
ningen i den anden ende af kom-
munen. 

Tiden var præget af pionerarbej-
de blandt hjemmevejlederne. Det-
te pionerarbejde skabte i rigtig
mange sammenhænge grobund
for udvikling og er på mange må-
der basis for vores arbejde i dag.

Men perioden fra begyndelsen af
1980 stødte også mod begrænsnin-
ger. Det var primært faglige, kom-
petencemæssige og økonomiske. 

Denne organisatoriske opbyg-
ning i 1980’erne var sandsynligvis
udtryk for en politisk ønske, der
handlede om decentralisering i
yderste led uden central styring. I
praksis fulgte midlerne dog sjæl-
dent med helt ud i yderste led.

Men historien skabte et meget
vigtigt kulturmønster på området.
Nemlig den selvstyrende kultur.
Den selvstyrende kultur var foran-
kret på det enkelte bosted, i den
enkelte personalegruppe og i rela-
tionen med beboergruppen. Den
selvstyrende kultur klarede stort
set alt selv. Den stod imod hårde
tider og kæmpede sammen mod
indtrængen udefra. Der var stort
ejerskab til bofællesskabet og støt-
tecentret. Der var ingen forstan-
der til stede der kunne optræde
solo som alfader eller moderlig
enehersker. Det var et fælles an-
svar at drive bostedet, og man ar-
bejdede gerne ud over almindelig
arbejdstid for at få det hele til at
gå op. Mange af disse kulturværdi-
er er stadig bevaret i vores områ-
de.

1990’erne
Med den faglige ledelses indtog på
bostedsområdet i 1994, skete der
ikke en kulturforandring men en
kulturforfining. Der skete også
det, at man politisk blåstemplede
et område, med ret til egne bud-
getter og selvstændigt kompetence

og råderum. Der var også budget-
ter for området før 1994, men der
manglede fælles styring af dem i
forhold til det voksende fagområ-
de. Desuden blev budgetterne
sjældent brugt optimalt, til de rig-
tige ting og ude i yderste led. Den
største fordel ved den faglige le-
delse var talerørsfunktionen i for-
hold til det forvaltningsmæssige
og politiske system. Når budgetter
skulle fordeles, blev handicapom-
rådet nu en synlig størrelse af en
vis vægt og med tydelige behov.
Handicapområdet var ikke længe-
re en irriterende post under diver-
se i budgettet på det enkelte områ-
dekontor. Der blev nu også tænkt
visionært og lagt samlede planer
ud fra en helhedsbetragtning for
hele området. Der blev dannet et
samlet overblik over brugerbehov,
såvel i forhold til bolig og beskæf-
tigelse. Der blev i højere grad ta-
get hånd om hjemmevejledernes
efteruddannelse og kompetence-
udvikling. Der blev tænkt, ændret
og udført nye brugertilbud i en vis
fart. De overordnede fordele var
indlysende.

Men hvad skulle man bruge le-
derne til i de selvstyrende teams
og kulturer?

Hjemmevejlederne skal forstyrres
En meget vigtig lederopgave er at
forstyrre. Som leder skal man stille
spørgsmål til det der foregår ude i
praksis hvor medarbejderen mø-
der brugeren. Lederen skal hjælpe
med at definere opgaver og for-
styrre selvforståelsen. Selvforståel-
se er godt, men kan samtidig være
medvirkende til at begrænse én i
nytænkning, udvikling og perspek-
tivering i arbejdet.

I de fire år jeg nu har været le-
der, er det også blevet mere og
mere tydeligt, at dét at være leder
kræver andre kompetencer end at
være faglig kompetent indenfor
det pædagogiske arbejdsfelt. Det
er ikke en leders opgave at udvikle
sine praktiske, pædagogiske kom-
petencer, at blive den dygtigste
pædagog. Denne kamp vil man ta-
be, da en væsentlig faktor ikke er
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René Jensen, Prospect
ART, Odense. Acryl
på lærred 50x30 cm.
Rumstation Mir.
2000.



til stede, nemlig den daglige rela-
tion og kontakt til de mennesker
man er pædagog for. Den største
faglige udvikling foregår for mig
at se i praksisfeltet, i mødet med
brugerne og den efterfølgende
faglige refleksion. Den dygtigste
pædagog skal altså findes i praksis
ude på bostederne og ikke bag le-
derens skrivebord.

Lederrollen indeholder andre
væsentlige opgaver. For det første
er ledelse situationsafhængig og
altid i bevægelse. Man kan sige, at
ledelse som udgangspunkt kun
kan ske gennem påvirkning af an-
dre, en påvirkning der må ske
gennem kommunikation og sprog-
lig feedback og gennem tydelige
forventninger og krav til andres
opgaveløsning og samarbejde. Min
væsentligste opgave er dog samti-
dig at lytte til medarbejdernes for-
skellige opfattelser af arbejdet.
Dialogen er her det helt centrale
for at kunne skabe et fælles ud-
gangspunkt for hvordan arbejdet
skal udføres og hvilke prioriterin-
ger der skal foretages. En dialog
hvor formålet må være at forbinde
de forskellige forståelser, historier,
tanker, ideer og handlinger. Først
efter en sådan proces kan man
som leder udføre sin rolle som
den koordinerende og beslut-
ningsansvarlige person. For at ven-
de lidt tilbage til det med at for-
styrre medarbejderen, så kan man
som leder påvirke med forstyrrel-

sen, men egentlig ikke forandre
nogen. Kun medarbejderen selv
kan forandre sig selv. 

Nogle andre nøgleord i ledelse
er at fungere som sparringspart-
ner og coach. Både i forhold til
den problemorienterede hverdag,
men også i forhold til at ændre
arbejdsmæssige handlinger. Man
skal som leder bidrage til den en-
kelte medarbejders læringsproces,
og sørge for at medarbejdergrup-
pen hele tiden udvikler kompeten-
cer og tilegner sig ny viden og nye
metoder. Fundamentet for denne
læringsproces er, at den er foran-
kret i medarbejderens egen erfa-
ring og praksis, men det er samti-
dig min opgave som leder at sikre
mig, at processen og læringen ta-
ger højde for de mål, strategier og
værdier der er i organisationen.
Og apropos organisation, så er det
medarbejderne der driver organi-
sationen, støttet og vejledt af lede-
ren. Medarbejderne arbejder for
brugerne og ikke for lederen. Det
er beboerne der er kunderne i bu-
tikken. Medarbejderne har deres
fokus rettet mod brugerens behov
og ønsker, og som leder må man
derfor give medarbejderne et an-
svar, stimulere medarbejderne til
at være autonome personer der
vedkender sig et medansvar. Dette
kræver selvtillid hos den enkelte
medarbejder, og en sådan selvtillid
i arbejdet fremkommer kun ved at
man får lov til at eksperimentere,

løbe en risiko, bliver bakket op
når man begår fejl og får ros for
resultater og succeser. Med andre
ord, bliver mødt med tillid og fø-
ler at man som medarbejder har
en ledelse bag sig. Man er ikke en
“øde ø”.

Politikerne skal kvalificeres
Med ovenstående følger også, at
man som leder skal kunne sætte
mål og rammer for arbejdet. Men
der følger også, at involvering af
medarbejderne bør være i højsæ-
det, så man som medarbejder kan
se meningen med det der skal ske.
Her har lederen en vigtig opgave
som den der formidler informa-
tion og viden til medarbejderne
i praksisfeltet. Lederen skal sikre
at de mål og rammer der bliver
sat for arbejdet i de selvstyrende
teams harmonerer med de over-
ordnede mål på området. 

Som ledere er vi tæt på de for-
ventninger og krav der stilles fra
forvaltning og politisk hold, men
samtidig har vi en meget vigtig
funktion der handler om at få mål
og resultater til at køre op og ned
i systemet. Forstået på den måde,
at ligesom det er vigtigt at få trans-
porteret og omsat politiske mål og
værdier til hverdagens praksis, er
det mindst lige så vigtigt at få
transporteret behov og viden fra
brugerne og medarbejderne den
anden vej. Politikere træffer deres
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Freddy Hansen,
Prospect ART, Odense.
Acryl på lærred
90x70 cm.
Uden titel. 2000.

H. P. Elkær, Prospect ART, Odense.
Acryl på lærred 40x40 cm.
Uden titel. 2000.



beslutninger på et givet grundlag.
Dette grundlag skal vi om muligt
være medvirkende til at kvalifice-
re. Det handler ofte om at skabe
opmærksomhed på behov for nye
tiltag og nye problemområder,
hvor der er en uoverensstemmelse
mellem det vi har mulighed for at
yde, og det der er behov for.
Eksempelvis i forhold til ældre,
demente udviklingshæmmede, ud-
viklingshæmmede med sindslidel-
ser, udviklingshæmmede med mis-
brug og udviklingshæmmede med
anden etnisk baggrund. 

Delegation
Når mål og rammer er på plads og
dialogen mellem leder, medarbej-
der og brugere også er det, så kan
man i hverdagen bl.a. være leder
på afstand gennem delegation.
Delegation handler om at forøge
den formelle kompetence ud i
yderste led. I Odense betyder det,
at vi uddelegerer kompetencen til
de selvstyrende teams, på de områ-
der der er nødvendige for at få
hverdagen til at fungere. I praksis
har hvert bosted et udmeldt så-
kaldt styrbart budget, som de selv
forvalter ud fra de opgaver vi er
enige om. Men ikke alene i for-
hold til budgetter uddelegeres.
Også i forhold til metodevalg,
delmål og opgaver i hverdagen
har de enkelte teams en stor grad
af kompetence. 

I forhold til den faglige decen-
tralisering er fordelen her, at man
ved delegation udvikler den fagli-
ge autonomi der ellers kan være i
fare for at blive afgrænset pga.
handlevejledninger, standarder,
guideplaner og beredskabsplaner.
En udvikling der ses overalt, og
som jeg er enig i kan være væsent-
lige redskaber i forhold til doku-
mentation, evaluering og læring,
men som også kan betyde træghed
og være dræbende for initiativ og
kreativitet. Delegering er med til
at motivere og forøge ansvaret.
Gruppens autonomi i forhold til
uafhængighed, selvbestemmelse
og frihed til at vælge mellem for-
skellige løsninger, er jeg sikker på

er medvirkende til at påvirke an-
svarsfølelsen i forhold til de resul-
tater der opnås. 

Tilbage til virkeligheden
Hvordan hænger ovenstående le-
delsesidealer sammen med hver-
dagen i handicapområdet i Oden-
se Kommune? Tja - nogle gange
dårligt, og andre gange perfekt. I
perioder bliver ovenstående ledel-
sesideal ramt af daglig drift i et
sådan omfang, at det må forblive
ideal. Man ser sig selv fanget i at
meddele medarbejdere, hvordan
tingene skal være, og i mindre ud-
strækning have mulighed for at
sætte gang i dialoger og processer
hvor brugere, medarbejdere og le-
dere i fællesskab når frem til de
ønskede indsatser, mål og resulta-
ter. 

Man føler sig af og til også be-
grænset i, at have nok ressourcer
til at støtte udviklingen af den
“kompetente medarbejder”. Som
før nævnt er det ikke bag leder-
skrivebordet den “dygtigste pæda-
gog” skal findes, men derimod i
praksisfeltet. Dette kræver til gen-
gæld, at der kontinuerligt er ram-
mer og muligheder for at kunne

støtte op om denne udvikling. I
smalle tider, er det derfor vores
vigtigste lederfunktion at skabe
disse rammer på trods, at priorite-
re indsats og ressourcer således at
man ikke blot overlever, men kon-
tinuerligt udvikler sig. Kravene fra
omgivelserne ændrer sig, og vi må
derfor også hele tiden kunne være
foranderlige. Byggestenene i den-
ne foranderlighed er tillid, dialog,
motivation, tydelig målstyring,
rammer og plads til metodeudvik-
ling, etablering af gode mulighe-
der for feedback og etablering af
en robust administration med få,
men veletablerede rutiner. Og så
en ikke uvæsentlig dimension der
handler om som leder at have
mod. Turde tage beslutninger der
bevæger sig ud over daglig drift,
turde designe udviklingsforløb og
give medarbejderne fagligheden
tilbage. Også når der bliver presset
andre steder fra. Når de daglige
ledelsesfunktioner mere kommer
til at handle om administrativ le-
delse end om pædagogisk- og per-
sonalemæssig ledelse og udvikling.

For yderligere information om tilbud
i Odense Kommune til voksne handi-
cappede se: www.odense.dk/handi-psyk
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Soffy Garlov, Prospect ART, Odense.
Soffys hund og kat. 2000.



Jeg er snart færdig med at læse til
psykolog, og da jeg er en ældre
studerende på snart 50 år, så har
jeg gennem mit studie tilladt mig
at koncentrere mig om en bestemt
målgruppe, nemlig voksne udvik-
lingshæmmede mennesker. Det
betyder, at jeg i de forskellige op-
gaver, man nu skal lave på sådan
et studie ofte har ledt efter littera-
tur, der kunne fortælle om under-
søgelser, der omhandlede denne
gruppe. Den eksisterer stort set
ikke. Det er faktisk uhyre vanske-
ligt at finde andet litteratur end
den, der omhandler historiske for-
hold og specialpædagogik i for-
hold til børn. 

På et område er jeg blevet sær-
ligt chokeret, og det er når det
drejer sig om terapi med udvik-
lingshæmmede voksne. Der findes
mange forskellige teoretiske ind-
gange til at udøve terapi, og alt
efter den teori man har som sit
udgangspunkt, vil man kunne ar-
bejde med den hjælpsøgende,
men der er ingen der har skrevet
om noget som helst i forhold til
voksne udviklingshæmmede. Det
eneste jeg stort set har kunnet fin-
de der omtaler terapi med menne-
sker med indlæringsvanskelighe-
der er hos Oestrich & Lykke i et
hæfte henvendt til patienter om-
kring kognitiv miljøterapi at hvis:
… man har en hjerneskade, har
hukommelses- og indlæringspro-
blemer eller er akut psykotisk kan
man ikke umiddelbart ændre tan-
kerne… (Oestrich & Lykke: Manu-
al til patienten: 12) Med andre
ord kan der ikke anvendes kogniti-

ve metoder i forhold til målgrup-
pen, og hvis antallet af publikatio-
ner siger noget om praksis, kan
man heller ikke anvende andre
metoder. 

Samtidig ved man ca. 1/3 af de
mildt retarderede mennesker også
har en psykiatrisk diagnose. Af de
få undersøgelser, det har været
muligt at finde, viser følgende sig:
En undersøgelse blandt unge,
hvor der indgik både mennesker
uden handicap, revalidenter og
mennesker med indlæringsproble-
mer viste, at der i de sidstnævnte
grupper var langt større proble-
mer med frygt, tvangstanker, man-
gel på selvtillid og selvværd og eks-
trem selvkritik. (Gregg et al. 1992:
i Gregg 1996: 216) 

Ifølge en anden undersøgelse af
mennesker med generelle indlæ-
ringsvanskeligheder og deres ople-
velse af livskvalitet, viser det sig, at
en signifikant større gruppe end i
den øvrige befolkning, har alvorli-
ge problemer med social percep-
tion og ensomhed. 
(Kronick: 81 i Gregg: 1996: 149)

Alt i alt betyder det for mig at
se, at der er rigtig god grund til at
både at se på de sammenhænge
udviklingshæmmede indgår i og at
yde en kvalificeret støtte til den
enkelte, der kunne handle om te-
rapi. 

Derfor har jeg forsøgt mig i det
små med at arbejde terapeutisk
med grupper af udviklingshæm-
mede. Jeg tror ikke, jeg har fundet
de vise sten, men jeg tror bestemt,

at det er muligt og endda meget
vigtigt at komme i gang og at ind-
samle viden om, hvad der lykkes
og ikke lykkes, så denne gruppe
mennesker også kan få hjælp til at
finde vej i deres liv. De psykiske
problemer mange udviklingshæm-
mede har, hænger i lige så høj
grad sammen med deres opvækst-
vilkår, som med deres handicap,
derfor er der ingen rimelig grund
til at mene, at netop en så udsat
gruppe ikke kan hjælpes. 

Lad mig give et eksempel fra et
terapeutisk forløb med fem men-
nesker, som vel at mærke havde
meldt sig til et generelt selvtillids-
kursus og ikke meldt sig på grund
af de specifikke problemer. I den-
ne gruppe var der psykiske proble-
mer der hang sammen med: foræl-
drenes alkoholmisbrug, omsorgs-
svigt, incest, voldelige overgreb og
mobning. Dertil kom så de proble-
mer der hang sammen med epi-
lepsi og opmærksomheds- og hu-
kommelsesproblemer. 

Man kunne tænke, at de måske
var en speciel gruppe, men da jeg
nu har gennemført et par forløb
forskellige steder og kan se at
mønstret gentager sig, så mener
jeg det er vigtigt at få fokus på de
problemer, der ikke er relateret til
handicappet, men som forstærkes
af det. Især er det tydeligt, at
mange udviklingshæmmede kvin-
der har været udsat for seksuelle
overgreb. 

Det fantastiske ved at arbejde tera-
peutisk med udviklingshæmmede,
så vidt jeg nu har prøvet er, at det
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Udviklingshæmmede kan
også have gavn af terapi
Af Lisbeth Bruus-Jensen, Facetter i Udviklingarbejde.
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faktisk nytter – endda temmelig
hurtigt. I den sammenhæng vil jeg
gerne pointere at samarbejdet
med omgivelserne i form af fx
hjemmevejledere er meget væsent-
ligt. 

Da jeg stadig er i ”lære” og end-
nu ikke har så mange erfaringer at
bygge på indenfor terapi, kan jeg
kun udtale mig på et spinkelt
grundlag. Men det jeg selv har er-
faret, tyder på, at det er en vældig
god ide at arbejde i grupper af ca.
fire, fordi medlemmerne har en
stor indsigt og solidaritet i forhold
til hinanden, som betyder at både
den der har problemet – fx ikke
at turde sig nej til en mor, der vil
have hendes penge – og den der
har løst det problem og kan vise,
hvordan man skal se ud i øjnene,
mens man siger nej – begge har
en gevinst ved at lære af hinan-
den. 

En anden lille ahaoplevelse, jeg
havde, var den styrke, der ligger i
at anskueliggøre tiden, som en lin-
je på gulvet, hvor man kan lægge
fortiden bag sig, stå i nutiden og
hoppe ind i fremtiden.  Det tror
jeg ikke man behøver være udvik-

lingshæmmet for at have glæde af,
men det gav i forhold til gruppen
en fantastisk mulighed for at for-
stå sig selv som historisk og at for-
stå, at den man er, hænger sam-
men med de relationer og oplevel-
ser man har haft i sit liv. Dermed
blev fremtiden mulig at se som
nogle valg. 

Som det fremgår af ovenstående
er de mennesker, jeg har arbejdet
terapeutisk med i stand til at ud-
trykke sig og i et vist omfang at ab-
strahere, men det er også den
gruppe der er særligt udsat for at
føle sig afmægtige, forkerte og tyn-
get af dårligt selvværd, fordi de
har evnen til at se sig selv i rela-
tion til andre. Det er også i denne
gruppe, der er mange der er ble-
vet moppet og udsat for andre
overgreb.

Jeg tror ikke, at det betyder, at det
er umuligt at arbejde terapeutisk
med udviklingshæmmede med
mindre sprog og abstraktionsevne,
men at det for denne gruppe i
endnu højere grad vil handle om
et tæt samarbejde med omgivelser-
ne.

Jeg ved, at man i Landsforeningen
LEV er ved at opbygge en psyko-
logenhed, og at man der er ved at
skabe et netværk af psykologer,
der vil arbejde med udviklings-
hæmmede, så det er jo godt. Jeg
håber i den forbindelse, at alle
jer, der til daglig møder udvik-
lingshæmmede med psykiske pro-
blemer husker, at det ikke nød-
vendigvis er handicappet, der er
problemet og derfor begynder at
insistere på at få hjælp til at løse
de problemer, den enkelte sidder
med, så der kan udvikles et net-
værk af psykologer, der tager ud-
viklingshæmmede alvorligt. For
udviklingshæmmede har proble-
mer med at adskille sig fra foræl-
dre, få kærester, har problemer
med parforhold og sexliv oplever
dødsfald osv. – ja lever livet fuld-
kommen lige som alle andre men-
nesker, de er bare mere udsatte og
sårbare. 

www.bruus.dk
E-mail: lisbeth@bruus.dk



Integration på arbejdsmarkedet
med støtte fra Regnbuen
I 2003 har Regnbuen i Ringsted
igangsat et nyt tilbud. Formålet
med det nye tiltag er at tilbyde be-
skyttet beskæftigelse uden for insti-
tutionelle rammer, så tæt på det almin-
delige arbejdsmarked som muligt.

Et VASAC projekt
Baggrunden for at Regnbuen er
gået i gang med dette tiltag er at
Vestsjællands Amt har gennemført
en omfattende organisatorisk og
indholdsmæssig nytænkning af
værdier, visioner og mål for indsat-

sen og for amtets konkrete tilbud
indenfor revalidering, erhvervs-
og aktivitetscentre. Vestsjællands
Amts Sociale Arbejdsmarkedscen-
tre, VASAC er det fælles navn for
amtets revalideringstilbud, aktivi-
tetstilbud, og beskyttet beskæfti-
gelse. VASAC blev etableret den 1.
juli 2002 som fem selvstændige
centre med hver sin centerleder.
Regnbuen er en del af VASAC
Center 4, der primært betjener
kommunerne Sorø, Dianalund,
Stenlille, Ringsted og Haslev.

”Ud i livet” er Regnbuens lokale
VASAC-tilbud til mennesker med

udviklingshæmning eller andre
funktionsnedsættelser. Tilbuddet
er rettet til dem der ønsker job
uden for institutionelle rammer,
tættere på det almindelige arbejds-
marked.

Det nye initiativ vil både være et
tilbud til dem der allerede er opta-
get på Regnbuen og til nye udvik-
lingshæmmede medarbejdere der
søger job på Regnbuen eller hen-
vender sig via VASAC.

Regnbuen tilbyder virksomhe-
derne specielt uddannet persona-
le der varetager støttefunktioner
på arbejdspladsen. Det gælder
både i introduktionsfasen og i det
videre forløb, når arbejdet får en
mere permanent form.

Ledelse
Det er værkstedsleder Hanne Rug-
bjerg Kløcker fra Regnbuen der er
ansvarlig for at igangsætte og del-
tage i det daglige arbejde ved-
rørende beskyttet beskæftigelse i
private og offentlige virksomheder
på det almindelige arbejdsmar-
ked. Desuden er pædagog Tommy
Lundtoft Kristensen tilknyttet pro-
jektet. 

Ud over støtte til de udviklings-
hæmmede medarbejdere skal per-
sonaleindsatsen fra Regnbuen
også medvirke til at understøtte og
påskønne de virksomheder, der
har tilbudt arbejde til medarbejde-
re, der er udviklingshæmmede.

Praktik og beskyttet beskæftigelse
Der arbejdes både med at skaffe
praktikpladser og forløb der fra
starten er planlagt til at være af
mere permanent karakter. I nogle
tilfælde vil medarbejderen efter
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Ud i livet
Af centerleder Hans Christian Hansen, VASAC Center 4, Rådhusvej 17, 1., Sorø.

Det er Regnbuens værkstedsleder Hanne Rugbjerg Kløcker der står i spidsen for pro-
jekt ”Ud i livet”, hvor udviklingshæmmede tilbydes job på arbejdsmarkedet med
støtte fra Regnbuen.
(Foto: Georg Hemmingsen)
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praktikperioden kunne fortsætte
i virksomheden. I andre tilfælde
aftales det at medarbejderen
kommer tilbage på Regnbuen
efter praktikperioden i virksom-
heden.

Enkeltvis eller i mindre grupper
De mennesker der tilbydes job
på det almindelige arbejdsmarked
via Regnbuens jobstøtteordning
kan få et job hvor de er den eneste
på arbejdspladsen der er udvik-
lingshæmmede. I andre tilfælde
vil to eller flere der er omfattet af
jobstøtteordningen arbejde i sam-
me virksomhed.

Job i lokalsamfundet og i andre
regioner
Tilbud om job gives primært i
lokalsamfundet forholdsvis tæt på
den enkeltes bolig. Men job på
arbejdsmarkedet med støtte fra
Regnbuen kan også tilbydes i
andre regioner. Hvis man har sær-
lige jobønsker kan en løsning for
nogle være at finde et job i hoved-
stadsområdet eller at pendle til en
af regionens andre større byer.
Det kan eksempelvis være Roskil-
de, Næstved eller Slagelse.

Lidt om VASAC’s værdier,
mål og faser
VASAC’s værdier, mål og faser er
grundigt beskrevet i ”Arbejdsrap-
port om metode” der er udgivet af
Vestsjællands Amts Sociale Arbejds-
markedscentre. (Jahn 2002 : 25) 

Værdigrundlaget bygger på at
det enkelte menneske skal opleve
sig selv som en del af fællesskabet.
Forudsætningen for et integreret
og inkluderet liv er at den enkelte
oplever både at kunne give og få,
at mennesker oplever at de har
værdi, at de gør en forskel, og at
det de yder er manglet og savnet.

Regnbuen er en del af Vestsjællands Amts Sociale Arbejdsmarkedscentre. I forkortet udgave er navnet VASAC.
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Peter Palland: ”De er flinke alle sammen i bowlingcentret, og jeg har fået ros fordi jeg er præcis og altid kommer til tiden.”
Her tjekker Hans LarsenRasmussen fra Ringsted Bowling Center teknikken mens Peter Palland holder en af keglerne.
(Foto: Georg Hemmingsen)

Lederen af Ringsted Bowling Center, Boye Rasmussen synes Peter Palland klarer de forskellige arbejdsopgaver i bowlingcentret
meget flot. På billedet er Boye Rasmussen og Peter Palland med bowlingkuglen ude og tjekke bowlingbanerne af.
(Foto: Georg Hemmingsen)
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Med udgangspunkt i værdi-
grundlaget er det målet at tilbud
og ydelser i videst muligt omfang
gives uden for institutionelle ram-
mer så tæt på det almindelige
arbejdsmarked som muligt.

Metodemæssigt opbygges forløb
i VASAC som tre faser. I fase 1 sker
der en afklaring af den enkelte
borgers kompetencer og de per-
sonlige ønsker til uddannelse og
erhvervsvalg afdækkes. I fase 2
gennemføres uddannelse og kom-
petenceudvikling og i fase 3 er
den enkelte borger i arbejde.

Individrettet og samfundsrettet
indsats
Arbejdsmetoden med de tre faser
bygger primært på den individret-
tede indsats. Indsatsen i fase 2 kan
for eksempel ske ved at den udvik-
lingshæmmede modtager vejled-
ning, oplæring og træning i de
konkrete arbejdsopgaver på
arbejdspladsen. I dette projekt
bestræber vi os i imidlertid særligt
om den samfundsrettede indsats.
Det betyder at det professionelle
personale der er tilknyttet projek-
tet i høj grad også retter indsatsen,

resurserne og tiden på at skabe vil-
kår, rammer og rummelighed ude
på de almindelige private og
offentlige arbejdspladser. Det er
med andre ord ikke kun den ud-
viklingshæmmede der skal tilpas-
ses arbejdspladsen, men i høj grad
også arbejdspladsen, der skal have
hjælp, støtte og vejledning, så den-
ne kan tilpasse sig den udviklings-
hæmmede. Derfor skal det profes-
sionelle personale i projektet i høj
grad støtte og opmuntre virksom-
hedslederne og de ikke-handicap-
pede kollegaer og på den måde

Peter Palland i gang med arbejdet i opvasken på Ringsted Bowling Center. Til højre lederen af Ringsted Bowling Center, Boye
Rasmussen.
(Foto: Georg Hemmingsen)
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medvirke til at skabe rummelige
arbejdspladser.

Målet er social integration og
flere valgmuligheder
Målet med den styrkede indsats i
forhold til udviklingshæmmedes
integration på arbejdsmarkedet er
at tilbyde flere valgmuligheder i
forhold til arbejde og at støtte
social integration via arbejdsmar-
kedet.

I forhold til integration på
arbejdsmarkedet er det vigtigt at
være bevidst om, at det ikke er til-
strækkeligt at arbejde med at der
sker en fysisk integration på almin-
delige private og offentlige
arbejdspladser. Først når der er
kontakt mellem den ikke-handi-
cappede og den handicappede
medarbejder er målet nået fuld
ud. Først da er der tale om social
integration. Det er når man vek-

sler et par ord, når man mødes på
gaden uden for arbejdstiden. Det
er når man snakker sammen
under frokosten i virksomhedens
kantine. Det er når man tager ud
og bowler efter arbejdstid sammen
med kollegaerne. Det er den slags
situationer, der er betydningsfulde
og har værdi.

Inspiration fra Lifeworks i USA
Regnbuens projekt ”Ud i livet” er

Peter Palland synes Ringsted Bowling Center er et rigtig godt praktiksted. ”Man får lov til at prøve en masse forskellige opgaver
for eksempel rengøring, opvask, borddækning, afrydning af borde og styring af musikanlæg.” På billedet får Peter Palland en
snak med Boye Rasmussen der er leder af Ringsted Bowling Center. (Foto: Georg Hemmingsen)
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Camilla Poulsen fra Regnbuen i fuld sving i Kvickly’s grøntafdeling i Ringsted.
(Foto: Georg Hemmingsen)
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blandt andet inspireret af det
arbejde organisationen Lifeworks
laver. I byen Minneapolis i den
amerikanske stat Minnesota be-
gyndte organisationen Lifeworks i
1985 at tilbyde jobs til udviklings-
hæmmede på det almindelige ar-
bejdsmarked. Direktør Jydy Lysne
fra Lifeworks fortæller: ”Hvordan
gjorde vi det? Hvordan fandt vi
gode jobs i de lokale virksomhe-
der til mennesker uden joberfa-

ring eller øvelse? Vi begyndte med
drømmen. Det var ikke let at ænd-
re vores måde at tænkte på, og vi
måtte overbevise os selv om, at det
var muligt.” 
(Lysne : 2002)  

Men det gik rigtig godt. I 1998
betjente Lifeworks 553 handicap-
pede i 130 forskellige virksomhe-
der i storbyområdet Minneapolis
og St. Paul. Før 1985 drev Life-
works udelukkende beskyttede

værkstedscentre, så der er tale om
en omfattende organisatorisk om-
lægning af indsatsen.

De første erfaringer fra
Vestsjællands Amt
Nogle af de første erfaringer med
støtte til udviklingshæmmede med
henblik på integration på almin-
delige private eller offentlige
arbejdspladser blev gjort i Vestsjæl-
lands Amt i 1993. På det tidspunkt

Siden Regnbuens start i 1988 har flere af de udviklingshæmmede medarbejdere været i praktik i forskellige virksomheder. Alle er
blevet godt modtaget ude på det almindelige arbejdsmarked og virksomhederne har været særdeles tilfredse med de stabile og
pålidelige medarbejdere fra Regnbuen. På billedet er Camilla Poulsen i fuld gang med arbejdet under sin praktik i foråret 2003
i supermarkedet Kvickly i Ringsted. Det er varehuschef Henrik Jørgensen fra Kvickly til højre.
(Foto: Georg Hemmingsen)
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startede et pilotprojekt som fik
navnet VAFSU, Vestsjællands Amts
Faglige Specialuddannelse. 

Forsøget blev igangsat af Vest-
sjællands Amt, Specialskolen Store-
bæltsskolen i Korsør, Specialsko-
len Hellig Anders Skolen i Slagel-
se samt Teknisk Skole i Slagelse.
Pilotprojektet blev støttet af EU’s
socialfond med 1,7 mio. kr. De
øvrige udgifter blev finansieret af
Vestsjællands Amt.

I alt 16 udviklingshæmmede ele-
ver deltog i projektet og da for-
søget sluttede i 1997 havde 14 af
de 16 elever fået job på det almin-
delige arbejdsmarked. I bogen
”De glemte. Nye perspektiver på
udviklingshæmning og socialt net-
værk” (Hansen 2002 : 76) kan
man læse mere om de positive
erfaringer fra dette projekt.

Vi tror på det
Det skal ikke være nogen hemme-
lighed, at det er med en smule
usikre hænder vi er gået i gang
med det her. Vi er startet på bar
bund og vi er ikke sikre på om det
vil lykkes. Er der i det hele taget
nogen virksomheder der vil åbne
dørene? Det tror vi der er. Vi ved
også, at alt ikke vil være uden pro-
blemer og modgang. Men vi tror
på at der ude i samfundet og på
arbejdspladserne er mennesker
der er tolerante og klar til at byde
de her mennesker velkommen.
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Hun tager en tom konvolut, derefter
putter hun omhyggeligt brevet ned i
konvolutten. Så lægger hun konvolut-
ten over til de andre fyldte konvolutter.
Så tager hun stakken af konvolutter og
retter dem, så de ligger lige. Alt skal
nemlig være i orden. Da hun er færdig,
beder jeg hende komme over med de
fyldte konvolutter. Da hun har afleve-
ret dem, spørger jeg, hvad hun har
brug for. Hun skuler ondt til mig, for
hun vil nemlig helst være fri for at
tale. Efter lidt tid spørger hun endelig
efter nye konvolutter.

Jeg er i praktik i Minneapolis, USA
hos organisation Lifeworks, som
hjælper udviklingshæmmede med
at komme i arbejde. De udviklings-
hæmmede arbejder inden for
mange forskellige områder, bl.a.
på advokatkontorer, aviser, brygge-
rier, i forretninger og lagerbygnin-
ger. 

Lige nu arbejder jeg på statens
største avis Star Tribune, hvor Life-
works har to grupper. Vores klien-
ter har meget forskellige funk-
tionsniveauer. En arbejder meget
selvstændigt ved en maskine, hvor

han kører posten igennem. Vi ser
ham faktisk kun, når han kommer
og går. Andre har brug for meget
mere støtte og strukturerede ram-
mer, som f.eks. hende, der ikke vil
tale, selvom hun faktisk er ganske
god til det. Hun er meget glad for
at arbejde og overvinder sin egen
stædighed for at få mere arbejde.
Når hun arbejder, skinner hendes
autisme tydeligt igennem, når hun
retter på stakkene af breve, så de
er helt lige! 

Men fælles for dem alle er, at de
er utrolig glade for at have et ar-
bejde. For dem er arbejdet en ud-
fordring, en mulighed for at få
nye venner og være sammen med
normale mennesker i det såkaldte
normale samfund. Derudover er
det jo aldrig en skidt ting at få en
løncheck hver 2. uge!

Jeg var en smule skeptisk inden
jeg kom, for alle de gode ting, jeg
havde hørt og læst om Lifeworks,
kunne da umuligt alt sammen
være sandt. Men det er det faktisk
sandt. Lifeworks rammer utrolig
bredt og er ikke kun for de aller-

bedst fungerende. Selv de dårligst
fungerende kan, med de rigtige
rammer, nyde godt af at have et ar-
bejde på en normal arbejdsplads.
Men det kræver en god Job
Coach, som kan give dem den in-
dividuelle hjælp, de har brug for.
Heldigvis har Lifeworks masser af
rigtig gode og dedikerede medar-
bejdere, som hver dag forsøger at
gøre livet bedre for deres klienter.

Se mere på:
http://www.lifeworks.org

I praktik hos Lifeworks
i Minnesota
Af pædagogstuderende Mark Vinfeldt Nielsen, Slagelse Seminariet, CVU Sjælland.



Beretning fra en spion
Det er onsdag den 19. marts 2003.
I toget fra København til Nyborg
forbereder jeg mig på mødet med
cirka 340 forstandere, ledere, vice-
forstandere, stedfortræder, afde-
lingsledere, souschefer og en en-
kelt B-leder. De er alle ledere af
bosteder, aktivitetscenter, pensio-
nater, bofællesskaber, højskoler, af-
lastningstilbud, kunstskolen, kolle-
gier og specialhjem for udviklings-
hæmmede. 

Jeg er lidt spændt, måske også
en kende nervøs. Jeg har prøvet
meget i mit lange liv, men aldrig
før prøvet at være sammen med
340 ledere.  Jeg skimmer deltager-
listen. Mange af folkene kender
jeg i forvejen fra min tidligere
ansættelse i SL fra midten af 80’er-
ne til midten af 90’erne. Hvor jeg
mødte mange af dem som kursus-
og konferencedeltagere, samt som
engagerede deltagere i diverse ud-
viklingsprojekter. Nogle få af dem
var aktive fagforeningsfolk. Mange
af dem, er som jeg selv blevet med-
lemmer af klubben ”det grå guld”.
Jeg er spændt på hvad de sidste
otte til ti år havde gjort ved dem.
De vil i morgen komme i bil og
tog fra alle landets amter til det
årlige træf. En tradition som blev
startet for 18 år siden da man dan-
nede forstandergruppen af 1986.
Jeg var inviteret med, fordi jeg
sidder i bestyrelsen for forstander-
gruppens faglige flagskib, Tids-
skriftet Udvikling. Jeg har desuden

lovet at skrive en beretning fra
landsmødet.

Bruger- og medarbejderspion
Min mission er at være spion, en
slags repræsentant for medarbej-
derne og brugerne på bostederne
og aktivitetscentrene. For at give
dem et indblik i hvad der sker, når
deres ledere tager af sted på det
store årlige landsmøde. Igennem
18 år har de undværet og finansie-
ret, at deres leder tager af sted i to
dage for at være sammen med
ligestillede. Nu skal sandheden
frem. Hvad sker der?  Hvad snak-
ker de om? Hvordan opfører de
sig? Er de nogen gode ambassa-
dører for arbejdspladsen?

Dette er ikke en objektiv beskri-
velse. Det er en subjektiv beret-
ning fra en pædagog, som to gan-
ge har været institutionsleder. Beg-
ge gange var det en katastrofe. Så
det gør jeg aldrig mere. Det lover
jeg.

Jeg vil forsøge at få svar på
blandt andet følgende spørgsmål?
� Hvorfor tager 340 ledere hvert

år til Nyborg Strand i 2 dage?
� Hvad får brugerne, personalet

og amtet ud af det?
� Hvad får lederne ud af det?
� Hvad er de optaget af og hvad

taler de om når de er fri for, at
de ansatte, brugerne og de på-
rørende kigger dem over skul-
drene?

� Hvad sker der når så meget le-
delseserfaring er til stede. Sker

der noget magisk? Hvad bruges
den enorme erfaring, knowhow
og viden til?

� Hvordan svarede indhold, form
og resultatet til de forventnin-
ger og intentioner som forstan-
dergruppens bestyrelse havde
beskrevet i deres velkomstbrev
til deltagerne?

� Har vi de ledere vi ønsker/for-
tjener?

Jeg vil overvære så mange oplæg
som muligt, men jeg vil primært
være brugernes og personalets
øjne og øre. Jeg vil gå rundt og lyt-
te til hvad lederne snakker om. Jeg
vil observere, snakke med folk, for-
nemme stemningen og være åben
overfor såvel de store som små
ting der sker i de 29 timer vi er
sammen på Nyborg Strand. Det er
en privilegeret situation bare at
være til stede, sanse og fornemme,
samt være sammen med de men-
nesker som har det pædagogisk og
administrative daglige ansvar for
de udviklingshæmmedes livsvilkår
og muligheder i det 21 århundre-
de. Det er spændende, at opleve
hvordan disse kompetente ledere
navigere agere og reagere i en
særdeles turbulent tid med en ul-
tra borgerlige regering. Hvordan
reagere og forsvarer lederne det
daglige socialpædagogiske arbej-
de? 

Et fagligt og personligt netværk
Behovet for forstandergruppen
voksede frem allerede helt tilbage
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i 1980,  fortæller forstander Svend
Petersen som har været med i alle
årene. Han var med til at starte
Forstandergruppen af 1986. Svend
Pedersen har i alle disse år været
forstander i landets mindste amt.
På daværende tidspunkt var der
kun 2 ledere af bo-området på
Bornholm. Svend fortsatte: ”For-
standergruppen af 1986 opstod i
kølvandet af åndssvageforsorgens
udlægning fra staten til amterne i
1980. Før udlægningen, var der
tradition for at lederne af de store
institutioner mødtes. Det var
læger, inspektører og skoleledere.
Efter udlægningen opstod der et
tomrum, samtidig med at flere og
flere lederstillinger på institutio-
ner for udviklingshæmmede blev
besat med socialpædagoger. De
nye socialpædagogiske ledere op-
levede, at der opstod tætte skod-
der mellem amterne. Derfor var
der et stort behov for at udvikle et
mødeforum på tværs af amterne.
Hvor man i fred og ro kunne
mødes om faglige problemer. Det
var naturligt, at se ud over amts-
grænserne og søge alliancer med
gammelkendte og nye spændende
kolleger som arbejdede med opga-
ver og problemstillinger der ligne-
de ens egne. I perioden fra 1980
til 1986 dannedes der flere former
for netværk mellem ledere på
landsplan. Et netværk udviklede
sig specielt stærkt og omfattede i
1985/86 omkring 12 institutioner
fordelt geografisk over hele lan-
det. Den store faglige, politiske og
organisatoriske dagsorden på da-
værende tidspunkt, var en fortsat
udflytning af beboerne fra de stør-
re institutioner, samt etablering af
bofællesskaber i almindelige bolig-
områder. Flere og flere ledere fik
øjnene op for nødvendigheden af,
at have faglige sparringspartnere
kombineret med, at der udviklede
sig personlige venskaber. Ønsket,
behovet og tankerne mundede ud
i at der i 1986 blev inviteret til et
fælles møde på centralinstitutio-
nen Brejning ved Vejle med ledere
der repræsenterede alle amterne”.

Medlemsskaren er siden vokset

støt igennem disse 18 år og blev
i 2002 omdannet til foreningen
forstandergruppen med general-
forsamling, vedtægter og hele
pibetøjet. En nødvendig og logisk
formalisering. Man var nu en fore-
ning med en omsætning på flere
millioner. Cigarkassetiden var for-
bi. 

Gensynsglæder mens
bomberne faldt
Torsdag morgen kl.10.00 stod jeg
klar i ankomsthallen, hvor de
mange ledere ankom fra hele
landet. De ankom kun ni timer
efter at bombardementerne var
startet over Bagdad. En krig var
begyndt hvor Danmark var blevet
en krigsførende nation i aktion.
Sælen og Olferts Fisher var kamp-
klar. 

Det virkede ikke som om det på-
virkede den enorme gensynsglæde
som udviklede sig i ankomsthallen
på Nyborg Strand. Der blev uddelt
knus, store smil og der var en rig-
tig glad stemning, da man opda-
gede, at alt var ved det gamle. De
fleste var blot blevet et år ældre
end sidste år. Nogle var siden jeg
mødte dem blevet endnu større
forstanderen både med hensyn til
ansatte, budget, brugere og i om-
fang.  Stemningen var præget af at
folk kendte hinanden og var på
hjemmebane. Det var stort, at op-
leve og luften sitrede af lederiden-
titet, betydningsfuldhed og folk
der havde magt over tingene. Det
var ikke en traditionel ledelses-
gruppe. Kvinderne var klart i over-
tal og mændene udgjorde under
en tredjedel, men fyldte mere. 

De pressede ledere
Bestyrelsen for forstandergruppen
havde i deres velkomst til deltager-
ne, valgt som overordnet tema
”Ledelse under pres” Under den-
ne titel har de opstillet ti mål. Be-
styrelsens ti bud på et godt lands-
møde. Jeg vil i min antropologiske
rejse i ledernes univers sætte fokus
på de ti bud. Hvor det tiende bud
skulle vise sig, at være det vigtigste.

Det 1. bud
Vilkårene for den amtskommunale
serviceproduktion, som foregår på  bo-
stederne og i aktivitetshuse, er i disse
år vanskelige af flere årsager. 
Kommunerne og amterne fokuserer dels
på :
� at levere den samme service med en

bedre kvalitet, 
� at levere nye serviceydelser inden for

eksisterende økonomiske rammer. 
Det betyder, at der skal prioriteres og
effektiviseres på alle niveauer i den
amtskommunale sektor, og det mærkes
især i denne tid, hvor nedskæringer og
fusioner er dagens virkelighed. 

Virksomhedsledere i det
pædagogiske felt
Deltagerne har det til fælles, at de
i det daglige skal være omstillings-
parate, nytænkende og kunne me-
stre de moderne ledelses- og orga-
nisationsværktøjer, såsom strate-
gisk ledelse, koordinerede tilbud,
ny løn, teamwork og teambuil-
ding, situeret stress, arbejdsmiljø,
decentralt ledelse i en politisk
organisation, storytelling, videns-
deling, grundtaksmodeller, flad
ledelsesstruktur, distancemanage-
ment, effektiv feedback, service-
loven, fleksibilitet, kvalitetsudvik-
ling, mus-samtaler, supervision,
værdiledelse, effektivisering, pro-
duktivitet og kompetenceudvikling,
samt netværksopbygning med
meget mere. Ønsket er en innova-
tiv, sjov, glad, dynamisk og visio-
nær leder, der kan gennemføre en
etisk personaleledelse. Samtidig
med at hun kan profilere bostedet
i en markedsøkonomisk konkur-
rencesituation.

Dette er blot et lille udsnit af de
ord og begreber der fløj henover
deltagerne i den halvanden dag.
Det store ord i åbenbaringen var
”Ledelse som profession”. De til-
stedeværende ledere er uddanne-
de pædagoger som af mange uran-
sagelige veje er blevet ledere, skal
nu presses til at blive moderne
virksomhedsledere med stort L.
De skal for det første styre økono-
mien og ikke mere være persona-
lets og brugernes advokater, men
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først og fremmest kunne indgå
som en integreret del af det kom-
munale og amtskommunale ledel-
sesteam.  De skal endvidere sørge
for en attraktiv arbejdsplads, hvor
medarbejdere yder det optimale i
forhold til brugerne og de på-
rørende.

Det kan lyde som en umulig op-
gave. Det er det også under de giv-
ne forhold.

Kravene og presset på lederne
er steget voldsomt i disse år. Det
kan være svært ikke at give op og
blot tilpasse sig tidens trends.
Hvem vil ikke være med på noder-
ne? Hvem bryder sig om at være
reaktionær og bagstræberisk, når
diskurspolitiet dikterer et ledelses-
mæssigt paradigmeskifte. Det sto-
re spørgsmål er om den gode gam-
le leder, som var mere en faglig
engageret pædagog nu skal skiftes
ud eller omskoles til at blive en
rigtig management leder. Hvem
kommer til at betale prisen, er det
brugerne. Vinderne kender vi. Det
er diverse konsulenter, handels-
højskolefolk og juristerne. Det er
jo ikke kun en udvikling vi ser
indenfor dette område. Det sker
overalt. I min egen seminariever-
den skal jeg blot nævne de kaoti-
ske tilstande der hersker indenfor
CVU. Hvor man også vil centralise-
re, effektivisere og gennemføre
stort-er-godt paradigmet. Giver det
større kvalitet og faglighed? Min
ærlige mening er det gør det ikke.
Nogle vil måske råbe sikke en ma-
skinstormer og tresserflipper. For-
nyelse og forandring er OK, hvis
det bliver til det bedre. Gør det
vurder og bedøm selv ud fra jeres
egen hverdagserfaringer. 

Det er kanon, at der satses på
lederudvikling, men det bør efter
min opfattelse altid ske i en klar
sammenklang og symmetri med
den faglige udvikling. Dilemmaet
understreges af en planche fra
et delforedrag, hvor vicedirektør
Morten Eiler Hansen, Psykiatri- og
socialforvaltninger i Københavns
amt er citeret for, at have sagt ”Le-
dere af socialpædagogiske tilbud

skal have en faglig baggrund in-
den for det socialpædagogiske om-
råde…de har det dybe kendskab
og den dybe forståelse for områ-
det… vi skal gå efter en, der har
nogle lederegenskaber og noget
viden om ledelse, og som er i
stand til at påtage sig de opgaver,
der ligger inden for ledelsen af til-
buddet. Det handler både om per-
sonaleledelse og udviklingsledelse,
og det handler om at skabe en ar-
bejdsplads med nogle synlige mål
og et fælles værdisæt som alle kan
komme til at arbejde efter”.

Det 2. bud
Nye krav og ønsker om implementering
af serviceloven og de heraf følgende
krav om større individualitet og ind-
førelse af nye boformer. Dette medfører
større krav til øget service, og hvis ikke
andet så et langt højere m2-antal.

Det 3. bud 
Alt dette kombineret med en forældre-
og pårørendegruppe, der stiller stadig
større krav til bostedernes service og
pædagogiske tilbud, bliver slutfacit, at
opgaven som leder i disse år er meget
vanskelig.

Ovenstående bud giver et meget
godt billede af de mange nye op-
gaver der stilles ikke alene til le-
derne, men alle involverede. Bru-
gerne, kollegerne, pårørende og
øvrige samarbejdspartnere. Foran-
dringer som alle har en faglig be-
grundelse og mål som de fleste er
enige om. Det store spørgsmål er
hvordan man får dem realiseret.
Samtidig med at det skal ske uden
tilføjelse af økonomiske midler og
kvalificering og uddannelse af
medarbejdere.  Derfor er lederne
i klemme. De skal løse de store
reformer under nedskæringer og
manglende økonomi. 

Det 4. bud
Endelig er de nationaløkonomiske vil-
kår således, at der generelt ikke er
plads til de store stigningsprocenter

Det 5. bud
Herudover kommer nye og vanskelige
opgaver som forhandling af ”Ny løn”.

Det 6.bud
Vi får en vanskeligere rekrutterings-
situation, hvor det stigende aldersgen-
nemsnit om ganske få år betyder stor
afgang af ældre medarbejdere og tilsva-
rende vanskeligheder med at rekruttere
blandt faldende ungdomsårgange.

Det var et spørgsmål der optog
landsmødedeltagerne meget. Det
blev fremhævet at rekruttering
kan blive en flaskehals qua små
yngre årgange, samt at mange af
de nuværende ledere i stor stil i de
kommende år går på efterløn og
pension. Det er vigtigt, at der sker
en rekruttering af nye ledere. Det
kræver en satsning på grund-, ef-
ter- og videreuddannelsesområdet.
Da det er helt afgørende, at de
kommende leder har en pædago-
gisk grunduddannelse.

Det 7. bud 
I bestyrelsen har vi bestræbt os på at
sammensætte et program, der skulle
gøre det muligt for de allerfleste ledere
at finde noget, man interesserer sig for.
Med udgangspunkt i de meget vanske-
lige vilkår for ledelse af de amtskom-
munale bosteder har det aldring været
mere nødvendigt end nu at følge den
ledelsesfaglige og pædagogisk faglig
udvikling. 

Legitimiteten var i orden
Programmet bestod af seks hoved-
oplæg og 12 delforedrag/dialog-
grupper og tre hilsnings taler. Det
var den faglige legitimering for at
mødes. Når folk tager af sted på
konferencer, så skal der være op-
læg og helst rigtig mange. Der skal
helst ikke være for meget plads til
dialog og erfaringsudveksling. En
konference består af input efter-
fulgt af input. Jo flere jo bedre.
Det er min vurdering, at det vigtig-
ste udbytte for deltagerne var den
vidensdeling og erfaringsudvekslin-
gen der fandt sted i pauserne og
ved den store gigantiske traditions-
rige fætter kusine fest torsdag af-
ten. 

Mine mange års undervisnings
erfaring fornægtede sig ikke. Jeg
var vildt imponeret over at langt
de fleste ledere var i besiddelse af
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en så enorm hjernekapacitet og
memory, så de overhovedet ikke
behøvede at lave skriftlige notater
under de mange envejskommuni-
kerende oplæg fra landets bedste
mænd og kvinder. Fantastisk. Det
var mit indtryk, at de bagefter ikke
behøvede eller havde lyst til, at
snakke om oplæggene. Tværtimod
var der straks nogle helt andre og
vigtigere emner der trængte sig på
og skabte en befriende og engage-
ret dialog i vandrehallen og ved
bordene, hvor jeg havde mulighed
for at lytte med.

Det 8. bud
I dette års program har vi forsøgt at
samle så meget viden som muligt fra
de bedster kræfter, der for tiden er i lan-
det. Vi har ligeledes ladet os inspirere
af de mange gode forslag, som kontakt-
personerne fra amterne er kommet med.

De bedste kræfter
Landets bedste kræfter består af
� En jæger- og elitesoldat
� En direktør for teamonline A/S
� En smertedetektiv, Kinesiolog

og NLP’er
� En prof. lic. merc. fra Syddansk

Universitet
� En ledelsesudviklingschef og

cand. psych. fra Dansk Industri
� En cand. psych.
� Fem amtsansatte – en område-

chef, en udviklingschef, en af-
delingschef, en cand. mag. og
leder af en amtslig uddannelses-
afdeling samt en kommunal-
direktør

� En ph.d. lektor fra handelshøj-
skolen

� En konsulent
� En cand. pæd. pæd. og

konsulent ved Videnscenter for
social inklusion og eksklusion

� En fortæller og mundtlig
formidler

� Et folketingsmedlem som meld-
te fra på grund af Irak krigen

� To forstandere og uddannede
pædagoger fra Københavns amt

Jeg vil opfordre interesserede til at
læse sidste nr. af Udvikling nr. 1 -
2003, hvor flere af foredragsholde-

re har skrevet om deres oplæg.
Desuden kan du i socialpædago-
gen nr. 8 den 16. april 2003, side
11 læse en artikel fra landsmødet
”Lederrolle i forandring”.

Landets bedste kræfter var folk
som har beskæftiget sig forsk-
ningsmæssigt, teoretisk og over-
ordnet med moderne ledelse. Det
var kompetente folk fra handels-
højskolen, dansk arbejdsgiverfore-
ning, ledende amtskommunale
uddannelses- og udviklingschefer,
men også cand. psych’er og konsu-
lenter. Helt tydeligt mennesker
der vidste en masse og som brænd-
te for, at formidle deres viden og
skubbe til det moderne paradig-
meskifte. Kun i et lille delforedrag
var det to pædagoger der fortalte
om deres ledelseserfaringer på
baggrund af en undersøgelse gen-
nemført i forbindelse med deres
pædagogiske diplomuddannelse. 

Du har den leder du fortjener
Deltagerne kunne torsdag efter-
middag vælge mellem fem delfore-
drag. Cirka 20 deltagere og spio-
nen havde valgt at overvære et
delforedrag med Mai-britt Bøhm
og Lars Christensen. Da jeg savne-
de, at møde nogle erfarne pæda-
goger og nuværende forstandere
fortælle om noget de brændte for.
De præsenterede sig selv som ”Le-
dere af to amtkommunale botil-
bud for voksne med varigt nedsat
funktionsevne. To botilbud som
beskæftiger i alt ca. 140 ansatte. Vi
står over for en vanskelig ledelses-
mæssig opgave, hvor vores leder-
kvalifikationer sættes på en hård
prøve i det krydsfelt hvor persona-
le, forvaltning og tilbuddets inter-
esser støder sammen. Det var en
spændende undersøgelse blandt
medarbejdere om deres opfattelse
af ”den gode leder”, som de havde
beskæftiget sig med i deres pæda-
gogiske diplomuddannelse. Inter-
essen for at beskæftige sig med
emnet blev skærpet på baggrund
af, at de havde læst i amtets per-
sonalepolitiske regnskab år 2000,
hvor en undersøgelse viste, at over
en tredjedel af de fratrådte pæda-

gogiske medarbejdere, beskrev le-
deren som årsag til deres fratræ-
delse”.

Deres oplæg var et veritabelt
plancheshow, hvor de smed plan-
cher på overheadprojekteren med
en hastighed, som gjorde det svært
at følge med. Men hovedkonklu-
sionen blev vist på følgende plan-
cher:

”Det korteste svar på spørgsmå-
let: Hvad er god ledelse? Det kan
vi ikke sige noget om. God ledelse
bliver først og fremmest et spørgs-
mål om, at kunne tage temperatu-
ren på organisationen og bringe
den i overensstemmelse med ud-
viklingens krav. God ledelse er le-
delse, der kan favne hele mangfol-
digheden. Lederen bliver god, når
der er et dynamisk samspil mellem
leder og medarbejder, hvor begge
parter er aktive, bidragende og
ydende for at nå organisationens
mål og modsvare de krav omgivel-
serne stiller.”

Det var et interessant oplæg,
hvor man kom et spadestik dybere
i de mange generelle og smukke
intentioner, som jeg havde lagt
øre til hele dagen. De havde i
praksis undersøgt hvad medarbej-
derne mente og ønskede. De hav-
de valgt at bruge forskellige nyere
ledelsesteorier i deres konkrete
undersøgelsesarbejde. Hvad kan
teorierne bruges til og hvordan
implementeres og overføres de
den socialpædagogiske virkelig-
hed. Desværre deltog kun 20 i
denne gruppe. Det er min erfa-
ring at der er en tradition for man
hellere vil høre de fremmede end
høre på hinanden, når der skal
være oplæg. Det er synd og skam.

To skridt frem og to tilbage
Diskussionen om sammenlægnin-
ger og fællesledelse var et af de
helt hotte emner på landsmødet.
Store organisatoriske ændringer
er sat i gang og vil få stor betyd-
ning for det fremtidige social-
pædagogiske arbejde. Kaj Vester-
gaard fra Århus amt prøvede med
humor, at berolige forsamling og
drog paralleller til de senere års
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udvikling. Udviklingen er præget
af modeluner og et vedvarende
skift mellem så er stort godt og så
er småt godt. I Århus må vi selv
bestemme, men politikerne synes
i øjeblikket at stort er godt og så
bliver det større,  på den ene eller
anden måde. Der er små ledere,
mellemledere, store ledere og rig-
tig store ledere. Udviklingen svin-
ger hele tiden som et pendul
præget af tidens modeluner. Dette
hænger også sammen med at der
hele tiden sker udvidelser og det
kan være svært at skaffe nok kvali-
ficerede ledere til de små instituti-
oner. Store ændringer har præget
de sidste 20 – 25 år. Kaj Vesterga-
ard fremhævede, at lederen be-
slutter mindst, afdelingslederen
beslutter mere og den enkelte
medarbejder bestemmer mest.
Man må ikke gennemføre fællesle-
delse på grund af besparelser, man
sparer ikke noget. Man skal bygge
videre på relationen mellem den
enkelte bruger og medarbejderne.
Hvis dette ikke sker så skal man
ikke have fællesledelse. Fællesle-
delsen og stordriften kan skabe
større fleksibilitet så medarbejder-
ne hjælper hinanden i forbindelse
med for eksempel ferier. Det kan
sikre mere smidige arbejdstider.
Man kan følge brugeren til aktivi-
tetscentret, gennemførelse af fæl-
les projekter m.v. Der er helt klart
lagt op til færre ledere og flere
mellemledere. Fremtiden må ikke
blot være sammenlægning, men
tværtimod et varieret vifte af tilbud
der tilgodeser de enkelte brugers
behov. 

Det er min opfattelse at det soci-
alpædagogiske arbejdsområde har
været udvalgt til et stort øvelses-
område for allehånde nye organi-
sations- og ledelsesmæssige ekspe-
rimenter i de sidste mange år. Det
kunne være spændende (uhygge-
ligt), at få undersøgt hvor mange
millioner der er blevet spildt hele
omstillings- og kvalificeringspro-
cessen i de sidste 20 år. Penge som
kunne være blevet brugt bedre til
et generelt kvalitetsløft i arbejdet
med hovedpersonerne. Hvis der

bare havde været brugt bare halvt
så mange penge til pædagogisk
udviklingsarbejde, så ville meget
havde set anderledes ud. Det kun-
ne have løst mange af de ledelses-
mæssige problemer vi står overfor
den dag i dag. 

Brugerne var der
I vandrehallen var der mulighed
for ikke at glemme hverdagen.
Der var udstillinger, plancher og
video om handicapidræt, udvik-
lingshæmmedes seksualitet, Tour
de Bornholm, Djurslands folkehøj-
skole, Nexøhuset, Fynsk musikfe-
stival med videre.

Det 9. bud
Ud over de mange input vil der også
være rig lejlighed til at udveksle erfa-
ringer og skabe nye kontakter.

Så er der fri leg og der blev leget
Så var der linet op til den store
Forstander-fest. Humøret var højt
fra starten af og folk var klædt på
til fest. Var det landsmødets højde-
punkt? Det tror jeg, men det star-
tede i et befriende kaos, da Ny-
borg strand havde lavet fejl i bord-
planen. Der er tradition for, at
man under festmiddagen sidder
sammen med kollegerne fra ens
eget amt. Formanden Ib Poulsen
trådte i karakter og vi blev guidet
rundt i gåsegang så alle kom til at
sidde det rigtige sted, sammen
med vores rigtige, lokale fætre og
kusiner. Festmenuen bestod af
Fisketallerken (rødtungeroulade,
citronmarineret laks, røget helle-
fisk, flodkrebs, citroncreme og in-
gefærbrød). Hovedretten var hel-
stegt kalvefilet (Tomat-farseret
med svampe-duxelles, hvide aspar-
ges og ærter bonne femme, pom-
mes Anna og sauce Robert. Til
dessert sprød mandelskurv ved
hindbærsorbet og amerettois og
appelsinis. Jeg giver menuen fem
forstanderkasketter. Jeg vil foreslå
at opskriften placeres på www.for-
standergruppen.dk 

Alt sammen foregik i den store
sal, hvor der blev snakket og gri-
net så det var en fornøjelse. Stem-

ningen var super og underhold-
ningen mindede mest af alt om en
fest i det lokale forsamlingshus.
Jeres udsendt gik i seng klokken
24, men kunne høre at festen kør-
te hele natten, der blev først helst
stille omkring klokken fem om
morgen.  Jeg kunne ikke overvære
alle samtaler, da jeg desværre ikke
havde fået opstillet de skjulte mi-
krofoner.

Den pædagogiske dialog var
ikke fraværende. Men de debatter
jeg overværede handlede blandt
andet om: Hvor man millioner?
Underforstået hvor mange millio-
ner administrere du?

Hvor mange ansatte og bruge-
re? Hvem er holdt op i dit amt?
Samt snak om den stress og store
arbejdsbyrde man som leder er
udsat for. Hvilke nedskæringer er
der i jeres amt? Hvordan takler
i dem? Hvordan er det politiske
klima? Det var helt klart erfarings-
udvekslingen og vidensdeling der
var i centrum. Der var selvfølgelig
også almindelig smalltalk og den
sidste nye sladder. Men som Svend
Petersen fra Bornholm sagde i
indledningen, var mødet præget
af mange venskaber der var blevet
opbygget gennem årene. Hvor der
blev talt personlige ting, gamle da-
ge, visioner og brugerne. 

Ud med hovedpinen 
Efter den store fest er det enhver
kursusarrangørs store spørgsmål.
Hvad skal vi gøre for komme i
gang igen? Den erfarne bestyrelse
vidste godt, at anden dagen kræ-
ver noget specielt. For at komme i
gang igen havde man hyret smer-
tedetektiven Vibe Larsen, som er
uddannet hos den indiske læge
Madan Kataria, der er ophavs-
mand til Den internationale Lat-
terklub. Morgenens program hed
”Ud med hovedpinen – ind med
latteren og grib energien og slip
kræfterne løs!” Folk blev hevet ud
på gulvet for at lege, grine og mas-
sere sig selv og hinanden. 

Tænk at vi skal lære at le, grine
og helst af ingen ting, men det
er jo samtidig sundt for sjælen
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og miljøet. Lad os håbe og gøre
noget for, at der bliver meget at
grine af i fremtiden. 

Spionens refleksioner 
Hvad har de fået ud af det? Flytte-
de det noget? Ja, en konference
har altid en effekt, men det er
ikke det samme som, at folk flytter
sig og lærer nyt. Det mest sandsyn-
lige er, at man bliver bekræftet og
måske får nye og bedre argumen-
ter for det man mente i forvejen.
Jeg fornemmede, at landsmødet
gav mulighed for at der blev givet
plads til at få ”talt ud” og få snak-
ket om det besværlige, dagligda-
gens problemer og dilemmaer i
samarbejdet med medarbejderne,
amtet, forældrene og øvrige sam-
arbejdspartnere. Man må håbe på,
at de har fået nye handlemulig-
heder, ideer og metoder til at blive
bedre ledere. 

Mine observationer på Nyborg
Strand siger mig, at den største
effekt var at lederne kom væk fra
dagligdagen og mødte andre lede-
re og venner som var i nogenlun-
de samme situation. En slags men-
tal timeout. 

Det var en broget forsamling af
ledere – de var der alle sammen.
Der var;
� dem der tænkte, talte og så ud

som i 80’erne
� dem der stadig var oprørere og

sloges for brugerne, Brugernes
advokater.

� de resignerede, skuffede, frustre-
rede og mismodige. Det nytter
jo alligevel ikke noget. Vi er ikke
gode nok. Det er svært at følge
med. Jeg opgiver snart. 

� de tilpassede, som har det som
blommen i et æg. Dem der el-
sker at tale om økonomi, bund-
linien, uddelegering og strate-
gisk ledelse. De er blevet ledere
med stort L, på grænsen til led,
ledere, ledest. Dem der elsker
magten og ansvaret.

� virksomhedslederne som kunne
lede en hvilken som helst virk-
somhed. Det der fascinerer dem
er det at lede, at få noget til at
fungere og udvikle strategier.

Oplevelsen af magt og styr på
tingene. Dem der ønsker at
gøre en forskel.

Det kan altid blive bedre
Forstanderne er mødtes i 18 år
hvor den overordnede titel kunne
have været ”lederrollen under
pres i en vedvarende og konstant
accelererende omstilling og forny-
elsesproces”.

Jeg har i de to dage svinget mel-
lem beundring, bekymring og be-
gejstring.

Det er mit indtryk at arrangører-
ne og deltagerne var tilfredse og
fik det de kom efter. Selvom der
ikke blev gennemført en evalue-
ring, som man normalt gør i disse
effektiviserings tider. Men evalue-
ringsskemaer er skrinlagt, for en
periode. Efter sigende fordi leder-
ne ikke gider at blive ved med at
udføre evalueringsskemaer! Hvor-
for ikke gennemføre en mere
grundig undersøgelse af hvordan
man kan og bør bruge de to dage
på den mest optimale måde? Det
er godt nok nogle festlige ledere
i har ude på arbejdspladserne.
Bare de er halvt så engagerede,
festlige og åbne når de er på hjem-
mebane, som de var i de to dage,
så kan det ikke gå galt. 

Ledelsespleje
Der tales meget om personaleple-
je. Men personalet glemmer ofte
at ledelsespleje er ligeså vigtigt.
Derfor vil jeg opfordre personalet
til at satse på at finde den indre
landsmødedeltager i jeres forstan-
der. Jeg har aldrig oplevet, at når
pædagoger bliver ledere, at de har
besluttet sig for at de ville blive
led. ledere, ledest. Men den udvik-
ling er der desværre nogle der
gennemgår. Det er et fælles anlig-
gende, at dette ikke sker. Ledelses-
pleje er et forsømt område, også i
forskningen og litteraturen om
den moderne ledelse.

Kære medarbejdere tag jer pænt
af dem. Plej dem. Ledelsespleje er
en god investering.
� Se mulighederne og potentialet

hos jeres leder.

� Stil krav til jer selv og til leder-
ne. Det er et fælles ansvar. 

� Har du snakket med din leder i
dag? Snak med dem og inddrag
dem! Undgå at de bliver isolere-
de og ensomme. Det kan fore-
bygge, at lederne tvinges til at
opbygge alliancer med arbejds-
giverne.

� Vis interesse for deres arbejde.
� Brug dem til det de er gode til!
� Støt dem i deres arbejde på at

blive en bedre leder. Fortæl om
dine forventninger og spørg.

� Forstå dem. Det er ikke altid let,
at være leder.

Det 10. bud
Lysten til eksperimenter for at skabe
bedre løsninger er dog stadig stor inden
for området. Af den grund er det af
afgørende betydning, at ledere af amts-
kommunale bosteder får tilført viden
og får mulighed for at udveksle erfa-
ringer.

Fremtiden er ikke det værste
vi har
Jeg vil foreslå at der gennemføres
et meget anderledes landsmøde til
næste år. Hvad med et landsmøde
støvsuget for akademikere, forske-
re, udviklingschefer og konsulen-
ter. Et landsmøde hvor det 8. bud
ændres til

Det 11. bud
I dette års program har vi forsøgt, at
samle så meget viden som muligt fra
de bedste kræfter, der for tiden findes i
landet. De bedste kræfter fra praksis-
feltet. Det vil sige ledere, forstandere,
pårørende, brugere – som gør en forskel
i det 21. århundredes pædagogiske
arbejde.

Et landsmøde hvor I sætte fokus
på jeres arbejdspladser. På det fag-
lige. Hvor jeres enorme ekspertise
bliver centrum de to dage. Hvor I
kun er jer selv. Hvor I afklarer
hvad i vil? Hvad kan vi? Hvordan
gør vi det? Hvor det handler om at
komme i offensiven på det faglige
område. Så jeres ledelsesværktøjer
og ”profession” som ledere bliver
klarere i forhold til det faglige.
Hvor jeres værdier, visioner og mål
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kommer til at indgå i en offensiv
og perspektivrig strategi i forhold
til jeres samarbejdspartnere, ar-
bejdsgivere amterne og kommu-
nerne. Hvor det primære er en in-
spirerende erfaringsudveksling. Et
landsmøde hvor det er legitimt, at
I mødes for at snakke om det der
optager jer og jeres arbejdsplads
allermest – det socialpædagogiske
arbejde. 

Start konferenceforberedelsen
hellere i dag end i morgen. Lev op
til jeres vedtægter om, at igangsæt-
te og følge udviklingsarbejde in-
denfor området, samt sikre formid-
ling af viden og erfaring indenfor
det socialpædagogiske arbejde. Ti-

den er moden og det er helt nød-
vendigt, at I er med til at sætte
den fagpolitiske dagsorden i et
snævert samarbejde med de ansat-
te, de pårørende og beboerne.

Det er vigtigt med en to-bens
strategi. Hvor udviklingen af den
gode og moderne leder kun har
mening hvis der er noget at udvik-
le. Det handler om at skabe en
gejst og fælles offensiv mobilise-
ring, hvor det centrale ikke bliver
økonomi, tilpasning, modeller og
strategitænkning, men faglig kvali-
tet og reel livskvalitet for brugerne
med henblik på at få opfyldt de
smukke intentioner i den social-
pædagogiske hverdag.  

Det kunne være sejt og smukt
hvis I kunne og ville opstille nogle
fælles mål og værdier, samt nogle
minimumskrav. Noget som for-
standergruppen vil slås for.

På landsmødet oplevede jeg en
enorm uforløst energi, der blev
indkapslet, privatiseret og indivi-
dualiseret. Slip kreativiteten løs.
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen.

LEV gennem 50 år

I forbindelse med at Landsfore-
ningen LEV har eksisteret i 50 år
har foreningen udgivet en meget
fin bog. I bogen der er skrevet af
Birgit Kirkebæk fortælles LEV’s hi-
storie fra 1952 til 2002. Men bo-
gen er ikke bare LEV historie. Det
er på mange måder også de udvik-
lingshæmmedes historie gennem
de sidste 50 år. Når man som jeg

Nye veje i Evaluering
Nye veje i Evaluering af Peter Dah-
ler-Larsen og Hanne Kathrine
Krogstrup er en håndbog i tre eva-
lueringsmodeller: BIKVA-model-
len, kompetenceevaluering og
virkningsevaluering. 
For hver model gives:
En praktisk opskrift på, hvordan
evaluering foregår.
En beskrivelse af idegrundlaget
bag modellen
Ideer til hvordan man overvinder
forhindringer, når evalueringsmo-
dellen bruges i offentlige organisa-
tioner.
Håndbogen er rig på praktiske ek-
sempler og er baseret på erfarin-
ger med udvikling og afprøvning
af modellerne i samarbejde med
pilotprojekter på det sociale områ-
de i amter og kommuner.

Seksualitet
Historisk Sel-
skab for Han-
dicap og Sam-
fund har net-
op udgivet
bogen ”Seksu-
alitet”. Med-
lemmerne af
Historisk Sel-
skab for Han-
dicap og Sam-
fund modta-
ger som en del af deres medlem-
skab bogen gratis. I bogens forord
præsenterer Birgit Kirkebæk bo-
gen. Hun skriver blandt andet:
”Handicaphistorisk set har seksua-
litet og kærlighed – set som noget
farligt og forbudt – været et fo-
kuspunkt for anstalternes professi-
onelle, hvad enten det drejede sig
om anstalter for svagtbegavede el-
ler andre mere estimerede handi-
capgrupper”. I bogen der er på
208 sider bidrager en række for-
fattere til temaet.
Jeg vil godt lægge et godt ord ind
for Historisk Selskab for Handicap
og Samfund og opfordre instituti-
oner eller enkeltpersoner til at
tegne medlemskab. Som medlem
modtager man Handicaphistorisk
Tidsskrift og løbende information
om medlemsarrangementer.
Medlemskab koster på årsbasis
kr. 400 for institutioner og organi-
sationer og 225 for personlige
medlemmer.
Medlemskab kan tegnes ved hen-
vendelse til:
Formand Kirsten Jansbøl
Tværmarksvej 1
2860 Søborg
Tlf. 39 67 80 88
E-mail: kjansb@mail.tele.dk

har været har været med i mange
af årene er bogen også fyldt med
minder og gensynsglæde. Blandt
de mange dejlige billeder fandt
jeg på side 90 et herligt billede af
Jette Petterson og Hanne Poulsen
fra Pensionatet i Svogerslev i Ros-
kilde Amt klædt ud som vikinger
ved Kulturkonferencen i 1987. I
det hele taget er bogen et smukt
minde og en vigtig dokumentati-
on om den store indsat som
Landsforeningen LEV har gjort
for mennesker med udviklings-
hæmning.
Birgit Kirkebæk
LEV 1952-2002
130 sider
Udgivet af LEV’s forlag
Pris 150 kr.
Bogen kan bestilles hos Lev på
tlf. 36 35 96 96 eller lev@lev.dk

Nye Veje i Evaluering
Peter Dahler-Larsen og
Hanne Kathrine Krogstrup
Forlaget Systime
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Formidlingscenter Øst
Formidlingscenter Øst er en selv-
ejende institution under Socialmi-
nisteriet. Centret er landsdækken-
de og beskæftiger sig med socialt
udviklingsarbejde inden for handi-
capområdet. Formidlingscenter
Øst arbejder blandt andet med at
indsamle, udvikle samt formidle
viden og metoder, som kan være
med til at forbedre handicappedes
levevilkår og livskvalitet.
Centret udgiver et nyhedsbrev fire
gange årligt. Det er gratis at abon-
nere på bladet. Der kan tegnes
abonnement på nyhedsbrevet ved
henvendelse til:
Formidlingscenter Øst
Nørretorv 30, 2.
Postboks 220
4100 Ringsted
Tlf. 57 67 46 46
E-mail: fc@fc-east.dk
www.fc-east.dk

Nyt om Epilep-
si
Nyt om Epilep-
si udgives af
Videnscenter
om Epilepsi. I
bladet formid-
les viden,
forsk-ning, bo-
ganmeldelser
og andre te-
maer der om-
handler eller
har relation til epilepsi. Nyheds-
brevet udkommer fire gange
årligt. Fagpersoner kan gratis
abonnere på Nyt om Epilepsi ved
henvendelse til:
Videnscenter om Epilepsi 
Kolonivej 7
4293 Dianalund
Tlf. 58 27 12 94

Mandat
Amtsråds-
foreningens
nye magasin
”Mandat”
udkom
første gang
den 27. ja-
nuar i år.
Magasinet
afløser bla-
det Dan-
marks Amts-

råd og udkommer hver måned.
Det nye magasin varsler en ny
form for journalistik. Mandat skal
være mere dagsordensættende, le-
vere mere baggrund og skabe me-
re overblik. 
Årsabonnement på Mandat koster
kr. 356,- + moms.
Abonnement kan tegnes ved hen-
vendelse til:
Mandat
Amternes politiske magasin
Amtsrådsforeningen
Dampfærgevej 22
Postboks 2593
2100 København Ø
Tlf. 35 29 81 00
www.arf.dk
E-mail: mandat@arf.dk

Vera
Tidsskrift for pædagoger
Tidsskriftet Vera udkommer fire
gange årligt. Et abonnement ko-
ster 390 kr. årligt. Medlemmer af
Bupl eller SL kan tegne et person-
ligt abonnement for 260 kr. årligt.
I Vera nr. 23 kan man blandt an-

det læse ar-
tiklen ”Pæda-
gogen og
den døende”
I artiklen be-
skrives pæda-
gogens rolle
i udviklings-
hæmmede
institutions-
beboeres sid-
ste livsafsnit.
Redaktion og

ekspedition:

Tidsskriftet Vera
Knabrostræde 16
1210 København K
Tlf. 33 12 63 14

Nexøhusets årsrapport
Hvad skete
der på
Nexøhuset
i 2002? Det
kan du læse
om i Nexø-
husets års-
rapport
2002. I års-
rapporten,
der er på
56 sider,
kan man
læse om
alle de spændende aktiviteter der
foregår på Nexø-huset i løbet af et
år.
Hvis du er interesseret i rapporten
eller ønsker yderligere oplysnin-
ger kan henvendelse ske til:
Nexøhuset
Stenbrudsvej 23
3730 Nexø
Bornholm
Tlf. 56 49 20 04
E-mail: nexo@bora.dk
www.nexohuset.dk
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Det beskyttede værksted
Bogen ”Pro-
jekt: Værksted,
værested, lære-
sted – det be-
skyttede værk-
sted før, nu og
i fremtiden”
redige-ret af
Ebbe
Marklund
Pedersen er
udgivet af værkstedet Otteru-
pgården i Fyns Amt. I bogen giver
en række forfattere deres bidrag
til fortid, nutid og fremtid for det
beskyttede værksted.
Bogen kan købes ved henvendelse
til:
Otterupgården
Tlf. 64 82 42 80
E-mail:
otterupgaarden@fyns-amt.dk

Specialpædagogik
Tidsskriftet Specialpædagogik ud-
kommer med seks numre om året
og bringer artikler og andet stof
med relation til specialundervis-
ning og anden specialpædagogisk
bistand for småbørn, folkeskolee-
lever og voksne.
Abonnement for 2003 koster kr.
402,- inkl. moms.
Løssalg og tegning af abonnement
sker ved hen-
vendelse til tids-
skriftets forret-
ningsfører:
Lis Cronberg
Valby Gade 12,
Valby
3200 Helsinge
Tlf. + fax:
48 79 36 39
E-mail:
ekspedition@specialpaedagogik.dk

Storytelling
Storytelling er
for alvor blevet
sat på erhvervsli-
vets dagsorden. I
bogen ”Storytel-
ling – branding i
praksis” giver for-
fatterne Klaus
Fog, Christian

Budtz og Baris Yakaboylu konkrete
anvisninger og eksempler på hvor-
dan en virksomhed kan anvende
storytelling. Men denne bog kan
også være en inspiration for pro-
fessionelle der arbejder i handica-
pområdet. Det gode ved at fortæl-
le historier er at man kan lægger
afstand til de tørre tal. Til alt det
der kan måles, vejes og tælles. I
fortællingen er der plads til de
bløde værdier. Fortællingen kan
medvirke til at sikre en nuanceret
og kvalitativ beskrivelse af menne-
sker og hverdagens virkelighed.
Derfor er storytelling ikke kun for
hardcore erhvervsvirksomheder,
men i endnu højere grad brugbart
for personalet i handicapområdet.
Klaus Fog, Christian Budtz, Baris
Yakaboylu
Storytelling - branding i praksis
Forlaget Samfundslitteratur
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
Tlf. 38 15 38 80

Autismebladet
Autismebladet
udgives af Vi-
dencenter for
Autisme. Bladet
sendes gratis til
institutioner,
der har et
særligt identifi-
kationsmiljø
for personer med autisme og til
nøglepersoner i forvaltningen. An-
dre kan abonnere på bladet mod
betaling af forsendelsesomkostnin-
ger kr. 125,- pr. år ved henvendelse
til:
Videnscenter for Autisme
Skodsborgvej 1., 3.
2830 Virum
Tlf. 45 85 12 13
E-mail: videncenter-for@autisme.dk

Det lille barns verden
I denne bog beskriver Philippe
Rochat, hvordan spædbørn opfat-
ter, føler og tænker langt mere
sofistikeret end man tidligere har
troet. Han giver et solidt overblik
over den nyeste spædbarnsforsk-
ning og fremlægger nogle af de
banebrydende konsekvenser, den
har for klassiske udviklingspsyko-
logiske teorier som for eksempel
Piagets stadieteori. Derved rokkes
der ved de helt store grund-
læggende opfat-
telser af, hvor-
når barnet ud-
vikler et ”selv”
og en egen
identitet.
Philippe Rochat
er professor i
psykologi ved
Emory Universi-
ty i Atlanta,
USA. Bogens
engelske titel er
”The Infant’s Word”. Den er over-
sat til dansk af Christine Tjalve.
Philippe Rochat
Det lille barns verden
331 sider
Kr. 298
Hans Reitzels Forlag

Konduktiv pædagogik i Danmark
Konduktiv
pædagogik er en
struktureret ind-
læringsmetode,
der integrerer
behandling og
undervisning af

børn og voksne med bevægelses-
handicap. Konduktiv pædagogik i
Danmark er forum for udvikling
af interessen for Petö-pædagogik-
ken.
Hjemmeside:
hjem.get2net.dk/konduktiv/
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til:
Jette Olsen
Primulahaven 52
2765 Smørum
Tlf. 44 65 17 57
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Forlaget Udvikling

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

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

Udviklingshæmmede i arbejde – mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen  og Henning Jahn.
Bogen der blandt andet sætter fokus på udviklingshæmmedes integration på
arbejdsmarkedet. Forfatterne peger i bogen på nye veje, der kan udvide
udviklingshæmmedes jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Lisbeth Bruus-
Jensen og Henning Jahn fremlægger en vidtfavnende og aktuel gennem-
gang af udviklingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet. Pris kr. 200,- inkl.
moms + forsendelsesomkostninger.

Digitale billeder - en nødvendig kommunikationsform
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Poul Hansen.
Bogen henvender sig til forældre til handicappede, pædagoger og studeren-
de. Den er skrevet på baggrund af mange års erfaring med brugen af digitalt
kamera sammen med handicappede med kommunikationsvanskeligheder
på værkstedet Åmosen i Vestsjællands Amt. Bogen kan benyttes som et
arbejdsredskab, der både forklarer anvendelsen af digitalkameraet og de
psykologiske og pædagogiske overvejelser, der ligger bag.
Pris 150 kr. inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.
I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan opfattelsen af udviklingshæmmedes
sociale netværk har udviklet sig historisk. I den forbindelse illustreres blandt andet det
frivillige arbejde med netværk som besøgs- og pakketanterne har udført. På baggrund
af danske og internationale undersøgelser dokumenteres værdien og vigtigheden af,
at udviklingshæmmede har socialt netværk, og der gives anvisninger på metoder og
hjælpemidler, som pædagogisk personale og støttepersoner kan anvende, når de skal
hjælpe og vejlede udviklingshæmmmede 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 udviklings-
hæmmede. Udgivet i samarbejde med Landsforeningen LEV.
Pris kr. 30 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.
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Forlaget Udvikling

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

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

På besøg i konvolutternes land
Af Hans Christian Hansen, Tove Røsvoll, Anne Skov og Bente Hansen Kermenoglou.
Bogen viser gennem meget levende og enkle, men gribende uddrag af interviews med ud-
viklingshæmmede hvordan hverdagslivet opleves fra deres perspektiv. Bogens forfattere
fandt ud af, at de var kommet på besøg i konvolutternes land. Ofte har beboerne ikke de-
res egne penge i en pung på sig. Det er personalet, der bærer deres penge i konvolutter,
og det er personalet, der afleverer beboernes penge i forretningen, når de er ude og hand-
le. Hvordan kan beboerne så vide, at det er deres penge? Bogen er oprindeligt udgivet på
Forlaget Dafolo, men da Dafolo har nedlagt en del af deres forlagsaktiviteter sælges bogen
nu gennem Forlaget Udvikling. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

De glemte. Nye perspektiver på udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.
I bogen, der er en opfølgning af forfatterens bog „Udviklingshæmning og socialt netværk“
bliver der kastet lys på fortidens og nutidens behandling af en overset og glemt gruppe af
udviklingshæmmede. Det dokumenteres, at manglende socialt netværk ikke kun er et
historisk fænomen. I dag lever 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 situatio-
nen.
172 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Livsværdier og ny faglighed
Ida Schwartz (red.).
Bogen tager udgangspunkt i et udviklingsprojekt, hvor pædagoger diskuterer og giver
eksempler på, hvordan de kan yde en socialpædagogisk støtte, der samtidig respekterer
brugernes integritet og myndighed over eget liv. Ny faglighed handler om at forlade profes-
sionelles mangeårige tradition for at vide bedst på brugernes vegne. I stedet søger pædago-
gerne i bogen efter måder, hvorpå brugernes livsværdier og interesser kan blive tydeliggjort
og komme i fokus i tilrettelæggelsen af den socialpædagogiske støtte.
Bogen er udgivet på Semi-forlaget, men sælges også gennem Forlaget Udvikling.
214 sider. Pris kr. 182,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen.
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor den anden skal hen. Jeg ken-
der den rigtige vej samt alle seværdighederne undervejs. At være stifinder indebærer deri-
mod, at jeg får målet udstukket af den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accepte-
rer, at målet forandrer sig undervejs. Seværdighederne finder vi sammen. Stifinderen er
den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger sammen med de samfundsmæssige forandrin-
ger, der sker omkring os, og ikke mindst med den ånd, der hersker i Lov om social service
fra 1998. En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om pædagogens ændrede rol-
le fra rejseleder til stifinder. 112 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.
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Kursets målgruppe:
Bo- og servicetilbud for voksne udviklings-
hæmmede i amter og kommuner.

Afdelingsledere, koordinatorer og andre
med ansvar for den daglige tilrettelæggel-
se af arbejdsopgaverne, som samtidig vir-
ker som pædagogiske tovholdere og rolle-
modeller. Overordnede ledere indbydes til
at deltage på udvalgte tidspunkter i kursus-
forløbet, ligesom der tilbydes et særskilt
møde for ledere med henblik på at kunne
bakke op omkring afdelingslederens initia-
tiver.

Kursets formål:
� At give redskaber til implementering af

Serviceloven
� At give redskaber til at tilrettelægge det

daglige arbejde i krydsfeltet mellem lo-
vens intentioner og de givne muligheder

� At give redskaber til holdningsændrin-
ger og forandringer i personalegruppen

� At give afdelingslederen mulighed for
støttende dialog i et fagligt netværk

� At give afdelingslederen grundlæggende
kommunikationsforståelse og redskaber
på et systemisk grundlag

Deltagerantal: Max. 25 personer

Modul 1: Serviceloven som den bærende
idé og udfordring
Modulet omfatter en gennemgang af Ser-
vicelovens intentioner. Endvidere arbejdes
der med at skabe en kommunikations-
struktur, der kan imødekomme udfordrin-
gen. Det vil blandt andet omfatte møde-
planlægning, hvad tales der om, hvor,
hvornår og af hvem.

Der arbejdes ud fra, at parallelprocesser
er nødvendige, når der skal skabes foran-
dringer. Derfor vil deltagernes egne værdi-
er og fortolkninger blive debatteret for at
kunne skabe de samme processer i perso-
nalegruppen derhjemme.

Der arbejdes med rollen som afdelings-
leder og med, hvordan man kan blive en
god pædagogisk rollemodel. Endvidere ar-
bejdes med fortællinger og metaforer som
kulturbærere.

Projektopgave:
Hvordan skal Servicelovens mening intro-
duceres i personalegruppen?
Hvilken etik følger af lovgivningen i din
afdeling?
Lav et program for, hvordan du vil intro-
ducere nye medarbejdere til loven!

Tidspunkt: 22. - 23. september 2003

Modul 2: Serviceloven omsat til hverdag
Modulet omfatter oplæg, der øger mulig-

heden for at sætte sig i det handicappede
menneskes sted og søge at kompensere for
den enkeltes handicap. Der vil være oplæg
om neuropsykologi og autisme. Begreber-
ne forholdes til de konkrete borgere udfra
deltagernes cases.

Grundlaget for en vellykket implemente-
ring af loven handler om personalets hold-
ninger og handlinger. Etikken i dagligda-
gen skal passe til lovgivningen. Der vil
derfor blive arbejdet med begreber som
ansvar, magt, afmagt og skyld. Der arbejdes
med rollespil og supervisionsmetoder.

Udgangspunktet i lovgivningen er borge-
rens ønsker til eget liv, derfor arbejdes der
med §111-planen som grundlag for tilret-
telæggelsen af arbejdet. På kurset vil man
få metoder til at udarbejde planen sam-
men med beboeren og observationsmeto-
der i forhold til borgere, der ikke har et
verbalt sprog.

Projektopgave:
Der udarbejdes handleplaner for alle de
borgere der ønsker en. Flest mulige med-
arbejdere laver en plan. Afdelingslederen
fungerer som coach.

Deltagerne observerer kulturen hos hin-
anden. Er der rum for selvbestemmelse?
Hvordan fungerer det samlede system?
Status og oplæg til debat i netværket.

Tidspunkt: 19. – 21. november 2003 

Modul 3: Den individuelle plans
kulturændrende funktion
Modulet har fokus på organiseringen af
arbejdet i afdelingen. Skal der justeres i
arbejdsopgaver, arbejdsfordeling, arbejds-
tid og prioriteringer for at få planerne til
at blive en realistisk virkelighed?

Da samarbejdet er nøglen til succes, ar-
bejdes der med målrettet udvikling, team-
building og spørgeteknik. At matche den
enkelte medarbejders resurser med bor-
gernes ønsker og behov kan skabe energi
og udvikling. Der arbejdes endvidere med,
hvordan ændringerne i den daglige prak-
sis påvirker den enkelte medarbejders vær-
dier og afdelingens kultur.

Projektopgave:
Der udarbejdes en kompetenceplan for
medarbejderne og en årsplan, der angiver
de vigtigste prioriteringer i det pædagogi-
ske arbejde og en ansvars- og opgaveforde-
ling for afdelingen med udgangspunkt i
§111-planerne.

Tidspunkt: 26. – 27. februar 2004

Modul 4: Forandring og stabilitet skal
gå hånd i hånd
Nye arbejdsopgaver og nye holdninger
kan skabe stress og være årsag til fravær og
dårligt arbejdsklima. Derfor er det vigtigt
at skabe forandringer i det rigtige tempo.

Modulet vil omfatte refleksionsmetoder
og supervisionsmetoder, der kan bruges på
et personalemøde således, at den pædago-

giske debat og det indbyrdes samarbejde
bliver en del af hverdagen. Der vil også bli-
ve arbejdet med kvalitetsbegrebet og evalu-
eringsmetoder.

Tidspunkt: 13. – 14. maj 2004

Kursets omfang:
Kurset omfatter 4 moduler i løbet af et år.
Hvert modul er et internat á henholdsvis 2
eller 3 dages varighed, i alt 9 dage.
Modul 1: 22. – 23. september 2003
Modul 2: 19. – 21. november 2003
Modul 3: 26. – 27. februar 2004
Modul 4: 13. – 14. maj 2004

Kursusindhold:
Serviceloven, team-building, supervisions-
metoder, assertion, oplæg om magt og af-
magt, etik, værdiforankret ledelse og selv-
udvikling, autisme og neuropsykologi m.m.

Kursusform:
Der vil indgå mange øvelser, hvor deltager-
ne skal forholde sig til sig selv som afde-
lingsledere og til deres eget servicetilbud
og organiseringen af arbejdet. Deltagerne
vil fra gang til gang skulle løse en mindre
projektopgave. Opgaven har til hensigt at
formidle kursets indhold og vil involvere
personalegruppen i den afdeling, deltage-
ren er leder for.

Kursusmaterialer:
Kursusmaterialet vil kunne bruges som
deltagerens baggrund for formidling af
kursets indhold til personalegruppen.

Sted:
Årbyhus Kursuscenter, Asnæs syd for Ka-
lundborg.

Pris: Kr. 10.000,- excl. moms pr. deltager

Kursusledelse:
Lisbeth Bruus-Jensen har mange erfarin-
ger med udviklingsarbejde og har arbejdet
som selvstændig konsulent med imple-
mentering af Serviceloven i både amter og
kommuner siden 1998, både i form af per-
sonaleudvikling og kurser for brugere. Er
uddannet lærer, NLP-master og næsten
færdig som cand.pæd.psyk. (www.bruus.dk)

Majken Dumong har i 16 år været vice-
forstander og forstander på døgninstitutio-
ner for børn med socio-psykologiske pro-
blemer – samt børn med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser. Har sideløbende
holdt personaleudviklingskurser samt kur-
ser om autisme. Er uddannet lærer,
cand.pæd.psyk., autoriseret psykolog samt
systemisk ledelseskonsulent og uddannet
fra DISPUK. Arbejder nu som freelance-
konsulent primært med supervision og
personaleudvikling.

Tilmelding:
UDVIKLING – Sekretariatet
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens
tlf. 6471 5993 – fax: 6471 5992
e-mail: udvikling@nypost.dk

Udvikling’s Kursusafdeling tilbyder

Serviceloven
Dynamo for personaleudvikling



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

Udvikling er interesseret i artikler om boligudvik-
ling, dagtilbud, undervisning, uddannelse, fritid og
som noget helt naturligt noget om, hvordan bruger-
ene ser på tingene.

Har du lavet et spændende projekt eller en opgave i
forbindelse med din uddannelse, så send en artikel
om det til Udvikling.

Udviklingshæmmede der har lavet digtsamlinger,
postkort eller lignende kan få formidlet materialet
gennem Udvikling.

Grib pennen og brug fotografiapparatet og send en
artikel til Tidsskriftet Udvikling.

Redaktionen
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