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Etik, vidensoverførsel 
og rammer i arbejde 
for udviklingshæmmede
Af Ester Larsen, formand for Det centrale Handicapråd.

Øjenåbner
Billederne fra Strandvænget bør 
ikke fortone sig. De bør tværtimod 
danne baggrund for diskussion og 
eftertanke, så vi kan uddrage den 
lære, der anstændigvis bør uddra-
ges af den ulykkelige sag. 

Vi skylder de mennesker, som 
blev udsat for ydmygelser og kræn-
kelser, at vi lærer af det, vi så og 
erfarede.

Strandvænget blev ”en øjenåb-
ner af de helt store”, og det blev 
ikke kun blev en øjenåbner sådan 
i al almindelighed, men en øjenåb-
ner på flere forskellige niveauer.

Det blev selvfølgelig først og 
fremmest en helt konkret øjen-
åbner i forhold til de vilkår, vi 
byder de mennesker, som er så 
svært handicappede, at de er hen-
vist til at leve i et offentligt botil-
bud med meget omfattende hjælp 
og støtte. 

Vi fik med ét slag - et både skarpt 
og så sandelig også ubehageligt 
indblik i en verden og i en virkelig-
hed, som – i hvert fald vi, der ikke 
færdes dér i det daglige – troede 
var mørk fortid.

En overset gruppe
Men jeg synes også det blev en 
øjenåbner af en mere vidtgående 
karakter. Overraskelsen og ubeha-
get ved at blive konfronteret med, 
at sådan som livet blev skildret på 

Strandvænget, ja sådan er livsvilkå-
rene rent faktisk for nogle af vores 
medborgere. 

Det blev på mange måder en 
påmindelse om, at vi i de seneste 
mange års handicappolitiske dis-
kussioner og prioriteringer, måske 
har overset og glemt de allersvage-
ste og de mest omsorgskrævende 
handicapgrupper. 

I den handicappolitiske diskus-
sion har der været en meget stærk 
fokusering på ”ligebehandling og 
lige muligheder” – og det er natur-
ligvis også helt fint. Sådan skal det 
være – ingen tvivl om det! 

Men risikoen er selvfølgelig, at 
det fører til en skævvridning af 
fokus, så det, der er ligetil og let at 
forstå ud fra en simpel ligebehand-
lingsbetragtning, altid kommer i 
første række, mens de langt mere 
komplekse og svært tilgængelige 
ligebehandlingsproblemer bliver 
overset og skubbet i baggrunden. 

Det er fx alt andet lige nem-
mere at forholde sig til og at se 
ligebehandlingsperspektivet for fx 
en blind jurist, som alene har det 
problem, at han ikke kan se. Det 
er sandelig vanskeligt og proble-
matisk nok – men kompleksiteten 
i ligebehandlingsproblemerne i 
forhold til f.eks. et svært fysisk og 
intellektuelt handicappet menne-
ske uden verbalt sprog er unægte-
lig større.

Jeg finder, at Strandvænget på 
mange måder blev en øjenåbner 
i forhold til at se udviklingshæm-
mede og andre meget svært handi-
cappede, som en lidt glemt gruppe 
i den brede ”mainstream” handi-
cappolitik.

En strategi bestående af to spor
Det bør efter min mening føre til, 
at den lære, vi skal drage af Strand-
vænget, mindst bør være tosporet. 

Vi skal både sætte ind i forhold 
til det konkrete og direkte udvik-
lingsarbejde på de enkelte og eksi-
sterende botilbud og ikke mindst 
den måde, vi organiserer fremti-
dens boligtilbud på. 

Men vi skal også sætte ind i for-
hold til at skabe et helt, helt andet 
fokus på de handicappolitiske 
målsætninger og visioner, som vi 
mener, skal gælde for den del af 
handicapområdet, som handler 
om udviklingshæmmede og andre 
meget svært handicappede. 

Og de to ting – vision og kon-
kret handling - hænger meget nøje 
sammen. 

Lad mig illustrere det med et ret 
banalt billede. 

Skal man male sin bolig, kan 
man gå til opgaven på ret forskel-
lig vis. 

Man kan uden forsinkende 
omsvøb ivrigt kaste sig ud i pletma-
ling af de mest udsatte steder. 
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Men man kan også indlede pro-
cessen med at flytte alle møbler, 
dække af og vaske ned. Den første 
fremgangsmåde giver nok en ople-
velse af der sker noget hurtigt, at 
der udrettes noget synligt, men 
det er formentlig den sidstnævnte 
metode, der i kraft af målbevidst-
hed, omtanke og planlægning 
ender med at give det bedste resul-
tat.

De problemer, vi har fået indsigt 
i med Strandvænget og de andre 
tilsvarende sager, klares ikke med 
lidt vilkårlig pletmaling i form af 
øget kontrol, mere tilsyn og lidt 
informationskampagne hist og 
pist.

Der er brug for at tænke længe-
re og mere dybtgående. 

Hvis vi for alvor skal have ryddet 
op i de konkrete problemer, vi har 
været vidne til, så er vi nødsaget til 
at helt generelt at genskabe entu-
siasmen og energien for området.

Fra en tilværelse ”så tæt på det 
normale som muligt” til et liv på 
egne præmisser

Jeg siger med vilje og fuldt over-
læg, at det drejer sig om at genska-
be entusiasme og energi.

Det gør jeg fordi, de første man-
ge år efter udlægningen af særfor-
sorgen fungerede målsætningen 
om ”en tilværelse så tæt på det nor-
male som muligt” som en vældig 
god energikilde og et pejlemærke 
for arbejdet i botilbuddene og for 
arbejdet med udviklingshæmmede 
i det hele taget. Det var en enty-
dig erkendelse af, at noget skulle 
gøres, og den klare og enkle mål-
sætning gav retning, motivation og 
en oplevelse af at arbejde for en 
fælles sag. 

Der var vilje og retning bag 
amternes indsats på området – og  
i 1998 skulle processen så yderlige-
re intensiveres i og med man for-
melt ophævede institutionsbegre-
bet. Nu skulle der endeliggyldigt 
gøres op med både institutionskul-
turen og institutionstænkningen.

I dag kan vi se, at den tænkning 
aldrig rigtigt løftede sig fra banen. 

Institutionsbegrebet blev formelt 
skrevet ud af serviceloven i 1998. 

Men stribevis af rapporter og 
de mange skandalesager, viser jo 
ty deligt, at institutionstænkningen, 
den kultur, de holdninger og det 
menneskesyn, som forbindes med 
institutionsbegrebet, lever videre i 
bedste velgående.

Nu er intet jo undtagelsesfrit,  
og jeg vil gerne ile med at frem-
hæve, at der bestemt findes eksem-
pler på gode og velfungerende 
botilbud, som fortjener at blive 
fremdraget til inspiration og efter-
følgelse. 

Men når vi skal være ganske 
ærlige, så er det vel en helt gene-
rel oplevelse, at indsatsen har tabt 
fremdrift, har mistet engagement 
og fokus. 

Forklaringerne er vel flere og 
mangeartede, blandt andet er det 
overordnede mål og visionerne 
blevet utydelige og udviskede. 

Alle, der arbejder med området: 
Politikere, administratorer, den 
lokale ledelse og medarbejderne 
er i konstant risiko for at fare vild 
i mangel af en fælles, overordnet 
vision, som kan give retning til ind-
satsen. 

Der er jo ikke længere en natio-
nal, en synlig og skarp målsætning 
for indsatsen. 

Det betyder, at det i alt for høj 
grad er overladt til den enkelte 
ledelse og til den enkelte medar-
bejder at finde sin egen motivation 
og personlige drivkraft. Botilbuds-
området og det liv, der udspiller 
sig der – for beboerne og for de 
ansatte er ikke på samme måde - 
som jeg fornemmer, det var det i 
1980’erne - et fælles handicappoli-
tisk projekt.

Det centrale Handicapråd vil se 
det som en hovedopgave at få gen-
etableret diskussionen om botilbud, 
boformer og i det hele taget indsat-
sen over for udviklingshæmmede 
og andre svært handicappede. Vi 
vil betragte det som et fokuspunkt 
i det handicappolitiske projekt, en 
hovedopgave, som vi vil vie megen 
energi i den kommende tid.

Uden fælles værdigrundlag ingen 
platform for etik og vidensdeling
Jeg lægger således afgørende vægt 
på at understrege betydningen af, 
at vi får genetableret et overord-
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net, fælles værdigrundlag, som 
hele indsatsen over for udviklings-
hæmmede og de andre svært han-
dicappede grupper kan bygge på. 

Det gør jeg, fordi jeg mener, 
at det er her, hele den nødven-
dige fornyelse af dette område må 
begynde. Hvis vi ikke får visionen, 
målsætningen og værdigrundla-
get på plads, så er der i realiteten 
ingen platform for at diskutere 
hverken etik eller vidensdeling.

Hvis vi ikke har et værdigrund-
lag og en klar målsætning for vores 
indsats, så giver det ikke nogen 
mening at diskutere etik – fordi 
spørgsmålet altid vil være: ”Etik i 
forhold til hvad?”. 

Og tilsvarende med vidensde-
ling. Hvis vi ikke har en målsætning 
for, - hvis vi ikke har en vision om, 
hvad der er godt og hvad der skidt 
– hvad der er rigtig og forkert, så 
ved vi i realiteten ikke, hvad der er 
værd at vide: hvad vi skal lære og 
hvad vi skal aflære. I et værdinihi-
listisk miljø er vidensdeling uden 
mening.

Når det går så galt, som det er 
gået på Strandvænget og desværre 
også andre steder, så skyldes det 
ikke, at de mennesker, der arbej-
der der, er specielt u-etiske eller 
ikke ved, hvad etik er. 

Forklaringen er snarere, at vi i 
vores generelle handicappolitik, 
som lokal ansvarlig politiker eller 
som daglig ledelse ikke har været 
i stand til at formulere og frem-
holde en klar og præcis vision for, 
hvilken retning det daglige arbejde 
skal følge. 

Hvis man aldrig aner, om man 
har gjort sit arbejde godt eller 
skidt, så brænder man let ud.

Boligen og boligen som bestem-
mende for det liv man kan leve
En meget væsentlig del af nøglen 
til at få ændret og forbedret de for-
hold, vi byder udviklingshæmme-
de og andre svært handicappede, 
ligger givetvis i forhold omkring 
boligen og den måde, vi organise-
rer det liv, som overhovedet kan 
leves i og omkring de boliger, vi 
tilbyder. Ens bolig, boligformen og 

organiseringen af den hjælp, man 
har behov for i tilknytning til boli-
gen er i meget høj grad bestem-
mende for det liv, det overhovedet 
er muligt at forestille sig levet.

Jeg synes derfor, der er grund 
til i særlig grad at opholde sig ved 
netop boligen og den måde, vi i 
fremtiden tænker os at organisere 
botilbud til bl.a. udviklingshæm-
mede

FN’s handicapkonvention
Til den del, finder jeg, at vi får et 
meget væsentligt værdigrundlag 
direkte forærende med FN’s nye 
konvention om handicappede 
menneskers rettigheder, som blev 
vedtaget i FN i december 2006. 

I konventionens artikel 19, som 
handler om retten til et selvstæn-
digt liv og inklusion i lokalmiljøet, 
hedder det således:

Myndighederne skal anerkende 
handicappede menneskers lige ret 
til at bo i lokalmiljøet med samme 
valgmuligheder som andre (…) 
Mennesker med handicap skal på 
samme vilkår som andre, have 
mulighed for selv at vælge deres 
bolig og hvor og med hvem de vil 
bo og er ikke forpligtet til at bo i 
særlige botilbud.

Det kunne Det Centrale Handi-
capråd ikke have sagt bedre!

Vi har således et FN-mandat, 
som klart og utvetydigt signalerer, 
at vi skal arbejde på, at der sker en 
normalisering af handicappede 
menneskers bosættelsesmønster.

Hvad betyder det så i praksis?

Opgør med resterne af de gamle 
totalinstitutioner
Det betyder for det første, at vi er 
nødsaget til at hilse af med de sid-
ste store institutionslignende botil-
bud. Nu går man imidlertid fejl af 
virkeligheden, hvis man forfalder 
til at tro, at det er så enkelt, at det 
alene er størrelsen, der bestem-
mer livet på bostedet. Sådan er det 
naturligvis ikke.

Størrelsen var ikke eneste årsag 
til udvikling af den kultur eller 
mangel på samme, som vi så udfol-
det på Strandvænget. Modsat ved 

vi desværre også, at umenneskelig-
hed, kynisme og instrumentalise-
ring også kan forekomme på små 
boenheder.

Men når det er nødvendigt helt 
at gøre op med disse gamle store 
tidligere totalinstitutioner, så er 
det for at komme fri af den histo-
rie og af den institutionskultur, 
som klæber til disse steder. Det 
hænger i gardinerne, det ligger på 
gangene og sidder i væggene. 

Og det er ikke nok, at man deler 
den gamle kæmpeinstitution op 
i mindre selvstyrende enheder og 
hævder, at nu er den store insti-
tution blevet til ti små hyggelige 
hjem. 

Historien og alle referencerne 
til fortiden som gammel totalinsti-
tution er så stærke, at de kan sætte 
sig igennem alligevel. 

Det pædagogiske arbejde bli-
ver opad bakke, og det kan kun 
de stærkeste pædagogiske teams 
holde til i længden. Derfor får vi 
næppe gjort op med institutions-
tænkningen, hvis vi ikke får gjort 
op med de fysiske rammer, som er 
selve indbegrebet af institution.

Stop for nyt ”institutionsbyggeri”
Med det er ikke kun de gamle sto-
re institutioner, vi skal have gjort 
op med. 

Vi skal også holde op med at 
bygge nye store botilbud, hvor vi 
bygger boliger til op til 40 menne-
sker i samme bygningskompleks. 

For nissen flytter meget let med. 
Uanset hvad vi gør, så vil den type 
byggeri få institutionskarakter, og 
institutionskulturen vil flytte ind. 

De store enheder signalere 
stordrift, effektivitet, rationalitet, 
arbejdsdeling, samlebånd og i sid-
ste ende desværre også umenne-
skelighed – og det er netop nogle 
af disse elementer, institutionskul-
turen er gjort af.

Så længe vi bliver ved med at 
bygge stort, så længe bliver vi ved 
med at bygge institutioner.

Byg normalt – byg integreret
Derfor skal vi i stedet satse på boli-
ger og botilbud, som er langt, langt 
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stærkere integreret i og flettet sam-
men med den øvrige boligmasse. 

Det kan være enkeltlejligheder i 
beboelser, hvor der i øvrig ikke bor 
andre, som har et handicap. 

Det kan være halvdelen af lej-
lighederne i en opgang, eller det 
kan være tre, fire eller fem boliger 
bygget i en lille klynge integreret 
i andet byggeri, hvor der i øvrigt 
ikke bor andre med handicap.

Og så er det vel næsten unød-
vendigt at sige, at boligerne selvføl-
geligt skal opføres efter reglerne 
i almenbolig loven – ikke efter 
serviceloven, så vi er sikre på, at 
beboerne har de samme rettighe-
der, som alle andre lejere, der er 
omfattet af lejelovens almindelige 
bestemmelser.

Det afgørende er, at der kan 
etableres et frit valg i forhold til, 
hvor og hvordan man vil bosætte 
sig, og at der er frit valg i forhold 
til, hvem man vil bo sammen – her-
under også om man overhovedet 
ønsker at bo sammen med andre, 
fx andre med handicap. I øvrigt 
fuldstændig som FN-konventionen 
forudsætter.

Distributionen af støtte og hjælp
Det kan selvfølgelig give et prak-
tisk og logistisk problem i forhold, 
hvordan man organiserer og tilret-
telægger den støtte, der skal ydes 
til disse mennesker i deres bolig.

Til dette synes jeg, der er at sige:
For det første, så er vi et sam-

fund, hvis velstand er så stor, at vi 
må og bør have ressourcer til at gå 
efter den rigtige og den værdige 
løsning – ikke blot den mest effek-
tive og billigste løsning. Brugernes 
behov må gå forud for systemet og 
de organisatoriske behov. 

I en situation, hvor der i øvrigt 
er vilje til at bruge mange midler 
til forbedring af kvaliteten i den 
offentlige service, vil det hverken 
forekomme rimeligt eller accepta-
belt, hvis der ikke finder en mo der-
nisering sted af en så fundamental 
velfærdsydelse, som service til vores 
sværeste handicappede. 

For det andet er der al mulig 
grund til at forsøge at nytænke 
og omdefinere den måde, vi i dag 
tænker service og støtte til de bor-
gere, som visiteres til et botilbud. 

Der er ingen naturlov, at al den 
nødvendige og relevante service 
skal være tilstede på selv samme 
matrikel som boligen. 

Det er vel i virkeligheden en del 
af opgøret med særforsorgen og 
institutionsbegrebet, at der sker 
den størst mulige adskillelse mel-
lem bolig og service. 

Har man brug for et dagtilbud, 
et tilbud om beskyttet beskæfti-
gelse, tandlæge, fysioterapi, fodte-
rapeut, motionsrum eller hvad det 
nu kan være, så er det vel kun en 

del af normaliseringen, at man så 
tager ud i byen til fritidsaktivitet, 
job, tandlæge, fitnesscenter, eller 
hvad det nu måtte være. 

Det vil på nogle områder kunne 
spare nogle ressourcer – på andre 
områder vil det være udgiftsdriven-
de, men det vil under alle omstæn-
digheder være led i en større nor-
malisering og ligebehandling. Det 
er for mig at se, en væsentlig del 
af opgøret med resterne af institu-
tionskulturen, at vi i langt højere 
grad forsøger at adskille bolig og 
behandling. Forudsætningen for, 
at en bolig kan blive et hjem er jo, 
at man som borger har mulighed 
for at opretholde et betydeligt pri-
vatlivsværn rundt om sin bolig. Og 
det værn – eller om man vil ”pri-
vatlivets fred” bliver jo krænket i 
et eller andet omfang, hver gang 
ens hjem bliver omdannet til en 
arbejdsplads for en anden person. 

For det tredje skal man være 
opmærksom på, at der finder 
nytænkning sted inden for hjæl-
perområdet. Den udmønter sig i, 
at en ny ordning for Brugerstyret- 
personlig-assistance er i støbeske-
en. Inspirationen er bl.a. hentet i 
Skandinavien. 

I Sverige har udviklingshæm-
mede med betydeligt behov for 
hjælp mulighed for at ansætte sine 
egne personlige hjælpere uden at 
skulle påtage sig arbejdsgiverrol-
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len. Den ordning har ført til, at en 
del udviklingshæmmede bor selv-
stændigt i egne boliger med egne 
hjælpere. 

Men også i Norge har ordnin-
ger med brugerstyret-personlig-
assistance i egne boliger opnået 
stor succes.

Disse nordiske erfaringer har 
ført til, at regeringen har varslet 
en lovændring, som sigter mod, at 
flere personer med funktionsned-
sættelse, skal have mulighed for at 
ansætte egne personlige hjælpere.

Det, håber jeg, vil føre til, at  
flere mennesker med behov for 
støtte får bedre muligheder for 
at leve livet efter egne ønsker og 
behov. 

Den institutionelle arbejdstil-
rettelæggelse med vagtskemaer, 
arbejdstidsregler m. m. levner 
ofte kun lidt plads for den enkelte 
beboers mulighed for selvbestem-
melse. 

Jeg tror, vi skal være mere op- 
mærksomme på, at det ikke kun 
dre jer sig om et sted at bo, om 
fy siske rammer, hygiejne og mad, 
men også om at sikre de kvaliteter, 
der knytter sig til et hjem. Måske 
skal vi vænne os til at tale mere om 
hjem end om bolig. 

Et hjem er for de fleste af os en 
base, hvor der ud over praktiske 
funktioner er trygge relationer, 
selvbestemmelse, et privat frirum, 
et sted for rekreation og selvvalgte 
aktiviteter.  Det er vel især på disse 
felter, vi ser problemer. De trygge 
relationer kan mangle eller lige-
frem erstattes af utryghed eller 
tvungne relationer, selvbestemmel-
se erstattes af planlagte aktiviteter 
og tidsskemaer, beboeren bliver et 
objekt for systemet.   

Det er selvfølgelig også nødven-
digt at være opmærksom på, at der 
givetvis findes en mindre gruppe 
meget svært handicappede, som 
har så betydelige handicap, at det 
tilbud, der skal gives til dem, er så 
omfattende og massivt, at det stil-
ler nogle helt ekstraordinære krav 
til de omgivelser, de kan bo i. Så 
lad os diskutere, om der er behov 
for nogle helt særlige foranstalt-

ninger og særlige regler for denne 
gruppe, men det må aldrig blive 
en begrundelse for at opretholde 
et stort ”institutionslignende botil-
budskontinent” til en gruppe af 
så velfungerende udviklingskæm-
mede og andre mennesker med 
handicap, at de kunne leve under 
langt mere ”normale” og inklude-
rende former. 

I denne forbindelse er det må-
ske også værd at huske på, at vi 
jo er nødsaget til at opretholde  
et mindre antal særlige boliger, 
som kan anvendes til udviklings-
hæmmede, som er under dom. 
Sådan som reglerne er i dag, så 
er det kun boliger efter servicelo-
vens § 108, der kan anvendes til 
det formål – og det formål skal vi 
selvfølgelig også kunne leve op til 
at indfri. 

Integration og ensomhed?
Som indvending mod den nævnte 
”normalisering” høres ikke sjæl-
dent ensomhedsargumentet. Det 
er godt for udviklingshæmmede 
at bo sammen, for så har de nogle 
ligesindede, at være sammen med, 
så de ikke bliver ensomme. 

Og jeg tør bestemt ikke være 
den, der afviser, at det kan være en 
pointe. Derfor er valgmuligheden 
også helt afgørende. Det må sikres, 
at den enkelte har så stor frihed 
som overhovedet muligt til selv at 
træffe valg om, hvor og sammen 
med hvem, man vil bo. 

Det kan nok være et vigtigt værn 
mod ensomhed, at man selv har 
valgt sin bofælle. Det er alminde-
lig kendt, at man kan føle sig mere 
ensom blandt mennesker end ale-
ne. 

Det kan godt være vi skal minde 
hinanden om, at for nogle årtier 
siden var det ret moderne at etab-
lere kollektiver blandt venner. 
Men erfaringen viste, at selv om 
man selv valgte sine bofæller, viste 
det tætte samvær sig at være for 
vanskeligt for mange.

Eller som en forstander forleden 
formulerede problemet:

”Mennesker med handicap gider 
ikke fællesspisning eller at se fjern-

syn med andre hver dag – især ikke 
med folk, de ikke kender godt. Er 
der noget unormalt i det?”

Men dertil kommer så også, at 
man jo må konstatere, at ensom-
hed også findes andre steder end 
blandt mennesker med udvik-
lingshæmning eller andre former 
for funktionsnedsættelser. Det er 
næppe et problem, man kan visi-
tere sig ud af. 

Vi kan ikke og skal ikke løse et 
eventuelt ensomhedsproblem ved 
at visitere bestemte befolknings-
grupper til at bo i ”klumper”. Er 
der et ensomhedsproblem, så må 
vi sætte ind med andre former for 
hjælp: ledsagerordning, dagtilbud, 
støttet beskæftigelse, socialpæda-
gogisk støtte etc.

Den fysiske udformning af  
boligerne
Med hensyn til den fysiske udform-
ning af boligerne, så er det selvføl-
gelig helt afgørende, at der bygges 
efter en standard, som sikrer, at de 
nye boliger kan forblive tidssvaren-
de boliger i mange år fremover. 
Det er derfor nødvendigt at følge 
den generelle udvikling på bolig-
området. Efter 2. verdenskrig flyt-
tede en stor del af familien Dan-
mark ud af to-treværelses lejlighe-
der og ind i parcelhuse med værel-
ser til hvert barn. Børneværelserne 
var godt nok små - ofte kun 8 m2. 
Det samme var kollegieværelser. I 
dag har parcelhuse anderledes sto-
re børneværelser, og kollegiebebo-
ere ønsker sig nu to-rums boliger. 
Standarderne ændres, som tiden 
går.

Skal man bo i samme bolig livet 
igennem?
Det er endvidere en diskussion 
værd, om vi skal bygge ud fra, at 
mennesker med udviklingshæm-
ning bor et og samme sted livet 
igennem. Det er måske mere rime-
ligt at gå ud fra, at det for livets for-
skellige faser gælder, at boligbeho-
vene og støttebehovene kan skifte. 

Er man single behøver man ikke 
så meget plads, som hvis man er et 
par. 
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Har man brug for mange hjælpe-
midler og meget hjælpepersonale, 
er der behov for stor plads. 

Har man ikke det, er pladsbe-
hovet tilsvarende mindre. De for-
skellige livssituationer skal kunne 
afspejle sig i ens boligvalg. Man 
behøver ikke bo samme sted livet 
igennem, alene fordi man er udvik-
lingshæmmet.

Institut for Kvalitetsudvikling af 
Botilbud
Der er et eksplicit behov for videns-
deling og videns overførsel. Det 
kan der selvfølgelig arbejdes med 
på mange måder både lokalt og 
nationalt. 

Et af de initiativer, Det centrale 
Handicapråd gerne ser sat til dis-
kussion, er etablering af, hvad man 
kunne kalde et Institut for Kvali-
tetsudvikling af Botilbud. 

Der er efter vores opfattelse 
behov for langt større åbenhed og 
synlighed omkring de meget store 
faglige og menneskelige krav, der 
stilles til medarbejdere i botilbud.  

I dag kan vi registrere, at der 
er botilbud, som tørrer fagligt ud, 
som mangler ledelsesmæssig spar-
ring.

Vi kan også registrere, at pro-
blemer ofte privatiseres hos den 
enkelte medarbejder, hos den 
lokale ledelse eller i en afmægtig 
forvaltning. 

Der er derfor brug for, at der 
etableres en vidensenhed, som kva-
lificeret og i faglig ”øjenhøjde” kan 
gå i dialog med botilbuddene.

Det er naivt at tro, at mere kon-
trol og flere tilsyn løser problemer-
ne. 

Kontrol og 0-fejlskulturen ska-
ber mistillid og bidrager i virkelig-
heden blot yderligere til den dehu-
manisering, som i forvejen er en 
del af problemet. 

Det foreslåede institut skal mod-
sætningsvis inspirere, etablere dia-
log og initiere erfaringsoverførsel. 
Det skal have fokus på opbygning 
og udvikling af kompetencer i 
form af kurser og uddannelsesak-
tiviteter for medarbejderne i for-
valtningerne, de administrative og 

de udførende personalegrupper 
i botilbuddene og også gerne for 
pårørende.

Det nævnte institut skal være 
fokuspunkt for indsamling og for-
midling af nationale og internatio-
nale erfaringer med god praksis, 
ligesom det fx også kan være orga-
nisatorisk omdrejningspunkt for 
en omfattende jobrotationsord-
ning, udgangspunkt for et udryk-
ningshold, der kan rekvireres til 
akuthjælp og et kvalificeret eks-
ternt tilsyn etc.

Tag brugerne med på råd!
Jeg vil gerne understrege, at jeg 
er glad for at få lov til at give mit 
besyv med. 

Det Centrale Handicapråd har 
faktisk til hensigt få overliggeren 
hævet ganske betydeligt, når det 
gælder indsatsen over for udvik-
lingshæmmede og de andre grup-
per af meget svært handicappede, 
som har svært ved at komme til 
orde. 

Desuagtet vil jeg gerne under-
strege, at det er vigtigt, at det ikke 
kun er mig og alle os andre ”pro-
fessionelle” på sidelinjen, der fører 
ordet.

Det er en selvstændig pointe og 
en helt afgørende del af den erfa-
ringsopsamling, vi nu er i gang 
med, at vi også får taget alvorligt 
fat i en opsamling af de erfaringer, 
ønsker og behov, som de men-

nesker, der skal bo og leve i disse 
boliger har. 

Den væsentligste lære, vi indtil 
nu kan uddrage, er jo, at de borge-
re, som det handler om, har krav 
på at blive taget alvorligt, respekte-
ret og draget med ind i beslutnin-
gerne om deres eget liv. 

Her er der i sandhed en etisk 
udfordring. Det må selvfølgelig 
være en central del af det værdig-
rundlag, der formuleres for ind-
satsen for udviklingshæmmede og 
andre med kognitive- og forståel-
seshandicap, at de selv inddrages 
mest muligt i beslutninger, som 
vedrører deres eget liv. Her har vi 
hidtil fejlet massivt.

Derfor er vi nødt til at finde ud 
af, hvordan vi får etableret teknik-
ker, faglige metoder, analyseværk-
tøjer og kommunikationsredska-
ber, som sikrer den nødvendige 
dialog. Den dialog, hvor de direkte 
berørte kan komme til orde og 
give udtryk for, hvor deres hjem 
skal ligge, og hvordan deres hjem 
skal se ud og fungere. 

Man må nok erkende, at det ikke 
er gjort med konferencer alene. Vi 
er nødt til at arbejde med en direk-
te brugerinvolvering. 

Det gør vi på alle andre områder 
i samfundet – og det må vi også 
gøre her, selv om jeg skal være den 
første til at erkende, at det givet er 
meget sværere end på så mange 
andre områder.
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Kompetencer eller 
kvalifikationer 
i den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Af forstander Frans Thorstensen, Djurslands Folkehøjskole.

Djurslands Folkehøjskole tilbyder 
et fleksibelt højskoleophold, som 
et skræddersyet modul i den enkel-
te elevs uddannelsesplan.

Fra alle sider er uddannelsen 
blevet budt velkommen. Det er 
en god og meget solidarisk tanke, 
at alle skal have mulighed for at 
erhverve sig en uddannelse, der alt 
andet lige vil betyde øget livskvali-
tet.

Sådan er det med uddannelse 
og sådan er det med undervisning 
i det hele taget.

Folkehøjskolerne har altid været 
undervisning for undervisningens 
egen skyld.. Der har ikke været 
synderlig fokus på nogle bestemte 
kompetencer eller formelle kvalifi-
kationer, der skulle passe ind i det 
traditionelle uddannelsessystem. 
Og dog! I de senere år har mange 

højskoler gjort sig erfaringer med 
at målrette aktiviteter til et bestemt 
erhverv eller til en bestemt uddan-
nelse og på denne måde deltaget i 
at opfylde professionernes formel-
le kvalifikationskrav.

To kræfter
På samme tid er der to kræfter, der 
trækker i uddannelses og undervis-
ningssektoren i dag. 

Den ene kraft er professioner-
nes oprustning for prestige og 
estime i samfundet. Især de mel-
lemlange videregående uddannel-
ser som so cialrådgivere, sygeple-
jerske, læ re re og pædagoger har 
ført an i den ne kamp. Der er ble-
vet lavet nye professions bachelor-
uddannelser, hvor de formelle 
kvalifikationskrav er blevet skær-
pet.. Både til de studerende og til 
underviserne på disse uddannel-
ser. Der er blevet afholdt et utal af 
konferencer, seminarer m.v., hvor 
professionsbegrebet er blevet pud-
set af og holdt frem for bedre at 
kunne fastlægge bestemte kvalifi-
kationskrav.. 

Den anden kraft går i retning 
af at tilgodese personlige kom-
petencer som adgangsgivende til 
samfundsmæssig deltagelse i form 
af erhvervsarbejde. Fra mange 
sider tales der om realkompeten-
cer og vurderinger heraf. Jeg har 
ladet mig fortælle at Dansk Metal 
har optaget et medlem, alene på 

Skovholdet i aktion. Fra venstre Henrik Tarp, højskolelærer Erik Bentsen og Bo Pedersen
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grundlag af en realkompetence-
vurdering. Det skulle være første 
gang i fagbevægelsens historie.

Unge med særlige behov
Den treårige ungdomsuddannelse 
for unge med særlige behov lægger 
sig op af kompetencelinjen. Her er 
det ikke formelle kvalifikationer, 
men derimod udvikling af per-
sonlige kompetencer rettet mod 
et bestemt erhverv, der skal bane 
vejen for den unges mulighed for 
beskæftigelse. Det skal udnyttes. 
Tiden er moden til at give mange 
unge, der ikke kan udnytte det tra-
ditionelle uddannelsessystem, rea-
le kompetencer, så de kan komme 
i beskæftigelse. Til glæde for den 
enkelte unge med særlige behov, 
men så sandelig også for os alle. 
Her deltager Djurslands Folkehøj-
skole med glæde.

Skræddersyet til den enkelte
Djurslands Folkehøjskole har eksi-
steret siden 2002 som en ganske 
almindelig højskole, med det sær-
lige koncept fra starten, at der 
skulle være rum for psykisk udvik-
lingshæmmede. Det har naturlig-
vis givet højskolen en helt særlig 
erfaring.

I loven om ungdomsuddannel-
sen for unge med særlige behov 
fremgår det, at et højskoleophold 
kan være ét modul i det treårige 
uddannelsesforløb.

Djurslands Folkehøjskole tilby-
der et fleksibelt højskoleophold, 
der er skræddersyet til den enkelte 
elevs ønsker og behov. Opholdet 
skal sætte den unge i stand til at 
leve et selvstændigt liv, med del-
tagelse i samfundslivet som ende-
mål.

Ungdommens Uddannelses- 
vejledning
Undervisningen tager sigte på, at 
den unge udvikler sig socialt og 
personligt, således at han eller hun 
sættes i stand til et aktivt og selv-
stændigt fritidsliv.

Igennem opholdet udvikles kom-
petencer, som den unge kan bruge 
fremadrettet til videre uddannelse 

og eventuelt senere valg af beskæf-
tigelse.

Igennem hele forløbet lægges 
der vægt på en løbende person- 
lig vejledning, i samarbejde med 
Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning.

To forløb
Højskolen tilbyder to forløb: et for-
årsforløb af 22 ugers varighed og 
et efterårsforløb af 18 ugers varig-
hed. Som introduktion tilbydes 
en af klarende vejledningssamtale, 
hvor eleven, Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning og elevens bag-

land kan deltage. Samtalen tager 
sigte på en kvalificeret beslutning 
om uddannelsesforløbet. Efter  
12 uger vil der finde en gennem-
førelsesvejledning sted, hvor ud -
dannelsesplanen justeres og op -
timeres. I slutningen af opholdet 
foretages en overgangsvejledning 
så der sikres en god progression  
i uddannelsen for den enkelte  
elev. Her deltager elevens uddan-
nelsesvejleder eller sagsbehand-
ler.

Linjefagene på almen linje og 
på slank linje er de basale i under-
visningen.

Der arbejdes 
ved compute ren. 

Forrest elev 
Antonio Lang 

og bagved 
højskolelærer 
Bo Pedersen
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Linjefagene er primært et til-
bud om at arbejde med afsæt i det 
æstetiske, dvs. billedkunst, musik 
og teater. Disse fag er personlig-
hedsudviklende og i deres sigte 
kulturskabende. Elevernes person-
lige udtryksformer styrkes og sæt-
ter dem i stand til, med en højere 
grad af selvstændighed, at udvikle 
sig intellektuelt og følelsesmæssigt.

Den slanke linje er et tilbud om, 
at arbejde med livsstil, som forud-
sætning for et aktivt og socialt del-
tagende liv.

Fællesfagene er IT, Natur og  
fritidsliv, Samfundsfag og På spo-
ret. 

Studieture og ekskursioner
Udover disse fag, tilbyder høj-
skolen en række andre fællesfag  
og beslægtede undervisningstil -
bud. Der er studieture og ekskur-
sioner, fællesaftener, morgensam-
linger, filmaftener m.v. 

Al un dervisning er differentie -
ret i forhold til den enkeltes behov 
og forudsætninger. Undervisnin-
gen bliver løbende justeret i for-
hold til uddannelsesplanen så det 
sikres at undervisningen omsæt-
tes til de søgte kompetencer. Der 
undervises mindst 21 lektioner a´ 
60 minutter om ugen.    

Eleverne er med til lettere køk-
kenarbejde og gør selv rent på 
deres værelser, hvilket især er rele-
vant for de elever, der har brug 
for botræning i forbindelse med, 
eksempelvis at skulle flytte hjem-
mefra.

Vejledning
Vejledning er nøglen til succes. 
Hver enkelt elev får tildelt en per-
sonlig vejleder, en mentor, der til-
byder en flerstrenget vejledning, 
der tager sigte på en afklaring af 
elevens kompetencer med henblik 
på videre uddannelse, beskæftigel-
se, bo situation og elevens person -
 lige udvikling. Vejledningen finder 
sted i samarbejde med Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning.

Kompetencer til den enkelte
Vi hilser realkompetencebegrebet 
velkommen i uddannelsestænknin-
gen og nærer store forhåbninger, 
til den 3-årige ungdomsuddan-
nelse for unge med særlige behov, 
på mange udviklingshæmmedes 
vegne.

På Djurslands Folkehøjskole er 
vi klar med oplevelser og læring, 
der ændrer rutinerne og giver lyst 
til forandringer, hvad enten det 
drejer sig om et led i en uddan-
nelse, sund livsstil, eller det bare at 
komme videre i livet.

Det handler om at konvertere 
folkeoplysning og almendannelse 
til kompetencer, der passer til den 
enkelte.

Yderlige oplysninger 
ved henvendelse til:

Djurslands Folkehøjskole
Drammelstrupvej 15
Tirstrup
8400 Ebeltoft
Tlf. 87 52 91 20
www.djfh.dk

Forstander Frans Thorstensen

Erik Sørensen er ved at rejse telt.
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Bibliotekscaféen 
Af Michel Steen-Hansen og Leif P. Jørgensen, Slagelse Bibliotek.

Bibliotekscaféen på Slagelse Biblio-
tek er en af hverdagens rigtig gode 
succeshistorier. Unge udviklings-
hæmmede er beskæftigede uden 
for institutionernes beskyttende 
rammer, og bibliotekets brugere 
oplever et nyt rum i biblioteksrum-
met med fin mulighed for hygge-
ligt samvær over en kop kaffe eller 
ét af de kulinariske tilbud i caféen.

Hver dag, når dørene på Slagelse 
Bibliotek åbner klokken ti, mødes 
lånerne af en liflig duft af nybryg-
get kaffe og lune spandauere og 
kanelsnegle. Det er Bibliotekscafé-
en, der har “varmet op” til dagens 
første rykind, og nogle lånere 
lader sig hurtigt lokke af det her-
lige duftindtryk - og så må bøgerne 
vente! Foråret 2008 har budt på et 
nyt tiltag, idet Bibliotekscaféen nu 
tilbyder udendørs servering. Tre 
café-borde med tilhørende stole 
er stillet op i Stenstuegade foran 
bibliotekets facade. Det fantastisk 
gode vejr i maj har da også lokket 
mange mennesker til at slå sig ned 
for at nyde en kaffe, en bolle eller 
en dejlig kold is i det herlige sol-
skin. Bibliotek og café er en god 
cocktail!

Café integreret i bibliotek 
- og omvendt
Siden januar 2007 har Biblioteks-
caféen fungeret som en integreret 
del af det moderne bibliotek i

Slagelse. En gennemgribende 
ombygning fandt sted i 2006-07 
under overskriften Fremtidens 
Fysiske Bibliotek, og tidligt kom 
tankerne om et rekreativt område 
med en café ind i planlægningen. 
- Et tidssvarende bibliotek skal ikke 
kun bestå af endeløse rækker af 
bogrygge.  Det skal være åbent og 

indbydende og signalere rumme-
lighed og imødekommenhed. Her 
er plads til oplevelse og fordybel-
se, og adgang til kultur og viden i 
såvel bøger som nye medier og på 
Internettet. 

Mange brugere er glade for Bib-
liotekscaféen, hvor forældre kan 
slappe af, mens ungerne boltrer 
sig i Børnenes Bibliotek. Eller gode 
venner kan få sig en sludder over 
en caffé latte eller man kan mødes 

til en let frokost over en sandwich 
og en økologisk frugtdrik. Caféen 
er en oase i en travl hverdag, og 
kombinationen af bøger og café ses 
stadig flere steder rundt omkring i 
Danmark og især i udlandet, både 
i biblioteker og boghandler. 

Succesfuldt samarbejde
Det første års erfaringer med drif-
ten af en bibliotekscafé i Slagel-
se er udelukkende positive. Det 

Bibliotekscaféens fristelser
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bekræfter såvel den daglige leder 
Kari Stage og afdelingsleder Han-
ne Davidsen, Vasac Slagelse.

Denne melding fremgår også af 
den fælles evaluering af det første 
års samarbejde mellem biblioteket 
og lederne fra Vasac Slagelse. Siden 
åbningen sidste år har seks udvik-
lingshæmmede været fast beskæf-
tiget som medarbejdere i Biblio-
tekscaféen. Efterhånden har flere 
andre også prøvet kræfter med at 
være udstationeret i café-jobbet. - 
De unge udviklingshæmmede er 
meget glade for at komme ud i det 
virkelige liv, væk fra institution og 
beskyttet værksted, fortæller afde-
lingsleder Hanne Davidsen. Vi ser 
med glæde, at det faktisk lykkes for 
os at integrere vore medarbejdere 
på rigtige arbejdspladser, hvor de 
får nye kolleger at omgås med, de 
taler og handler med kunder, som 
møder dem på lige fod med for-

ventninger om god kundeservice. 
Det er en succes for os, når det 
er muligt at sluse udviklingshæm-
mede unge ud på arbejdsmarke-
det, med pædagogisk støtte, ja, 
men dog med reelle opgaver som 
rummer ansvar og pligter, som de 
unge tager meget alvorligt!

Pædagog Kari Stage supplerer 
med en ny vinkel: - Vi har oplevet 
situationer, hvor der kun har været 
en jobcoach til stede i caféen, og 
en kunde forundret spørger: hvor 
er pigerne henne? Vi har sågar set 
enkelte kunder sætte sig ned og 
vente, fordi de gerne vil handle 
med en af vore medarbejdere. 
Det er en positiv oplevelse - for 
medarbejderen, som føler et øget 
selvværd, og for os andre, som fra 
sidelinjen kan iagttage at café-pro-
jektet lykkes. Der er accept af vore 
udviklingshæmmede medborgere 
som arbejdskraft i relativt normale 

jobs på almindelige arbejdsplad-
ser. Det er en gevinst for samfun-
det at beskæftige de unge udenfor 
institutionaliserede rammer. Sam-
tidig har biblioteket fået et super 
godt tilbud til alle brugere. - En 
ren winwin situation, som det hed-
der i reklamefilmene!

Positiv udvikling
- Flere af medarbejderne er i stand 
til at tænke i større sammenhænge 
end tidligere. De tager selvstændigt 
initiativ til næste handling, og de 
har gavn af daglig dialog med den 
pædagogiske medarbejder. Det 
fungerer nærmest som mesterlære, 
og det går stadig bedre, siger Kari 
Stage. De unge føler samtidig, at 
der er prestige i at arbejde i Biblio-
tekscaféen. De går i uniform, der er 
brug for dem, og de gør nytte. De 
er ikke “parkeret på sidelinjen”, og 
de er med hvor det er spændende. 

Kaffe og is foran biblioteket – et nyt tilbud fra Bibliotekscaréen
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De står dagligt ansigt til ansigt med 
kunder, der forventer god service, 
som på alle andre cafeer.

Stigende travlhed for caféen
Til tider er det både rigtig spæn-
dende og helt hektisk at være med-
arbejder i caféen. Vasac Slagelse 
får i stigende grad bestillinger på at 
levere kaffe og brød, frokostboller 
og vand eller anden forplejning til 
de mange forskellige møder, som 
især i vintersæsonen afholdes i Sla-
gelse Biblioteks mødelokaler. Der 
er fire lokaler til rådighed for for-
eninger og andre arrangører, og 
Bibliotekscaféen er også leverings-
dygtig til interne møder på biblio-
teket. Og her i sommer er der også 
den udendørs servering! Biblio-
teket og caféen vurderer løbende 
hvordan man kan forbedre tilbud-
dene, og vi vil meget gerne have 
gode forslag fra alle kunderne.

Tina, Christina og Amalie
står klar kl. 10

Jobcoach Kari Stage
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Giv mig et rigtigt job!

Af Henning Jahn, formand for EUSE Danmark.

Man kan mærke det – man kan se 
det og det meget tydeligt! De er 
stolte af deres arbejde og det at 
være en del af en almindelig virk-
somhed. Jeg taler om de udvik-
lingshæmmede der i Minneapolis 
/ St. Paul i staten Minnesota arbej-
der på almindelige arbejdsplad-
ser med støtte fra en jobcoach fra 
Lifeworks. Der er over 600 af dem 
og de arbejder enten i små grup-
per eller solo.

I maj 2008 gennemførte EUSE 
Danmark, European Union for 
Supported Employment, en stu-
dietur til Lifeworks med 20 del-
tagere, der studerede arbejdet i 
Lifeworks.

Lifeworks blev oprindeligt stif-
tet af en gruppe forældre til børn 
der havde behov for aflastning. 
Senere drejede indsatsen sig mere 
og mere over mod at yde støtte i 
arbejdssituationen. Grundlaget 
for Lifeworks er og har altid været 
at udviklingshæmmede har ret til 
et inkluderet liv, og når vi taler 
arbejde, så taler vi om et alminde-
ligt job med en støtteperson eller 
jobcoach.

Jobcoachens opgave er at tilret-
telægge arbejdsprocesserne så de 
kan udføres af udviklingshæmme-
de, men også at støtte personen i 
den sociale omgang i virksomhe-
den, skabe netværk og være en del 
af en virksomhedskultur.

Når Lifeworks samarbejder med 
en virksomhed er det ud fra ”give 
and take” princippet. Det skal 
både være en fordel for virksomhe-

den og for den udviklingshæmme-
de. Virksomheden får løst nogle 
arbejdsopgaver og betaler for det 
og udviklingshæmmede får mulig-
heden for at udføre et særligt til-
rettelagt stykke arbejde og modta-
ge en løn. Som det måske allervig-
tigste – udviklingshæmmede får en 
arbejdsidentitet og bliver en del af 
et fællesskab.

Der er en meget stor variation i 
de arbejdspladser som skabes af 
Lifeworks fordi der er meget stor 
variation i de ønsker til arbejde 
som brugerne af Lifeworks services 
har.

På denne studietur besøgte vi 
bl.a. en politistation, YMCA der 
driver et stort wellnescenter, et 
bryggeri, Best By (hovedkvarteret), 
et bageri, et rådhus, et supermar-
ked, en stor grossistvirksomhed, 
der handler med sportsudstyr for 
bare at nævne et par eksempler. 

Der er mange fordomme om 
USA og socialt arbejde. En af dem 
er at alt hviler på velgørenhed. 
Sådan er det ikke her. Brugerne 
har alle en eller anden form for 
førtidspension og kan så supplere 

deres indtægt ved arbejde. Kon-
struktionen er enten at Lifeworks 
laver en kontrakt med firmaet og 
udbetaler løn til brugeren eller at 
brugeren ansættes direkte af virk-
somheden og får sin løn der fra. 
Støtten fra Lifeworks jobcoaches 
betales af det offentlige.

Lifeworks har gode kontakter til 
Danmark. Præsidenten Judy Lys-
ne og hendes medarbejdere har 
ved forskellige lejligheder holdt 
foredrag i Danmark om Lifeworks 
arbejde og deres metoder.

Tidsskriftet Udvikling og nu 
EUSE har flere gange arrangeret 
studieture til Lifeworks og det er 
blevet til at små 200 fra Danmark 
efterhånden har besøgt Lifeworks.

Mange steder i Danmark er 
man da også efterhånden ved at 
omstille og bruge ideerne fra bl.a. 
Lifeworks til at bevæge jobindsat-
sen i forhold til udviklingshæmme-
de fra beskyttet arbejde på beskyt-
tede værksteder til støttet arbejde 
på almindelige arbejdspladser.



17UDVIKLING NR. 3 - 2008

Best  Buy

Cub Foods

Emily’s Bakery

Politistationen i St. Paul

200 har besøgt Lifeworks

YMCA

På de næste 6 opslag 
bringer vi en billedserie fra 
studieturen til Lifewort i 
USA.

s. 18-19

s. 20-21

s. 22-23

s. 24-25

s. 26-27

s. 28-29
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En af verden største 
nethandels firmaer hedder Best 
Buy. De har hovedkvarter i 
Minneapolis med tusindvis 
af ansatte. Her arbejder en 
gruppe med udviklingshæm-
mede med støtte fra jobcoaches 
med postfordeling og andre 
forefaldende kontoropgaver.  
Hos Lifeworks holder man på 
at man også skal overholde 
firmaets dresscode.

Best Buy
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En af de mange super-
markeds kæder er Cub Foods.  
I sådan et supermarked er der 
rigtige mange arbejdsopgaver 
der kan løses af udviklings-
hæmmede

Cub Foods
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Et dejligt konditori med 
en god stemning i Hastings 
har stort set altid beskæftiget 
udviklingshæmmede. 
Her er der to udviklings- 
hæmmede der afløser hinanden 
i bageriet.

Emily’s Bakery
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På politistationen i St. Paul 
har de en gruppe af medarbej-
dere som de værdsætter højt. 
Det er en gruppe af udviklings-
hæmmede der hver dag har  
forskellige rengøringsopgaver. 
De er også værdsatte for den 
måde de er på i en verden der 
til tider kan være temmelig 
barsk.

Politistationen i St. Paul
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✁
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Studieturene har altid haft et 
meget komprimeret program, 
men lidt tid er der da blevet til 
også at snue til ”Amerika”.

200 har besøgt Lifeworks
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Alle kender vel  sangen 
Y…M…C…A. 
På dansk er det vel KFUM. 
I Hastings udenfor Minnea-
polis er YMCA gået nye veje 
og har bygget kæmpe wellness-
center, hvor ansatte og frivil-
lige udfører et stort sundheds-
arbejde for befolkningen i byen. 
Selvfølgelig har de også her en 
gruppe af udviklingshæmmede 
der løser opgaver indenfor 
rengøring, oprydning og vask. 
Ved siden af hjælper man 
selvfølgelig altid kunderne til 
rette.

YMCA



29UDVIKLING NR. 3 - 2008



30 UDVIKLING NR. 3 - 2008

Sansestimulering og sanseintegration 
for voksne udviklingshæmmede 
- et tværfagligt anliggende

Af fysioterapeut Bård Thoresen, Agerbækhuse/Blumesvej i Køge

 
På Dagcentret Blumesvej er sansestimulering og sanseintegration* blevet et pædagogisk værktøj og en god og 
brugbar måde at stimulere borgeren på. Det nuancerede arbejde på sansetræningen hjælper borgere, der ellers 
har svært ved samspil med andre mennesker.

Arbejdet er med til at gøre hverdagen mere meningsfuld for alle deltagende parter.

Dagcentret Blumesvej er 
sammen med resten af 
Agerbækhuse i Køge hjem 
og dagtilbud for 45 borgere 
med svære fysiske og psyki-
ske handicaps. 
På Agerbækhuse tages men-
neskeligt og fagligt udgangs-
punkt i, at alle mennesker 
kan udvikle sig under de 
rette betingelser.
Læs mere på hjemmesiden
www.agerbaekhuse.dk

* Forskellen på sansestimulering og sanseinte-
gration: 
• Sansestimulering gives for at modvirke 

tab af sanseindtryk ved en fremadskri-
dende lidelse. 

• Sanseintegration er det vi giver, når vi 
forventer en udvikling. 

 Definition på sanseintegration v/ Jean Ayres
• Centralnervesystemets evne til at sam - 

ordne to eller flere sanseimpulser, 
hvorved der gives mulighed for et 
meningsfyldt og brugbart respons 
(motorisk, perceptuelt, indlærings og 
adfærdsmæssigt).  

 Vi arbejder i området der svinger mel- 
 lem disse to former for stimulering. Bevægelse skaber følelser
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Borgerne på Dagcenteret Blumes-
vej, der er voksne mennesker med 
svære udviklingshæmninger, mod-
tager som en del af dagtilbudet, 
sansestimulering. 

Sansestimuleringen er en inte-
greret del af det pædagogiske til-
bud og gives individuelt og på små 
hold. 

Terapeutgruppen på dagcente-
ret Blumesvej består af to ergote-
rapeuter, en fysioterapeut og en 
afspændingspædagog.   

Gruppen har i samarbejde udvik-
let terapitilbudet til at omfatte 
holdtræning, hvor også det pæda-
gogiske personale deltager i træ-
ning af borgeren. 

Vi mener, at det for borgeren er 
særdeles vigtigt, at fagpersoner i 
hans nærhed: 
• møder ham med en forståelse af 

hvordan han oplever sin omver-
den. 

• aflæser og tolke hvordan hans 
sanser er udviklet.

• hjælper borgeren til få de sanse-
stimuli, som han selv har svært 
ved at skaffe sig. 

De tre grundsanser
Mange voksne fysisk og psykisk 
handicappede fungerer og ople-
ver omverdenen gennem de tre 
grundsanser; følesansen, led / 
muskel sansen, og ligevægtssansen. 
Det er disse sanser vi bruger mest 
i starten af livet, og som danner 
basis for udviklingen. Så er det her 
vi møder borgeren, og det er gen-
nem stimulering af disse sanser, i 
samvær med andre, at han udvik-
ler sig. 

Et udtryk for sansemæssige behov
Når en borger stimulerer sig selv 
eller skader sig selv, giver han et 
signal om, at han har et behov for

stimulering. Vi kan hjælpe bor-
geren med at få disse stimuli, og at 
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styrke sanserne, gennem stimule-
ring, der er tilpasset den enkelte, 
og som derfor kan bearbejdes. 
Det er netop dette, der er sanse-
stimuleringens hovedmål, at give 
meningsfulde stimuli, som borge-
ren kan bearbejde.

Hjernen bliver gennem den rig-
tige stimulering trænet i at sortere i 
de indgående sanseindtryk. Det er 
ofte dette, som borgeren har svært 
ved, og han vælger så måske at luk-
ke helt af for omverdenen, eller at 
bedøve sig selv gennem gentagne 
handlinger, og andre former for 
selvstimulering.

Undervisning giver redskaber og 
skaber forståelse
Som terapeuter er vi specialister 
der har en dybdegående viden om 
borgerens sansemæssige og moto-
riske funktionsniveau, men vi kan 
ikke på egen hånd stimulere bor-
geren i tilstrækkelig grad. Derfor 
arbejder vi tæt sammen med det 
pædagogiske personale.

Alle medarbejdere og studerende 
modtager undervisning af fysio-
terapeuten i sanseintegration og 
sansestimulering. Undervisningen 
er delt op i en teoretisk del, og en 
specifik del, hvor vi arbejder med 
den enkelte borger, og afdækker 
hvor det sansemæssige behov lig-
ger.

På denne måde får personalet i 
dagcenteret redskaber til at tilbyde 
borgeren relevante aktiviteter.

Praksis - Stimulering skaber udvik-
ling og vækst.
Mange af borgerne har behov for at 
styrke deres følesans. Det kan være 
en borger, der har flere reflekser, 
der udløses gennem berøring af 
hud, for eksempel griberefleksen i 
hånd og fod, og en borger der har 
svært ved at klare fysisk kontakt 
med andre.

Nogle borgere har hududløste 
reflekser, der ikke er blevet hæm-
met og integreret i motorikken, 

som det normalt sker i børneal-
deren. Dette kan vi arbejde med 
hos borgeren ved at stimulere den 
sans, der udløser refleksen. I prak-
sis vil det sige at børste i håndfla-
den med hamphandske samt at 
strække fingrene ud, når gribere-
fleksen er blevet udløst.  Man ser 
så at refleksen bliver gradvis sva-
gere for hver gang den er blevet 
udløst. Det kan vi tage som udtryk 
for at centralnervesystemet arbej-
der effektivt på at hæmme reflek-
serne. Denne udvikling har både 
betydning for personens motorik, 
og for evnen til at tilegne sig viden 
om sine omgivelser.

Personer der har svært ved at 
bearbejde indtryk fra følesansen 
kan blive meget stressede, moto-
risk urolige og reagerer måske med 
selvskadende adfærd, gentagne ste-
reotypiske handlinger eller anden 
form for selvstimulering. Dette ser 
vi blive meget mindre udtalt eller 
forsvinde helt, når borgeren får 
den rigtige sansestimulering.

En borger der har et meget lavt 
eller et meget højt aktivitetsniveau 
kan få meget ud af sansestimulerin-
gen. Man kan gennem sansestimu-
lering hjælpe borgeren til at blive 
mere vågen, eller få ro, alt efter 
behovet. En borger, der er svært 
kontaktbar, og som sover meget, 
kan stimuleres til vågenhed ved at 
få stimuleret følesansen med børst-
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ning, fodspa, rulning, eller hur-
tige gyngeture, samt aktiviteter på 
trampolin og hoppepude.

Ligeledes vil rolig gyngen frem 
og tilbage, rolig og dyb massage, 
brug af kugledyne, gangtræning, 
cykling, øvelser med vægtbæring 
på arme og ben virke beroligende 
og samlende på en urolig borger.

Den gode berøring
En anden facet af sansestimule-
ringen er den personlige, fysiske 
kontakt, der virker afstressende og 
befordrer produktionen af oxyto-
cin i kroppen. Oxytocin, som er 
et ”velværehormon” bliver frigjort 
gennem berøring og hudkontakt, 
og virker stimulerende på indlæ-
ring, evnen til at huske personer, 
og til at indgå i relationer, og påvir-
ker basale kropsfunktioner som 
blodomløb og fordøjelse i positiv 
retning.

Sansestimuleringen handler bå- 
de om at møde borgeren i nuet, og  
om at arbejde fremadrettet med at 
styrke de svage sanser.

Et eksempel her på er en bor-
ger, der har svært ved at bearbejde 
sanseindtryk fra følesansen og som 
tit bliver stresset. Denne tilstand af 
uro tiltager ofte i dagens løb. For at 
kunne tilbyde borgeren den rele-
vante træning af denne sans, kan 
det være nødvendig at gå omveje, 
som f. eks at stimulere led/ muskel 
sansen og ligevægtssansen først, 
da disse kan virke beroligende på  
borgeren, så han/hun bliver i 
stand til at modtage stimuli på 
følesansen. 

Her vil det være typisk at starte 
med hudkontakt på mindre føl-
somme steder, f. eks massage af 
ryg, eventuelt også i kombination 
med kugledyne og senere gå over 
til brug af hamphandske på ryg og 
arme og ben. 

Det er altafgørende at fagper-
sonen har en god kontakt til bor-
geren og at man ikke overskrider 
borgerens grænser, men aflæser 
borgerens signaler, så stimulerin-
gen hele tiden foregår på borge-
rens præmisser og som sådan ople-
ves som noget rart og godt.

Det store rum
I arbejdet med voksne udviklings-
hæmmede mennesker er behovet 
for specielle faciliteter og redska-
ber stort. Træningsfaciliteterne 
skal være tilpasset borgerne, og 
der vil til holdtræning være behov 
for lokaler med god plads hvor 
man kan arbejde med aktiviteter, 
der stimulerer ligevægtssansen på 
hoppepuder, hængekøjer, gynger 
og store gymnastikbolde. Det er 
også vigtigt at hjælpemidlerne er 
tilpasset, så man f. eks. nemt kan 
lifte borgere fra kørestolen og op 
i en hængekøje, eller over på en 
hoppepude. Vores største lokale i 
dagcenteret er indrettet på denne 
måde.

Det lille rum
Som en kontrast til dette har vi hvi-
de rum med kuglebad. Et mindre 
lokale hvor 2/3 af gulvarealet er 
fyldt op med hvide, transparente 
plastkugler (70 mm i diameter) i 
80 centimeters dybde. Væggene 
er hvide og uden billeder eller 
vinduer. Belysningen kommer op 
fra gulvet, tilpasset med dæmpet 
lys. Der er muligheder for at lytte 
til afspændingsmusik, og kigge på 
fiberoptik med forskellige farver, 
der chancherer i et rolig tempo. 

Her kan vi søge ind med borge-
re, der er fysisk og psykisk urolige 

og overstimulerede. Også borgere 
med ufrivillige muskelspændinger 
og bevægelser drager nytte af dette 
rum, hvor spændingerne og bevæ-
gelserne aftager eller helt forsvin-
der, når borger og medarbejder 
sammen opholder sig i kugleba-
det.

Der er flere borgere, der jævn-
ligt har behov for afskærmende og 
beroligende stimulus i lidt mindre 
grad end i et afskærmet rum. Vi 
har derfor kugledyner i alle grup-
per på dagcenteret. Kugledynen er 
en dyne fyldt op med plastkugler, 
og den hjælper borgeren til ro og 
tryghed ved de mange ”tryk” rundt 
på hele kroppen.

Fokus på sansestimuli og organi-
seringen med tværfagligt samar-
bejde giver en dybere indsigt i den 
enkelte borgers fysiske og psykiske 
tilstand, og dermed fælles viden og 
erfaringer, som kan bruges i det 
daglige arbejde. Redskaber som 
passer fint i tråd med ”Det ka’ nyt-
te” principperne, som der arbejdes 
efter på Dagcentret Blumesvej; om 
at møde borgeren på egne præ-
misser, samværet 1:1 og at arbejde 
udviklingsorienteret.

Fysioterapeut Bård Thoresen kan 
kontaktes på telefon 56645823 eller 
mail: baard.thoresen@koege.dk
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Åmosen

Kommunernes Landsforening gen - 
nemfører i 2008 et stort kvali-
tetsprojekt på en række udvalgte 
områder. Projekt 20 er en del af 
dette kvalitetsprojekt. I Projekt 
20 bliver der blandt andet kastet 
lys på tilbud til mennesker, der er 
udviklingshæmmede. Målet er at 
dokumentere og vise kvalitet og 
resultater på dette område. I Sorø 

Kommune er Værkstedet Åmosen 
udtaget som et godt eksempel på 
et aktivitetstilbud, der løser en van-
skelig opgave på fremragende vis.

Nærværende og rummelig 
For mig er det indlysende, at Åmo-
sen er udvalgt. Det er ellers ikke 
fordi personalet på Åmosen fører 
sig frem med høj cigarføring. De 

bilder sig ikke ind, at de ved alt. 
Selv om de har dyb indsigt i arbej-
det, er de ikke skråsikre. For som 
de siger på Åmosen: ”Ingen skal 
tro at det hele er lyserødt. Hverda-
gen er ikke ukompliceret. Der er 
dilemmaer som hele tiden vurde-
res, og der er gråzoner som vægtes 
og mange små konflikter indimel-
lem, som skal løses.”

Sammen med kajakforeningen Saqqit har Åmosen 
i årenes løb bygget 18 kajakker. 

Et nærværende og rummeligt tilbud 

Af centerchef Randi Kleis, Vasac Sorø, Sorø Kommune.
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Men når det er sagt, så kan man 
kun have respekt for det arbejde, 
der udføres på Åmosen. Hele 
ånden og tænkemåden på Åmo-
sen er præget af ydmyghed over 
for brugerne af stedet. Her er man 
dybt koncentreret om brugerne. Så 
meget, at jeg ved de første besøg på 
stedet følte mig lidt udenfor. Jeg 
har aldrig mødt et personale som 
er mere rummelige og nærværen-
de, og i virkeligheden var de der 
bare for dem, som først og frem-
mest havde brug for nærværet. Så 
måtte jeg falde ind og gøre mig til 
en del af dette eller føle mig sat lidt 
til side. Som ny leder i Vasac Sorø 
har jeg kun lidt erfaring i at være 
sammen med mennesker, der er 
udviklingshæmmede, mennesker 
med autisme og mennesker uden 
talesprog. På Åmosen har flere af 
brugerne alle tre handicaps. Men 
det som slog mig var, at jeg meget 
hurtigt slappede af i selskabet med 
folkene fra Åmosen. Hele stemnin-
gen derude inviterer til ro og godt 
samvær. En stille accept af at jeg er 
mig, og du er dig, og vi har begge 
noget at give hinanden, hvis vi vil 
det.

Spændende aktiviteter 
modvirker konflikter
Personalet på Åmosen har rigtig 
gode erfaringer i arbejdet for udvik-
lingshæmmede med stort støttebe-
hov. Ved hjælp af ekstraordinært 
spændende aktiviteter flyttes fokus 
væk fra konflikter. I stedet bliver 
brugerne optaget af aktiviteterne. 
Siden værkstedet blev oprettet i 
1991 har de gennemført utallige, 
utrolige og utænkelige projekter. 
Altid med brugerne i centrum og 
brugernes aktive medvirken.  

En umiaq til Grønland
Det ser ud som om der ikke er 
noget, de ikke kan på Åmosen. 
Sammen med kajakforeningen 
Saqqit, der har hjemsted på Åmo-
sen, byggede de i 2007 en umiaq. 
En umiaq er et grønlandsk fartøj 
som har været brugt som langturs- 
og familiebåd i hele det arktiske 
område. 

Forberedelser til dette projekt 
har taget omkring to år. Der er 
søgt om fondsmidler, og der er 
indkøbt værktøj og materialer til 
fremstilling af båden. Hele skroget 
blev forberedt af udviklingshæm-
mede og personale her i Danmark. 
Derefter blev det hele pakket ned i 
en kæmpe trækasse, der vejede 300 
kg. Kassen blev sendt til Ålborg og 
sejlet til Nuuk. Efterfølgende rej-
ste deltagerne i projektet til Grøn-
land, hvor båden blev samlet og til 
sidst søsat. 

Set udefra et rigtigt Pippi Lang-
strømpe projekt. Der er ikke nogen 
som har sagt til dem, at det kan de 
ikke, og derfor lykkedes det. Man 
fokuserer på det man kan! Og så 
kan man!

På Åmosen er fem af brugerne 
fra Grønland. For dem er Grøn-
land og grønlandsk kultur særligt 
interessant. Derfor var dette pro-
jekt naturligvis en helt særlig ople-
velse for dem.

Samarbejde med Certec 
på Lunds Universitet
At være åben udad til er noget som 
har været centralt for personalet 
på Åmosen.

Værkstedet Åmosen har således 
i en årrække været i dialog med 
Certec på Lunds Universitet i Sve-
rige. Certec’s forskning tager afsæt 

i rehabiliteringsteknik for men-
nesker med funktionsnedsættelse. 
Forskningsansvarlig på Certec er 
den kendte fysiker og professor 
Bodil Jönsson der blandt andet har 
skrevet succesbøgerne ”Ti tanker 
om tid”, ”Tankekraft” og ”I tide 
og utide”. Bodil Jönsson har gen-
nem mange år beskæftiget sig med 
hvordan IT kan benyttes i forhold 
til rehabilitering og pædagogisk. 

En anden anerkendt forsker 
ved Certec er universitetsadjunkt 
Arne Svensk. Personalet på Åmo-
sen har sammen med Arne Svensk 
haft en frugtbar dialog om hvor-
dan man kan understøtte kom-
munikation med digitale billeder. 
Dette mangeårige samarbejde har 
medvirket til at udvikle og forstå 
hvordan mennesker med et svagt 
eller intet aktivt talesprog har lært 
at kommunikere ved hjælp af digi-
tale billeder. Samarbejdet mellem 
Certec og Åmosen har skabt tætte 
faglige bånd og et meget værdi-
fuldt vidensnetværk for det profes-
sionelle personale på Åmosen og 
Arne Svensk fra Certec. Dette net-
værk har medvirket til en konstant 
udvikling af den faglige indsats til 
glæde for brugerne på Åmosen.

Ingen stiller spørgsmål ved, at en 
svagtseende skal have briller og en 
hørehæmmet et høreapparat. Det 
er forholdsvis enkelt og let at for-

Sammen med kajakforeningen Saqqit byggede Åmosen i 2007 en umiaq. 
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stå. Men på Åmosen, hvor brugere 
har flere og langt mere omfatten-
de og komplicerede handicaps er 
hjælpemidler til kommunikation 
og hele den socialpædagogiske 
indsats stadig under udvikling. Der 
er imidlertid ikke tvivl om, at sam-
spillet mellem teori og praksis alle-
rede har medvirket til et kæmpe 
løft både i forskningen og i prak-
sis.

Når man ser brugerne på Åmo-
sen bruge digitale billeder som 
kommunikation, er man ikke i 
tvivl om de store fremskridt der er 
gjort på dette område. At man kan 
kommunikere og blive forstået har 
enorm betydning. Frustrationer 
og voldsomme reaktioner skyldes 
ofte, at brugeren ikke kan gøre sig 
forståelig. Digitale billeder er med 
andre ord ikke kun et vidunderligt 
hjælpemiddel. Det forebygger også 
konflikter og vold.

Projekt 20 og Åmosen
Et af målene med at Åmosen del-
tager i Projekt 20 er at dokumen-
tere det arbejde, der udføres på 
værkstedet. I løbet af 2008 vil den 
faglige indsats, projekter og aktivi-
teter på Åmosen blive beskrevet og 
de indsamlede erfaringer vil blive 
formidlet til omverdenen. Vi sat-
ser på, at kunne præsentere gode 
eksempler fra praksis på Åmosen. 
Der sigtes på både en fagspeci-
fik information og en mere bred 
offentlig information. Så dette er 
langtfra det sidste ord der er skre-
vet.      

Værkstedet Åmosen er en del af 
Vasac Sorø. Det er Sorø Kom-
mune der er driftsherre for Vasac 
Sorø, der ud over aktivitetstilbud 
til udviklingshæmmede også har 
særskilte afdelinger med dagtilbud 
til mennesker, der har en sindsli-
delse. Åmosen har til huse i Niløse 
gamle skole, hvor man råder over 
fem tidligere undervisningslokaler, 
gymnastiksal og udendørs idræts-
baner. Herudover foregår en del af 
aktiviteterne i skoven omkring Dia-
nalund. Værkstedet har 15 handi-
cappede i alderen 25 til 55 år. Der 
arbejder både mænd og kvinder 
på Åmosen. Personalet består af 
pædagoger og værkstedsassistenter 
med forskellig faglig baggrund. Der 
er ofte en praktikant fra et social-
pædagogisk seminarium tilknyttet 
værkstedet.

Se mere på: www.aamosen.com

Båden blev søsat i Nuuk på Grønland. 
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Specialinstitutioner 
laver fagligt netværk 
Af forstander Birgit Hansen, Fabos, Odder

En række specialinstitutioner i 
Favrskov, Odder, Skanderborg 
og Silkeborg Kommuner har lavet 
netværket FOSS

Da amterne blev nedlagt og opga-
verne udlagt til kommunerne og 
regionen, frygtede mange at eks-
pertisen og de faglige netværk, der 
var opbygget omkring bostederne 
og dagtilbuddene for de udvik-
lingshæmmede ville forsvinde. 

For at sikre, at disse profetier 
ikke skal gå i opfyldelse, til skade 
for området, har lederne på en 
række specialinstitutioner i Favr-
skov, Odder, Skanderborg og Sil-
keborg Kommuner dannet et net-
værk, der kalder sig FOSS.

De organisationer, der deltager 
i netværket, er blandt andet skole, 
aktivitetscentre, bosteder, alle tid-
ligere organisationer under Århus 
og Vejle amter samt en række 
organisationer, der oprindeligt var 
kommunale.

Netværk og kurser
- Vi vil først og fremmest bruge den 
viden, der findes i leder- og perso-
nalegrupperne, men vil også i sær-
lige tilfælde trække på eksterne 
personer. For eksempel kunne vi 
danne et netværk af medarbejdere 
med en neuropædagogisk uddan-
nelse. Netværket kan bruges til at 
blive opdateret med den nyeste 
viden – eller til erfaringsudveks-
ling.

En anden mulighed er at lave 
modulopdelte kurser hvor fælles-
temaet er kommunikation: Tegn-
til-tale, Marte Meo, IT, mm, hvor 
pædagogerne kan vælge ét, flere 
eller alle moduler efter behov.

Uddannelse og konferencer
Alle lederne inden for området 
har været samlet til et par tema-
dage, hvor deltagerne i fællesskab 
udviklede ideer til initiativer.

Udover ovennævnte initiativer 
blev det besluttet at arbejde videre 
med forslag om uddannelsespro-
grammer med mentorer, boblere 
hvor ildsjæle mødes med andre 
ildsjæle for at udveksle erfaringer, 
netværk for mellemledere, som-
merhøjskoler og fælleskonferen-
cer.

Styrke samarbejdsrelationer
Formålet med FOSS er at styrke 
samarbejdsrelationerne mellem 
kommunerne. Der er ingen øko-
nomi mellem os. Vi skal ikke købe 
ydelser af hinanden, men blot 
betale for de medarbejdere, der 
deltager.

Birgit Hansen, 
forstander på Fabos 
i Odder Kommune 
er formand for FOSS.
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Appetitvækkeren

Spring ud i det
Servicestyrelsen har udgivet en in- 
 spirationspjece til brugerne på be- 
 skyt te de værksteder. I pjecen for-
 tæl ler udviklingshæmmede med 
egne ord om deres hverdag på 
al min de li ge ar bejds plad ser til an- 
dre ud vik lings hæm me de. I for or-
det skriver vel færds mi nister Karen 
Jespersen, at pjecen er et led i 
regeringens beskæftigelsesstrategi 
”Handicap og job”, som skal frem-
me en udvikling, hvor flere men-
nesker med handicap får mulighed 
for beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked.
Mere information om pjecen kan 
fås ved henvendelse til 
Stine Grønbæk Jensen, 
e-mail: sje@servicestyrelsen.dk. 
Pjecerne kan bestilles på e-mail:
servicestyrelsen@servicestyrelsen.
dk eller downloades på 
Servicestyrelsens hjemmeside: 
www.servicestyrelsen.dk 

Af Hans Christian Hansen

Netværkscenter Nord og 
Øst i København
Netværkscenter Nord og Øst i 
København står bag dette hæfte 
der i billeder og tekst beskriver 
aktiviteter der er afholdt og kom-
mende arrangementer i Netværks-
center Nord og Øst.
Få mere information ved henven-
delse til:
Netværkscenter Nord og Øst
Lærkevej 3
2400 København NV

Autismebladet
Autismebladet bringer informa-
tion og relevante artikler om autis-
me. Bladet udgives af Videnscenter 
for Autisme. Bladet sendes gratis 
til institutioner, der har et særligt 
identifikationsmiljø for personer 
med autisme og til nøglepersoner 
i forvaltninger. Andre kan abon-
nere på bladet mod betaling af 
forsendelsesomkostninger kr. 160,- 
pr. år.
Abonnement og yderligere oplys-
ninger kan fås ved henvendelse til:
Videnscenter for Autisme
Kongevejen 26
2830 Virum
Tlf. 45 11 41 91
www.autisme.dk 
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Velfærd?
I perioden 2006 – 2008 bragte 
DR1 og TV2 fire historier om Fæl-
ledgården, Strandvænget, Boste-
det Sjælør og Ringbo. Med skjult 
kamera blev det afsløret, hvordan 
forholdene på det tidspunkt var på 
de fire steder. Nu er der udkom-
met en bog med titlen ”Velfærd?”, 
hvor de fire journalister beskriver 
deres oplevelser. Bogen handler 
blandt andet om en rå tone over 
for beboerne, manglende respekt 
og indlevelse, manglende aktivitet 
for beboerne, manglende omsorg, 
ukritisk brug af vanedannende 
stærk sovemedicin, fejlmedicine-
ring, unødig magtanvendelse og 
elendig rengøring. Det er hårrej-
sende læsning. Men bogen beskri-
ver også dygtige og empatiske 
pædagoger, der gør en heltemodig 
indsats under vilkår, der langt fra 
er optimale. 
Velfærd?
Dagbog fra Fælledgården, Strand-
vænget, Ringbo og Bostedet Sjæ-
lør
Redaktion: Miki Mistrati.
Forfattere: Marike Jensen, Adam 
Dyrvig Tatt, Emil Langballe og Eva 
Eriksen.
Forlag: Veve Books A/S
www.vervebooks.dk

Fra god til fremragende
”Dit hårde arbejde har betalt sig. 
Du er dygtig og en kapacitet på 
dit område. Men noget blokerer 
for din videre succes. Måske er det 
en lille ubetydelig vane – en være-
måde, som du bruger i den bedste 
hensigt eller ikke er bevidst om 
– der forhindrer dig i at nå her-
hen, hvor du gerne vil være i dit 
liv. I bogen ”Herfra og Dertil. Tag 
springet fra god til fremragende” 
videregiver forfatteren Marshall 
Goldsmith 30 års erfaring med at 
coache ledere på globalt topplan. 
Marshall Goldsmith
Herfra og Dertil - Tag springet fra 
god til fremragende
Forlag: Borgen

Hva’ vil du ha’?
Birgit Kirkebæk er fantastisk. Hun 
har skrevet et hav af bøger og artik-
ler om handicapområdet. Nu har 
hun også skrevet og illustreret en 
børnebog, der henvender sig til 
børn med multiple funktionsned-
sættelser og deres forældre. Hør 
blot her:
”Hva’ vil du ha’, sagde mor til min bror.
Han svarede straks, men uden et ord.
Han peged og stirred,
min mor blev forvirret
og gættede glad
på masser af mad,
men ungen blev sur.
og far stod for tur.” 
Og sådan bliver det ved med 
skønne vers og illustrationer, der 
beskriver hvordan familien og et 
barn uden talesprog kan kommu-
nikere med hinanden.
Birgit Kirkebæk: Hva’ vil du ha’
Forlag: Vikon - www.vikon.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan 
opfattelsen af udviklingshæmmedes sociale net-
værk har udviklet sig historisk. I den forbindelse 
illustreres blandt andet det frivillige arbejde med 
netværk som besøgs- og pakketanterne har udført. 
På baggrund af danske og internationale undersø-
gelser dokumenteres værdien og vigtigheden af, 
at udvik lingshæmmede har socialt netværk, og der 
gives anvisninger på metoder og hjælpemidler, som 
pædagogisk personale og støttepersoner kan anven-
de, når de skal hjælpe og vejlede udviklingshæmm-
mede med at udvikle og bevare socialt netværk.
Pris kr. 150 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udviklingshæmmede i arbejde – mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn
Bogen der blandt andet sætter fokus på udviklingshæmmedes integration på arbejdsmarkedet. Forfat-
terne peger i bogen på nye veje, der kan udvide udviklingshæmmedes jobmuligheder på arbejdsmar-
kedet. Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn fremlægger en vidtfavnende og aktuel gennemgang af 
udviklingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

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

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

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

Udviklingshæmmede har 
været udsat for rigelige 
mængder af opdragelses-
forsøg i deres opvækst 
og i mange tilfælde langt 
ind i deres voksenliv. Så-
dan introducerer Per We-
stergaard Sørensen temaet 
i hans bog ”Jeg er OK som 
jeg er”. Med udgangspunkt 
i praksis giver forfatteren 
herefter en bred gennem-
gang af emnet. Teorier og 
den praktiske virkelighed 
forbindes på en fremragen-
de måde, og ikke mindst 
med stor respekt og soli-
daritet i forhold til menne-
sker med handicap. 
 Peter We stergaard Søren-
sen har tidligere udgivet 
bogen ”Fra rejseleder til 
stifinder”. Bogen henven-
der sig til alle faggrupper, 
der arbejder i handicap-
området, men også til på-
rørende, politikere, em-
bedsmænd og andre der vil 
styrke deres viden og ind-
sigt på dette område.
 Pris kr. 200 inkl. moms + 
forsendelsesomkostninger.   

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

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

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning 
og brugerinddragelse
- ”det er mig, der 
bestemmer her…!!?”
Af Mona Burgdorf Herskind

I bogen kaster forfatteren Mona 
Burgdorf Herskind lys på betin-
gelserne for brugerinddragelse og 
brugerindflydelse for mennesker 
der er udviklingshæmmede. Det 
er en gedigen, grundig og meget 
inspirerende bog, der også peger 
på udfordringerne i arbejdet for 
at realisere brugerinddragelse. I 
bogen giver Mona Burgdorf Her-
skind de udviklingshæmmede 
ordet. Ved hjælp af kvalitative 
interviews med udviklingshæm-
mede fremkommer herlige kriti-
ske udsagn som ”Der er hele tiden 
nogen der blander sig i vores for-
hold – vi må snart ingenting – de 
tror de skal dirigere det hele – de 
jager så’n med os – vi skal skrue 
ned for fjernsynet.” Men bruger-
inddragelse afdækkes også gennem 
det professionelle personales øjne. 
På den måde giver bogen et nuan-
ceret billede af hvordan det står til 
med brugerinddragelse hos men-
nesker der er udviklingshæmmede.
 Mona Burgdorf Herskind er 
cand. scient. soc. fra Aalborg Uni-
versitet og områdeleder for ti for-
skellige dag- og døgntilbud for 
voksne udviklingshæmmede.
 Pris kr. 280,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning, 
beskæftigelse og netværk
Af Lis Jessen

Hvad sker der med det sociale 
netværk, når man skifter job fra et 
beskyttet værksted til et job på det 
almindelige arbejdsmarked? Det 
belyser Lis Jessen i bogen ”Udvik-
lingshæmning, beskæftigelse og 
netværk”. Ét af svarene lyder: “Jeg 
kender mange flere. Alle ved, 
hvem jeg er og snakker med mig. 
Før var det kun dem fra værkste-
det, man snakkede med og ikke 
andre.”  En anden fortæller: “Jeg 
har det bedst med, at de personer, 
jeg omgås, er på samme niveau, 
som mig.” Men hun fortæller også 
om en god ikke-handicappet kol-
lega: “Vi hilser på hinanden, når 
vi ser hinanden og skriver sammen 
på mobilen.” En række andre tan-
kevækkende udsagn fremlægges 
i bogen. Udsagn fra mennesker 
der selv har oplevet forandringen. 
Bogen giver også et godt teoretisk 
og historisk indblik.
 Lis Jessen er cand. mag. fra 
Århus Universitet og afdelingsle-
der på et beskæftigelsestilbud der 
støtter mennesker der er udvik-
lingshæmmede på det ordinære 
arbejdsmarked.
 Pris kr. 225,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Med liv og Sjæl
Af Rita Møller Nielsen

”Med liv og sjæl” er historien 
om Rita Møller Nielsen og 
hendes arbejde for udvik-
lingshæmmede.
 I bogen skildrer hun i 
dagbogsform udviklingen fra 
1961 til 2004 i arbejdet for 
udviklingshæmmede. Det er 
en konkret, nærværende og 
hjertevarm skildring af insti-
tutionslivet. I bogens indled-
ning til læserne argumente-
rer forfatteren for åbenhed 
på dette område: ”Jeg har 
valgt åbenheden. Det er der 
brug for på det her område. 
Det er ingen skam at være 
handicappet. Det er ikke 
noget, der skal gemmes væk 
og skjules.”
 I forordet til bogen skri-
ver Helen Jørgensen ”Med 
liv og sjæl” bør være lærebog 
på alle landets seminarier. 
Her får de studerende virke-
lig noget, der fortæller om 
fortid og nutid skrevet af en 
kvinde med hjertet på rette 
plads.”
 Rita Møller Nielsen blev 
uddannet som omsorgsas-
sistent i 1964 og har siden 
1969 været leder på forskel-
lige institutioner på handica-
pområdet.
 Pris kr. 225,- inkl. moms 
+ 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
Kampen for et godt liv
Af Jytte Faureholm

”Man må jo kæmpe for det”, siger 
Anders. Og det har han og de øv-
rige børn i bogen her gjort.
De 23 børn er vokset op med en 
mor, som er udviklingshæmmet. 
Forfatteren har fulgt børnene gen-
nem 10 år – fra de var ca. 10 år til 
de var ca. 20 år gamle. I bogen for-
tæller børnene om deres oplevelser 
og hverdagserfaringer.
Bogen henvender sig til professio-
nelle, som er i kontakt med fami-
lier, hvor en eller begge forældre 
er udviklingshæmmede. Støtten fra 
det offentlige er nemlig helt nød-
vendig i familien. Og både børn og 
mødre har resurser, som de gerne 
vil bruge, hvis de kan få lov til det.
Bogen bygger på Jytte Faureholms 
ph.d.-afhandling. ”Man må jo 
kæmpe.”
165 sider. 
Pris kr. 200,- inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.

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

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



49UDVIKLING NR. 3 - 2008

Forlaget Udvikling
Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og 
Marie Louise Knigge

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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VISO
TIL DIG, DER ER NOGET SÆRLIGT
Kig ind på hjemmesiden:
http://www.social.dk/Modernisering/VISO.html

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

Videnscentre under VISO:
Videnscenter for Autisme 
Videnscenter for Bevægelseshandicap 
Videnscenter for Døvblevne, Døve og 
Hørehæmmede 
Videnscenter for Døvblindblevne 
Videnscenter for Døvblindfødte 
Videnscenter om Epilepsi 
Videnscenter for Hjerneskade 
Dansk Videnscenter for Ordblindhed 
Dansk Videnscenter for Stamen 
Videnscenter for Synshandicap 
VIKOM 
Hjælpemiddelinstituttet 
Center for Små Handicapgrupper 
Videnscenter for Socialpsykiatri
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HUSK 
Socialt Leder Forums

MELLEMLEDER- 
KONFERENCE

9.-10. oktober 2008
på Hotel Nyborg Strand

Konferencen henvender sig til mellemledere 

og konsulenter i regionalt kommunalt og privat regi, 

som arbejder med udviklingshæmmede.

Læs mere på  

www.socialtlederforum.dk



DANMARKPP
Afsender:
Udvikling
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens

B

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

Udvikling er interesseret i artikler om boligudvikling, 
dagtilbud, undervisning, uddannelse, fritid og som 
noget helt naturligt noget om, hvordan brugerene ser 
på tingene.

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

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

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

Redaktionen


