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Udredning om personer 
med funktionsnedsættelser
Institut for Menneskerettigheder
udgiver senere på året en Udred-
ning om Personer med Funktionsned-
sættelser. Den menneskeretlige de-
finition af personer med funk-
tionsnedsættelser er personer, som
har en permanent eller forbigåen-
de fysisk, intellektuel eller sanse-
mæssig funktionshæmning. Perso-
ner med udviklingshæmninger el-
ler indlæringsvanskeligheder er så-
ledes omfattet af definitionen af
personer med funktionsnedsæt-
telser. 

Udredningen vil indeholde en
gennemgang af menneskeretlige
standarder af særlig betydning for
personer med funktionsnedsæt-
telser og vil pege på en række om-
råder, hvor Danmark bør gøre en
indsats for at sikre en effektiv be-
skyttelse af menneskerettigheder-
ne for personer med funktions-
nedsættelser. 

Hvad kan personer med 
funktionsnedsættelser bruge 
menneskerettighederne til?
Gammeldags medicinsk forståelse
Der har aldrig været tvivl om, at
mennesker med funktionsnedsæt-
telser, f.eks. personer med indlæ-
ringsvanskeligheder, ikke har sam-
me muligheder som andre men-
nesker for at deltage i samfunds-
livet på lige fod med andre. Indtil
1960’erne var den gængse forkla-
ring herpå ganske enkelt, at men-
nesker med indlæringsvanskelig-
heder er forskellige fra andre
mennesker, hvorfor de ikke kan
deltage i samfundslivet. Denne
medicinske forklaringsmodel fo-
kuserer på manglerne ved den

individuelle person med funk-
tionsnedsættelser, og bedre delta-
gelse søges derfor opnået gennem
kompensation til den enkelte person.

Nutidig menneskeretlig tilgang
Siden 1970’erne har man søgt at
forklare den manglende delta-
gelse med, at samfundet er indret-
tet på en sådan måde, at personer
med funktionsnedsættelser ude-
lukkes fra at deltage i samfundsli-
vet på lige fod med andre. Ud-
gangspunktet for den menneske-
retlige tilgang er, at personer med
indlæringsvanskeligheder har en
lige ret til deltagelse i samfundsliv-
et. Denne menneskeretlige for-
ståelse fokuserer på samfundsmæs-
sige strukturer som årsag til, at
personer med indlæringsvanske-
ligheder har ulige muligheder for
deltagelse. Lige muligheder for
deltagelse skal i overensstemmelse
med denne forståelse søges opnå-
et gennem en ændring af de sam-
fundsmæssige strukturer. Kompensa-
tion til den enkelte kan stadig væ-
re nødvendig, men kan ikke stå
alene. Der skal ændringer af sam-
fundsstrukturerne til.

Rettighedsbaseret tilgang
I den menneskeretlige forståelse
ligger tillige, at det er ikke til-
strækkeligt at anerkende, at per-
soner med funktionsnedsættel-
ser har lige ret til deltagelse i 
samfundslivet. De skal også gives
lige rettigheder i lovgivningen - rettig-
heder, som kan håndhæves ved domsto-
lene.

Menneskeretlige standarder 
for personer med 
funktionsnedsættelser

Personer med indlærings-
vanskeligheder – en overset gruppe
Da den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention af 1950 og FN
Konventionerne om henholdsvis
Borgerlige og Politiske Rettighe-
der samt om Økonomiske, Sociale
og Kulturelle Rettigheder af 1966
blev vedtaget, var det internationa-
le samfund ikke nået til den er-
kendelse, at personer med funk-
tionsnedsættelser udgjorde en
gruppe, som blev udsat for diskri-
mination på samme måde som
f.eks. kvinder og etniske minorite-
ter. Personer med funktionsned-
sættelser blev derfor heller ikke
nævnt i disse konventioner. 

I dag har det internationale
samfund erkendt, at personer
med funktionsnedsættelser udgør
en udsat gruppe i menneskeretlig
forstand. Hvis man har en funk-
tionsnedsættelse, så er der en sær-
lig risiko for, at man ikke vil blive
sikret en effektiv beskyttelse af si-
ne menneskerettigheder. I august
2002 blev det derfor besluttet, at
en FN konvention om lige rettig-
heder for personer med funktions-
nedsættelser skal udarbejdes. Den-
ne ny konvention vil præcisere,
hvordan de etablerede menneske-
rettigheder skal forstås i forhold til
personer med funktionsnedsæt-
telser. Konventionen vil pege på
de områder, hvor staterne vil skul-
le gøre en særlig indsats for at sikre
en effektiv beskyttelse af personer med
funktionsnedsættelser. Der er således
ikke tale om, at der skabes nye
menneskerettigheder for personer
med funktionsnedsættelser.

Selvom personer med funktions-
nedsættelser ikke har været nævnt
direkte i de vigtigste menneskeret-

Udviklingshæmning og
menneskerettigheder 
Af projektleder, cand. jur. Maria Ventegodt Liisberg, Institut for Menneskerettigheder, København.
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lige konventioner, har der imidler-
tid ikke været tvivl om, at disse
menneskerettigheder også gælder
personer med funktionsnedsæt-
telser. De internationale organer,
som er sat til at fortolke de inter-
nationale menneskeretlige stan-
darder har således også fortolket
dem i forhold til personer med
funktionsnedsættelser. 

For eksempel har den Europæi-
ske Menneskerettighedsdomstol i
Kutzner-sagen fra 2002 fastslået, at
forældre med indlæringsvanskelig-
heder i medfør af retten til familie-
liv har krav på støtte fra staten til
at være forældre. Sagen omhand-
lede en tvangsfjernelse af børn fra
forældre med indlæringsvanskelig-
heder. Domstolen fastslog, at det
udelukkende kan være lovligt at
tvangsfjerne børn fra forældre
med indlæringsvanskeligheder,
hvis barnets tarv ikke kan sikres
gennem støtte i hjemmet.  

Også for så vidt angår retten til
uddannelse har FN’s Menneske-
rettighedskomité for Økonomi-
ske, Sociale og Kulturelle Rettig-
heder fastslået, at personer med
funktionsnedsættelser så vidt mu-
ligt skal uddannes i det alminde-
lige skolesystem, som skal tilpasses
personer med funktionsnedsæt-
telser. 

Menneskerettighederne giver
således personer med indlærings-
vanskeligheder visse minimumsret-
tigheder, ligesom menneskerettigheder-
ne opstiller mål, som staten skal ar-
bejde hen imod for at sikre perso-
ner med funktionsnedsættelser en
effektiv menneskeretlig beskyt-
telse. Menneskerettighederne kan
imidlertid ikke være den eneste
løftestang, når samfundsmæssige
strukturer skal ændres. De enkelte
stater må selv, bl.a. gennem lovgiv-
ning, sikre en effektiv beskyttelse
af personer med funktionsnedsæt-
telser.

Behov for styrket indsats 
i Danmark
Som nævnt ovenfor er den men-
neskeretlige grundtanke, at sam-
fundsmæssige strukturer skal til-
passes, så bl.a. mennesker med

indlæringsvanskeligheder får lige
muligheder for at deltage i sam-
fundslivet. Hvor er det så vi i Dan-
mark har strukturer, som bør æn-
dres for at sikre en effektiv beskyt-
telse af personer med indlærings-
vanskeligheder? Er der områder,
hvor vi stadig ikke har sikret perso-
ner med indlæringsvanskeligheder
lige rettigheder?

I det følgende peges på tre om-
råder, hvor der er behov for nye
tiltag i Danmark, hvis personer
med indlæringsvanskeligheder
skal sikres en effektiv og rettig-
hedsbaseret menneskeretlig be-
skyttelse.

Ret til kompetencegivende uddannelse
Personer med indlæringsvanske-
ligheder har i dag ikke en egentlig
ret til en kompetencegivende ud-
dannelse. Det er i dag op til de en-
kelte amter at afgøre, hvilken type
uddannelse de vil tilbyde personer
med indlæringsvanskeligheder,
hvilket resulterer i, at beboere i
visse amter ikke har mulighed for
at få en kompetencegivende ud-
dannelse. Der er behov for, at Fol-
ketinget anerkender, at personer
med indlæringsvanskeligheder har
en lige ret til uddannelse og for, at
Undervisningsministeriet fastsæt-
ter bindende nationale standarder
for, hvad en sådan uddannelse
skal indeholde.

Ret til familieliv
Personer med indlæringsvanske-
ligheder sikres i dag ikke en effek-
tiv beskyttelse af deres ret til fami-
lieliv. Personer med indlærings-
vanskeligheder møder hindringer
i form af f.eks. vanskeligheder
med at få adgang til botilbud, som
er store nok til, at der kan etable-
res et familieliv. Der vil også være
situationer, hvor personer med
indlæringsvanskeligheder ikke får
tilstrækkelig støtte fra staten til at
være gode forældre.  Der er på
dette område behov for, at Folke-
tinget vedtager lovgivning, som
anerkender personer med funk-
tionsnedsættelsers lige ret til fami-
lieliv og behov for øget opmærk-
somhed herpå fra de administrati-

ve myndigheder på centralt og lo-
kalt niveau.

Retten til arbejde
Det er positivt, at der i Danmark
nu er kommet øget fokus på, at
personer med indlæringsvanske-
ligheder ikke nødvendigvis skal
gemmes væk i beskyttede værkste-
der. Der er allerede i visse kommu-
ner taget skridt til, at personer
med indlæringsvanskeligheder
kommer ud på det almindelige ar-
bejdsmarked. Folketinget og de
centrale myndigheder bør aner-
kende personer med indlærings-
vanskeligheders lige ret til arbejde
på det almindelige arbejdsmarked
og gøre en styrket indsats for, at
lokale myndigheder og private og
offentlige arbejdsgivere bliver op-
mærksomme herpå.

Forbud imod diskrimination
I Danmark har vi udelukkende et
forbud imod diskrimination på
grund af handicap i Lov om For-
bud mod Forskelsbehandling på
Arbejdsmarkedet. Personer med
funktionsnedsættelser skal have en
ret til ikke at blive diskrimineret
også uden for arbejdsmarkedet.
For eksempel skal det være for-
budt for en restaurant at nægte at
servere for personer med funk-
tionsnedsættelser eller for et flysel-
skab at nægte at sælge de billigste
flybilletter til personer med funk-
tionsnedsættelser. 

Konklusion
Også i Danmark er der behov for
en øget indsats for at sikre perso-
ner med funktionsnedsættelser,
herunder personer med indlæ-
ringsvanskeligheder, en effektiv
menneskeretlig beskyttelse. Oven-
for peges på nogle enkelte rettig-
heder, hvis effektive beskyttelse
kræver en øget indsats i Danmark.
Herudover er der imidlertid be-
hov for en tilbundsgående under-
søgelse af, hvordan personer med
indlæringsvanskeligheder sikres
en effektiv nydelse af samtlige bor-
gerlige, politiske, økonomiske, so-
ciale og kulturelle menneskerettig-
heder. 



På mange servicetilbud har man et
brugerråd – akkurat som man skal
ifølge § 112 i serviceloven, men
mange brugere og pædagoger op-
lever at brugerrådene ikke rigtig
kommer til at få en reel betydning
eller aldrig når til at bestemme an-
det end aktiviteter og farver på
væggene.

Denne artikel og artiklen ”Gode
råd fra fællesrådet i Kulturhuset”
er skrevet på baggrund af inter-
views med brugerråd, der har ud-
viklet sig meget, måske fordi de
har fået reel kompetence. 

Selv synes jeg at hele diskussio-
nen omkring selvbestemmelse og
brugerindflydelse nu skal rettes
mod brugerne og deres mulighe-
der for at udvikle den nødvendige
kompetence til at have indflydelse.
Der er brug for at udviklingshæm-
mede selv kommer til orde i alle
de sammenhænge, der handler
om deres egne forhold, og det er
vigtigt, at de der har lært det, viser
vejen for andre.    

Et interview med Brugerrådet 
i Støttecentret Huset i Ølbycentret
Som konsulent i Huset har jeg set
udviklingen i brugerrådet. Jeg har
længe bedt både brugerrådet og
personalet om at skrive en artikel
om deres arbejde.

- Det vil vi da gerne, har de sagt.
Men så sker der lige et eller andet,
og sådan er det jo. Men da jeg sy-
nes, at Brugerrådet i Huset er nået
langt, og har meget at fortælle,
som andre kan have glæde af at
høre, så tog jeg på besøg hos dem,
fik kaffe og lavede dette interview,

i håb om at andre kan få inspira-
tion fra: Heidi Hansen, Mogens
Rene Theil Pedersen, Charlotte
Mikkelsen, Benny Martin Larsen,
Johnny Winther og Henrik Johan-
sen, der sidder i Køge kommunes
handicapråd. 

Jeg spurgte: Hvad er det vigtige
ved at have et brugerråd.

Heidi og Benny svarede: Det vig-
tige er, at vi er med til at bestem-
me, hvad der skal laves i Huset. Vi
bestemmer ferieplanerne for os al-
le sammen, vores udflugter og så
er vi med til at ansætte, når vi skal
have nyt personale.

- Før i tiden havde vi kun et café-
råd, nu har vi brugerrådet. Det be-
tyder, at vi også kan tale om, hvor-
dan vi synes man skal have hjem-
mevejledning.

- Det er fx noget af det, vi spurg-
te om, da vi skulle ansætte en ny
medarbejder fortæller Johnny, der
selv deltog i den sidste ansættel-
sessamtale, hvor der skulle ansæt-
tes en pædagog til hjemmevejle-
derteamet.

- Vi spørger fx om, hvad de vil
gøre, hvis de kommer til en lukket
dør. Og hvis de så svarer, at de vil
ringe på og ringe på telefonen, så
er det ok. Men hvis de vil blande
sig for meget, så går det ikke – de
skal ikke stille for personlige
spørgsmål, og de skal ikke kom-
me, hvis vi ikke vil have dem ind.

Benny sidder lidt om tænker og
siger så: Jeg vil selv bestemme,
hvem der må sige noget i min
egen stue. Jeg kan ikke lide, hvis
hjemmevejlederen kun snakker
med min kone, og slet ikke hvis de
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Voksne mennesker taler for sig selv
– også udviklingshæmmede
Af psykolog Lisbeth Bruus-Jensen, Strandvej 8, Køge, www.bruus.dk

Støttecentret Huset i Ølby er et
støttecenter for voksne udvik-
lingshæmmede i Køge kommu-
ne. De mennesker, der kommer
i Huset får også besøg af en af
de hjemmevejledere, der er til-
knyttet Støttecentret. Huset har
de sidste par år været inde i en
omstrukturering. Huset tilbyder
hjemmevejledning i hjemmet,
mulighed for at deltage i aktivi-
teter og mulighed for at komme
i cafeen. Der er oprettet flere
frivillige jobs i cafeen, som nu
varetages af de udviklingshæm-
mede selv, og det er drømmen
at udvikle stadig nye menings-
fulde jobs i takt med, at det kan
lade sig gøre at skabe dem eller
finde dem - også uden for Hu-
sets rammer. Samtidig satses der
på at give brugerne af cafeen
nogle aktivitetstilbud, som giver
dem mulighed for at lære noget
og for at komme i kontakt med
omverden. Det kan fx være sær-
lige slankehold, malerkurser på
aftensskolen, osv.

I forhold til selve hjemmevej-
ledningsopgaven er der en høj
faglig profil, så det personale,
der primært har denne opgave
har særlig viden omkring typi-
ske problemstillinger for udvik-
lingshæmmede. Det kan være
områder som psykiske proble-
mer, kost, tidlig demens m.m.
Samtidig med alt dette har der
hele tiden været fokus på at styr-
ke brugerrådets indflydelse. 
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to snakker hen over hovedet på
mig. 

Brugerrådet har flere funktio-
ner, fortæller Heidi. - Faktisk er
det os, der tager det op, hvis der
er nogen, der råber op i cafeen. Vi
snakker om det, siger til personen,
at han skal slappe af. Vi vil ikke ha-
ve ballade. Brugerrådet har be-
stemt, at vi skal have det godt i ca-
feen, så når man er i brugerrådet,
så skal man snakke med alle.

Mogens fortsætter: Vi er rigtig
glade for, at vi nu selv styrer cafe-
en. Det er os brugere, der laver ar-
bejdet i cafeen. Nogle laver mad,
nogle vander blomster, nogle fyl-
der op i køleskabet. Det er ikke
mere personalet, der gør det – det
er os, og det er dejligt, at vi selv la-
ver tingene, så er det nemlig os,
der får erfaringer med det vi laver,
i stedet for at det er personalet,
der får det. Vi er fx meget glade
for, at vi nu kan komme på hygiej-
nekurser. Det er så vigtigt at få pa-
pir på det, vi kan, og det betyder
jo også, at det kun er dem, der har
været på kursus, der må lave mad. 

Jeg spurgte brugerrådet: Hvis nu
I skulle fortælle politikerne i jeres kom-
mune, hvad der er vigtigst for jer,
hvad ville I så sige til dem:

Der er stille rundt om bordet,
indtil Benny siger: - Det er vores
hjemmevejledning. Vi kan ikke
undvære at få hjælp til at læse bre-
ve, styre økonomien og gå på ind-
køb. 

- Men Huset er også vigtigt, skyn-
der Mogens sig at sige.

- Det sammenhold vi har her, det
kan vi ikke undvære. Hvis ikke vi
kunne komme her, så skulle man
sidde derhjemme og kede sig. Det
bliver man ked af og usikker, for
man skal ud at opleve noget.

- Ja, fortsætter Benny, det er
godt at vi kan spise sammen, det
er det vigtigste, vi gør her. 

Men de aktiviteter vi har her,
som slankehold og svømning, det
er også godt. Der er ikke mange af
os, der ville komme ud til noget,
hvis ikke pædagogerne hjalp os. 

Ja, siger Johnny, pædagogerne

skal lige sparke én i røven – man
skal have et puf, for at komme ud. 

Det er nemlig rigtigt, fortsætter
Mogens, man skal klatre op over
planken – stille og roligt. Jeg har
prøvet at sidde derhjemme og kik-
ke ud. Jeg kendte én, der hængte
sig af bare ensomhed.

Kan jeres cafe være åben for alle,
spørger jeg? 

Nej, bliver der svaret med høje
stemmer – hele vejen rundt om
bordet. Det her sted kan ikke være
åbent for alle. Det vil ikke være
godt for os, så ville vi få det skidt,
siger Heidi og Charlotte.

Her er der sammenhold, kam-
meratskab og venskab – og det er
det der tæller. Mange af os har
prøvet at blive mobbet. 

- Jeg blev mobbet i 6 år, fortæller
Mogens. Det var frygteligt. Mob-
ning er farligt, man kan blive træt
af livet. Her mobber vi ikke. Her
lægger vi mærke til, om der er no-
gen, der har det skidt, og hvis der
er én, der er indlagt på hospitalet,
så tager vi på besøg.

- Ja, jeg kan godt lide at snakke
med én, der har brug for det, så
får jeg et smil, og så bliver jeg jo
også selv glad, siger Heidi og smi-
ler.

- Man kan da også komme til os i
brugerrådet, hvis man har et pro-
blem med en hjemmevejleder, for-
tæller Benny. 

- Jamen, hvis det er for person-
ligt, så må man gå til bossen, me-
ner Johnny. 

- Egentlig så synes jeg ikke, at
politikerne skal blive siddende på
deres bænke oppe i kommunen,
de skulle tage og komme herned
og se, hvad vi laver og hvem vi er –
siger Benny tænksomt. 

- Vores familier kan da også blive
inviteret, men de skal bare ikke
have noget at skulle have sagt. De
skal i hvert fald ikke sidde i vores
brugerråd. Vi er voksne menne-
sker og vi kan klare os selv. De kan
blive derhjemme og drikke deres
kaffe, eller gå med hunden, de
kan såmænd låne min, tilføjer Mo-
gens og griner.

Vi lærer meget af at være med i
Brugerrådet. Noget af det spæn-
dende er, at vi besøger andre bru-
gerråd. Vi har besøgt ét – Magne-
ten, der bestemmer brugerrådet
det hele. Det er vigtig, for os at se,
hvordan andre gør. Vi kunne godt
tænke os at besøge nogle flere
brugerråd.  Komme til Grønland
eller om ikke andet så over på den
anden side af Storebælt. 

Foreløbig er udviklingshæmme-
de i Køge kommune repræsente-
ret i handicaprådet. Det er en
paraplyorganisation for alle handi-
cappede i kommunen, fortæller
Henrik, som sidder i rådet. Jeg sid-
der der som suppleant, så jeg har
ikke stemmeret, kun taleret.  Når
jeg deltager i rådet, så har jeg min
støtteperson med. Det er godt. Jeg
lærer noget nyt hver gang jeg er
der, og når det handler om noget,
jeg ved noget om, så siger jeg no-
get.

Efter dette besøg, så kan jeg jo
ikke andet end håbe på, at der er
nogen, der spørger Henrik om no-
get, når han nu har taleret og end-
nu ikke stemmeret i Handicaprå-
det, for brugerne af Huset ved
nok, hvad de mener og kan sag-
tens tale for sig selv. 
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Kulturhuset i Odense ligger på
den gamle Rytterkaserne. Et
smukt sted, tæt på banegården.
Det er nemt at komme dertil, og
det er dejligt at være i de store
smukke rum, hvor lyset strømmer
ind på de gode dage. I huset arbej-
der der …voksne udviklingshæm-
mede. De arbejder enten i Cafe
Klare, kunstværkstedet Prospect
Art, Bali prospect Music eller på
Værkstedsskolen, hvor man væver.
Alle værkstederne er nu en del af
den beskyttede beskæftigelse i
Odense kommune. Desuden er
der i Kulturhuset et fritidstilbud til
unge handicappede og et unge-
projekt, som sandsynligvis bliver et
permanent tilbud i kommunen. 

Det helt særlige ved Kulturhuset
er, at det er brugernes eget hus.
Det vil sige, de ejer det ikke, men
de har selv været med til at udfor-
me ideen og lave værdigrundlaget.
Fællesrådet består af repræsentan-
ter for alle værksteder og en per-
sonalerepræsentant. Det er det or-
gan, der styrer den demokratiske
proces i huset. Det er denne pro-
ces artiklen handler om. 

Jeg har som psykologisk konsu-
lent været med fra den spæde
start. Artiklen er skrevet på bag-
grund af mine erfaringer, refera-
ter fra kurser, virksomhedsplanen
og en debat i Fællesrådet som er
refereret af personalerepræsentan-
ten.

Brugerne var med fra begyndelsen
Det begyndte med begyndelsen,
og den lå på et vandrerhjem i
Odense, hvor en af kommunens
ledende hjemmevejledere havde
samlet ca. 20 brugere af kommu-
nens tilbud til en debat omkring
kulturhuset.

Som Fællesrådet siger: Det var
godt at politikkerne lyttede til de udvik-
lingshæmmede og vi fik Kulturhuset.

Det at få lov til at være med til at be-
stemme og have ansvar er med til at
udvikle os, vi bliver stærkere. Det er en
god ting at vise, hvad vi kan - vi er ik-
ke grønskollinger, vi er stolte over at
have været med til at starte noget nyt.

Før kulturhuset var en realitet,
lå de forskellige projekter rundt
om i Odense. De var små selvstæn-
dige grupper med hver sin ildsjæl
som drivkraft. Ildsjæle, der kunne
og ville noget særligt med udvik-
lingshæmmede i byen. Et besøg
ude på Prospect Art på havnen,
hvor de holdt til dengang, før Kul-
turhuset, fortalte mig at det var
noget helt særligt. Her var det ik-
ke handicappet, der var i fokus,
men faget. Her lod man ikke som
om man var kunstner, man var
det. Lederen af stedet og alle
kunstnerne var da også meget ner-
vøse for at skulle slås sammen med
de andre sikkert ligeså selvstændi-
ge projekter. 

Fællesrådet fortæller: Flere af os
havde fået nok af store grupper på

værkstederne, og det var en af grunde-
ne til, at vi tidligere havde valgt at ar-
bejde i et lille projekt. Så vi var meget
spændte på at blive slået sammen. Vi
var blevet vant til at være i små grup-
per med tæt sammenhold, nu skulle vi
lære en masse nye at kende.

Når flere kulturer skal mødes er 
det en opgave – også i et kulturhus
Det var ikke kun brugerne, der var
nervøse for at blive væk i fællesska-
bet, det samme gjaldt de ledende
ildsjæle, der hver især medbragte
kultur, ideer og særlige forudsæt-
ninger som helst ikke skulle æn-
dres for meget. Det var da i hvert
fald helt sikkert at ledes ville ingen
– heller ikke lederen. 

Da jeg var sammen med perso-
nalegruppen den første gang, var
der spændinger i luften, der hand-
lede om at passe på sit territorium
og sørge for, at ingen fik mere
magt end andre samtidig med, at
opgaven lød på samarbejde. Det
undrer nok ingen, at det er van-
skeligt at slå flere kulturer sam-
men til en. Det bemærkelsesværdi-
ge i denne sammenhæng er, at det
efter alles mening, er lykkedes ret
godt. 

Kerneydelsen er brugernes 
oplevelse af at blive hørt
Årsagerne til succesen er selvfølge-
lig mange, men jeg tror, at det har
haft en særlig betydning, at fokus

Gode råd fra fællesrådet
i kulturhuset
Af psykolog Lisbeth Bruus-Jensen, www.bruus.dk
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hele tiden har været på kerne-
ydelsen, nemlig brugernes ønsker
til deres kulturhus. Det blev defi-
neret fra start, at der skulle være
en udstrakt brugerindflydelse. Det
medførte, at der har været flere
kurser for Fællesrådet og den sam-
lede brugergruppe. Endvidere har
personalegruppen og Fællesrådet
haft kurser sammen. 

Fællesrådet husker: Vi var
spændte på kurset. Hvor meget ville vi
blive hørt. Det var en helt ny situation
at være på kursus sammen med perso-
nalet og være lige. Hvordan ville de
være sammen med os og ville de lytte?
Koden blev brudt, da personalet ikke
sad ved et bord for sig selv. Vi var
blandet, også da vi spiste. Der snakke-
de vi om mange ting. 

Det var godt at personalet lyttede. De
gav også igen, for sådan er vi her. Vi
bliver respekteret som voksne menne-
sker.

En ting har særligt fæstnet sig i
bevidstheden hos Fællesrådet, det
var da personalet på et af de fælles
kurser kom til at snakke pæda-
gogsnak. Det blev nemlig stoppet
af brugerne, fordi samtalen ikke
mere være fælles. Som de siger:

Gennem hele det her forløb, kurserne
og hvad vi ellers har lavet, har vi lært
hinanden bedre at kende, både brugere
og personale. Det betyder, at vi ikke er
bange for at sige noget.

Det har været væsentligt, at bru-
gerne hele tiden har været involve-
ret på lige fod og samtidig med
personalet. Det har betydet, at alle
de samtaler, som et personale nor-
malt har om, hvor de skal hen og
hvorfor, hele tiden er blevet regu-
leret af den virkelighed, som bru-
gernes opfattelse og meninger er.
Brugerne har sagt, at de vil lære
noget, og så har personalet haft
diskussioner om pædagogik og læ-
ring – ikke omvendt. 

Et af de første kurser for Fælles-
rådet handlede om Serviceloven
og de rettigheder man har som
borger, der skal have en særlig
støtte. Her som andre steder, hvor
jeg har holdt den slags kurser, var
det nødvendigt at sige tingene lidt
firkantet. Puffe og skubbe til bru-

gerne, så de kan mærke at de i fæl-
lesskab kan noget. Som Fællesrå-
det siger:

Lisbeth kom med råd. Gav brugerne
et spark - vi blev mere bevidste.

Vi kan mærke, at det også har været
godt for personalet, de har også lært
noget.

Det er godt, når der kommer én ude-
fra, der kan sige til personalet, at de
skal stikke en finger i jorden.

Medbestemmelse er 
noget man lærer
I Fællesrådet oplever man, at Ser-
viceloven har medført nogle æn-
dringer hos personale både i botil-
budene og i Kulturhuset. Som de
siger: Vi kan godt mærke, at personale
generelt tænker anderledes. Tidligere
har personalet rundt omkring bestemt
meget mere, indrettet og planlagt tinge-
ne på forhånd. 

Men der er stadig forskel på perso-
nale, nogen er nemmere at komme ind
på end andre.

Det er godt, at der bliver lavet bru-
gerkurser, for det er vigtigt at vi lærer
medbestemmelse. Det er også vigtigt, at
institutionerne fremover vælger at bru-
ge penge på at sende personalet på
kursus om dette.

Fællesrådet kommer her ind på
min personlige kæphest, nemlig at
medbestemmelse ikke er noget
man får, men noget både brugere
og personale lærer. Brugernes
medbestemmelse skal være en del
af relationen til personalet. Hvil-
ket er en af årsagerne til, at man
ikke kan holde brugerkurser uden
personalekurser (og heller ikke
burde det omvendte.) Bliver der
ikke taget i mod brugernes initiati-
ver i personalet, så kan man holde
nok så mange brugerkurser. 

Fællesrådet fortæller: Der var og-
så medbestemmelse tidligere, men det
var på en anden måde. Vi er flere, der
har siddet i råd rundt omkring, men
det var ikke de helt store ting, vi snak-
kede om. Vi havde en oplevelse af, at
mange af tingene blev glemt, ikke ned-
skrevet, ikke taget op eller gjort noget
ved. Nogle af os har oplevet at blive
mobbet af personalet, hvis man sagde
for meget. Der blev ikke lyttet. Men det

har vel også ændret sig andre steder.
Og vi er blevet bedre til at sige til og fra
og røre på os.

Et levende værdigrundlag 
og en virksomhedsplan i brug
Som så mange andre steder har
Kulturhuset et værdigrundlag og
en virksomhedsplan. Her er arbej-
det et resultat af et samarbejde
mellem hele brugergruppen og
personalegruppen. I erkendelse af
at både brugere og personale er
interessenter i Kulturhuset, blev
der afholdt kurser for Fællesrådet
og personalegruppen hver for sig.
Begge parter lavede derefter et
oplæg til den samlede brugergrup-
pe i form af debatteater, hvor vær-
dierne blev besluttet. Udmønt-
ningen af værdierne i udsagn blev
lavet af Fællesrådet, de pædagogi-
ske mål blev lavet af personalet. 

Der blev i alt lavet fem værdier
som herefter skulle være en rød
tråd i arbejdet. 

DET ER VÆRDIFULDT AT 
KULTURHUSET KAN DANNE
RAMME OM UDVIKLINGS-
HÆMMEDES EGEN KULTUR,
FORDI VI MENER AT FÆLLES-
SKABET MED LIGESTILLEDE
ER EN FORUDSÆTNING FOR
LIVSKVALITET

DET ER VÆRDIFULDT AT
VÆRKSTEDERNE I KULTUR-
HUSET FUNGERER SOM 
PROFESSIONELLE MILJØER
HVOR BRUGERNE I TRYGGE
RAMMER OPLEVER AT 
UDVIKLE SIG PERSONLIGT
VED AT LÆRE ET FAG.

DET ER VÆRDIFULDT AT 
KULTURHUSET RUMMER 
MULIGHED FOR AT BRUGER-
NE KAN MØDE MENNESKE-
LIGHED OG STØTTE.

DET ER VÆRDIFULDT AT 
KULTURHUSET ER ÅBENT I
FORHOLD TIL OMVERDENEN,
FORDI VI ØNSKER AT UDVIK-
LE OS OG VÆRE I KONTAKT
MED DET ØVRIGE SAMFUND. 
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Kulturhuset i Odense ligger på den gamle Rytterkaserne. Et smukt sted, tæt på banegården. Det er
nemt at komme dertil, og det er dejligt at være i de store smukke rum, hvor lyset strømmer ind på de go-
de dage.
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DA KULTURHUSET ER DE 
UDVIKLINGSHÆMMEDES 
HUS, ER DET VÆRDIFULDT AT
BRUGERNE AF KULTURHUSET
HAR STOR INDFLYDELSE. 

Virksomhedsplanen er rettet mod
kommunens forvaltning. Som det
fremgår, er teksten overordnet.
Formuleringerne er svære at forstå
for alle brugere, og frem for alt er
den nem at glemme. Planen er en
beskrivelse af arbejdet og kvalite-
ten, men skal den bruges i hverda-
gen, må der arbejdes videre.
Nedenstående værdi har jeg valgt
at pinde ud, fordi den er et eksem-
pel både på det arbejde, der blev
lavet med alle værdierne, men og-
så på et ønske og et behov jeg ofte
møder på arbejdspladser for ud-
viklingshæmmede.

DET ER VÆRDIFULDT AT
VÆRKSTEDERNE I KULTUR-
HUSET FUNGERER SOM 
PROFESSIONELLE MILJØER
HVOR BRUGERNE I TRYGGE
RAMMER OPLEVER AT UDVIK-
LE SIG PERSONLIGT VED AT
LÆRE ET FAG.

Brugerne mener det handler om: 
• Det er vigtigt, at det værksted vi 

arbejder i opleves som et trygt 
sted at komme. Et sted, hvor vi 
hjælper og støtter hinanden, 
når vi har brug for det.
Vi skal give hinanden opbak-
ning og de ledere vi har, skal 
medvirke ved at skabe rammen.

• Det er vigtigt, at vi oplever vores 
værkstedsgruppe som et fortro-
ligt sted, derfor har vi alle tavs-
hedspligt og lederen skal være 
god til at opfange den enkelte 
bruger.

• Det er vigtigt, at der er arbejds-
ro på værkstederne, derfor er 
det er i orden at et værksted luk-
ker dørene og ikke vil forstyrres.

Derfor synes brugerne at følgende
principper skal gælde i 
værkstederne / projekterne:
• Det er vigtigt, at vi føler, at det vi 

laver er værdifuldt, derfor skal 
værkstedernes produkter have 
så høj kvalitet, at mennesker 
udenfor kulturhuset ønsker at 
bruge det.

• Når man arbejder i et værksted, 
skal man brænde for det og ville 
det.

• Man starter med at komme på 
besøg eller i praktik

• Der er indkøringsperiode, hvor 
man skal finde ud af, hvordan 
man opfører sig på værkstedet.

• Det er lederen der bestemmer i 
sidste ende, hvem der skal an-
sættes, men vi skal høres.

• Vi skal arbejde som et team, og 
det betyder at vi hjælper med de 
opgaver, der er – hvis der er en 
der syg.

• Det er vigtigt at den enkelte 
medarbejder har sine egne op-
gaver og faste ansvar.

• Man skal så vidt muligt kunne 
holde sin plads i tre måneder, 
hvis man i en periode vil prøve 
noget andet – tage på højskole 
eller lignende. 

• Hvis man har det skidt, og har 
brug for hjælp er det lederens 
opgave at tage kontakt til sags-
behandler eller lign.

• Gruppen skal støtte op om den, 
der har det skidt.

Derfor mener brugerne at man 
som ansat i Kulturhuset:
• Skal man kunne det fag man ar-

bejder med og samtidig have 
pædagogiske erfaringer.

• Man skal være i stand til at lytte, 
være tålmodig og forstå den en-
kelte bruger.

• Man skal opfatte brugerne som 
ligeværdige mennesker

• Man skal være i stand til at kun-
ne snakke om følelser 

• Man skal respektere brugeren 
for det han eller hun kan 

• Man må aldrig snakke over 
hovedet på brugerne.

Personalet har derfor følgende mål:
• At den enkelte bruger og perso-

nale har en opgave og rolle, 
som er veldefineret.

• At vores opgave som personale 
er at vise nye veje og mulighe-
der

• At vi som personale altid forhol-
der os til det individuelle men-
neske.

• At vi har udgangspunkt i det en-
kelte menneskes resurser

• At vi tager det enkelte menne-
skes egne grænser alvorligt og 
styrker den enkelte i at sige til 
og fra.

• At vi som personale styrker den 
enkeltes personlige kvaliteter og 
egenskaber.

• At vi som personale opfatter fæl-
lesskabet og den opgave, der lø-
ses som ”opdragende” for indivi-
det frem for pædagogen (fx at 
et ansvar for en opgave frem for 
en besked fra personalet) 

• Der skal skabes tid til læring og 
det skal planlægges.

• I Klub Nova – handler opgaven 
om personlig udvikling, dvs. at 
brugernes evne til at udtrykke 
sig, have en mening, vælge og 
lære sociale færdigheder er højt 
prioriteret.

Personalet mener: 
• At både brugere og personale 

skal have kurser med professio-
nelle undervisere

• Materialerne der bruges skal væ-
re professionelle – fx musikin-
strumenterne.

• Produktet er væsentligt – der 
skal være et mål med opgaven.

• Spontane handlinger skal så vidt 
muligt være opgave orienterede. 
Dvs. at en tur fx relaterer sig til 
projektet.

• De fysiske rammer skal være ok 
og vi sætter ikke aktiviteter i 
gang der ikke er plads til.

• De fysiske rammer skal afspejle 
aktiviteten

Værdigrundlaget omsat 
til hverdagsfortællinger
Men igen er det bare ord. Ord der
kan gøre en forvaltning tryg, men
nemt forbliver ord på papir, som
ingen læser, og stadig er svære at
forstå for de brugere, der ikke selv
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sidder i et brugerråd. Derfor ar-
bejdede vi videre. Hvert værksted
formulerede deres egne udlæg-
ninger af værdierne i form af små
hæfter, hvor brugerne skulle lave
fortællinger, der viste hvordan
værdien blev udmøntet i hverda-
gen. Alle disse hæfter bliver i dag
brugt som informationsmateriale
både i forhold til kommunen og
brugere, der kunne have lyst til at
arbejde i Kulturhuset. 

Nedenstående er et eksempel
fra Prospect Art´s værdihæfte /
drejebog. Alle værdier er illustre-
ret ved hjælp af fotos.

DET ER VÆRDIFULDT AT 
KULTURHUSET KAN DANNE
RAMME OM UDVIKLINGS-
HÆMMEDES EGEN KULTUR,
FORDI VI MENER AT FÆLLES-
SKABET MED LIGESTILLEDE
ER EN FORUDSÆTNING FOR
LIVSKVALITET

Kim Allan kommer mandag mor-
gen med tårer i øjnene og er bund
ulykkelig over at føle sig så ensom
i verden. Freddy, Rene, og Leila,
som er på visit fra et af de andre
projekter i huset, spørger til hvor-
dan weekenden er gået.

Har du være alene hele weeken-
den, spørger Rene. 

Nej, siger Kim Allan, hvis jeg var
alene ville jeg virkeligt være gået
ned. Men jeg har heller ikke for-
talt til nogen, at jeg har det sådan. 
Hvorfor ikke? spørger Rene.

Fordi jeg blev så ked af det, da
min bedste ven endnu en gang ik-
ke ville besøge mig. Sådan har det
været længe. Han vil heller ikke
fortælle mig, hvad det er galt med
mig, så jeg kunne rette på det. Jeg
bliver så ked af det, når folk er så
uærlige. 

Er det da noget galt med dig?
spørger Rene.

Ikke så vidt jeg ved, svarer Kim
Allan.

Ville du ikke blive endnu mere
ked af det, hvis han sagde, at du
var den største idiot? spørger Re-
ne.

Muligvis, men så havde jeg da
noget at rette mig efter, svarer
Kim Allan. 

Hvad vil du bruge det til at få at
vide, at du er en idiot? spørger Re-
ne.

Det ved jeg faktisk ikke, svarer
Kim Allan.

Vi sidder alle lidt tavse og tæn-
kende, mens Kim Allan tørrer en
tåre.

Leila siger så: Ved du hvad Kim
Allan, det er ingen her, der synes
du er en dum idiot. Vi kan faktisk
alle lide dig. Det gode ved det her
sted, er at man kan snakke om alt.

Ja, men jeg savner min ven, si-
ger Kim Allan.

Så kommer Hans Peder ind ad
døren og bliver sat ind i proble-
met.

Han tænker et stykke tid, tæn-
der piben og siger: Drop den ven,
det er ikke en ven, når han ikke gi-
der have kontakt med dig. Så skul-
le du måske blive mere opmærk-
som på, at her er der flere, der
gerne vil i kontakt med dig. Men
jeg tror ikke du ser det. Jeg ken-
der det fra mig selv, når det hele
går i sort. Så ser jeg ingen ting.

Der bliver rundhåndet uddelt
knuser og skulderklap.

I har sikkert ret, og jeg skal prø-
ve at tænke over det, svarer Kim
Allan.

Hans Peder tilbyder, at han altid
kan komme og vende tingene
med ham.

Det skaber en rolig stemning,
efter lidt snak om løst og fast går
alle i gang med dagens arbejde.

Om værdihæfterne siger Fælles-
rådet i dag: Det har også været godt
at lave drejebøgerne, vi har fået meget
ros, folk ville gerne have dem.

Det var måske en idé at søge fonde
til at få dem trykt igen. Måske skulle
de samles i en bog.

Det er en god ide at give videre til
andre, hvis de skal starte noget nyt op.

Hæfterne bruges stadig i værk-
stederne, næsten to år efter de
blev lavet, f.eks. til at erindre hin-
anden om, hvad der er aftalt om
måden at være sammen, arbejde

på osv. Når der er uenigheder ta-
ges de frem og grundlaget diskute-
res igen. 

Fællesrådet har både ansvar, 
kan bruges til noget og kan se 
ud over sig selv
Fællesrådet er på valg hvert andet
år, så en del er skiftet ud i forhold
til det oprindelige råd, men der er
ingen tvivl om, hvad der er deres
kompetencer, og hvad de selv op-
lever at have indflydelse på. 

Fællesrådet har indflydelse på:
• Hvilke aktiviteter der foregår i 

huset
• Hvor mange besøg og hvornår
• Indretning af fællesarealer og 

indkøb her til 
• At der er en rygepolitik og at 

der ikke må ryges hash 
• At der ikke må være fulde men-

nesker i cafeen.

Fællesrådet har ansvar i forhold
til:
• Ansættelse af personale: For-

mand og en bruger fra det på-
gældende værksted skal deltage 
i ansættelsesudvalget – eller 
næstformanden.

• Ved ansættelser, er det brugerne 
der fortæller om huset.

At samarbejdet med personalet
foregår:
• Ved deltagelse af et personale i 

fællesrådets møder, som skriver 
referat og virker som bindeled 
til personalet.

Fællesrådet ønsker ikke ansvar i
forhold til økonomi eller ansøg-
ninger om penge. 

Projekterne skal bestemme
indenfor egne døre. Fællesrådet
har ikke indflydelse her. 

Et af de store problemer, der of-
te er omkring et brugerråd, er at
give det legitimitet både hos bru-
gere og personale. Hvad er det
egentligt, de kan bruges til andet
end at sidde til møder? Er det mu-
ligt at have opgaver, der sætter
brugerrådet ”over ” andre bruge-
re? 
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I den forbindelse synes jeg, det
er bemærkelsesværdigt, at Fælles-
rådet selv var opmærksom på, at
der i deres midte er et tilbud for
mennesker med store kommuni-
kationsvanskeligheder og særlige
behov. Da Klub Novas brugere
vanskeligt kan sidde med i et mø-
de, blev det besluttet:

At samarbejdet med fritidstilbud-
det - Klub Nova foregår ved:
• Vi har en forpligtigelse overfor 

Klub Nova´s brugere, fordi de 
ikke selv kan udtrykke sig. Vi

skal lære dem at kende og de skal
føle at de hører til, derfor vil vi be-
søge dem en af gangen, så vi ved,
hvad de mener. 

Fællesrådet oplever selv at folk
er positive overfor dem, og at per-
sonalet lyttet til dem. 

Vi kan godt se, at der er meget at se
til, men der bliver lyttet i det omfang,
at der er penge til det. 

Det kører godt.
Vi vil have at der skal være en dia-

log. Vi vil vide, hvad der snakkes om.
Vi ved godt, at det måske ikke er alt
der komme os ved, men det, der kom-
mer os ved, skal vi have at vide. 

F. eks. vil vi have svar på de spørgs-
mål, vi stiller personalet, og det kan de
stadig blive bedre til at respektere. 

Fællesrådet lister op hvad der er
sket det sidste år, og siger: Vi har
fået mange ting
• Fællesrådet kæmpede for p. pladser 

til Kulturhuset, det fik vi.
• Vi har fået en lækker biograf. Det er 

en god sal også med plads til fest.
• Det kongelige bryllup var godt for os. 

Vi havde fået at vide at det blev for 
dyrt, men vi sagde, at vi hver især 
godt kunne betale 100 kr. - det blev 
rigtig godt.

• Så har vi fået de kids ting/ lys.
• Turen til Tivoli var god.
• De nye tiltag med aftenskolen glæder 

vi os også til.
• Vi har foreslået noget med blomster, 

men der er ikke sket noget i den sag 
endnu.

Fællesrådet er også enige om, at
lederen er en god chef. Han er

god til at skaffe penge, og han lyt-
ter til brugerne. Personalet er hel-
ler ikke bange for nye ting og beg-
ge ting er vigtige for huset.

Som en del af Fællesrådets ar-
bejde er der kontakt til brugerråd
andre steder. Et besøg huskes med
gru: 

Vi har set et andet brugerråd, hvor
pædagogen blev spurgt inden de svare-
de. Sådan er det ikke her.

Formidling som en del af den 
demokratiske proces
I løbet af de fem år, der er gået si-
den det første møde på vandrer-
hjemmet, har der været formid-
ling af ideer, værdigrundlag og
indbyrdes debat flere gange. 

Den første gang var på vandrer-
hjemmet, hvor kommunens an-
svarlige sagsbehandlere på områ-
det blev inviteret til at lytte til de
oplæg, brugerne havde lavet til
kulturhuset. Den anden gang var
en intern debat mellem alle bru-
gere og personale om værdigrund-
laget. Tredje gang var kommunens
embedsfolk og politikere inviteret
sammen med bostedernes perso-
nale til at høre, hvad kulturhuset
handlede om. Det var her værdi-
hæfterne blev delt ud. Og sidste
gang var en intern debat, hvor om-
drejningspunktet var en evalue-
ring af værdigrundlaget. Inden
evalueringsdagen var der et møde
med Fællesrådet som besluttede,
hvilke værksteder der skulle kom-
me med oplæg i form af debat-
teater, til hvilke dele af værdi-
grundlaget. Således var alle bruge-
re og personalet aktive inden da-
gen og på selve dagen. 

Om denne dag siger Fællesrå-
det: Debatdagen var en god ting. Vi
var der alle sammen. Ved opsamlingen
er det godt at få forklaret, hvad de an-
dre laver i huset og selv fortælle. En
anden gang må der også gerne komme
nogle politikere, så de kan se, hvem vi
er og hvad vi tænker.

Fællesskabet er et mål og 
en styrke i sig selv
Det der gjorde det stærkeste ind-

tryk på debatdagen var et spørgs-
mål, som var blevet drøftet i Fæl-
lesrådet i forbindelse med bruger-
nes ønske om, at Kulturhuset kun
er for udviklingshæmmede. For
hvad er det at være udviklings-
hæmmet og hvem er det? 

Meget hurtigt kom debatten til
at handle om alle de oplevelser,
som mange har omkring mobning
og udstødelse på grund af deres
handicap. Den ene efter den an-
den rejste sig og fortalte i mikrofo-
nen om sine egne personlige ople-
velser – ja selv en kvinde, der har
meget svært ved at udtrykke sig
med ord rejste sig og fortalte. På
trods af spørgsmålets alvor og var
det muligt at få en fælles oplevelse
af styrke og vilje til at komme vide-
re i livet – i fællesskab, for som
Fællesrådet siger: Det er altid godt
at lave noget fælles.

Vi skal have ansvar for nogle ting
og selv finde ud af noget.
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Der var masser af charme, selvtil-
lid og lækkert hår, ved det årlige
åbent hus arrangement den 26.
november 2004. De udviklings-
hæmmede medarbejdere på VA-
SAC Center 4, Regnbuen, holdt
stort modeshow.

Stjerne for en aften
Den røde løber var rullet ud foran
indgangen til Regnbuen og to
unge herrer bød alle gæster vel-
kommen til Regnbuens mode-
show. Musikken var i top, lyset stil-
let ind på scenen og en veloplagt
Ingerlise holdt en flot åbningstale.
Regnbuen havde inviteret Hendes
Kongelige Højhed Kronprinsesse
Mary til at komme, men det var
med stor beklagelse, at Ingerlise
måtte meddele, at prinsessen des-
værre ikke kunne komme.

De udviklingshæmmede medar-
bejderne var stjerner for en aften
og det var med stolte glædestårer
og gåsehud over det hele, at perso-
nale, butikker og ca. 150 tilskuere
så på. Hele salen sydede og boble-
de af glæde, begejstring, selvtillid
og masser af stolthed, da deltager-
ne gik ned af den flotte catwalk,
pyntet med crepe-papirstrimler og
standere beklædt med sølvpapir.
Endelig kom dagen, hvor alle de
forberedende anstrengelser skulle
bestå sin prøve.

En veloplagt Morten ved mikro-
fonen sørgede for, at sende model-
lerne ned af catwalken.

Modellerne havde deres helt
egen stil, at gå ned af gulvet på.
Nogle vinkede og små-dansede.

”Lille spejl på væggen der 
hvem er smukkest i verden her?”
Af pædagog Steen Christensen, VASAC Center 4, Regnbuen i Ringsted. 

Der var tydelig begejstring blandt tilskuerne, da modellerne gik ned af catwalken.
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Andre gav et frækt vrik med num-
sen. Alle var sat op og klar til at vi-
se flot hår, make-up og smart tøj,
med før / efter diasshow i bag-
grunden.

Hvorfor modeshow
Modeshowet var ikke arrangeret
for, at vise en masse flot tøj, hår og
makeup frem, men havde et klart
pædagogisk sigte som var at give
de udviklingshæmmede medarbej-
dere, som normalt ikke er så me-
get i rampelyset, en oplevelse, der
er med til at styrke selvtillid og
selvværd.

Skabe tryghed m.h.t. valg af tøj
og frisure og gøre det til en positiv
oplevelse. Man skal ikke klippes
og købe tøj fordi man er nødt til
det, men fordi man har lyst til det.
Og sidst, men ikke mindst at give

nye ideer til tøjstil, syn på hver-
dagstøjet, festtøjet og forskellen på
årstiderne.

Det var ligeledes tilsigtet, at for-
beredelserne og modeshowet,
skulle være med til at kræse for og
dyrke hvert enkelt medarbejders
personlighed, at give slip på hæm-
ningerne og leve sin personlighed
ud blandt venner og fremmede. 

Ligeledes skulle showet være
med til at styrke udviklingshæm-
medes sociale integration uden
for Regnbuens rammer.

Forberedelserne har båret frugt
Det tog mere end tre måneder, at
arrangere modeshowet og hele
huset var med til forberedelserne
Selvom man ikke skulle gå model,
var der masser af opgaver, som
skulle løses. Det være sig alt lige

fra, at fabrikere billetter, scene-
tæppe, scene, catwalk, lys, lyd, stor-
skærm til at øve det, at gå på en
scene. Det lykkedes, at få et fælles
ejerskab for modeshowet på hele
Regnbuen.

Der skal ikke herske nogen tvivl
om, at det var anstrengelserne
værd. Det har betydet et kæmpe
løft for deltagerne. Selvværdet og
selvtilliden voksede for hver dag
der gik og det blev sjovere og min-
dre ubehageligt, at vise sig frem
foran andre. Efterhånden som ti-
den gik, kom hvert enkelt person-
lighed mere og mere til syne og
det blev legalt at vise den frem.

Der var for eksempel en, som al-
tid har gået med kasket godt truk-
ket ned over øjnene, men nu har
han fået et smart hår med flotte
striber og har derfor lagt kasket-

To velklædte herrer tager imod alle gæsterne ved den røde løber.
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ten på hylden, når han er på arbej-
de. Han har fået en masse positiv
opmærksomhed fra alle i huset.
Alle syntes bare han er en smart
fyr.

De mange måneders arbejde
har også vækket interessen hos
nogle af dem som ikke direkte var
involveret i modeshowet. Hvis vi
havde spurgt dem, om de ville væ-
re med fra starten, så havde svaret
være blankt nej, men det blev alli-
gevel så spændende, at de var
stand-in ved fravær og andre har
på eget initiativ været i byen og kø-
be nyt tøj. 

En anden model, som før mode-
showet ikke ville have creme i
hovedet eller håret sat, sidder på
premiereaftenen og får lagt make-
up af et veloplagt personale fra
Matas. Hun stråler som en lille sol

og nyder den dejlige opmærksom-
hed som det giver, at se godt ud.

En model har aldrig kunnet li-
de, at prøve og købe tøj, men har
efterfølgende gjort det med stor
glæde.

Det, at der var butikker med
ude fra byen havde en positiv ef-
fekt, idet det åbnede op for en di-
alog mellem udviklingshæmmede
og ikke-udviklingshæmmede som
kan betyde at de hilser og taler
sammen fremover. Dette under-
støtter VASAC’s mål og værdier
omkring social integration. Efter
dette arrangement vil målet være
rykket en smule nærmere. Regn-
buen har i dette projekt arbejdet
med social integration på flere
måder idet vi både har været ude i
de respektive virksomheder samt
inviteret virksomhederne ud på

Regnbuen, også kaldet omvendt
integration.

For nogle af butikkerne betød
det samtidig, at der blev åbnet for
en verden som ikke tidligere hav-
de været så tydelig, idet de ikke på
forhånd havde noget kendskab til
udviklingshæmmede. Det var helt
tydeligt, at personalet i butikkerne
oplevede en følelse af begejstring,
på samme måde som deltagerne
på vej ned af catwalken.

De involverede butikker 
og medier
De involverede butikker var: Tøj-
eksperten Asmussen, Miss Lon-
don, Matas og Salon Diva, alle fra
Ringsted. Modeshowet ville ikke
kunnet havet ladet sig gøre uden
førnævnte butikker og de skal ha-
ve stor tak for deres store engage-
ment og opbakning.

Regnbuen havde til lejligheden
inviteret både fjernsyn og lokale
aviser, for at styrke den enkeltes
selvværd og selvtillid ved, at kom-
me i avisen. Måske med et billede,
men også for at styrke den sociale
integration ved, at journalisterne
skriver om Regnbuens arbejde og
måske også i fremtiden kommer
på besøg på Regnbuen. Desværre
manglede vi opbakning fra næsten
alle medier. Der var dog en god
artikel i Dagbladet dagen efter,
men uden et billede relateret til
selve showet, det var en skam.

Hvad med fremtiden
Projektet med modeshow med
Regnbuens udviklingshæmmede
medarbejdere efterlader en smule
tomhed, idet det pludseligt er
overstået og vi nu skal til, at finde
en lidt mere normal hverdag. Alle
med nogle gode og lærerige erfa-
ringer i rygsækken. Det efterlader
også spørgsmålet om, hvordan vi
en anden gang kan lave et lignen-
de projekt, som vil have den sam-
me betydning for Regnbuens han-
dicappede medarbejdere, perso-
nale, pårørende og familie. Det
stiller også et nyt og meget spæn-
dende spørgsmål:” Er der nogle

Charme, selvtillid og lækkert hår.
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grænser for, hvad der kan lade sig
gøre i arbejdet for udviklingshæm-
mede?”

Hvad er VASAC?
Vestsjællands amts sociale arbejds-
markedscentre, forkortet VASAC,
er navnet for amtets revaliderings-
tilbud, aktivitetstilbud og beskyttet
beskæftigelse. Målet med VASAC
er at styrke social integration og
give flere valgmuligheder til men-
nesker med nedsat arbejdsevne.

Dette sker både via det offentlige
og private arbejdsmarked. Det
handler ikke kun om fysisk inte-
gration - det at være ude på ar-
bejdsmarkedet, men i særdeleshed
også social integration, at skabe
kontakt mellem ikke-handicappe-
de og handicappede, når der vek-
sles et par ord på gaden, når man
mødes, over middagsbordet på ar-
bejdspladsen eller når man tager
ud og bowler sammen efter arbej-
de. 

Regnbuens handicappede med-
arbejdere har et meget forskelligt
funktionsniveau, derfor tilpasses
tilbudene individuelt til den en-
kelte. Regnbuens tilbud er opdelt
i forskellige teams. Det er Formid-
ling, Service og produktion, Idræt
og lejrliv, Køkken og rengøring og
Aktivitetsteam 1, 2, og 3. Desuden
tilbyder vi jobs, uden for institutio-
nelle rammer, på det almindelige
arbejdsmarked.

Man bliver så flot med makeup i hovedet.
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Det er dejligt, at blive smart i håret. De er dygtige hos Salon Diva.

Er jeg ikke bare dejlig.
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Birgitte får lagt ma-
keup af en medarbej-
der fra Matas. Før
ville hun ikke engang
have creme i hovedet.

Man er lidt nervøs med alle disse mennesker, men det er også smadder sjovt.
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Ungdomsuddannelsen ULA 
Ungdomsuddannelsen ULA i Vi-
borg Amt giver unge med særlige
behov mulighed for at skabe en
personlig uddannelse i et kombi-
neret skole- og samværstilbud. Må-
let er, at give disse unge en mulig-
hed for selv at undersøge, hvad de
vil - og hvad de magter.

Anni om aftenen
Vi er på et hobbylandbrug lidt
uden for Bjerringbro. Her bor An-
ni med hendes forældre. Hun er
17 år, og snart færdig med at gå i
skole. Grundskole, altså.

Anni hænger kosten på sin
plads over stalddøren og slukker
for de to rækker neonrør i loftet.
Hun står et øjeblik i døren og lyt-
ter til hestene. De er nemmere at
lytte til end så mange andre, hun
kunne finde på. Tænk, hvis man
kunne leve af det. Af at gøre noget
godt for nogle heste. Lytte til dem.
Passe dem.

Ole om aftenen
Ole er 17 år og bor hos sine foræl-
dre i et stort hus. Ole ved, hvem
hans forældre er. Han har to.

Han ved, at hvis deres ansigt
ligesom går midtover i et grin, be-
tyder det, at de er glade, og at det
er godt. Han ved, at når de følges
ad ind i et rum, der lugter godt, er
det fordi de skal spise.

Ole dækker bord. Der ligger en
dækkeserviet, der viser, hvor tinge-
ne skal ligge. Det er også ham, der
sætter i opvaskemaskinen og tager
ud af den igen. Det er ikke spor
svært. Man skal bare kunne se,
hvad der passer sammen. Det er
dejligt, når noget passer sammen.

Et helhedstilbud til unge med sær-
lige behov
Anni og Ole findes ikke i virkelig-
heden, men det kunne de lige så
godt. De er vidt forskellige. De
interesserer sig for forskellige ting.
De forstår deres verden forskelligt.
Og de stiller forskellige krav til de
professionelle, der er omkring
dem - både i skolen og derhjem-
me. Men én ting binder dem sam-
men: De er unge. De står overfor
den samme afgrund af fremtids-
muligheder, som modner ethvert
ungt menneske og forbereder det
til resten af livet.

Andre unge forbereder sig på
konventionelle ungdomsuddan-
nelser. De møder den almene dan-
nelse på gymnasiet. De prøver
håndværk på teknisk skole, eller
samfundets store tandhjul på han-
delsskolerne. Men hvor skal Anni
og Ole gå hen?

Voksenspecialskolen Viborg
Amt har skabt et nyt uddannelses-
og fritidstilbud, ULA, i samarbejde
med Voksenhandicapkontoret i Vi-
borg Amt.

Skole- og praktikforløbene er til-
rettelagt netop for unge som Anni
og Ole. De tager ikke bare hensyn
til deres forskelligheder. Den byg-
ger på deres forskelligheder og
sikrer, at unge med særlige behov
får mest muligt ud af de to års
undervisning, som Viborg Amt til-
byder denne ungdomsgruppe. Og
i fritidstilbudet kan de unge mø-
des, snakke, prøve hinanden af,
blive forelskede, blive sure, spille
musik og dyrke sport, eller kort
sagt: Leve et ungdomsliv. Et ung-
domsliv, som både inspirerer de

unge og fagpersonerne omkring
dem. De unge kan bruge fritidstil-
budet, når de går i skole på Vok-
senspecialskolen. Det foregår i
eftermiddagstimerne, enten på
Voksenspecialskolens Skiveafde-
ling eller på Aktivitetshuset Mag-
neten, der ligger i spadsereafstand
fra skolen.

Klippekort for uddannelse
Uddannelsen består typisk i for-
løb, der veksler mellem skole,
praktik, evalueringer og det ufor-
melle læringsrum, som fritidstil-
buddet giver mulighed for. Ud-
dannelsen har naturligvis nogle
rammer. Men det er den unge
selv, der giver den indhold. Det
bliver i høj grad muligt, når den
unge kan bruge den undervis-
ningstid, han er berettiget til, som
et “klippekort”. Nogle skal bruge
alle klippene på een gang, hvis de
vil have lange, sammenhængende
forløb. Andre kan bruge deres
undervisningsklip imellem prak-
tikperioderne og dermed - samlet
set - få et længerevarende ULA-
forløb.

Når Anni og Ole er på vej til at
forlade grundskolen, lægger de en
strategi for uddannelsesforløbet
sammen med deres forældre, kon-
taktlærer og skolevejlederen på
grundskolen.

Strategien bliver samlet i en ud-
dannelsesplan. Hvad kunne de tæn-
ke sig at lave? Hvad skal uddan-
nelsen indeholde? Og hvordan
kan det eventuelt hænge sammen
med praktikforløb?

Anni vil noget med heste. Ole
vil noget med at få ting til at passe
sammen.

Alle har en karriere
Af afdelingsleder Gorm Tveen Rasmussen og udviklingsmedarbejder Dorthe From, Viborg Amt.
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Når Anni og Ole møder på Vok-
senspecialskolen med deres ud-
dannelsesbøger sammensættes de-
res individuelle uddannelsesforløb
af deres nye kontaktlærere og
ungekoordinatoren.

Annis uddannelsesforløb
Anni vil gerne have et uddannel-
sesforløb med mange praktikker,
der handler om dyr - for eksempel
landbrug, hundekennel eller flere
rideskoler. Hendes karrierehori-
sont er - måske - et job som land-

brugsmedhjælper. Det kan ung-
domsuddannelsen forberede hen-
de på ved at bygge forløbet op om
korte, praktikforberedende skole-
forløb og meget praktik. Derfor
kan hendes samlede forløb stræk-
ke sig over fx. 5 år.

I pjecen ”Ungdomsuddannelsen ULA” kan man orientere sig om Viborg Amts nye ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
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Eftersom Annis skoleforløb er
spredt over en lang periode, vil
hun møde mange forskellige unge
i fritidstilbudet. Det vil give hende
mulighed for en stor bekendt-
skabskreds.

Oles uddannelsesforløb
Oles situation er anderledes. Han
vil gerne matche ting - det kan væ-
re montage, det kan være sorte-
ring, det kan være sætte ting på
plads. Men han er slet ikke færdig
med at gå i skole endnu, synes
han. Det synes hans kontaktlærer
heller ikke. Desuden er Ole i hvert
fald ikke begejstret for tanken om,
at blive smidt ud i en masse prak-
tik. Nye lokaler. Nye sammen-
hænge. Nye forventninger. Nej
tak.

Derfor bliver aftalen, at det før-
ste undervisningsår skal forløbe på
Voksenspecialskolen.

Med IT, som han gerne vil lære
at bruge. Med kommunikation-
undervisning, som han har brug
for i livets andre sammenhænge.
Og med samarbejdsøvelser. Når
året er gået, evaluerer han og hans
pårørende forløbet med kontakt-
læreren og ungekoordinatoren.

Oles karrierehorisont er - måske
- en funktion på et aktivitetshus el-
ler et beskyttet værksted.

Ole har lange skoleforløb hvor
kommunikation fylder meget. Det
ser ikke ud til at der bliver praktik
- et par uger på et aktivitetshus,
måske. Måske varer Oles forløb ik-
ke mere end 2 år. Men det kan
ændre sig undervejs.

Måske er det ULAs fritidstilbud
med de andre unge, som bliver
Oles største udfordring.

Han vil ikke møde så mange for-
skellige unge som Anni, for hans
skoleforløb er lange og sammen-
hængende - og derfor får han også
lange og sammenhængende for-
løb i fritidstilbudet med de samme
unge.

Men Ole er sådan set heller ikke
interesseret i et stort, rigt og af-
vekslende social netværk.

Han vil hellere have to - tre go-
de venner, som han ved, hvad han
kan forvente sig af. Det kan han
bruge fritidstilbuddet til. Her er
der professionelle omkring ham,
der kan hjælpe med at opdyrke få,
men stabile bekendtskaber.

Alle har en karriere
Alle unge med særlige behov har
en karriere - også selvom de ikke
ved, at de har en. Hvis man ikke er
vant til at være en, der bliver stillet
forventninger til, kan det være
svært at få øje på sin indre karrie-
rerytter. Og det er desværre rig-
tigt, at mange unge med særlige
behov tidligere har været set som
forbrugere af social service - og ik-
ke som borgere, der bidrager til
det samfund, de bor i. For eksem-
pel i kraft af deres virksomhed.
Deres kultur. Deres ressourcer der
- som Udviklingshæmmedes
Landsforbund siger - skal have
den rigtige støtte for at udfolde sig.

Det nye tilbud er et forsøg på at
give den rigtige uddannelse. Derfor
tilbyder vi et undervisningsforløb í
konstant dialog med eleven. Der-
for har vi fokus på ungdomskultur.
Derfor har vi et menneskesyn, der
anerkender retten til myndighed,
til ansvar og til virksomhed.

Hvis du vil høre mere om ULA er
du velkommen til at kontakte os.
Henvendelse rettes til:
Afdelingsleder 
Gorm Tveen Rasmussen
Voksenspecialskolen Viborg Amt/
Skiveafdelingen
Arvikavej 1-5
7800 Skive
Telefon 97 52 13 66

Udviklingsmedarbejder 
Dorthe From
Aktivitetshuset Magneten
H.C.Ørstedsvej 2
7800 Skive
Telefon 97 51 14 84



ANSVAR: Udviklingshæmmede har
større risiko end andre for psykiske
lidelser og for at få problemer med
alkoholmisbrug og overvægt. 

Mellem 35 og 45 procent af de
udviklingshæmmede har psykiske li-
delser, uden at eksperterne præcist
kan pege på, om det skyldes noget
medfødt eller problemer i deres op-
vækst og livsvilkår. Mange har et
stort forbrug af alkohol, og omkring
seks procent udvikler et egentligt
misbrug – flere end blandt den øvri-
ge befolkning. 

Mere end hver tredje i specialsko-
lerne er overvægtige, mens det i en
almindelig folkeskoleklasse kun er
hver syvende dreng eller pige. Tan-
kevækkende er det, at overvægt i
specialskolerne er mest markant
blandt pigerne, hvor 50 procent af
de udviklingshæmmede vejer for
meget, mens det kun er 25 procent
hos drengene. Netop forskellen
mellem de udviklingshæmmede pi-
ger og drenge gør det usandsynligt,
at der skulle være diagnostiske eller
medicinske grunde til, at de udvi-
klingshæmmede børn skiller sig ud
fra folkeskolebørn, påpeger ernæ-
ringskonsulent Birgitte Wacher i en
undersøgelse om fedme og over-
vægt for Vestsjællands Amt.

PårørendeForeningen for Udvik-
lingshæmmede - PFU - blev i 2001
dannet af forældre fra Aalborg og
omegn, der har eller har haft pro-
blemer med deres børns trivsel og
udvikling. Foreningen, der blandt
meget andet, men som overordnet
formål, arbejder med at forbedre de
udviklingshæmmedes livsvilkår, øn-
sker at få ovenstående alvorlige
kendsgerninger og hele problema-
tikken grundigt belyst, så både de
udviklingshæmmedes pårørende og
deres ansatte hjælpere og pædago-
ger kan blive bedre til at afværge

ovenstående ulykkelige tilstande.
Netop derfor arrangerede PFU i de-
cember en debataften om de udvik-
lingshæmmedes livsvilkår, og invite-
rede et panel bestående af cheflæge
for Psykiatrien i Nordjyllands Amt,
Jonna Jacobsen samt bostedsleder
Tina Kejser og pædagog Jette Kri-
stoffersen. De 2 sidstnævnte arbej-
der på et bosted for udviklingshæm-
mede ’Vinklen’ i København, der li-
ge havde modtaget Københavns
Kommunes Kvalitetspris for deres
flotte og ligeværdige indsats overfor
de udviklingshæmmede. 

Det var tankevækkende at høre, at
det første pædagoger på ’Vinklen’
får i hånden, når de bliver ansat der,
er Søren Kirkegaards: ”Kunsten at
hjælpe andre”. 

Rigtig mange mødte op, både på-
rørende, pædagoger og andre, der
arbejder for og med udviklings-
hæmmede, og deltog, efter de tre
paneldamer’s spændende oplæg, i
en udbytterig dialog om, hvordan
de udviklingshæmmede kan få et ri-
gere og mere ligeværdigt liv, end
mange af dem tilsyneladende har i
dag. 

At det kan lade sig gøre, er min
egen søn Rasmus på 31 år et godt
eksempel på. Han er født med
Down syndrom, men han har i dag
et fantastisk liv. Han bor i sin egen
lejlighed i et godt bofællesskab med
fire gode venner i Nørresundby og
har et spændende arbejde som køk-
kenmedhjælper på Teknisk Skole.
Han har en sød kæreste og en travl
fritid som trommeslager i et band
og med svømning og engelskunder-
visning. Sidst men bestemt ikke
mindst sidder han i bestyrelsen for
Udviklingshæmmedes Landsfor-
bund – ULF. 

Vejen til dette gode og frie liv har
desværre været fyldt med mange

kampe for Rasmus, og jeg er især
medlem og formand for PFU i hå-
bet om at være med til at forhindre,
at andre skal igennem de samme
slemme oplevelser, som Rasmus har
haft.

Efter at have læst artiklen ’En lige
højre fra de udviklingshæmmede’ i
tidsskriftet ’Socialpædago-gen’ nr.
19/2004, hvor udviklingshæmmede
har udtalt sig til undersøgelsen
’Voksenspecialundervisning – Udvi-
klingshæmmede – Livsvilkår’
(VUL), som to forskere fra Dan-
marks Pædagogiske Universitet har
offentliggjort, er jeg fuldstændig sik-
ker på, at der er behov for fortsat at
kæmpe for at forbedre de udvik-
lingshæmmedes tilværelse.  

I artiklen siger Leif Buch-Hansen,
der gennem 30 år var forstander for
Amtets Specialskole i Horsens, at de
udviklingshæmmede overordnet set
ikke føler sig værdigt behandlet. De
føler, at de bliver talt til som børn,
og at de er udsat for unødvendige
restriktioner. F.eks. siger nogle af de
udviklingshæmmede til undersø-
gelsen: ’Der er ingen udvikling på
de beskyttede værksteder, vi vil have
rigtigt arbejde’. ’Pædagoger taler
ned til os’. ’Vi vil ikke påtvinges pæ-
dagogernes normer og holdninger’. 

Samlet siger de, at de har alt for
lille indflydelse på deres eget liv, at
de ikke får den uddannelse og støt-
te, de har brug for, og de føler sig
passiviseret og underlagt regler og
rutiner, som mere er til for persona-
let og de pårørendes skyld end for
deres egen. 

Kort sagt vil de udviklingshæm-
mede ikke længere behandles som
patienter/klienter, men som lige-
værdige medborgere.

Ingen kan vel sige det tydeligere
og bedre end de udviklingshæmme-
de selv.
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Frihed til at gå til grunde!
Af Grete Helbo, formand for PårørendeForeningen for Udviklingshæmmede – 
PFU, Østeraagade 5, 9000 Aalborg. E-mail: jens.grete@stofanet.dk



En case om brug af PECS 
til en voksen mand med autisme
PECS er en kommunikationsmeto-
de med brug af billeder, hvor per-
sonen lærer at tage initiativ til
kommunikativ udveksling med an-
dre. Metoden er udviklet af psyko-
log Andrew Bondy og talepæda-
gog Lori Frost i 1985 i Delaware,
USA. PECS var oprindeligt tænkt
anvendt til småbørn med autisme
uden funktionel kommunikation,
men i løbet af årene har de erfa-
ret, at metoden kan anvendes til
småbørn, unge og voksne med an-
dre alvorlige kommunikationsvan-
skeligheder foruden autisme.

Målet med metoden er, at lære
personen funktionel kommunika-
tion i sociale sammenhænge ved
hjælp af billeder. 

Metoden er delt op i 6 faser. De
første fire faser lærer personen at
bede om håndgribelige ting, og se-
nere i de sidste faser læres mere
socialtbaserede kommunikative
funktioner som at kommentere.

Vi, Tine Buschmann og Jette H.
Christiansen, har igennem de sid-
ste fem år arbejdet med og under-
vist i PECS, og gennem dette ar-
bejde er der skabt forbindelse til
en institution for voksne menne-
sker med autisme.

Lederen Hanne Sørensen hen-
vendte sig til os, fordi institutionen
ville introducere PECS til en bebo-
er og bad os i denne forbindelse
om at supervisere deres projekt.
Projektet er støttet af SUS midler.

Case
Simon er 42 år og har nu boet på
den samme institution i mange år.
Tidligere har han levet en meget
omtumlet tilværelse med mange
skift og mange behandlingsmeto-
der. Han blev diagnosticeret som
en svagt fungerende dreng med
infantil autisme allerede som 7-
årig. De næste 20 år af hans liv bo-
ede han på 17 forskellige opholds-
steder, hvoraf nogle var voksenpsy-
kiatriske hospitaler på lukkede af-
delinger. Gennem de sidste 3 år,
inden det nuværende bosted, var
han fikseret døgnet rundt på
grund af voldelig adfærd og psyko-
tiske træk. Simon fik og har stadig
brug for en del antipsykotisk og
angstdæmpende medicin.

Da han kom til sit nuværende
bosted blev der indført TEACCH
pædagogik til ham med godt re-
sultat. Han er isoleret og skærmet
fra andre mennesker, og persona-
let har sørget for, at han har fået
en forudsigelig og genkendelig
hverdag. Han laver de samme akti-
viteter hver eneste dag uden afvi-
gelser og er mønsterbundet og ri-
tualiseret. Personalet er usikker
på, om der virkelig er noget han
kan lide at foretage sig udover ste-
reotype handlinger som at rulle
frem og tilbage i sengen.

Simon kan kun rumme at være
sammen med et personalemedlem
af gangen, og slet ikke andre be-
boere da han ellers bliver angst,
aggressiv og destruktiv. Derfor har

han ikke værkstedstilbud eller an-
den beskæftigelse.

Selvom TEACCH har hjulpet
ham meget, kan han dog stadig
kun tåle at være sammen med en
person af gangen. Nyt personale
skaber angst og uro hos ham.

Sprogligt forstår han enkle for-
klaringer. Han anvender få ord og
2-3 ords sætninger samt en del ek-
kotale, men i hans rituelle hand-
linger taler han lidt mere med sig
selv. Sproget bliver ikke anvendt
kommunikativt. Simon kan ikke
kommunikere egne behov på an-
den måde end ved uhensigtsmæs-
sig og aggressiv adfærd. Han vir-
ker ofte truende overfor persona-
let, virker kaotisk, smider med
genstande og kan slå ud efter
dem.

Hans mentale alder er 3 år på
alle udviklingsområder bortset fra
det motoriske. 

Trods den store indsats med TE-
ACCH metoden er det ikke lykke-
des at gøre Simon mere fleksibel
og ej heller kommunikerende.
Derfor besluttede personalet at
prøve om PECS kunne udvikle dis-
se områder.

Rødbeder eller marcipanbrød
Efter et introduktionskursus til he-
le personalegruppen begynder de
at introducere PECS og går i gang
med fase 1, 2 og 3.

Da Simon kun kan magte at væ-
re sammen med en person af
gangen beslutter personalet, efter
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Fra isolation til
kommunikation
Af talepædagog Tine Buschmann, pædagog Hanne Sørensen og børnepsykiatrisk sygeplejerske Jette Hamborg Christiansen.



grundige overvejelser, at afvige fra
de foreskrevne regler om at være
to (en kommunikativ partner og
en fysisk assistent), i arbejdet med
at introducere fase 1 og 2.

Det lykkedes ret hurtigt at lære
ham fase 1 og 2 på denne måde. 

Til gengæld stødte de på proble-
mer i fase 3. 

De havde indført PECS ved
hjælp af indlæringsstrategierne fra
TEACCH.

I TEACCH pædagogikken ind-
læres nye færdigheder ved et ind-
læringsbord, og Simon havde lært
at det røde klæde på bordet bety-
der ”nu skal du lære noget ukendt
og nyt”. Så da han skulle til at lære
at diskriminere imellem to bille-
der (fase 3) et af en foretrukken
ting og et af en ikke-foretrukken
ting, signalerede det røde klæde,
at han skulle lære at spise noget
nyt. I dette tilfælde havde persona-
let, som den ikke-foretrukne ting,
valgt rødbeder, som han ikke kan
lide. Dette for at gøre det nemme-
re for ham at vælge det fore-
trukne, nemlig marcipanbrød. Si-
mon troede, at han skulle lære at
spise rødbede og personalet blev
forvirret.

Kan spontant vælge nye ting
Til supervisionen finder vi, gen-
nem videoanalysen, ud af at perso-
nalet er stødt ind i det kendte di-
lemma med at få TEACCH og
PECS til at arbejde sammen.

Målet med PECS er at udvikle
spontan kommunikation i alle
hverdagens situationer, og denne
kommunikations metode kan med
fordel integreres i TEACCH pæda-
gogikken, hvor et af målene er at
give mennesker med autisme en
overskuelig, genkendelig og vel-
struktureret hverdag.

Det viste sig også, at de ikke hav-
de lavet afsøgning af, hvilke ting
han var motiveret for at kommuni-
kere om (forstærkere), men blot
lavet fotos af de ting, de troede
han kunne lide. 

Vi besluttede at begynde helt
forfra, bryde alt op og tage PECS
væk fra indlæringsbordet. Det be-

tød også, at vi fjernede signaler,
der kunne minde ham om de
kendte TEACCH strategier. Han
fik en ny mappe i en anden farve
således at alle farvesignaler ændre-
des fra rød til blå.

Mappen kom herefter til at lig-
ge fremme på hans værelse. Han
lærte i løbet af fire dage fase 1 og
2 i de vante omgivelser og perso-
nalet sørgede for at få generalise-
ret færdighederne til flere og flere
situationer og flere forskellige per-
soner. Herefter lærte han hurtigt
at diskriminere imellem flere bille-
der i fase 3, og personalet opleve-
de PECS som en succes.

Simon kommunikerer nu lystigt
sine behov i pauser og ved målti-
der, og han er tydeligvis mere af-
slappet og veltilpas. Han har mu-
lighed for hele tiden at kunne
kommunikere et behov, og han
bærer mappen med sig rundt i sin
lejlighed. Kommunikationen har
betydet at hans samvær med per-
sonalet giver ham mening og posi-
tive erfaringer. Han oplever at ha-
ve medindflydelse og selv at kunne
bestemme f.eks. pålægget til sin
mad. Tidligere var alt tilrettelagt
og personalet troede ikke han
kunne magte at vælge. Personalet
ser ham mindre rigid og mønster-
bundet ved måltiderne, og han
kan spontant vælge nye ting. Ge-
nerelt er han blevet mere rolig og
mindre ængstelig, og han har i en
lang periode ikke reageret ud-
adrettet og destruktivt.

Erfaringer
PECS metoden har vist, at Simon
er blevet kommunikerende om-
kring egne behov i forhold til,
hvad han vil spise, og der arbejdes
på at lære ham at kommunikere
om egne behov i forhold til andre
aktiviteter. Han er blevet mere
fleksibel og mindre rigid som føl-
ge af, at han har fået mulighed for
at kommunikere med billeder.

Før PECS oplevede personalet
det som anstrengende at arbejde
med Simon, fordi han for dem var
uforudsigelig i sine ofte voldsom-
me og aggressive reaktioner, og

nogle var direkte bange for ham.
Efter PECS hører vi i supervisio-

nen udtalelser som ”jeg har fået et
andet forhold til Simon, det at
han kommunikerer gør ham til en
person for mig”. Personalet siger,
at alle deres negative forventnin-
ger til PECS er gjort til skamme,
og deres indstilling til Simon er
ændret til noget positivt ”Vi går
ind til ham med en helt anden for-
ventning end tidligere” og nye
medarbejdere er blevet indkørt
uden nævneværdige problemer.
Faktisk kan de være to personer
omkring ham, når der f.eks. video-
filmes.

I løbet af de 6 måneder vi har
superviseret personalet er det ble-
vet tydeligt for os at PECS også er
en god metode til voksne menne-
sker med autisme med lavt funk-
tionsniveau og uhensigtsmæssig
og udfordrende adfærd.

Simons liv har set med vore øjne
ændret sig. Fra en hverdag præget
af angst, frustrationer, uhensigts-
mæssig og destruktiv adfærd til en
hverdag, hvor han har medindfly-
delse og mulighed for at kommu-
nikere nogle af sine behov. 

Simon er nået til fase 3 i PECS
og anvender dermed mange fotos
i sin kommunikation med perso-
nalet. PECS kan anvendes uden at
komme igennem alle faserne og at
mestre fase 3 giver store kommu-
nikationsmuligheder. Efter vores
mening er Simons livskvalitet her-
med øget betydeligt. I og med
hans voldelige adfærd er dæmpet
har det givet personalet et andet
og positivt syn på ham som per-
son. Det kan lukke op for nye og
kreative tanker om, hvad Simon
kan magte af udfordringer i sit liv
også på det sociale område.   

For yderligere oplysninger kan
henvendelse ske til:
Tine Buschmann
Taleinstituttet
Tjørnevej 6
8240 Risskov
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De nåede at give 7 koncerter på
en uge og publikum dansede,
sang med og forlangte autografer.
Ved hver koncert blev det helt
vildt når bandet spillede The Wall”
afslutttet med en fantastisk trom-
mesolo. 

VASAC band har i maj været på
turne i Minneapolis USA som et
led i et udvekslingsprogram

mellem VASAC Center 3 i Slagelse
og organisationen Lifeworks i
USA.

Sammen med VASAC Band del-
tog repræsentanter for VASAC
center 3`s kunstværksted og teater-
gruppe der fortalte om deres ar-
bejde og også hentede inspiration
fra kunstværkstedet og teateret i
Interactcenter i Minneapolis.

En gruppe på fem medarbejde-
re fra erhvervscenteret i VASAC 3
hentede inspiration og nye ideer
hos Lifeworks, der til daglig har
ansvaret for at yde personalestøtte
til mere end 500 udviklingshæm-
mede, der er i arbejde på alminde-
lige virksomheder.

VASAC Band der består af ud-
viklingshæmmede fra medieværk-
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Danes go west
Af Henning Jahn.



stedet i VASAC center 3 nåede og-
så at holde to workshops, hvor de
fortalte om arbejdet med musik,
produktion af hjemmesider og
den internet baserede TV- og
radiostation ”Radio glad”
(www.radioglad.dk). 

Lars fra Medieværkstedet kunne
fortælle hvorledes han havde op-
bygget hjemmesiden for det dan-
ske hold der deltog i Special
Olympics i Japan, og om hvordan
han løbende havde kunnet opda-
tere siden med dagbog, fotos og
video med hjælp fra den udsendte
i Japan.

Kunst- og teatergruppen fik en
helt særlig oplevelse, da de gik i
teateret og så forestillingen ”King
of hearts”. På et helt almindeligt
teater spillede udviklingshæmme-

de sammen med professionelle
skuespillere og efterfølgende hav-
de de lejlighed til at hilse på og ta-
le med skuespillerne.

Det rockede og rullede på det
ugelange besøg, men der blev da
også tid til et besøg på et indianer-
museum og nogle timers shopping
i USA`s største shoppingscenter
”The Mall of America”. 

Turen til USA er et led i et ud-
vekslingsprogram mellem VASAC
Center 3 og organisationen Life-
works. 

Amerikanerne foretager en gen-
vist i oktober måned med en grup-
pe udviklingshæmmede og perso-
nale der skal besøge VASAC Cen-
ter 3.

VASAC Center 3 har oprettet en
hjemmeside www.danesgowest.dk

hvor man kan læse om udveks-
lingsprogrammet, læse dagbog og
se foto og video fra turen.
I løbet af kort tid vil medieværkste-
det i centeret være klar med en
dvd der viser de mange oplevelser
deltagerne havde på turen.

Yderligere oplysninger hos:
Centerleder Henning Jahn
VASAC Center 3
Tlf. 58 56 81 00
henjah@vestamt.dk

27UDVIKLING NR. 2 - 2005



SL’s næstformand Benny Ander-
sen har udtrykt det nogenlunde
sådan: ”hvordan kommer vi væk fra
Kinabogen og videre til den moderne
informations-teknologi?”

Benny Andersens udsagn synes
både visionært og rationelt. Speci-
elt når man tænker på hvilke for-
dele andre faggrupper har haft
ved, at tydeliggøre, forankre og
formidle deres arbejdsmetoder og
resultater. 

Et traditionelt og typisk billede
af en socialpædagogisk institu-
tion/ arbejdsplads er, at den mo-
derne informationsteknologi of-
test er blevet brugt til at løse, ratio-
nalisere og kvalitetssikre admini-
strative opgaver, hvorimod infor-
mationsbehandlingen vedr. den
pædagogiske dokumentation over-
vejende er af manuel art.

Mange institutioner er begyndt
at bruge pcèn og tekstbehand-
lingsprogrammer (ex. word) som
redskab, når den daglige doku-
mentation skal laves. Umiddelbart
er det fint – men der er stadig et
langt stykke vej til, at pædagogen
kommer til at opleve, at pcèn bli-
ver et værktøj til at planlægge, kva-
litetssikre, dokumentere, resultat-
måle og formidle den pædagogi-
ske virkelighed.

Selve grundtanken med at pæ-
dagogen og IT tager hinanden i
hånden er primært, at søge nye
muligheder for at forædle faget og

beskrive vores fag som et fag, samt
sikre en åbenhed og tydelighed i
den praksisform vi vælger som
fundament til, at udbyde den soci-
ale service.

Grunden til at vi vil væk fra Ki-
nabogen er jo, at vi gerne vil søge
nye redskaber til at løse udfor-
dringen i at lave pædagogisk resul-
tatmåling. 

SL’s Temadage om 
Pædagogisk ResultatMåling
En god dokumentation er grund-
laget for at kunne resultatmåle
pædagogikken. Derfor har jeg
med SL og Amtskredsene samar-
bejdet om, at lave nogle faglige te-
madage om pædagogisk resultat-
måling, hvor vi kommer tæt ind på
hvordan den gode dokumentation
kan laves.

På temadagene tager vi ud-
gangspunkt i ”ResultatMålingsMo-
dellen” og ”Dagbog & StatistikModel-
len”. 

Modellerne tilbyder pædago-
gen, i sin daglige dokumentation
af den pædagogiske virkelighed, at
lave en samtidig kvalitativ og kvan-
titativ dokumentation. I praksis be-
tyder det at pædagogen vil have
mulighed for, at dokumentere ved
brug af både skrift og tal.

Modellerne er taget direkte fra
dagbogsystemet i-meta – et pro-
gram udviklet til at resultatmåle
socialpædagogisk praksis.

Ny viden og Gratis Dagbogsystem
Alle deltagerne på temadagene
modtager en cd-rom hvor under-
visningsmateriale, artikler, taler,
m.m. er indeholdt. Målet med te-
madagene er, at enkelte medarbej-
dere skal bære ny viden ind på ar-
bejdspladsen, og samtidig have
redskaberne til at sætte den nye vi-
den i praksis.

Deltagerne kan også bestille et
fuldt funktionelt og gratis dagbog-
system, hvor ovennævnte modeller
kan bruges til den daglige doku-
mentation.

”ResultatMålingsModellen”
og Pædagogiske Målsætninger
Et pædagogisk mål kan have direk-
te reference til handleplanens be-
skrivelse af behov og ønsker, som
vedrører den person som det hele
handler om – modtageren af pæ-
dagogens arbejde. 

Selve målet bygger på en kritisk
gennemgang af den enkelte per-
sons ressourcer og problematik-
ker. 

Herefter skal målet beskrives i
en metodisk ramme som sikrer, at
alle de personer som skal arbejde
efter det pædagogiske mål, har en
fælles forståelse for målet. 

Den metode “i-meta” har som ram-
me, bygger på en 3-deling af det pæda-
gogiske mål. Vi kalder den for ”Resul-
tatMålingsModellen”. 
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Dagbogssystem som
værktøj til pædagogen
Af socialpædagog og pædagogisk konsulent Lars Bluhme.



ResultatMålingsModellens 3 mo-
duler består af: 
1. Beskrivelse af målet, det opera-

tionelle mål. 
2. Begrundelse af målet. 
3. Dialogen/ formidlingen af må-

let med/ til den enkelte                 

Operationelle Mål
Der hvor pædagogen ofte har sine
besværligheder er, at omformulere
behov til præcise pædagogiske
målsætninger, som kan sættes di-
rekte ud i praksisfeltet – altså gøre
målet operationelt.

Målbeskrivelsen er det operatio-
nelle mål som du skal orientere
din praksis og samarbejde med
den enkelte efter, men det er også
succeskriteriet for målet. De resultater
du ønsker skal komme frem i
praksisarbejdet med målet, skal
fremgå i målbeskrivelsen. Derfor
er det yderst vigtigt at målet rum-
mer og beskriver hele målet.

MålBegrundelsen. 
De informationer som skal holdes
adskilt fra den ovennævnte opera-
tionelle beskrivelse af det pædago-
giske mål, er selve baggrunden for
målet - det er al den viden som står

som baggrund og historie for den en-
keltes behov for udvikling. 

Når begrundelsen for målet er
formuleret, har alle medarbejdere
en mulighed for, at få et præcist
og hurtigt indblik i den viden som
ligger bag det operationelle mål. 

Det betyder, at enhver vil kunne
få en understøttende viden om
den ”praksisform” som den enkel-
te pædagog skal etablere, når pæ-
dagogen står foran modtageren af
sit arbejde. 

At have adgang til historien er
bl.a. hensigtsmæssigt, når beboe-
ren eller den unge spørger, hvor-
for? 

Muligheden for at alle medar-
bejdere fortæller den samme hi-
storie er herfor til stede. Og forhå-
bentlig oplever beboeren/ den
unge en tydelighed og åbenhed
fra pædagogen som både virker af-
klarende og konfliktdæmpende. 

MålFormidlingen/Dialogen. 
Før det operationelle mål kan sæt-
tes i praksis, har der været en pro-
ces og dialog med beboeren/ den
unge. Dialogen vil naturligvis vari-
ere en hel del, taget i betragtning

af, om beboeren/ den unge / bar-
net har et godt eller dårlig sprog
og forståelsesramme. 

I nogle tilfælde er det måske
endda den unge eller beboeren
selv, som har ønsket og synliggjort
eget behov. 

Men fælles for denne proces er,
at pædagogen forsøger at inddra-
ge og forberede beboeren eller
den unge på, at der nu kommer til
at ske noget nyt. 

Typisk vil det være ”kontaktpæ-
dagogen” som fører samtalen, dia-
logen eller formidlingen til den
enkelte modtager, fordi netop
denne pædagog har en god rela-
tion med beboeren/ den unge. 

Det vil være muligt for alle med-
arbejdere, at referere til hvilken
dialog og aftale der blev etableret i
samarbejdet. Pædagogen, vikaren
m.m. vil derfor have en let tilgang
til den dialog som beboeren/ den
unge tog del i, før den nye praksis-
form. 

Det rummer flere fordele, bl.a.
vil den sprogligt dygtige unge/ be-
boer ikke kunne manipulere med
vikaren, den studerende eller nye
medarbejdere, når det er muligt at
henvise til hvilken fælles aftale der
blev indgået før, selve målet trådte
i kraft. 

Alle medarbejdere vil være langt
bedre rustet til en diskussion når
beboeren eller den unge undviger
med udsagnet: ” det var ikke det
jeg havde aftalt med min kontakt-
pædagog” 

Ved at have forankret historien
og dialogen vedr. det individuelle
pædagogiske mål, er muligheden
for, at ”målet glider” minimeret. 

Hvis målet glider og forandrer sig
væsentligt, vil det ikke være et pålide-
ligt fagligt grundlag, at lave pædago-
gisk resultatmåling ud fra.

Når du skal dokumentere 
”ResultatMålingsModellen” er byg-
get op på en deling af de objektive
og subjektive beskrivelser af prak-
sisforløbet. Du vil opleve at ”Resul-
tatMålingsModellen” vil ”bede dig
om” at beskrive hvad du præcist
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har set med dine øjne i praksisfor-
løbet, og ligeledes adskilt, bede
dig beskrive din egen faglige vur-
dering af det praksisforløb som du
lige har beskrevet. 

Ved denne opdeling af, hvad du
har set og din faglige vurdering af
praksisforløbet, vil det altid være
muligt for dine kollegaer og an-
dre, at overskue og forstå hvad der
er sket og dermed forstå på hvilket
fundament din faglige vurdering
bygger. 

Med dine observationer af det
skete og din faglige vurdering her-
af – har du etableret en kvalitativ
værdi af den pædagogiske resultat-
måling. 

Formidl din ResultatMåling som 
en kvantitativ værdi i skalaen 1-10 
”ResultatMålingsModellen” rummer
også mulighed for, at formidle,
sammentælle og præsentere din
faglige kvantitative resultatmåling,
med daglige målingspunkter.

Kvantitative data er gode til at
tydeliggøre hvilken konklusioner
der bagved tætskrevet tekst – og
derved kan pædagogen bedre
overskue hvordan de pædagogiske
målsætninger forløber.  

I praksis betyder det, at du skal
vurdere i hvilken grad det er lyk-
kes at gennemføre målet – altså
hvordan du sammen med den en-
kelte har nået det mål, som målbe-

skrivelsen har som succeskriteri-
um.

Er det ex. lykkes at motivere be-
boeren til at smøre sin madpakke,
og det er sket nøjagtigt efter den
proces som præciseres i målbeskri-
velsen – skal du markere et 10-tal.

Hvad er så et 9 tal og 8 tal? –
Det kan være svært præcist at svare
på nærmere end: Det bestemmer
dine faglige vurderinger holdt op
imod målets succeskriterie! 

Det er nyt for vores fag at bruge
tal parellelt med tekst i den pæda-
gogiske dokumentation og resul-
tatmåling – der er derfor mange
faldgrupper som vi skal have øjne-
ne åbne for.

På www.i-meta.dk kan du læse
mere om:
• kvantitative værdier i pædago-

gisk resultatmåling, herunder 
”Dagbog & StatistikModellen 

• hvordan den bedste praksis bli-
ver tydelig og flyder fra pæda-
gog til pædagog.

• hvordan stor vidensmængde 
med resultatmåling kan sam-
menfattes og synliggøres.

• hvordan den ”tavse viden”  bli-
ver en synlig og brugbar viden.

Læs også mere om det gratis dag-
bogsystem: ”i-meta version free”
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En sommerdag for 
41 år siden
Af Hans Christian Hansen.

Her før sommerferien en 
lille stemningsrapport fra 
de gode gamle dage hvor 
solen skinnede. Dengang 
tilbud til udviklingshæm-
mede fik et kæmpe løft og
budgetter var noget der blev
forøget.

Det var ikke en almindelig dag.
Fredag den 7. august 1964. Meteo-
rologerne havde lovet op til 25
graders varme. En dejlig dansk
sommerdag ventede. Jeg kunne
sove længe. Jeg var 12 år og skulle
først starte efter sommerferien om
mandagen i Sæby – Hallenslev
Centralskole. Både i England og i
USA lå ”A Hard Day’s Night” med
The Beatles nummer ét på hitli-
sten. Elleve dage efter udkom pla-
den i Danmark. Et andet sted i
Danmark lå en baby på knapt to
måneder og sparkede, mens han
blev skiftet af sin mor. Babyen hed
Michael Laudrup. Efter han havde
fået en tør ble tog Michael Lau-
drup en formiddagslur.

Mens både Michael Laudrup og
jeg snorksov, var der andre der
havde været tidlig oppe. Omkring
800 mennesker skulle mødes i Kø-
benhavn. Dengang i 1964 hed det
Danmarks Tekniske Højskole, der
hvor de 800 mennesker skulle mø-
des. Nu hedder det Danmarks
Tekniske Universitet. Dengang
som nu ligger DTU i Kgl. Lyngby,
nord for København.

Én af dem kendte jeg. Det var
Dronning Ingrid. Alle de andre
kendte jeg ikke. Først mange år se-
nere lærte jeg mange af dem at
kende. Én af deltagerne var for-
sorgschef Niels Erik Bank-Mik-
kelsen, som har været et stort for-
billede. To andre deltagere lægen
Holger Dyggve og socialleder Ak-
sel Astrup Madsen har begge væ-
ret mine chefer. Psykiateren Peer
Bendixen har været min psykiatri-
lærer og Børge Nilsen har været
min rektor, da jeg tog min grund-
uddannelse. Flere af de øvrige del-
tagere har holdt foredrag, skrevet
bøger og artikler, som jeg har lyt-
tet til og læst med stor interesse.
Nu sad de alle sammen i salen.
Den internationale forskningskon-

ference for videnskabelige studier
af metal retardering kunne begyn-
de. De omkring 800 deltagere fra
42 forskellige lande kunne i konfe-
renceperioden fra 7. – 14. august
1964 tage del i et spændende pro-
gram der blandt andet omfattede
175 forelæsninger.

Det var Bank-Mikkelsen, der åb-
nede forskningskonferencen, og i
den engelske artikel der blev ud-
delt til deltagerne kunne Bank-
Mikkelsen stolt fortælle, at Ånds-
svageforsorgen i Danmark var ble-
vet reorganiseret. (Bank-Mik-
kelsen 1964) Den 1. oktober 1959
var en ny lov trådt i kraft. Dan-
mark var blevet opdelt i 12 regio-
nale forsorgscentre. Tidligere hav-
de institutionerne haft én leder.
Overlægen. Nu har der lavet team-
ledelse. Den bestod af fire ledere.
Overlægen, inspektøren, socialle-
deren og undervisningslederen.

Men det var ikke kun på det or-
ganisatoriske plan der var sket æn-
dringer. Den første dagskole til
åndssvage børn startede i 1944. De
var i 1964 blevet til 55. Den første
børnehave til åndssvage børn blev
oprettet i 1956. I 1964 var tallet



steget til 20. Antallet af beskyttede
værksteder var steget fra 3 i 1959
til 25 i 1964. Også på det økono-
miske område var der sket store
forbedringer. I 1959 var Åndssva-
geforsorgens årlige budget på 62,5
millioner. I 1964 var budgettet ste-
get til 200 millioner. Også på per-

sonalesiden var der sket store for-
bedringer. Den største personale-
gruppe i Åndssvageforsorgen var
omsorgspersonalet. Den persona-
legruppe var vokset fra 900 i 1959
til 1.800 i 1964. En stigning på 100
%.   

Litteratur
Bank-Mikkelsen, N. E. 1964. I: 
Øster, Jakob og Sletved, Henning
V. International Copenhagen
Congress on the Scientific Study
of Mental Retardation. Volume 1-
2. Proceedings. Copenhagen –
Denmark: 1964.
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Man kan læse meget mere i de to bøger der blev udgivet med artikler fra konferencen. De findes i magasinet i Danske-Afdeling
på Det Kongelige Bibliotek.
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen.

Videnscenter for Hjerneskade
Videnscenter for Hjerneskade er
en landsdækkende institution, der
indsamler, bearbejder og især for-
midler viden om erhvervede hjer-
neskader hos børn og voksne fra
hospitalsfasen til dagliglivet efter
skaden. Kig ind på hjemmesiden:
www.vfhj.dk Her kan du blandt an-
det finde information om Videns-
center for Hjerneskades formål,
udviklingsarbejde og udgivelser.
Videnscenter for Hjerneskade
Sanatorievej 32
7140 Stouby
Tlf. 75 89 78 77
www.vfhj.dk

Bolig til borgere med 
særlige behov
”Bolighåndbog” er udgivet af ”Bo-
og UdviklingsSelskabet for borge-
re med særlige behov”. Bogen
henvender sig til de unge selv, for-
ældre, kommuner og andre der
har behov for at skaffe en bolig til
mennesker der stiller særlige krav
til deres fysiske omgivelser. Hånd-
bogen sætter specielt fokus på
unge i aldersgruppen fra 15 til ca.
35.

Bogen kan bestilles ved henven-
delse til:
Bo- og UdviklingsSelskabet 
for borgere med særlige behov
Vesterport 3, 4. tv.
8000 Århus C
Tlf. 86 20 85 70
E-mail: b-u-s@b-u-s.dk
www.b-u-s.dk

Pædagogisk Forum
Pædagogisk Forum er et udvik-
lingsforum, som skal støtte og sti-
mulere den faglige udvikling i det

pædagogiske arbejde med udvik-
lingshæmmede i Århus Amt. Pæ-
dagogisk Forum har en hjemmesi-
de: www.aaa.dk/pf Denne hjem-
meside er åben for alle. Her kan
du finde artikler, praksisbeskri-
velser, rapporter, evalueringer, lov-
stof, skemaer, links til relevante
hjemmesider og meget andet.
Hjemmesiden er Pædagogisk Fo-
rums omdrejningspunkt, men Pæ-
dagogisk Forum arrangere også
konferencer og en række andre
tiltag.

Yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til: 
Netværkskoordinator 
Anders Hoff
Driftområdet for 
Voksne Handicappede
Århus Amt
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
Tlf. 89 44 61 08
www.aaa.dk/pf
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Vi havde valgt Jakob fra…
”Mor. Hvorfor fødte du mig
som mongol? spørger den 16-
årige Jacob der har Down syn-
drom. Og moren svarer: ”Jeg
havde ikke noget valg.” I bo-
gen ”Vi havde valgt Jakob
fra…” kigger vi indenfor i en
familie med klare holdninger.
”Jakob er mongol og havde
muligheden for en nakkefold-
scanning været til stede, da
Bente ventede – skulle det vi-
se sig – mongolbarn, ja så var
Jakob aldrig kommet til ver-
den.” Så klart udtrykker for-
fatteren og Jakobs far sig i bo-
gen. Men ud over klare syns-
punkter åbner forfatteren og-
så døren til hvordan livet ud-
spiller sig i en familie, hvor et
af familiemedlemmerne er
handicappet. En herlig bog il-
lustreret med masser af skøn-
ne billeder.
Erling Andersen
Vi havde valgt Jakob fra…
Forlaget Jelling
www.forlagetjelling.dk

Autismebladet

Autismebladet udgives af Videns-
center for Autisme. Videnscentret
er landsdækkende og etableret af
Amtsrådsforeningen med Køben-
havns Amt som driftherre. Autis-
mebladet indeholder artikler, in-
formation, omtaler og anmel-
delser, der er relevante i forhold
til mennesker med autisme. Bla-
det sendes gratis til institutioner
der har et særligt identifikations-
miljø for personer med autisme og
til nøglepersoner i forvaltningen.
Andre kan abonnere på bladet
mod betaling af forsendelsesom-
kostninger kr. 125,- pr. år.

Abonnement kan bestilles ved
henvendelse til:
Videnscenter for Autisme
Kongevejen 256
2830 Virum
Tlf. 45 11 41 91
www.autisme.dk

Barn med handicap
Forældre som venter et barn med
handicap eller er forældre til et

barn med handicap har særlige
behov for information og viden.
For at imødekomme disse behov
har Socialministeriet udgivet en
pjece der gennemgår de vigtigste
tilbud om hjælp og støtte fra den
offentlige sektor. Man kan slå op
på barnets alderstrin eller på de
støttetilbud og informationer der
er relevante. Desuden indeholder
pjecen en liste over lovgivning og
en oversigt over hvor man kan
finde mere information.

Pjecen er udarbejdet af Marie
Louise Knigge fra UFC Handicap i
Ringsted.

Pjecen kan fås ved henvendelse
til:
Komiteen for sundhedsoplysning
Classensgade 71, 5.
2100 København Ø
Tlf. 35 26 54 00
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Om respekten
Rektoren og professor ved Dan-
marks Pædagogiske Universitet,
Lars-Henrik Schmidt har skrevet

en bog om retten til at vise forar-
gelse, indignation og vrede. Bo-
gens titel er: ”Om respekten”. Ad-
varsel: Lars-Henrik styrer for vildt!

Ud over en ikke let tilgæng-
elig tekst suppleres teksten
med citater på original-
sproget. Det er svært stof,
men heldigvis suppleres
forfatterens abstrakte tekst
ind imellem med nærvæ-
rende og konkrete forkla-
ringer. Noterne er et kapi-
tel for sig. På den ene side
henvisninger til Habermas
og Foucault. På den næste
side Jodle Birge og Robin-
son Crusoe. Men der er
masser af spændende og
lærerig læsning, selv om
man ikke fatter det hele.
Lars-Henrik Schmidt
Om respekten
Danmarks Pædagogiske
Universitets Forlag 

Den grimme ælling går på arbejde
”Der var så dejligt ude på landet”.
Så idyllisk starter H.C. Andersens
eventyr ”Den grimme æl-
ling. Men eventyret hand-
ler også om udstødelse,
overlevelse og længsel og
om hvordan vi kan udvikle
os og finde vores indre sva-
ne. I bogen ”Den grimme
ælling går på arbejde” for-
tolkes og relateres H.C.
Andersens eventyr i for-
hold til arbejdspladsen.
Det er forfatteren Mette
Nørgaard der med ud-
gangspunkt i seks af H.C.
Andersens eventyr giver et
inspirerende oplæg til per-
sonlig og organisatorisk
udvikling. Bogen forfatter
Mette Nørgaard er konsu-
lent, underviser og coach.
Hun bor sammen med sin
mand i New York City.

Mette Nørgaard
Den grimme ælling går på arbejde
Børsens Forlag

Jakob bliver aldrig professionel
fodboldspiller
Erling Andersen er far og forfatter
til bogen ”Jakob bliver aldrig pro-
fessionel fodboldspiller”. Bogen
udkom i 1993, men kan stadig kø-
bes. I bogen følger vi familien fra
Jacob blev født i 1988 og frem til
1993, hvor Jakob er fem år. Ud
over forfatterens dejlige, åbenhjer-
tige fortælling rummer bogen og-
så tekstbidrag skrevet af Jakobs
moster, familiens læge, fysiotera-
peut, støttepædagog og socialråd-
giver.
Erling Andersen
Jakob bliver aldrig professionel
fodboldspiller
Jelling Bogtrykkeris Forlag 
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DUKH 

Banegårdspladsen 2, 2. sal
Postboks 284 · 6000 Kolding 
mail@dukh.dk

Få flere oplysninger på www.dukh.dk

Tlf. 76 30 19 30 · Fax 75 54 26 69 · Teksttlf. 76 30 19 39

Telefonerne er åbne: 

Mandag 9.00 - 15.00
Tirsdag 9.00 - 17.00
Onsdag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 15.00
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Højskolen er efter dansk tradition åben for alle, men Djurslands Folkehøjskole
er også et tilbud til udviklingshæmmede, der ligesom andre mennesker har brug
for undervisning i almendannende og folkeoplysende fag, ikke mindst set i lyset
af den integration, der har fundet sted igennem de senere år i Danmark.
Fagindholdet er stort set som på de fleste andre højskoler, men indfaldsvinklen
til undervisningen er mere oplevelsesorienteret end boglig.
Skolens liniefag er alle udtryksfag, musik, drama, dans og billedkunst.
Derudover tilbydes IT som fag og som en integreret del af de øvrige fag. Idræt og
ernæringslære, samfundsfag, kulturfag samt dansk og engelsk, film og video.
Som ikke-udviklingshæmmet tilbydes derudover psykologi, pædagogik og sociale
fag, så et ophold også kan anvendes til en forberedelse til en evt. socialfaglig ud-
dannelse senere.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til

Djursland Folkehøjskole
Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft.

Tlf. 87 52 91 20, fax: 87 52 91 21
E-mail: hc@djfh.dk - www.djurslandsfolkehoejskole.dk
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Taleinstituttet i Risskov
Børne og - Ungdomspsykiatrisk hospital Risskov

Workshop
PECS review, practice&problem solving

9/11 - 2005
på Voksenpsykiatrisk hospital i Århus.
Pris 1300 kr.
DR. ANDY BONDY præsenterer en workshop som opfølgning på 
tidligere afholdte 2 dages PECS træningskursus. 

Fokus vil være på de mest almindelige problemer ved implementering 
af PECS, samt diskriminationsproblemer og strategier.

Tilmeld på Email:kiss@buh.aaa.
Senest 1. oktober 2005
Opgiv navn, arbejdsplads, EAN-nr
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Forlaget Udvikling
Digitale billeder - en nødvendig kommunikations-
form
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Poul Hansen.

Bogen henvender sig til forældre til handicappede,
pædagoger og studerende. Den er skrevet på bag-
grund af mange års erfaring med brugen af digitalt
kamera sammen med handicappede med kommuni-
kationsvanskeligheder på værkstedet Åmosen i Vest-
sjællands Amt. Bogen kan benyttes som et arbejds-
redskab, der både forklarer anvendelsen af digital-

kameraet 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 værdi-
en og vigtigheden af, at udviklingshæmmede har socialt netværk,
og der gives anvisninger på metoder og hjælpemidler, som pæda-
gogisk personale og støttepersoner kan anvende, når de skal
hjælpe og vejlede udviklingshæmmmede med at udvikle og beva-
re socialt netværk.
Pris kr. 150 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen.

Demokrati og ytringsfrihed - hæfte om arbejdet med mediepæda-
gogik med udviklingshæmmede. Udgivet i samarbejde med
Landsforeningen LEV.
Pris kr. 30 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen.
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor den
anden skal hen. Jeg kender den rigtige vej samt alle seværdighederne
undervejs.
At være stifinder indebærer derimod, at jeg får målet udstukket af den
anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accepterer, at målet for-
andrer sig undervejs. Seværdighederne finder vi sammen.
Stifinderen er den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger sammen
med de samfundsmæssige forandringer, der sker omkring os, og ikke
mindst med den ånd, der hersker i Lov om social service fra 1998.
En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om pædagogens
ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

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

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 social-
pædagogisk støtte, der samtidig respekterer brugernes integritet
og myndighed over eget liv. Ny faglighed handler om at forlade
professionelles mangeårige tradition for at vide bedst på bruger-
nes vegne. I stedet søger pædagogerne i bogen efter måder, hvor-
på 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.

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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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 udviklings-
hæmmedes jobmuligheder på
arbejdsmarkedet. Lisbeth Bruus-
Jensen og Henning Jahn frem-
lægger en vidtfavnende og aktuel
gennemgang af udviklingshæm-
medes deltagelse i arbejdslivet.
Pris kr. 200,- inkl. moms + forsen-
delsesomkostninger.

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 udviklingshæm-
mede hvordan hverdagslivet opleves fra deres per-
spektiv. Bogens forfattere fandt ud af, at de var kom-
met på besøg i konvolutternes land. Ofte har bebo-
erne ikke deres 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 handle. 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.

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

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

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

Til daglig er Peter We-
stergaard Sørensen stedfor-
træder på et beskyttet
værksted i Sønderjyllands
Amt. Han har tidligere ud-
givet bogen ”Fra rejseleder
til stifinder”. Bogen hen-
vender sig til alle faggrup-
per, der arbejder i handi-
capområdet, men også til
pårørende, politikere, em-
bedsmænd og andre der vil
styrke deres viden og ind-
sigt på dette område.

Pris kr. 200 inkl. moms +
forsendelsesomkostninger.   

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Dansemusen
Af Lars Holmgaard Jørgensen

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

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

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

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

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

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

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

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

Redaktionen


