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Nyt center 
for udviklingshæmmede 
i Assens Kommune
Af centerleder Michael Henriksen, CUA – Center for Udviklingshæmmede i Assens Kommune, Pilehaven 84, 5610 Assens.

Den 25. november 2008 vedtog 
byrådet i Assens en plan for igang-
sætning, etablering og udvikling 
af organisationen CUA for handi-
capområdet i kommunen. CUA er 
forkortelsen for Center for Udvik-
lingshæmmede i Assens Kommu-
ne.

Vedtagelsen af planen tog 
udgangspunkt i en Masterplan 
som var resultatet af mange ansat-
tes arbejde i mere end et år med at 
undersøge, analysere og beskrive 
nuværende og kommende behov 
for voksne udviklingshæmmede 
borgere i den nye kommune.

Medborgerskab
Vision er at skabe Region Syddan-
marks bedste, fremtidssikrede hel-
hedstilbud til handicappede. Et til-
bud, der lever op til intensionerne 
i Lov om Social Service i forhold 
til af-institutionalisering, indivi-
dualitet, kvalitet og medinddra-
gelse. Medborgerskab, inklusion 
og sundhedsfremme er ledetråde i 
alle ydelser.

Ny organisering
Målet er at levere kvalitetsydel-
ser til handicappede borgere, der 
matcher den enkelte borgers indi-

viduelle kompenserende behov i 
kraft af effektiv, robust og fleksi- 
bel organisering, tidssvarende boli-
ger, individualiserede individuelle 
aktivitets-, samværs-, og fritidstil-
bud, samt veluddannede, enga-
gerede og kompetente medarbej-
dere

Masterplanen
I masterplanen lægges der blandt 
andet op til en helhedsoriente-
ret indsats, hvor både botilbud, 
samværs- og aktivitetstilbud samt 
arbejdsmarkedsrettede beskæfti-
gelsestilbud og fritidstilbud tænkes 
sammen. 

Med den helhedsorienterede 
indsats ønsker vi dels at sikre, at 
der er tilbud til borgeren i alle livs-
faser, og at der er overgang mel-
lem tilbuddene, og dels skal viften 
af tilbud modvirke isolation og sik-
re, at borgeren i højere grad trives 
i det omgivende samfund.

Egen bolig til alle
Formålet med Masterplanen er 
at skabe helhedsorienterede til-
bud til voksne udviklingshæm-
mede. Masterplanen indeholder 
en demografisk analyse af han-
dicappede borgere indenfor de 
to målgrupper. Resultatet derfra 
er sammenholdt med en ana-
lyse af de eksisterende pædago-
giske tilbud for at undersøge, om 
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tilbuddene matcher borgernes 
nuværende og fremtidige behov. 
Undersøgelsen har bl.a. givet 
anledning til omstrukturering af 
bo- og beskæftigelsestilbuddene til 
voksne udviklingshæmmede bor-
gere med opbygning af et fælles 
Center for Udviklingshæmmede 
i Assens (CUA). Samtidig har det 
længe været et politisk ønske at få 
ombygget de fysiske rammer på 
Lindebjerg og Asabo. Planen er at 
få opbygget to fyrtårne indenfor 
botilbud, således at Assens Kom-
mune kan tilbyde fremtidssikrede 
torums boliger i tæt tilknytning til 
træningsfaciliteter samt samværs- 
og aktivitetstilbud til udviklings-
hæmmede borgere.

Tilbageblik og fakta
Assens Kommune er en sammen-
lægning af seks forholdsvis små 
landkommuner på Vestfyn fra før 
kommunalreformen i 2007. Assens 
Kommune har ca. 40.000 indbyg-
gere.

CUA består fysisk af fire botil-
bud uden døgndækning Stære-
vænget i Assens, Østerbo i Aarup, 

Møller Eriksensvej i Tommerup, 
Poul Mose Parken i Glamsbjerg og 
de tidligere amtslige tilbud Asabo 
med 38 døgnpladser og 60 aktivi-
tets- og samværs og beskæftigelses-
pladser, Værkstedet Pilevej med 50 
pladser, Lindebjerg med 69 døgn-

pladser og 38 aktivitets- og sam-
værspladser. Endelig leverer CUA 
støtte og hjælp i egen bolig og visi-
teret ledsagelse.

CUA har i dag et samlet budget 
på ca. 100 mil. kr. og beskæftiger 
mere end 270 medarbejdere.
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Organisering og ledelse
I december 2008 blev, som det 
første tiltag, oprettet en ny center-
lederstilling for CUA og 1. marts 
2009 blev den besat af underteg-
nede.

Centerlederen har det daglige 
ansvar for driften af organisatio-
nen, men lige så vigtigt en opgave 
er, at udvikle den ønskede og nød-
vendige fleksible og helhedsorien-
terede struktur der kan sikre de 
nødvendige ydelser til borgerne

Arbejdet har foreløbigt resulte-
ret i at den daglige ledelse inden 
for hovedområderne, døgntilbud, 
beskæftigelse og botilbud er blevet 
reorganiseret med erfarne og drif-
tige ledere.

De næste opgaver der er ble-
vet taget hul på er etablering og 
organisering af et fritidstilbud 
til borgerne, sammenlægning af 
de lokale MED-udvalg i en fælles 
MED-struktur under CUA, sam-
menlægning af lokale forældre 
og pårørende råd, planlægning af 
arbejdsmiljø- og socialpædagogi-
ske efteruddannelsesforløb, samt 
opbygning af et fælles ledelses-
mæssigt og administrativt sekreta-
riat for CUA.

Faglig opdatering og udvikling
Lige meget hvad er grundlaget 
for kvalitet i de sociale ydelser, 
at medarbejderne har den nød-
vendige viden og værktøjer til at 
opfylde visionerne. Konkret hand-
ler det om at når alle de utidssva-
rende værelser med fælles stuer, 
køkkener, bad og toilet er ned-
lagt og ombygget til egen bolig, 
på Asabo og Lindebjerg, så bor 
den udviklingshæmmede borger 
ikke længere på medarbejderens 
arbejdsplads, men medarbejderen 
arbejder i borgens hjem. Dette er 
en omstilling der kræver ny indsigt 
og træning.

Omvendt står den udviklings-
hæmmede borger også over for 
helt nye muligheder. Hvor daglig-
dagen før var koncentreret om fæl-
lesrummene og fællesskabet med 
mulighed for at gå på sit værelse, 
vil den fremover udgå fra boligen 
med mulighed for at opsøge fæl-
lesskabet.

Der er søgt midler i Forebyggel-
sesfonden og Kompetenceudvik-
lingspuljen til understøttelse af de 
ønskede efteruddannelsesforløb. 

På sigt ønsker vi at etablere vores 
egen permanente enhed for faglig 

udvikling og medarbejderservice.
Vores tilbud skal grundlæggen-

de og så vidt muligt kunne matche 
alle ønsker og krav fra de voksne 
udviklingshæmmede borgere i 
kommunen. Vi vil udvikle og syn-
liggøre inden for 4 områder hvor 
vi ser særlige potentialer, men også 
mangel på tilbud. Det er området 
for udadreagerende adfærd og 
dobbeltdiagnoser, særlige tilbud 
til unge og til de ældre, samt et 
reelt fritidstilbud uafhængigt af 
lovpligtige døgn-, bo-, aktivitets-, 
samværs- og beskæftigelsestilbud.

Opdaterede fysiske rammer
Som det fremgår tidligere i artik-
len, er de fysiske rammer for de to 
gamle amtslige døgntilbud utids-
svarende, så sideløbende med 
etableringen, reorganiseringen, 
planlægning og gennemførelse af 
efteruddannelsesforløb arbejdes 
der konkret med ny- og ombyg-
ning af Asabo og Lindebjerg. Byg-
herrerrådgiver blev valgt i januar 
2009 og udliciteringen er i gang 
p.t. Vi forventer at ”første spade-
stik” bliver taget til november 2009 
og at de første boliger er klar til 
indflytning maj 2010. Hele ny- og 
ombygningen skal stå færdig til 
marts 2011. 

Udfordringer
Mange mennesker i Assens kom-
mune skal gennem en omfangsrig 
udvikling, på en lang og vigtig fag-
lig rejse og opdage nye mulighe-
der i livskvalitet, centreret om et 
selvstændigt og ansvarsfuldt liv i en 
omstillingstid.

Alle er opmærksom på, at det er 
mennesker det handler om og at vi 
alle er sårbare på hver vores måde, 
men med den rette åbenhed og 
indsigt, tror vi på at vores vision og 
mission er realistisk.

Assens Kommune er ikke blandt 
de rigeste i Danmark og siden 
opstarten på den nye kommune er 
der blevet arbejdet energisk på at 
få budgetterne, ydelser, forbrug og 
indtægter til at hænge sammen, på 
trods af snævre ydre økonomiske 
rammer.
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Der er synlige politiske ønsker 
om hjemtagelse at de ”dyreste” 
borgere som har tilbud i andre 
kommuner og i regionerne, for 
derved i højere grad at blive ”her-

rer i eget hus” uden at forringe 
ydelserne til den enkelte.

Vi tror på, at hvis vi formår at 
omlægge reduktionstankegange 
til en ekspansionsstrategi så kan vi 

vinde og forbedre meget, ikke kun 
på det økonomiske område med 
også og endnu vigtigere også på 
det menneskelige og sociale områ-
de.

Se: www.cua.assens.dk 
for kontakt og flere oplysninger.

Centerleder Michael Henriksen

CUA – Center for 
Udviklingshæmmede 
i Assens Kommune
Pilehaven 84 – 5610 Assens

Tlf: 63 43 02 24  
   63 71 01 11
Mobil: 29 49 38 41
E-mail: mihen@assens.dk
web: www.cua.assens.dk
 www.assens.dk
 www.bosted.net
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Aasivik i Danmark
Af Henning Jahn.

Aasivik i Danmark for handicap-
pede fra Grønland
Igennem mange år har det været 
en tradition at man i Grønland en 
gang om året mødtes til Aasivik, 
der betyder sommerboplads. Her 
diskuteredes grønlandsk politik 
og kultur i en ofte afsidesliggende 
sommerboplads, der var indrettet 
til formålet. Desværre gik Aasivik 
konkurs og ingen i Grønland har 
siden prøvet at genoptage ideen.

I år blev der den 21. juni 2009 
indført selvstyre i Grønland og det 
på Grønlands Nationaldag. Gæve 
folk fra Værkstedet Åmosen i Nilø-
se på Sjælland og kajakforeningen 
Saqqit besluttede at lave en Aasi-
vik i Danmark målrettet de mange 
handicappede fra Grønland som 
bor i Danmark. Der kom 65 delta-
gere der havde en dejlig dag, hvor 
man kunne grille sin egen mad, 
blev underholdt af Aviaja Lum-

holt og Aviaja Larsen, og så var 
der mulighed for at sejle i Saqqits 
oprindelige og håndlavede kajak-
ker.

Trine Bryld: 
Vi fejrer fremtidens Grønland
Der blev også holdt taler og en 
af dem var af Tine Bryld. Tine  
er kendt for sine skarpe synspunk-
ter om Grønland, men i lyset af  
det netop overståede valg var 
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der denne gang også masser af 
optimisme. Vi gengiver her Tine 
Brylds tale:

”I 1983 blev Nationaldagen indført 
- på årets længste og lyseste dag. Sådan 
skal det være og her 26 år efter fejrer 
vi ikke bare nationaldagen, men også 
Selvstyret. 

Vi fejrer fremtidens Grønland. Det 
gamle parti Siumut måtte takke farvel 
efter mange års berettiget kritik. Alt har 
sin tid, også de pionerer der i sin tid 
var med til at indføre Hjemmestyret. 
Alle bliver slidt ned, alle rammes af 
magtens sødme, det gælder selv de bed-
ste og mest idealistiske. 

Sådan har det været i Grønland, 
sådan er det i Danmark og resten af 
verden. En ny tid er begyndt, her i 
2009 med et valg, der varsler nye tider. 
Jeg har mødt Kuupik Kleist flere gange, 
han rummer det bedste og sikkert også 
det værste. Men hjertet banker for det 
folk, han er rundet af. Og hovedet sid-
der som det skal. Med kløgt, indsigt og 
humor. Mange har tillid til Grønlands 
nye leder, mange genkender følelsen af 
forandring som dengang Barak Oba-
ma blev USA’s nye præsident. 

Hvori består forandringen, hvor-
for begejstres vi når Obama retter sit 
stærke blik mod os og taler om det fælles 
ansvar, om at sætte mennesket i cen-
trum, om at sikre at alle har ret til syge-
sikring, pleje, boliger og arbejde. 

Har de andre præsidenter og lands-
styreformænd ikke sagt det samme? 

Har de ikke alle talt om at nu skal 
de svageste grupper have bedre forhold?

Jo, men tiden er en anden. Vi kan 
udveksle ord og musik på nettet, vi kan 
rejse og møde andre og mærke, at men-
nesket har det samme behov for nærvær, 
accept, tryghed og ikke mindst følelsen 
af at være anerkendt som ligeværdig, 
som en del af et lille samfund og det 
store uden for vores egne grænser.

På samme måde tror jeg at selvstyrets 
nye leder vil indgyde håb i den grøn-
landske befolkning og lysten til selv at 
gøre noget ved utålelige forhold. Vi ved 
at økonomien er stram, at der er røde 
tal på bundlinjen, men vi ved også at 
et folk der har så meget stolthed gennem 
flere generationer og som har overlevet 
både herrefolk og embedsmandsstyre og 
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korrupte politikere har et potentiale, der 
vil blomstre i de kommende årtier.

Mennesker får lyst til at deltage i 
samfundets forandringer, når de bliver 
hørt og taget alvorligt.

Og meget skal forandres. Ikke kun 
fattigdommen, som har ramt store dele 
af den grønlandske befolkning, men 
også mismodet, vanrøgt og afmagt. Vi 
har hørt om børn, der hverken får sko-
legang eller uddannelse, vi har hørt om 
familier, der ikke ved, hvordan de skal 
mætte deres børn den næste dag.

Uden for Grønland er vi i dag for-
samlet med et helt særligt formål - 
udover at fejre nationaldag og selvsty-
re. Vi er her for at markere, at der er 
mange, der uden at blive spurgt, uden 
at vide, hvad der skulle ske, blev sendt 
til Danske institutioner, psykiatriske 
afdelinger og fængsler i løbet af 60’erne 
og begyndelsen af 70’erne. Det er en 
af de største skampletter i vores fælles 
historie - uanset nok så mange gode 
forklaringer undskylder det, der skete 
dengang, Grønland skulle udvikles til 
et såkaldt moderne samfund. 

Nogle af jer er samlet her, nogle af jer 
taler ikke længere jeres eget sprog, nogle 
af jer ønsker af hjertet at komme tilbage 
til Grønland, nogle har været i DK så 
mange år, at de ikke kan vende tilbage. 
Men ét har I til fælles: Ingen har bedt 
jer om at komme hertil. 

Det skete i den bedste mening. Der 
var dengang ikke planlagt at tage vare 
på dem, der hidtil havde været overladt 
til familien, ligesom der ikke var plan-
lagt at tage vare på de svageste, på de 
forsømte børn, der tilbragte år på børne-
sanatorier, og børnehjem indtil en stor 
del af dem blev bortadopteret til danske 
familier. Eller der fandtes ikke fængs-
ler eller anstalter, hvor man kunne 
anbringe dem med de værste forbrydel-
ser. Alle blev sendt til Danmark og alt 
for mange er her endnu.

De psykisk og fysisk handicappede 
lovede hjemmestyret at hjemtage i takt 
med udbygning af tidssvarende institu-
tioner. Meget få er det lykkedes at inte-
grere, selv om viljen har været der. 

Jeg har besøgt et par af de nyere 
institutioner, og mødt dem, der havde 
tilbragt alt for mange år i Danske insti-
tutioner. Nogle var glade, alene for at 
være i den smukkeste natur, andre for 
at have fået kontakt med familien, men 
fælles for flere var følelsen af ikke rigtigt 
at høre til, ikke at være accepteret som 
grønlænder med samme rettigheder som 
andre. 

Meget få er kommet tilbage i de sidste 
år. Der er stadig 100 psykisk handicap-
pede fortrinsvis i Vestsjælland og jeg 
ved, at en del ønsker at blive og andre 
ønsker at komme tilbage, næsten uanset 
hvad. 

Jeg ved også at der findes mange 
fantastiske ildsjæle blandt de medarbej-
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dere, der tager vare på de handicappede 
og det ses også i dag, hvor så mange 
kan være samlet.

Jeg håber og har tillid til at det nye 
grønlandske styre vil fokusere på alle de 
grønlændere, der blev sendt hertil i løbet 
af et par årtier, at man ikke som det er 
sket i alt for mange år vil glemme de 
glemte grupper af grønlændere.

En nation skal tage vare på sine 
egne i eget land, det er en menneske-
rettighed og det gælder i særdeleshed 
de grupper af medborgere, der ikke har 
stemme og magt til selv at bestemme 
over sit eget liv. 

Jeg vil til sidst takke for Kajakfor-
eningen ”Saqqits” initiativ til at lave 
dette arrangement, den helt særlige 
dag, hvor vi glæder os over at være 
sammen, spise sammen og mødes i 
bedste Aasivik-tradition, hvor ordet og 
musikken er fri - og maden venter på at 
blive spist. Jeg er både glad og stolt over 
at være blandt jer sammen med min 
danske og grønlandske familie. 

Tak og god fest!”

Bliver der mon Aasivik igen til 
næste år? Lad os håbe at arrangø-
rerne vil følge op på succesen.
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”De skjulte talenter” 
Historien om tilblivelsen af en dokumentar-film 
om udviklingshæmmede i samfundet

Af Bjarne Jensen, faglærer i Kunsthåndværkeren og fodboldtræner for Ejegod All Stars.

AKUcenter Ejegod eller som cen-
tret til stadighed benævnes Ejegod-
centret, er siden opstarten i marts 
1992 i Slangerup, blevet et forbil-
lede inden for beskyttet beskæfti-
gelse. Ejegod har i den grad dan-
net skole inden for egne rækker i 
både ind- og udland. AKU står for 
”arbejde, kultur og udvikling”. Det 

er et center, hvor udviklingshæm-
mede kan afprøve og udvikle deres 
talenter og ressourcer.

 I dag, 17 år efter, har centeret 
stadig fingeren på pulsen, og er 
altid med på nye spændende idéer 
og pædagogiske tiltag, til glæde 
for de 106 medarbejdere. Benæv-
nelsen medarbejdere er helt i tråd 

med det menneskesyn som er her-
skende på stedet, hvor respekt, 
ligeværd, medbestemmelse og 
humor er nøgleord i det pædago-
giske arbejde.

11 forskellige beskæftigelsestilbud
På AKUcenter Ejegod tager man 
udgangspunkt i, at der er mange 

Ejegodfilmen ”De skjulte talenter” blev et tilløbsstykke af rang. Ved premieren i Slangerup Bio den 6.maj 2009, myldrede folk til fra nær 
og fjern. Alle med stor forventning til hvad de skulle opleve, og da lysene blev slukket var hvert et sæde i biografen besat. Sjældent har 
Slangerup Bio oplevet større spontan begejstring end ”De skjulte talenter” oplevede den eftermiddag.
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forskellige former for intelligens. 
Man kan være sprogklog, billed-
klog, musikklog, kropsklog og 
meget andet. Nogle af ressour-
cerne har omverden let ved at se, 
andre er sværere at få øje på. På 
centret arbejdes der systematisk på 
at finde og udvikle de skjulte res-
sourcer. 

Centeret fungerer som en pæda-
gogisk arbejdsplads, hvor der dag-
ligt bliver produceret varer til vide-
re salg. Alle medarbejdere er på 
førtidspension, så lønnen udgør et 
supplement på 5-9 kroner i timen. 
Ejegods medarbejdere kommer 
fra hele Nordsjælland. De bor 
hjemme hos forældre, i bofælles-
skaber, på institutioner eller egen 
i lejlighed. 

AKUcenter Ejegod har 11 for-
skellige beskæftigelsestilbud, hvor 
medarbejderne kan udvikle deres 
evner inden for håndarbejde, 
maleri, træskærearbejde, musik, 
drama, IT, fotografering, glasma-
ling, idræt, madlavning, og mange 
andre ting som personale i samspil 
med medarbejderne finder frem 
til.

Netop brugerindflydelsen og 
den store medbestemmelse, giver 
et større ansvar for eget liv og styr-
ker ejerskabsfølelsen og arbejds-
glæden. Medarbejderrådet er et 
talerør for medarbejderne. Det 
har indflydelse på beslutninger og 
nye tiltag i huset.

Et professionelt diskotek styret 
af medarbejderne selv, sørger for 
højt humør og underholdning 
i alle pauserne, hvor man også 
kan benytte sig af dart, billard og 
petanqueturneringer. Derudover 
er der Wii-Sport på storskærm, 
”net-café” og motionsrum. Alt det-
te er med til at styrke det sociale 
samvær, som vægtes meget højt.

Kreativiteten på værkstederne 
er imponerende. Medieværkstedet 
sørger for at AKUcenter Ejegods 
hjemmeside er opdateret. Derud-
over laves forskellige bestillingsar-
bejder, som f.eks. visitkort m.m.

Den efterhånden berømte 
kunstgruppe ”KUNSTHÅNDVÆR-
KEREN” er for længst blevet aner-

kendt forskellige steder i landet 
for deres træskærerarbejder og 
malerier, som er i en klasse for sig. 
Det samme gælder for husbandet 
”MUSIK FOR EN TIER” der turne-
rer landet tyndt med deres musik.

Vi hører ofte fra gæster, AKU-
center Ejegod omtalt som et pragt-
fuldt sted, med en helt speciel 
ånd og atmosfære. Her bliver man 
mødt af glade imødekommende 
medarbejdere, som udviser stolt-
hed for deres arbejdsplads og glæ-
de for deres personale. AKUcenter 
Ejegod tilhører i den grad medar-
bejderne.

 
Hvorfor denne film nu?
Anna Bramsen, AKUcenter Eje-
god´s dynamiske leder besluttede 
sidst i 2008, at der skulle laves en 
film, som skulle give den almin-
delige dansker et indblik i udvik-
lingshæmmede medborgeres liv. 
Anna Bramsen udtaler: ”De udvik-
lingshæmmede er en samfunds-
gruppe med kvaliteter, ressourcer 
og livsglæde. De har et almindeligt 
behov for at føle sig som en del af 
samfundet og for konkret at ople-

ve samfundet. Omvendt har det 
omgivende samfund brug for de 
udviklingshæmmede som en ene-
stående chance for at nuancere 
normalitetsbegrebet og blive beri-
get af deres livsglæde.”

AKUcenter Ejegod er et sted 
med fokus på den personlige og 
faglige udvikling hos den enkelte 
udviklingshæmmede. Persona-
let forbereder medarbejderne på 
mødet med samfundet, bl.a. gen-
nem forskellige kurser og arrange-
menter ud af huset.

Ånden på AKUcenter Ejegod
Filmen viser AKUcenter Ejegod, 
som en pulserende arbejdsplads 
med et højt fagligt pædagogisk 
niveau, og sidst men ikke mindst, 
vises noget så udefinerbart og 
svært håndgribeligt som ”ånden” 
på AKUcenter Ejegod. Batavia 
Media har igennem 6 måneder 
fulgt 4 medarbejdere i deres dag-
lige arbejde. 

I filmen møder vi Lene, Unni, 
Tommy og Mette – fire udviklings-
hæmmede på AKUcenter Ejegod 
– fire personligheder med hver 

Der blev gjort store øjne fra publikum over de imponerende malerier, skulpturer og fotos, 
som prydede cafeen i Slangerup Bio. Værkerne er alle skabt af medarbejdere fra Kunst-
håndværkeren og Medieværkstedet.
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deres ressourcer. Tommy arbej-
der i Kunsthåndværkeren, Lene i 
Musik Dramatisk Institut, Unni i 
Nørkleriet og Mette i køkkenet.

Lene som er musisk begavet, 
beskriver sin glæde ved at synge. 
Hun øver dagligt på AKUcenter 
Ejegod med bandet ”MUSIK FOR 
EN TIER” hvor hun er forsanger 
og har opnået stjernestatus.

Lenes musikalitet kommer helt 
til sin ret, som når hun med lethed 
er i stand til enten at synge solo 
eller anden stemme. 

Nextjob-konsulenten Britt fra 
Højagergaard, (en afdeling af 
AKUcenter), har skaffet Mette skå-
nejob ude i byen. Ud over jobbet i 
køkken på Ejegod, arbejder Mette 
nogle dage om ugen på Slangerup 
rådhus og bibliotek.

Tommy har særlige evner for at 
arbejde med billeder og med træ. 
Han har en særdeles veludviklet 
rummelig visuel og fysisk intelli-
gens, som hjælper ham med at få 
de mest fantastiske figurer frem 
i træet. For ham er det svært at 
skrive, regne og læse – det er gen-
nem arbejdet med træet eller via 
sine fantastiske farverige malerier, 
at han skaber universer. Det er her 
hans ressourcer kommer frem. 
Tommy er med, når der udstilles 
på Jægerspris gamle rådhus som 
Frederikssund kommunes Fami-
lieafdeling nu huser. Hanne Ilona 
Sørensen, Familiechef, Frederiks-

sund Kommune fortæller begej-
stret om sit syn på Ejegods udstil-
ling.

Tommy har ud over sit kunst-
neriske virke i Kunsthåndværke-
ren, en opgave som formand for 
fodbold klubben af 1993 ”Ejegod 
All Stars”. Her har han været aktiv 
udøver alle årene, og træner hver 
onsdag med vennerne. Ejegod All 
Stars deltager i talrige fodbold tur-
neringer hvert år.

Det er derfor helt naturligt 
at stille op i den traditionsrige 
”KRINGLE-CUP” hvor alle de 
lokale firmahold og foreninger 

deltager. Det er en turnering som 
har 18 år på bagen, og tæller så 
prominente aktører som Michael 
Laudrup.

Ejegod stiller med 2 hold, hvor 
medarbejdere og personale spiller 
sammen. Herudover er der heppe-
kor til at skabe stemning og glæde. 
Ejegod farver i den grad turnerin-
gen, så da en speciel pris for enga-
gement, livsglæde og sportsånd 
skulle uddeles, faldt den naturligt 
på Ejegod All Stars.

Et nyt og topmoderne motions-
værksted med fokus på idræt og 
kost, giver medarbejderne mulig-
hed for at blive hjulpet af med 
de overflødige kilo, som kan have 
sneget sig på. Der er et tæt samar-
bejde mellem Idrætsværkstedet og 
køkkenet, om de nyeste ideer og 
tiltag inden for sundhed.

Uanset hvad man beskæftiger sig 
med på Ejegod, så er livsglæden og 
fællesskabet vigtige elementer.

Ved det årlige julemarked går 
det hele op i en højere enhed:

Medarbejderne fra hele AKU-
center Ejegod udstiller og sælger 
af deres arbejder. Lokalbefolk-
ningen besøger i stort tal Ejegod, 
bandet spiller hver time, køkkenet 
kører på højtryk. Alle har travlt. 
Det kører, der er livsglæde og hyg-
ge, det er snart jul.

De første lokale gæster er vel ankomne i Cafeen inden premieren på Ejegodfilmen. 

Der blev tid til 
ivrigt at diskutere 
kunstværkerne 
inden filmen blev 
vist biografen.
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Ejegod All Stars nyder efterhånden stor respekt inden for ”rask idræt”, efter at have deltaget 14 gange i den 17 år gamle Kringle Cup 
fodbold turnering. Ikke tilfældigt, at Ejegod spillede åbningskamp mod arrangørerne Jægerspris Konditori.

Der bliver gået til stålet fra første fløjt. Der skal ikke vises specielle hensyn over for Ejegod All Stars. Det har de forskellige firmahold 
erfaret gennem de mange år Ejegod har deltaget i turneringen i Jægerspris.
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Premieren på filmen
Filmen står færdig nu, og fik en 
storslået premiere den 3. juni 2009 
i Slangerup Bio, med gæster fra 
nær og fjern samt hele AKUcenter 
Ejegod. Sjældent er en film mødt 
med større begejstring og kom-
mentarer fra salen end ”De skjulte 
Talenter” fik. Fornemmelsen af 
at have været med til noget rigtig 
stort var udtalt.

Den dag gik alle hjem med en 
større viden, og en følelse af at det 
danske samfund ville være fattigt 
uden udviklingshæmmede til at 
lyse op og berige hverdagen.

Se mere om AKUcenter Ejegod på 
www.akucenter.dk 

Bjørg Thomsen 
og Tommy Brok 
Kristensen, har 
været kolleger på 
AKUcenter Ejegod 
i rigtig mange år. 
De har udviklet en 
sjælden evne til at 
skabe fælles værker 
på lærred. Deres 
respekt for hinanden 
og den gensidige 
inspiration, styrker 
deres kunstneriske 
udtryk.  Detalje fra Tommys meterhøje skulptur. 

Sære og pudsige væsner vælter ud af den 
gamle trærod.  

Tommy Brok 
Kristensen har med 
sine specielle kunst-

neriske evner og 
sans for det rum-
melige og fysiske, 
skabt rene mester-

værker i træ. 
Hans træskærer-

arbejde er uforlig-
neligt og unikt. 

Tina Lise Bojko, 
(kollega til Tommy 

i Kunsthåndvær-
keren) forstår hans 
univers og en hjæl-

pende hånd her 
falder altid i  

god jord.

En velfortjent 
hyldest til to 

af ”De skjulte 
talenter”, Lene 

Fritzen og 
Tommy Brok 

Kristensen for 
deres medvir-
ken i filmen.
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Hvordan ved vi, om vi øger 
borgerens livskvalitet?

Af Lise Marie Udsen, konsulent i Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Hvordan ved vi, at vi sætter de rig-
tige rammer og forsøger at støtte 
borgeren i den rigtige retning – 
den retning, som forbedrer hans 
eller hendes livskvalitet? Det ved 
vi kun, hvis vi løbende dokumen-
terer vilkår, indsats og resultater, 
f.eks. gennem Det Sociale Indika-
torprogram (SIP).

Peters livskvalitet
Peter med psykisk udviklingshæm-
ning flytter ind på et botilbud, for-
di han ikke har det så godt. Han 
har brug for botilbuddets faglige 
ekspertise til at hjælpe og støtte 
ham til at få det bedre – til at få 
en bedre livskvalitet. For Peter har 
nemlig svært ved at hjælpe sig selv 
til at forbedre sin livskvalitet. 

Heldigt for Peter har han fået 
plads på et botilbud, hvor man 
bruger både tid og kræfter på syste-
matisk at reflektere over, hvad der 
egentlig er livskvalitet for Peter. 
Derfor tager personalet i samar-
bejde med Peter jævnligt hans vel-
befindende og glæde op til overve-
jelse – og også, hvad der betyder 
noget for Peter. Hans signaler er 
ikke altid så tydelige, men persona-
let bruger deres faglige indsigt og 
deres efterhånden bedre og bedre 
personlige kendskab til Peter til at 
observere og aflæse hans reaktio-
ner og sindsstemninger. 

Personalet dokumenterer den 
pædagogiske indsats og deres 
observationer af Peter gennem et 
dokumentationsredskab. Anven-
delsen af dokumentationsredska-
bet giver dem en sikkerhed for, 
at de får rum til at reflektere over 
deres arbejde i forhold til de for-

skellige aspekter af Peters livskvali-
tet – også dem, der ikke er tid og 
overskud til at fokusere på i hver-
dagen.

Da Peter har boet på botilbud-
det i fem år, er en del af det per-
sonale, som var på botilbuddet, 
da Peter flyttede ind, efterhånden 
skiftet ud som følge af barsler, pen-
sion og almindeligt forekommen-
de jobskift. Men botilbuddet har 
været forberedt på, at der kunne 
komme udskiftninger i persona-
let, og fordi de har dokumenteret 
deres indsatser og virkningen af 
dem, så har det ikke haft nogen 
større indflydelse på Peters ople-
velse af livskvalitet. For botilbuddet 
har fået etableret et solidt system, 
der mindsker sårbarhed som følge 
af personbåren viden ved at sørge 
for, at personalets erfaringer med 
Peter bliver samlet op og givet 
videre til andre medarbejdere. Det 
betyder også, at nytilkomne med-
arbejdere kan få et indblik i, hvor-
dan Peter havde det i starten, da 
han kom til botilbuddet og følge 
Peters livskvalitet siden da.

Relevant dokumentation er en 
investering til glæde for både 
personale og borgere
Ovenstående eksempel skal illu-
strere betydningen af dokumenta-
tion på et botilbud. Det skal illu-
strere, at relevant dokumentation 
ikke står i modsætning til det, som 
mange medarbejdere opfatter som 
kerneydelsen – nemlig den direkte 
kontakt med borgeren. 

Med relevant dokumentation 
menes dokumentation, som ikke 
blot skal udfyldes for at tilfreds-

stille andre parters ønske om 
oplysninger, men dokumentation 
som rent faktisk bidrager til botil-
buddets faglige arbejde. Rele-
vant dokumentation er samtidig 
dokumentation, der måler på det 
egentlige resultat af botilbuddets 
indsats og ikke blot på det, der er 
nemmest at måle på såsom syge-
fravær, vikartimer, antal magtan-
vendelser, osv. Hvis dokumentati-
onsarbejde skal være meningsfuldt 
for botilbuddet, skal det være i 
stand til at synliggøre resultatet 
af anstrengelserne for at hjælpe 
hver enkelt borger på botilbuddet 
– altså arbejdet med at forbedre 
borgerens livskvalitet. For det er jo 
det, som ifølge serviceloven er det 
overordnede mål for botilbudde-
nes indsats.

Faktisk kan relevant dokumenta-
tion hjælpe både borger og perso-
nale, fordi det synliggør, hvordan 
botilbuddets indsatser bidrager 
til borgerens livskvalitet. Samtidig 
synliggør dokumentationen, hvor 
det er muligt at gøre mere eller 
noget andet for at øge borgerens 
livskvalitet. 

I Peters tilfælde ser botilbuddet 
dokumentation som et system til at 
støtte op omkring den pædagogi-
ske praksis – et system til at følge 
op på og synliggøre Peters udbytte 
af opholdet på botilbuddet. Sam-
tidig sikrer dokumentationssyste-
met, at den personbårne viden i 
forhold til Peter bliver opsamlet, 
så den kan deles med andre, hvil-
ket også er til gavn for Peter.

Gevinsterne ved dokumentation 
kommer naturligvis ikke ud af den 
blå luft. Botilbuddet har investe-
ret tid og personaleressourcer i 
at implementere et system, som 
sikrer, at der skabes tid og rum 
til grundig refleksion. Og selvom 
medarbejderne i starten skulle 
overbevises om, at de timer, som 
de brugte på at lære at anvende 
dokumentationssystemet, var 
givet godt ud, så var der en fælles 
forståelse af, at det også ville give 
en sikkerhed i det pædagogiske 
arbejde, at man havde et system til 
at følge borgerne på botilbuddet. 



18 UDVIKLING NR. 3 - 2009

Fordi det netop kan være svært 
at holde fokus på alt i hverdagen. 
Og vigtigst af alt, fordi man ved 
at se bagud på det arbejde, man 
har gennemført hidtil, får et mere 
oplyst grundlag til at handle på 
fremadrettet. På den måde bidra-
ger dokumentation til botilbud-
dets interne læringsproces.

Måling af livskvalitet med Det 
Sociale Indikatorprogram (SIP) 
Et sådant system til at understøtte 
den pædagogiske praksis er SIP – 
Det Sociale Indikatorprogram for 
botilbud til personer med udvik-
lingshæmning. Med SIP dokumen-
terer man betingelserne for botil-
buddets indsats (både på botilbud-
det og i forhold til den enkelte 
borger), selve den indsats, der 
udføres på botilbuddet, og resul-
tatet af alle anstrengelserne – dvs. 
borgerens livskvalitet. 

Derved adskiller SIP sig fra ren 
resultatmåling, der alene fokuse-
rer på at måle resultater uden at 
afdække, under hvilke betingelser 
og med hvilke aktiviteter resulta-
terne er opnået.

SIP fremmer derigennem mulig-
hederne for vidensdeling. For når 
vi ved under hvilke forhold et godt 
resultat er opnået, er det så meget 
desto nemmere at dele sine erfa-
ringer med andre, der kunne have 
glæde af denne viden.

I international sammenhæng 
har forskere gennem flere årtier 
beskæftiget sig med at finde ud af, 
hvordan man kan måle livskvalitet 
– både for personer i al alminde-
lighed og for særlige grupper som 
personer med udviklingshæmning. 
F.eks. i Canada og Spanien ses alle-
rede eksempler på store projekter, 
som har til formål at afdække og 
dokumentere livskvalitet for bl.a. 
gruppen af personer med udvik-
lingshæmning. Måling af livskva-
litet for denne gruppe af borgere 
er dog endnu ikke udbredt i Dan-
mark. Men med SIP er der nu et 
redskab til at gøre det.

Og når man vil måle livskvalitet 
for personer med udviklingshæm-
ning, er der nogle særlige forhold, 

man skal tage højde for. Nogle per-
soner kan måske ikke svare selv, 
enten fordi vedkommende ikke 
har noget sprog eller ikke forstår 
spørgsmålene eller begreberne 
i forhold til livskvalitet i det hele 
taget. I forhold til denne gruppe 
af borgere er det derfor vigtigt, at 
personalet er sig meget bevidst, 
hvor stor en indflydelse de har på 
den enkelte borgers livskvalitet. 

Sammen kan vi skabe mere doku-
menteret viden
I Danmark har der som nævnt 
hidtil ikke været tradition for 
store, fælles dokumentationspro-
jekter om livskvalitet for personer 
med udviklingshæmning. Og det 
har betydet, at mulighederne for 
vidensdeling og dermed opbyg-
ning af dokumenteret viden 
omkring, hvad der virker i arbej-
det med borgernes livskvalitet, 
langt fra er udtømte.  

Hvis denne gevinst ved dokumen-
tation skal kunne udfoldes til fulde, 
så kræver det, at der er mange, der 
dokumenterer på en måde, så det 
er sammenligneligt. Det er måske 
et lidt overset aspekt af dokumen-
tationsdebatten i Danmark, hvor 
dokumentationsprojekter hidtil 
i overvejende grad har fokuseret 
på at være til nytte for det enkelte 
botilbuds egen arbejdsproces. Og 
at dokumentere på en måde, så 
det er sammenligneligt, vil sige, at 

man både dokumenterer resulta-
ter, hvordan man har opnået dem 
og under hvilke forudsætninger. 
Så kan dokumentationen nemlig i 
endnu højere grad medvirke til at 
skabe brugbar viden – og dermed 
bidrage til at øge livskvaliteten for 
Peter og andre.

Hvis du ønsker mere 
information
For mere information om 
Det Sociale Indikatorpro-
gram for botilbud til perso-
ner med udviklingshæmning 
eller om De Sociale Indika-
torprogrammer til andre mål-
grupper kan Center for Kvali-
tetsudvikling kontaktes via:
Tlf. 87 28 49 11 eller center.
kvalitetsudvikling@stab.rm.dk
Du kan også læse mere på 
www.sip.dk

SIP og Dansk kvalitetsmodel 
på det sociale område
SIP er et selvstændigt 
dokumentationsredskab til 
resultatmåling, men SIP er 
også en del af Dansk Kva-
litetsmodel på det sociale 
område. 
Du kan læse mere om 
kvalitetsmodellen på 
www.socialkvalitetsmodel.dk  

Sammenhængen mellem elementerne i SIP
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Figur: Sammenhængen mellem elementerne i SIP 
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Pårørendeundersøgelse 
på Kofoedsminde
Af udviklingskonsulent, cand. mag. Dorte Lystrup, Kofoedsminde, Rødbyhavn.

Danske Regioners 
pårørendeundersøgelse
I 2007 - 2008 udfører Center for 
Kvalitetsudvikling en landsdæk-
kende pårørendeundersøgelse af 
tilfredsheden med boformer for 
voksne personer med handicap, 
der drives af regionerne. Undersø-
gelsen udføres på vegne af danske 
regioner.

Formålet med den landsdæk-
kende undersøgelse er at få viden 
om de pårørendes oplevelse og 
vurdering af kvaliteten i de eksiste-
rende boformer for voksne perso-
ner med handicap. Undersøgelsen 
udspringer af et ønske om at kva-
litetssikre og udvikle de eksiste-
rende tilbud til voksne personer 
med handicap. I undersøgelsen 
belyses det, hvordan pårørende 
opfatter temaer som personalets 
kontakt med beboeren, beboer-
nes kontakt med hinanden, fysiske 
rammer, medbestemmelse, aktivi-
teter, sundhed og pårørendekon- 
takt. Undersøgelsen tager ud -

gangspunkt i et standardspørge-
skema, hvor der stilles spørgsmål 
til de pårørende. Da undersøgel-
sen dækker hele landet og alle 
boformer for voksne handicappe-
de, er der anvendt nogle forholds-
vis generelle og brede spørgsmåls-
formuleringer, og undersøgelsens 
resultater giver ligeledes et gene-
relt blik på de pårørendes tilfreds-
hed på landsplan, regionalt og i de 
enkelte botilbud.  

Kofoedsminde laver supplerende 
og uddybende undersøgelse 
I forlængelse af Danske Regio-
ners undersøgelse beslutter Kofo-
edsminde at udføre deres egen 
pårørendeundersøgelse. Kofoeds-
minde mener ikke at have et fyl-
destgørende billede af, hvordan 
de pårørende har det med at være 
pårørende til beboere på insti-
tutionen, hvordan de pårørende 
oplever mødet med hverdagen på 
Kofoedsminde, og om de fx har 
et ønske om at blive mere infor-

merede om eller involverede i det 
pædagogiske arbejde med bebo-
erne. Hensigten med den interne 
undersøgelse er dels at supplere 
og uddybe den landsdækkende 
undersøgelse ved at identificere 
nogle mere specifikke problemer, 
ønsker og forventninger blandt 
pårørende til beboere på Kofoeds-
minde, og dels at kunne målrette 
Kofoedsmindes fremtidige aktivite-
ter på pårørendeområdet. 

Pårørende har positiv indflydelse 
på beboernes liv
Kofoedsminde er den eneste insti-
tution i Danmark med sikrede 
afdelinger for voksne udviklings-
hæmmede, som har begået alvor-
lig og personfarlig kriminalitet. 
Institutionen løser en vigtig sam-
fundsopgave ved at forebygge og 
hindre ny kriminalitet. Opgaven 
løses gennem en socialpædagogisk 
behandlingsindsats, hvor beboer-
ne tilbydes forskellige former for 
beskæftigelse, aktiviteter og socialt 
samvær. Det er Region Sjælland 
der er driftsherre for Kofoeds-
minde. 

Beboerne på Kofoedsminde har 
begået forskellige former for kri-
minalitet, og de har vidt forskel-
lige problemer og behov i forhold 
til socialpædagogisk støtte og vej-
ledning. Flere beboere har op le-
vet nogle uharmoniske opvækst-
forhold, en del har været anbragt 
uden for eget hjem, og flere  
har haft en problematisk skole-
gang.

Kofoedsminde i Rødbyhavn laver supplerende og uddybende pårørendeundersøgelse.
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Uanset baggrund og opvækstfor-
hold betyder det meget for bebo-
erne at have et socialt netværk og 
nogle relationer udenfor Kofoeds-
minde. Blandt personalet på Kofo-
edsminde hersker der generelt set 
den overbevisning, at pårørende 
gennemgående har en positiv ind-
flydelse på beboernes livssituation, 
da det kan give dem en form for 
base, tilhørsforhold og ikke mindst 
en historie. Beboerne har nemme-
re ved at udvikle sig og trives, hvis 
deres pårørende er interesserede 
og involverede i deres liv. Set ud 
fra en socialpædagogisk behand-
lingsmæssig synsvinkel er det der-
for særdeles vigtigt at støtte op om 
og vedligeholde beboernes sociale 
kontakter og relationer til deres 
pårørende. 

Interview med pårørende
Grundlaget for Kofoedsmindes på -
rørendeundersøgelse er kvalitative 
og individuelle interview med pårø-
rende. Interviewene er semistruktu-
rerede og tilrettelagt efter en inter-
viewguide, der fungerer som rette-
snor for relevante temaer i forhold 
til undersøgelsens område.

Analysen af det indsamlede ma -
teriale er ikke færdiggjort, hvorfor 
nedenstående udelukkende er et 
blik på undersøgelsens foreløbige 
resultater. De foreløbige resulta-
ter knytter på mange måder an til 
følgende fire temaer: indflydelse, 
kommunikation, information og sam-
arbejde.

Hvad kan pårørende have 
indflydelse på?
Omkring indflydelse er der et 
generelt ønske fra de pårørende 
om at få etableret et pårørenderåd. 
De pårørende mener som udgangs-
punkt ikke, at de har nogen ret til 
at få indflydelse på Kofoedsmindes 
arbejde eller på beboernes liv, de 
opfatter snarere sig selv som hen-
sigtsmæssige sparringspartnere, 
idet det ofte er dem, der kender 
den enkelte beboer bedst. Flere 
pårørende er i tvivl om, hvad de 
egentlig kan og må have indflydel-
se på, hvorfor en del ytrer et deci-

deret ønske om at blive klogere på, 
hvad et eventuelt pårørenderåd 
kan og må beskæftige sig med.

God kommunikation mellem 
pårørende og medarbejdere
Kommunikationen mellem pårø-
rende og medarbejdere på Kofo-
edsmindes afdelinger ser ud til at 
fungere overordnet set. De forelø-
bige resultater viser dog, at kom-
munikationen kan være svær, og at 
den vanskeliggøres af det faktum, 
at de pårørende ofte er bekym-
rede for repressalier mod deres 
pårørende, hvis de ytrer for megen 
utilfredshed eller på anden vis er 
fremtrædende. Et konkret ønske 
som fremkommer fra adskillige 
pårørende er etablering af en form 
for pårørendekoordinator, en fast 
medarbejder som de pårørende 
kan kommunikere med, og igen-
nem hvilken de kan sendes videre 
til rette instans. Ønsket skal forstås 
som udtryk for en usikkerhed hos 
de pårørende om, hvor i institu-
tionen de egentlig skal henvende 
sig med forskellige spørgsmål og 
problematikker, og samtidig er 
det et ønske om et mere neutralt 
kommunikationsrum. Omkring 
de pårørendes kontakt og kom-
munikation imellem har der været 
nogle ønsker om hjælp til at danne 
eksempelvis netværksgrupper samt 
et debatforum for pårørende på 
Kofoedsmindes hjemmeside. 

Information via medlemsblade 
eller nyhedsbreve skal prioriteres
Information fra Kofoedsminde til 
de pårørende har ikke været prio-
riteret tilstrækkeligt. De foreløbige 
resultater peger i retning af, at der 
mangler information om Kofo-
edsminde ved beboerens ankomst 
samt en mere løbende informa-
tion. Flere pårørende benytter sig 
af Kofoedsmindes hjemmeside for 
at blive informeret, men generelt 
set er der et stort ønske om mere 
information – eksempelvis om 
ændringer i ledelsen, nye medar-
bejdere, sociale arrangementer, 
nye bygning og hvad der ellers 
måtte røre sig på Kofoedsminde. 

Denne information ønskes af de 
pårørende i form af medlemsblade 
eller nyhedsbreve. 

Godt samarbejde om hjembesøg
I forhold til samarbejdet mellem de 
pårørende og Kofoedsminde viser 
undersøgelsens foreløbige resulta-
ter, at noget samarbejde fungerer 
relativt godt – eksempelvis sam-
arbejdet omkring hjembesøg. På 
trods af dette er der et ønske om 
et mere formaliseret samarbejde 
mellem Kofoedsminde og de pårø-
rende. De pårørende giver gene-
relt udtryk for, at samarbejdet skal 
bidrage til noget positivt for både 
institutionen, beboeren og den 
pårørende. Adskillige pårørende 
giver i den forbindelse udtryk for, 
at samarbejdet først og fremmest 
skal handle om, at de selv bliver i 
stand til og bedre til at bakke op 
omkring de beslutninger, der bli-
ver taget fra Kofoedsmindes side. 

De foreløbige og endelige 
resultater 
I undersøgelsens nuværende fase 
står Kofoedsminde med en masse 
tilbagemeldinger og vurderin-
ger fra de pårørende om, hvad 
der fungerer og ikke fungerer på 
Kofoedsminde, hvad der eventu-
elt mangler på institutionen samt 
konkrete og konstruktive forslag 
og ønsker til nye tiltag. Derudover 
er der tale om et materiale, som på 
mange måder giver en større viden 
omkring, hvordan det føles, og 
hvilke problemstillinger, der kan 
være forbundet med at være pårø-
rende til en beboer på Kofoeds-
minde. Og sidst men ikke mindst 
er det et materiale, som langt hen 
ad vejen grupperer sig indenfor 
bestemte temaer, hvilket kan dan-
ne grundlag for en målrettet plan-
lægning af de fremtidige aktivite-
ter på pårørendeområdet.

De foreløbige resultater fra 
Kofoedsmindes pårørendeunder-
søgelse angiver således dele af det 
billede, som må antages at tegne 
sig, når alle data er færdigbehand-
let, og de endelige undersøgelses-
resultater foreligger.
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Solens varme og en lille brise
Boganmeldelse af Ib Poulsen

Bogen åbner døren op til det luk-
kede land, som et liv med svære 
handicap er.

Bogen handler om fem børn og 
unge med multiple funktionsned-
sættelser, som bor i Børnehuset i 
Svendborg. Og om deres pædago-
ger og forældre og deres liv sam-
men. Bogen består af en række 
historier fortalt til forfatteren 
Vibeke Marx. Historierne er blevet 
til på baggrund af pædagogernes 
fortællinger, Børnehusets dag-
bogsnotater, forfatterens observa-
tioner og interviews med pædago-
ger og forældre. Bogens kvalitet 
ligger ikke i at beskrive en bestemt 
pædagogik eller nogle bestemte 
metoder. Men den beskriver nogle 
af de grundlæggende ting, der skal 

til for at børn med multiple funk-
tionsnedsættelser kan få et godt 
liv, selvom de ikke bor hjemme 
hos deres forældre. Og glæden 
ved livet sammen med børnene er 
i fokus hele vejen gennem bogen.

En opdagelsesrejse
Solens varme og en lille brise er 
skrevet af forfatteren Vibeke Marx, 
som selv oprindelig er uddannet 
pædagog. Målet med den er at 
åbne dørene ind til det lukkede 
land, som et liv med svære handi-
cap er. 

Den er en historie om en opda-
gelsesrejsende, der begiver sig ind 
i en fremmed verden og spørger: 
Hvad foregår der her. Sommeti-
der undrer hun sig, sommetider 
er det som at komme hjem efter at 
have været mange år væk fra faget. 

Mest er det en fortælling om enga-
gement, og vi samfundet kan slet 
ikke overleve uden, i det mindste 
ikke på anstændig vis. 

Vibeke Marx har fulgt dagligda-
gen på institutionen Børnehuset 
og det er der kommet en dejlig og 
livsbekræftende bog ud af!

Bogen er en hyldest til glæden 
ved livet trods alle odds, og den 
giver fornemmelsen af arbejds-
glæde og begejstring i de mindste 
detaljer.

Med bogen vil pædagogerne fra 
Børnehuset:
• Vise, hvor stor livsglæde og livs-

kvalitet, børn og unge kan have 
på trods af svære handicap 

• Være med til at lette de svære 
følelser, som forældre har, når 
deres barn med handicap må 
flytte på institution 

• Vise, hvordan vi bruger histo-
riefortælling som redskab til at 
skabe sammenhæng i børnenes 
og de unges hverdag – og til at 
skabe arbejdsglæde blandt med-
arbejdere 

• Give stemme til en gruppe, der 
sjældent bliver hørt – og gøre 
vores til, at deres liv og vilkår bli-
ver en naturlig og synlig del af 
vores samfundsliv og samfunds-
debat 

Solens varme og en lille brise er 
en fin bog med gode historier fra 
en barsk hverdag og bogen er fyldt 
med billeder. Den er oplagt at bru-
ge som debat- og samtalebog, både 
for børn og voksne og i undervis-
ningssammenhæng.

Bogen kan købes i 
Social Leder Forums 
Netboghandel Udvikling 
(www.socialtlederforum.dk) 
for 149,00 kr. plus forsendelse 
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen

BIBLIOTEKScAFé på Ballerup Bibliotek
Ballerup Bibliotekerne har længe savnet et cafétilbud 
til brugerne og nu er caféen åbnet med en helt ny pro-
fil. Ballerup Kommune har en visionær handicappo-
litik, der fokuserer på ligebehandling og som vægter 
respekten for det enkelte menneskes udvikling højt. 
Kommunen vil gerne sikre meningsfuld beskæftigelse 
for borgere med handicap og derfor har Ballerup Bib-
liotekerne i samarbejde med organisationen ”Dagtil-
bud for voksne med udviklingshæmning” i Ballerup 
Kommune igangsat caféprojektet.
 

Det er et cafétilbud for byens borgere samt biblioteksbrugerne med 
tilberedning og servering af lettere måltider eller kaffe & kage 
i hovedbibliotekets café på hverdage i dagtimerne. I bibliotekets 
cafe det nu voksne udviklingshæmmede, der både står i køkkenet, 
tager imod bestillinger og serverer i selve cafeen.

KURSER på Marjatta Seminarium
Marjatta, der er beliggende i Tappernøje på Sjælland 
består af skolehjem, voksencentre, aktivitetshuse og 
beskyttede værksteder til mennesker med udviklings-
hæmning. 
Marjatta Seminarium, der er en del af Marjatta, har 
netop udgivet deres kursuskatalog. 
Kursuskataloget indeholder både kurser til mennesker 
der er udviklingshæmmede og til medarbejdere der 
arbejder på området.

Kursuskataloget kan 
fås ved henvendelse til:
Marjatta Seminarium
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 55 96 51 19
E-mail: 
seminarium@marjatta.dk

Handicaphistorisk Tidsskrift 21 
UDVIKLINGSHÆMMEDE

I perioden fra maj 2006 til december 2008 har en for-
tælle-workshop, der blev startet af Historisk Selskab for 
Handicap og Samfund, arbejdet med at skrive erin-
dringer. Handicaphistorisk Tidsskrift 21, der har fået 
titlen Udviklingshæmmede, er et resultat af denne 
workshop. Artiklerne i dette nummer tager primært 
udgangspunkt i praksisverdenen. Det beskrives hvor-
dan det i en bestemt periode har været at være ansat 
og hvordan det har været at være anbragt på dette 
område.
Der kan tegnes abonnement på Handicaphistorisk 
Tidsskrift på www.handicaphistoriskselskab.dk eller 
ved henvendelse til foreningens formand Ditte Søren-
sen, Helikonsvej 10, 2300 København S.
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EUSE Danmark 
afholder sin 4. nationale konference 

 den 30. november og 1. december 2009 
på Hotel Nyborg Strand 

 
Konferencen afholdes i samarbejde med Socialt Udviklingscenter - SUS. 

Hør blandt andet om: 
Fra beskyttet til støttet 

Hvordan kommunerne kan tilrettelægge indsatsen for at inkludere 
handicappede på arbejdsmarkedet 

Hvordan du kommer udover rampen med dine budskaber 
Hvornår er man parat til arbejdsmarkedet 

Er etikken med 
- og så får vi Peder Lund Madsens betragtninger om hvad der sker når 

virkelighedsopfattelsen ikke fungerer. 
Deltag også i workshops om arbejdet med at inkludere sindslidende og 

handicappede på arbejdsmarkedet. 
 

Se mere og tilmeld dig på 
www.eusedenmark.dk 
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Socialt Leder Forums
EFTERÅRSKONFERENCE 

8. - 9. oktober 2009

Konferencen henvender sig til ledere og 
konsulenter på tilbud for mennesker med udviklingshæmning 

samt konsulenter fra området og alle andre interesserede

Læs mere på 

www.socialtlederforum.dk
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Socialt Lederforum 
arrangerer

Temadag Region Nordjylland
mandag den 2. november 2009

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

i Region Nordjylland til en temadag:

”LEDERUDFORDRINGER”
”Tidens ideelle leder? 

- Om ledelse i krydspres” 
v/ Karen Lisa G. Salamon

”Leder DNA” 
v/Rasmus Ankersen

mandag, den 2. november 2009, 
kl. 9.00-15.30

i Hotel Søparken, Åbybro

Tilmelding på www.socialtlederforum.dk
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

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

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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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@socialtlederforum.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 ånds-
svag mand - i den turbulente 
tid, som 1960’erne var for 
både de åndssvage og for de 
mennesker, der arbejdede 
med dem - og for den lille by, 
hvis eksistens i høj grad var 
afhængig af anstalten i Bak-
kerne. Mange af de personer, 
der optræder i bogen, lever 
eller har levet i det virkelige 
liv - på den tid, der skildres 
i bogen. Bogen er skrevet 
som fiktion, og ikke alle begi-
venheder, som personerne i 
fortællingen drages ind i, er 
hændt. Bogens forfatter, Lars 
Holmgaard Jørgensen, er 
født i 1952 i Vodskov af foræl-
dre, der arbejdede på Statens 
Åndssvageforsorgs Center V i 
Vodskov.
Pris kr. 150,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og 
Marie Louise Knigge

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

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

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


