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Baggrund
I starten af 2002 udkom bogen
”De glemte – Nye perspektiver på
udviklingshæmning og socialt net-
værk” af Hans Christian Hansen.
Bogen påpeger bl.a. at hen ved
8% af de udviklingshæmmede der
bor i amtslige boformer, overhove-
det ikke har kontakt med nogle
uden for den institution/det
bosted de befinder sig i. Der er ik-
ke umiddelbart noget som anty-
der, at problemet skulle være væs-
entligt mindre blandt udviklings-
hæmmede i bosteder i kommunalt
regi. På den baggrund er det rime-
ligt at hævde at vi har at gøre med
en betydelig gruppe mennesker
helt uden – eller med et meget
tyndt og skrøbeligt – socialt net-
værk.

Hansens undersøgelse omfatte-
de som nævnt udelukkende udvik-
lingshæmmede, men blandt fysisk
handicappede – enten i diverse insti-
tutioner/plejehjem eller i egen bo-
lig – er der formentlig også en væs-
entlig andel helt uden eller med et
meget tyndt socialt netværk. 

Fraværet af et fungerende og
bæredygtigt socialt netværk er et
alvorligt problem for den enkelte
og kan have vidtrækkende følge-
virkninger. Som det er tilfældet for
mange andre mennesker, kan soci-
al isolation, være den direkte eller
medvirkende årsag til at menne-
sker havner i alvorlige sociale og
sundhedsmæssige problemer. En
undersøgelse, som Formidlings-
center Øst publicerede i novem-
ber 2001 påviste således eksempel-
vis, at udviklingshæmmede i egen
bolig er betydeligt mere udsatte

for at havne i et alkoholmisbrug
end udviklingshæmmede i bofæl-
lesskaber (Gruber & Andersen,
2001: Misbrug uden behandling). At
udviklingshæmmede i egen bolig
er mere udsatte for at udvikle et
alkoholmisbrug, er der naturligvis
flere årsager til – men ensomhed
og social isolation er helt givet en
af dem.

Social isolation og integration
Ensomhed og social isolation er
ikke et problem, som alene er gæl-
dende blandt handicappede. I alle
befolkningsgrupper – men måske
især blandt ældre, psykisk syge og
mennesker uden for arbejdsmar-
kedet – er der mennesker, som i
større eller mindre er grad er
uden for ’almindelige sociale fæl-
lesskaber’: Familie, venner, ar-
bejdskolleger, bekendte i forbin-
delse med fritidsaktiviteter etc. 

Man kan naturligvis diskutere,
hvorvidt det er en egentlig sam-
fundsopgave at sørge for at ingen
havner i ensomhed – det er det
næppe. Men i et handicappolitiske
perspektiv må samfundet påtage
sig et ansvar, når selve handicap-
pet/funktionsnedsættelsen frem-
står som en væsentlig del af årsa-
gen til at den enkeltes sociale iso-
lation. Funktionsnedsættelsen i sig
selv (fx ringe mulighed for at
komme omkring fysisk eller an-
bringelse i en bestemt boform
etc.) må så at sige ikke være en-
somhedsårsag. I den forstand kan
en særlig indsats over for social
isolation blandt handicappede, an-
skues i et handicapkompenseren-
de perspektiv. 

Der er en række forhold, som
taler for at handicappede i visse
tilfælde er i særlig risiko for at hav-
ne i social isolation. For så vidt an-
går udviklingshæmmede har den
mangeårige institutionalisering i
nogle tilfælde været en væsentlig
del af årsagen til tab af sociale
kontakter til familie venner eller
andre uden for institutionsram-
men. Forsorgen har helt givet
været medvirkende til at nedbryde
eksisterende netværk og til at
hæmme etableringen af nye. 

Men også for de udviklingshæm-
mede, som er flyttet i selvstændig
bolig kan social isolation være en
overhængende risiko. Man taler i
den sammenhæng om, at normali-
seringsprocessen godt nok har
medført en fysisk integration i lo-
kalområdet, men at der ikke reelt
har været tale om social integra-
tion. 

For så vidt angår fysisk handicap-
pede gælder det ligeledes, at insti-
tutionsanbringelser kan have haft
negativ indvirkning på vedligehol-
delse og etablering af sociale net-
værk. I dag bor mange fysisk han-
dicappede i selvstændige boliger,
men her kan mere psykologiske
barriere hos den handicappede
selv ofte have en negativ effekt. I
bestræbelserne på at leve så nor-
malt et liv som muligt, søger den
enkelte ofte ikke den fornødne
støtte til netværksvedligeholdel-
sen.

Social integration
Social integration anskues ofte i to
perspektiver: 1) Integration i nor-
malsamfundet, 2) integration i
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forhold til ligestillede (den handi-
capgruppe eller den ’subkultur’,
som man er en del af). Disse to in-
tegrationsstrategier udelukker ik-
ke hinanden, men repræsenterer
snarere supplementer. En indsats
over for social isolation blandt
handicappede bør således både sig-
te på at skabe netværk mellem
borgere uden og med handicap,
og på at skabe levedygtige netværk
handicappede imellem. 

Der er formentlig i nogle tilfæl-
de forskel på de integrationsstrate-
gier og konkrete metoder, som
skal bringes i anvendelse afhængig
af om der er tale om udviklings-
hæmmede eller fysisk handicappe-
de. En af de mere konkrete strate-
gier, som er relevant, er anvendel-
sen af livshistorier, som en vej til
re-etablering af tabte sociale net-
værk. Mange udviklingshæmmede
er som nævnt ’blevet gjort net-
værksløse’ i kraft af mange års in-
stitutionalisering, og her kan det
være relevant at støttepersonalet i
højere grad retter blikket mod
den enkeltes livshistorie. Livshisto-
rien vil ofte rumme værdifuld vi-
den, som kan anvendes i et forsøg
på at re-etablere sociale netværk.
Men opmærksomheden på den
enkeltes livshistorie, kan også være
en måde til vedligeholdelse af alle-
rede eksisterende sociale netværk. 

I mange tilfælde vil den enkelte
handicappede have behov for
målrettet støtte fra støttepersona-
let til netværksetablering eller ved-
ligeholdelse. Af forskellige årsager,
som er knyttet til den enkeltes
funktionsnedsættelse – eller ved-
komnes sociale historie – vil man-
ge have behov for en mere målret-
tet indsats for vedligeholdelse af
sociale netværk.

I de senere år har der været en
del initiativer der bestræber sig på
at åbne det almindelige arbejds-
marked for handicappede. Ikke
mindst for udviklingshæmmede,
der hidtil overvejende er blevet til-
budt beskæftigelse på beskyttede
amtslige værksteder. Men en ren/
formel arbejdsmarkedsintegration
gør det ikke alene. Det er nødven-

digt, at udvikle de almindelige ar-
bejdspladsers opmærksomhed på
den sociale side af arbejdsmar-
kedsintegrationen – nemlig at en
arbejdsplads også er et sted, hvor
der udvikles venskaber og ikke-
professionelle kontakter.

Det frivillige sociale arbejde
Frivillige sociale organisationer
har en mere end 100 år lang tradi-
tion for at yde omsorg for samfun-
dets allermest udsatte og sårbare.
Kirkens Korshær, KFUM’s Sociale
Arbejde og Dansk Røde Kors er
nogle af de organisationer, som er
kendte for at drive fx besøgstjene-
ster, sociale cafeer og varmestuer.
Målgrupperne for denne type til-
bud er ofte defineret som hjem-
løse, udstødte, misbrugere og
sindslidende, og målsætningen for
indsatsen indskrænker sig typisk til
at yde basal menneskelig omsorg.
Det er imidlertid sjældent at han-
dicappede – udviklingshæmmede
eller fysisk handicappede – er defi-
neret som en del af disse frivillige
tilbuds målgrupper

Uanset at handicappede ikke er
en del af målgruppedefinitionen
for denne type frivillige sociale til-
bud, repræsenterer de muligvis et
vist integrationspotentiale – eller i
hvert fald en mulighed for at tilby-
de basal menneskelig omsorg. Der
er handicappede – udviklings-
hæmmede såvel som fysisk handi-
cappede – som benytter tilbud
som fx besøgstjenester. Men der er
ingen viden om omfanget. 

Det er generelt meget vanskeligt
at sige noget definitivt om det rea-
listiske potentiale (kapaciteten) i
denne type tilbud i forhold til han-
dicappede. Der er tale om frivilli-
ge tilbud, og det generelle indtryk
er, at tjenesterne langt fra ’mang-
ler kunder’. Under alle omstæn-
digheder må man sige at besøgs-
tjenester, sociale cafeer og varme-
stuer først og fremmest repræsen-
terer et supplement til de øvrige in-
tegrationsstrategier. Desuden må
det understreges at det frivillige
sociale arbejde overvejende kan
forventes at spille en positiv rolle i

forhold til handicappede, der be-
finder sig i en særdeles vanskelig
situation, hvor øvrige muligheder
er afprøvede. 

En egentlig integrationsstrategi
må satse på at ’åbne det civile sam-
fund’ for handicappede. Idræts-
foreninger, sociale og kulturelle
sammenslutninger mv. er generelt
en meget vigtig del af den sociale
sammenhængskraft – og en af-
gørende kilde til venskaber og so-
ciale relationer mellem menne-
sker. Målet må være at fremme
handicappedes involvering i disse
sammenhænge – herunder ikke
mindst at øge opmærksomheden
og rummeligheden i det alminde-
lige foreningsliv. Fokus skal rettes
mod de forskellige praktiske og so-
ciale funktioner, som handicappe-
de kan udfylde i det almindelige
foreningsliv. Handicappede skal
ses som en ressource for forenin-
gerne, hvilket vil skabe det bedste
grundlag for en reel integration.

Satspuljebevilling til nyt projekt
I erkendelse af problemet om-
kring social isolation blandt handi-
cappede, er dette tema blevet pri-
oriteret i forbindelse med forde-
lingen af SATS-pulje midlerne. So-
cialministeriet har i den anledning
bedt Formidlingscenter Øst kom-
me med forslag til, hvilke konkre-
te initiativer der kan iværksættes
for at bekæmpe og forbygge social
isolation blandt handicappede.
Derfor inviterede Formidlingscen-
ter Øst en række ressourceperso-
ner inden for området til et møde,
hvor målet var at indkredse pro-
blemstillingen yderligere samt få
forslag til konkrete initiativer. Med
udgangspunkt i diskussionerne fra
dette møde, blev der udarbejdet
mere specifikke planer for projek-
tet, samt delprojekterne. 

I første omgang er det menin-
gen at projektet primært skal hen-
vende sig til § 92 botilbudene.
Med udgangspunkt i erfaringer
herfra, er det muligt at projektet
senere udvides til andre handicap-
grupper.
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Projektets hovedelementer
Projektet indeholder i første om-
gang tre hovedinitiativer, som er
kortlægning, udgivelse af en tema-
publikation og etablering af et
netværkscenter. Det samlede pro-
jekt vil således indeholde følgende
elementer:

Kortlægning af frivillige organi-
sationers muligheder for at bidra-
ge til løsning af problemer mht.
isolation blandt handicappede.

Etablering af et ‘socialt netværk-
scenter’ der i første omgang vil ta-
ge kontakt til samtlige § 92 botil-
bud for fysisk handicappede. Det
overordnede mål for netværkscen-
teret er, at introducere botilbude-
ne(beboerne, de professionelle og
pårørende) til en række værktøjer,
eller muligheder, de kan benytte
sig af i forbindelse med arbejdet
med at etablere eller vedligeholde
sociale netværk. Netværkscenteret
vil tilbyde forskellige indfaldsvink-
ler, der enten kan benyttes hver
for sig, eller i en sammenhæng.

Metoderne vil i første omgang
bl.a. omhandle: 

• Brugen af livshistorier
• En mere målrettet brug af hand-

leplaner
• Kommunikationsredskaber med 

henblik på en større grad af op-
mærksomhed på beboerens øn-
sker, behov og signaler

• Identificering af eksisterende 
eksterne netværk med henblik 
på at etablere kontakter mellem 
botilbudet og tilbud og netværk 
uden for botilbudet.

• Det enkelte botilbud forpligter 
sig på aktivt at arbejde med en 
eller flere former for netværks-
arbejde, som de selv vælger efter 
behov og ønsker på stedet, og 
der uddannes ressourceperso-
ner på botilbudene. Ressource-
personerne findes både blandt 
medarbejderne og beboerne, og 
de har, i samarbejde med lede-
ren på botilbudet, ansvaret for 
gennemførelsen af de mål botil-
budet sætter sig i forbindelse 
med projektet.

• Udgivelse af temapublikation, 
hvor hovedvægten er lagt på 
venskaber mellem handicappe-

de og ikke-handicappede og 
handicappede imellem. Tema-
hæftet er tænkt som inspiration 
og præsentation af ‘gode histori-
er’, men den vil også kunne be-
nyttes som oplæg til debat.

I forbindelse med projektet etable-
res der en hjemmeside, hvor delta-
gende personer og botilbud kan få
information, og hvor interessere-
de kan få overblik over hvad pro-
jektet indeholder. Hjemmesiden
etableres i begyndelsen af 2003.

I Nyhedsbrevet og på hjemmesi-
den www.fc-east.dk vil det løbende
være muligt at finde nyt om pro-
jektet.
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Den 1. november 2002 åbnede
Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet (DUKH) for
henvendelser. DUKH er en lands-
dækkende konsulentfunktion, der
skal bidrage til at styrke retssikker-
heden for personer med handi-
cap.

Målgruppen er personer med
handicap, deres pårørende, bru-
gerorganisationer, kommuner, am-
ter og andre, der har brug for
rådgivning inden for handicapom-
rådet. DUKH skal hverken være
borgerens advokat eller systemets
forlængede arm, men skal arbejde
for den gode sagsbehandling og
det gode samarbejde mellem bor-
ger og myndighed.

DUKH er oprettet som en selv-
ejende institution i et samarbejde
mellem de offentlige myndighe-
der og handicaporganisationer på
området. Konsulentordningen er
finansieret over finansloven og
rådgivningen er gratis.

DUKHs opgaver er at yde
rådgivning og vejledning i enkelt-
sager, og at bidrage med oplysnin-
ger om udviklingen på handi-
capområdet. Konsulentordningen
skal arbejde helhedsorienteret og
rådgive inden for både social-,
undervisnings-, arbejdsmarkeds-
og sundhedsområdet.

DUKH kan
• vejlede om sagsgange for at få 

kontakt med den rette instans 
og opnå den rette støtte

• understøtte at borgeren inddra-
ges i sagsgangen

• yde støtte og medvirke til koor-
dinering i sager, der kan eller 
ville kunne give vanskeligheder 

med henblik på, at den bedst 
mulige løsning opnås.

• oplyse om klagemuligheder og 
hjælpe med at udforme klager 
til offentlige myndigheder, her-
under klager der vurderes at 
kunne rejses i forhold til Den 
Sociale Ankestyrelse, fordi sagen 
har principiel eller generel 
betydning.

En del henvendelser forventes at
handle om information, hvor
DUKH selv kan give information
eller rådgive borgeren og sagsbe-
handleren om relevante kilder.
DUKH skal samarbejde med
andre rådgivnings- og vidensfunk-
tioner på handicapområdet, og vil
bestræbe sig på at have overblik
over de muligheder, der findes
både i offentligt og privat regi.

Andre henvendelser vil være
begrundet i, at sagsbehandlingen
er gået i stå eller er på vej til at gå i
hårdknude. Borgeren, borgerens
talsmand eller myndigheden kan
have brug for at inddrage en uvil-
dig funktion med særligt kend-
skab til handicapområdet.

DUKH kan ikke
• overtage sagsbehandlingen. An-

svaret for rådgivning, vejledning 
og sagsbehandling i den enkelte 
borgers sag er fortsat placeret 
hos den relevante myndighed.

• træffe myndighedsafgørelser. 
DUKH er udelukkende en råd-
givende funktion, som ikke har 
nogen kompetence til at træffe 
afgørelser.

Organisationen DUKH
DUKH har hovedkontor i Kol-

ding, hvor de tværgående funktio-
ner er placeret. Størstedelen af
rådgivningsarbejdet vil blive vare-
taget af konsulenter med en soci-
alfaglig baggrund og erfaring fra
handicapområdet og offentlige in-
stitutioner og forvaltninger. Kon-
sulenterne bor forskellige steder i
landet og arbejder med udgangs-
punkt i deres bopæl. Hver enkelt
konsulent vil blive den primære
kontaktperson for et antal kom-
muner, amter, organisationer og
institutioner. Konsulenterne får
mødesteder i Kolding, Århus og
på midtsjælland, hvor der også
kan træffes aftale om møder med
borgere og sagsbehandlere.

Kontakt til DUKH
Alle telefoniske og skriftlige hen-
vendelser skal rettes til hovedkon-
toret i Kolding. Herfra vil der bli-
ve formidlet kontakt med den
relevante konsulent. Kontakten
kan bestå i telefonsamtaler, skrift-
lig korrespondance, møder og
besøg. DUKH har følgende åb-
ningstid for henvendelser:
mandag kl. 9-15
tirsdag kl. 9-15 samt henvisning
til aftentelefon kl. 15-21
onsdag kl. 9-13
torsdag kl. 9-17
fredag kl. 9-15

DUKH kan kontaktes på tlf. 76 30
19 30 og fax 75 54 26 69. Mail sen-
des til : mail@dukh.dk. Brevpost
sendes til: DUKH, Postboks 284,
Banegårdspladsen 2, 2. sal, 6000
Kolding. 

Generel information kan findes
på hjemmesiden: www.dukh.dk,
der er under opbygning.
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VASAC
I Vestsjællands Amt er 19 selvstæn-
dige beskyttede værksteder, aktivi-
tetscentre og revalideringstilbud
pr. 1. juli 2002 organisatorisk æn-
dret til fem centre. Vestsjællands
Amts Sociale Arbejdsmarkeds Cen-
tre er navnet på de nye centre. I
forkortet udgave er navnet VA-
SAC. De nye arbejdsmarkedscen-
tre tilbyder både revalidering og
erhvervs- og aktivitetstilbud til
udviklingshæmmede og sindsli-
dende.

Der er tale om en omfattende
organisatorisk ændring, men ikke
mindst er der tale om nye tanker,
værdier, visioner og mål for indsat-
sen og for de konkrete tilbud
arbejdsmarkedscentrene udbyder.

Samlet set omfatter VASAC føl-
gende tilbud i Vestsjællands Amt:
REVA Holbæk, Aktivitetscentret,
Solgården, Aktivitetscentret Torn-
høj, Aktivitetsklubben, Stejlhøj-
hus, Erhvervs- og aktivitetstilbud-
det Kærhus, Brinkens dagtilbud,
Projektværkstedet, Rosenkilde, Fø-
niks, Askemose, RESA Slagelse,
Brommeparkens dagtilbud, Værk-
stedet på Kolonien Filadelfia,
Krydderen, Regnbuen, Åmosen og
Thorshøj.

Integration på arbejsmarkedet
Hovedhjørnestenen for VASAC’s
etablering er den ændrede sam-
fundsholdning til inkludering af
marginalgrupper. Både politisk, i
den almindelige befolkning og i
brugerorganisationerne er der et
ønske om at tilbud om beskæfti-
gelse gives så tæt på det almindeli-
ge arbejdsliv som muligt. Uanset

om man er udviklingshæmmet,
sindslidende eller under revalide-
ring er målet om integration aktu-
elt.

Der er primært tale om en sam-
fundsrettet indsats hvor man
blandt andet ved hjælp af organi-
satoriske ændringer og social og
pædagogisk støtte arbejder for at
skabe rammer og vilkår for fysisk
og social integration så tæt på det
almindelige arbejdsmarked som
muligt. Samfundet og i denne
sammenhæng specielt den del af
samfundet der hedder arbejds-
markedet skal gøres mere rumme-
ligt. Men VASAC’s tilbud bestræ-
ber sig også på at støtte og skabe
udviklingsmuligheder for det en-
kelte individ. Den individrettede
indsats sker blandt andet ved
hjælp af uddannelse og kursustil-
bud.

Skal alle de nuværende institu-
tioner så lukkes? Nej! Der vil forsat
være brug for institutionerne. 

For det første har hovedparten
af den gruppe af sindslidende og
udviklingshæmmede medarbejde-
re der i dag arbejder på de beskyt-
tede værksteder eller er brugere af
aktivitetstilbudene, betydelig be-
hov for støtte. På grund af deres
massive behov for støtte og hjælp
vil beskæftigelse og aktivering på
et erhvervs- og aktivitetscenter i
mange tilfælde være den mest
hensigtsmæssige løsning. I nogle
tilfælde vil arbejdet eller aktivite-
terne godt nok foregå uden for
institutionelle rammer, men med
institutionen som et vigtigt ud-
gangspunkt og en betydningsfuld
fast base.

For det andet er det planen, at
de nuværende institutioner i end-
nu højere grand end nu, skal fun-
gere som uddannelsesinstitutioner
der tilbyder faglige kursusforløb i
forbindelse med afklaring og op-
kvalificering.

For det tredje vil det i mange
tilfælde også være fra de nuværen-
de institutioner at støtten udgår til
mennesker i beskyttet beskæftigel-
se på det almindelige arbejdsmar-
ked. Institutionerne skal tilbyde
virksomhederne specielt uddannet
personale der varetager disse støt-
tefunktioner. Det gælder både i
introduktionsfasen og i det videre
forløb, når arbejdet får en mere
permanent form. 

For det professionelle personale
der skal varetage støtteopgaverne
ude i virksomhederne indebærer
det en helt ny udadvendt arbejds-
funktion. Det bliver et skift fra
hjemmebane til udebane. Ud over
støtte til de udviklingshæmmede
eller sindslidende medarbejdere
skal det udadgående personale
også medvirke til at understøtte og
påskønne de virksomheder, der
har tilbudt arbejde til medarbejde-
re med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer. De
rummelige virksomheder skal med
andre ord også have positiv
opmærksomhed og skulderklap
for deres indsats.

Målet med den styrkede indsats
i forhold til integration på arbejds-
markedet er at tilbyde flere valg-
muligheder i forhold til arbejde
og at støtte social integration via
arbejdsmarkedet. I forhold til inte-
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Tættere på det 
almindelige arbejdsmarked
Af centerleder Hans Christian Hansen, VASAC, Center 4, Sorø.



gration på arbejdsmarkedet er det
vigtigt at støttepersonalet er be-
vidst om at det ikke er tilstrække-
ligt at arbejde med at der sker en
fysisk integration på almindelige
private og offentlige arbejdsplad-
ser. Først når der er kontakt mel-
lem den ikke-handicappede og
den handicappede medarbejder
er målet nået fuldt ud. Først da er
der tale om social integration. Det
er når man veksler et par ord, når
man mødes på gaden uden for
arbejdstiden. Det er når man snak-
ker sammen under frokosten i
virksomhedens kantine. Det er når
man tager ud og bowler efter
arbejdstid sammen med kollegaer-
ne. Det er den slags situationer,
der er betydningsfulde og har vær-
di.

Afklaring, uddannelse og arbejde
Metodemæssigt bygger konceptet
for VASAC på at borgere indenfor
VASAC’s målgruppe tilbydes et for-
løb der omfatter tre faser. I fase et
sker der en afklaring af den en-
keltes kompetencer og ønsker. I fa-
se to kan borgeren tilbydes uddan-

nelse og kompetenceudvikling og i
fase tre får den enkelte arbejde.

I praksis vil de forskellige faser
nogle gange overlappe hinanden.
Eksempelvis kan uddannelse og
oplæring ske direkte på jobbet
efter mesterlæreprincippet. Det er
ligeledes intentionen at den enkel-
te borger også kan blive genafkla-
ret og få tilbudt videreuddannelse
eller omskolingskurser.

Alle kan bidrage
VASAC sætter fokus på de er-
hvervsmæssige og forretningsmæs-
sige aspekter i forbindelse med
beskyttet beskæftigelse. Udgangs-
punktet er at alle mennesker kan
bidrage og skabe værdier gennem
arbejde. 

Dette værdigrundlag gælder
også svært handicappede brugere
på VASAC’s aktivitetstilbud. For
brugerne af aktivitetstilbudene
kan den enkeltes indsats måske
ikke omsættes til penge, men ind-
satsen kan godt have stor værdi
alligevel. 

Et eksempel er en svært handi-
cappet daghjemsbruger hvis tilbud

primært består i at han får fysisk
træning, massage og social kontakt
i daghjemmet. Flere gange i løbet
af dagen kører han selv ned ved
indgangen til det beskyttede værk-
sted i sin kørestol. Han har ikke
noget sprog, men han smiler til
folk når de går ud og ind. Hvis
nogen af de ansatte spørger om
han ved hvor en bestemt person
er henne, så peger han i den ret-
ning hvor personen er. Også gæ-
ster bliver modtaget med et stort
smil og hvis de for eksempel spør-
ger hvor kontoret er, så peger han
i den rigtige retning. Han indtje-
ner ikke hundredvis af kroner til
virksomheden hver dag, men hans
bidrag har værdi alligevel.

For andre der er beskæftiget
med mere traditionel produktion
på et beskyttet værksted eller med
servicevirksomhed kan værdien af
arbejdet også omsættes til penge.
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VASAC i fuld gang
Der er planlagt en meget lang
periode, hvor ideerne og visioner-
ne bag de nye sociale arbejdsmar-
kedscentre i Vestsjællands Amt
langsomt implementeres. Efter
planen vil alle intentionerne først
være ført ud i livet i 2005. Men alle
arbejdsmarkedscentrene er allere-
de i fuld gang. 

På revalideringsområdet er de
første skridt taget til at opbygge
lokale revalideringstilbud i alle
fem VASAC-områder. Flere steder
er bestræbelserne for at skabe
arbejdspladser uden for institutio-
nerne allerede i fuld gang. 

På Askemose i Slagelse startede
de allerede i september 2001 et
spændende udviklingsarbejde. De
udviklingshæmmede medarbejde-
re har fået tilbud om praktik og
skånejob på almindelige arbejds-
pladser. Med jobkonsulent Stig
Bahl Jensen i spidsen for det nye
tiltag har Askemose arbejdet med
at udvikle praktikpladser og skåne-
job på det almindelige arbejds-
marked. På nuværende tidspunkt
har otte udviklingshæmmede
medarbejdere job eller praktik-
plads på det almindelige arbejds-
marked med støtte fra Askemose.
De otte nye arbejdspladser der er
udviklet er fem skånejobs, to prak-
tikpladser, og et job hvor en med-
arbejder arbejder på almindelige
vilkår og har bedt om at få stillet
sin pension i bero.

Krydderen i Sorø der er et dag-
tilbud til sindslidende har i samar-
bejde med Sorø Akademis Stiftelse
skabt ti nye arbejdspladser uden
for institutionelle rammer. Ud-
gangspunktet for de nye arbejds-
pladser er en meget stor åben lade
midt i skoven syd for jernbanestati-
onen i Sorø. Arbejdspladsen hed-
der ”Elefantgården”. Laden der
ejes af Sorø Akademis Stiftelse
rummer et lille savværk, maskiner
til brændeproduktion og plads til
opbevaring af brænde og træ. I
laden er der desuden et lille skov-
kontor og en campingvogn der
fungerer som mandskabsvogn. Ar-
bejdet foregår i skoven hvor træer-

ne fældes og transporteres til Ele-
fantgården til videre forarbejd-
ning og salg.

I 2003 starter et nyt tiltag på
Erhvervs- og aktivitetscentret
Regnbuen i Ringsted. Formålet
med det nye projekt er at tilbyde
beskyttet beskæftigelse uden for
institutionelle rammer, så tæt på
det almindelige arbejdsmarked
som muligt. Håbet er at mellem
fem og ti personer over en treårig
periode kan tilbydes beskæftigelse
uden for institutionen.

Cirkus, keramik, musik 
og projektværksted
VASAC tilbyder også oplæring og
fagkundskab indenfor det kreati-
ve, musiske og kunstneriske områ-
de. Eksempelvis har Værkstedet
Stejlhøjhus i Kalundborg deres
eget cirkus. Siden 1997 har 20 bru-
gere haft et tilbud om oplæring i
gøgl, artisteri, klovneri og cirkus-
aktiviteter. De har deres eget cir-
kustelt og samtidig er det en god
forretning med en god indtjening.
Stejlhøjhus har også et orkester og
et professionelt keramikværksted.

På Projektværkstedet i Slagelse
udbyder VASAC, Center 3 et to-
årigt kursusforløb til udviklings-
hæmmede. Her er der tale om
kompetenceudvikling i mere bred
forstand. Projektværkstedet er et
daghøjskolelignende kursustilbud
hvor de udviklingshæmmede ar-
bejder med personlig udvikling.
Kursisternes studier omfatter en
bredtfavnende almen dannelse.
Eksempelvis samfundskundskab,
demokrati, kultur, familie, venner,
medier, litteratur, musik, skuespil,
musik og sang. Projektværkstedet
er et eksempel på at det der i VAS-
AC sammenhæng er blevet kaldt
”fase 2 uddannelse” skal forstås
meget bredt. Det kan være et
omskolingskursus på 14 dage hvor
man lærer at betjene en ny dreje-
bænk, men det kan også være et
toårigt kursusforløb på Projekt-
værkstedet.

VASAC’s fem centre
Vestsjællands Amts Sociale Ar-
bejdsmarkeds Centre er opdelt
geografisk i fem centre:

VASAC Center 1
Mellemvang 9
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 48 97
centerleder Michael Holst.

Center 1 betjener primært kom-
munerne Holbæk, Svinninge,
Jernløse og Tølløse.

VASAC Center 2
Stejlhøj 55
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 56 55
centerleder Ole Nielsen.

Center 2 betjener primært kom-
munerne Kalundborg, Bjergsted,
Tornved, Hvidebæk og Gørlev.

VASAC Center 3
Industrivej 9
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 51 71
centerleder Henning Jahn.

Center 3 betjener primært kom-
munerne Slagelse, Høng, Korsør,
Hashøj, Fuglebjerg og Skælskør.

VASAC Center 4
Rådhusvej 17, 1.
4180 Sorø
Tlf. 57 82 08 99
centerleder Hans Christian 
Hansen.

Center 4 betjener primært kom-
munerne Sorø, Dianalund, Stenlil-
le, Ringsted og Haslev.

VASAC Center 5
Venusvej 1
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf. 59 91 12 67
centerleder Lars Ravn.

Center 5 betjener primært kom-
munerne Nykøbing Rørvig,
Trundholm og Dragsholm.
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Med støtte fra Arbejdsmarkedssty-
relsens Socialfond gennemfører
Vestsjællands Amts Sociale Ar-
bejdsmarkeds Centre, VASAC i
2003 et fremadstræbende og ambi-
tiøst uddannelsesprojekt for det
professionelle personale og leder-
ne i VASAC’s fem centre.

I VASAC skal der styres 
efter værdier
Verden forandre sig og gennem
det sidste årti er der sket mange
ændringer i kravene til tilbuddene
vedrørende beskæftigelse, revali-
dering og aktiv deltagelse for bor-
gere der af forskellige årsager, er
udenfor det almindelige arbejds-
marked. Der er politisk og sam-
fundsmæssigt stillet krav til en høj
grad af fleksibilitet, hurtig indsats
og omstilling som kræver en høj
faglig viden på et meget bredt
område. Det betyder, at ledere og
personale skal skabe en arbejds-
plads der kan honorere disse krav.

VASAC og Vestsjællands Amts
personalepolitik lægger vægt på
værdibaseret ledelse, med formu-
lerede visioner og værdier, som
styringsredskaber.

VASAC`s værdigrundlag er vel-
beskrevet og udgangspunktet er
”at alle mennesker har en værdi i sig
selv, for familie og for netværk og for
samfundet.”

De fremtidige tilbud skal skabe
rammer og muligheder, der gør at
målgruppen er i stand til ”at erken-
de, udvikle og anvende deres evner og
indgå i meningsfulde, realistiske og
forpligtende arbejdsfællesskaber.” 

Efteruddannelsen i VASAC
VASAC`s mål og værdier øger kra-
vene til ledere og personale.

Der skal formidles viden og
udvikles kompetencer i forhold til
værdistyring, læring og fleksibilitet
og der skal ske en styrkelse af per-
sonlige kompetencer i forhold til
samarbejde og fælles refleksion.

Det er på den baggrund en
efteruddannelse for ledere og per-
sonale i VASAC bliver udviklet.
Det planlægges som et pilotpro-
jekt for i alt 60 deltagere og de
skal være ”testpiloter” på de første
forløb og være med til, at afprøve,
evaluere og dermed justere på
både indhold og tilrettelæggelse af
uddannelsen.

Uddannelsesforløbene starter i
begyndelsen af 2003 og inden da
vil de 60 testpiloter være udpeget.
Det bliver en særlig opgave, at
være pilot på dette projekt, dette
bl.a. fordi pilotprojektet skal være
med til, at danne grundlag for
etablering af fremtidige kurser og
uddannelser for personalet i VAS-
AC.

Tilrettelæggelsen af VASAC ud-
dannelsen udvikles i samarbejde
med CVU-Sjælland og VASAC har
søgt og fået bevilliget 487.000 kro-
ner fra fondsmidler hos Arbejds-
markedsstyrelsens socialfond til
medfinansiering af pilotprojektet.

Vi glæder os til at fortælle mere
om uddannelsen i 2003.

Information og yderligere oplys-
ninger om VASAC uddannelsen
kan fås ved henvendelse til:
Uddannelsesmedarbejder 
Karin Jønson
VASAC Center 3
Erhvervs- og aktivitetscentret 
Rosenkilde
Rosenkildevej 83 B
4200 Slagelse
Tlf. mobil 22 99 89 42
E-mail: bibliotek@rv83.dk
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VASAC uddannelsen
Af uddannelsesmedarbejder Karin Jønson, VASAC Center 3, Slagelse.



Kulturtilbud
Den 8. marts vil der være premiere
på et helt nyt kulturtilbud for
udviklingshæmmede i hovedstads-
området. Tilbuddet er den klassi-
ske musikfestival, Klassisk Forår,
og stedet er Sankt Annæ´s kon-
certsal. Arrangør er Strandpark
Centret, et dagtilbud for voksne
udviklingshæmmede under Kø-
benhavns kommune.

Oprindelsen til Klassisk Forår
skal vi finde i Midtjylland. I de sid-
ste fem år har Hammel Bo – og
Aktivitetscenter arrangeret Klas-
sisk Forår i Gjern Kultur- og
Idrætscenter, og med årene er det
blevet en stor succes. Idémanden
bag arrangementet var underteg-
nede, Ole Albèr, som på det tids-
punkt arbejde på Hammel Aktivi-
tetscenter. Jeg er selv uddannet
som klassisk musiker og musik-

pædagog, og jeg benyttede selvføl-
gelig den klassiske musik i det dag-
lige arbejde, som den klassiske
musik bliver benyttet landet over
på mange institutioner. Jeg lavede
selv nogle små koncerter for aktivi-
tetscentrets brugere, og sammen
med de øvrige medarbejdere kun-
ne vi iagttage, hvor stærk en virk-
ning den levende koncert havde
frem for almindelig afspilning af
CD’er. Derfor fik vi lyst til at dele
den oplevelse med andre og skabe
et større forum for den klassiske
musik. Resultatet blev Klassisk
Forår som havde premiere i 1998.
Starten var lidt famlende, og vi
havde ikke gjort os klart hvor stort
et arbejde vi havde påtaget os. Jeg
stod for den kunstneriske del af
arrangementet, hvor jeg kunne
trække på min årelange erfaring
og mine kontakter fra det klassiske
musikmiljø. Den hovedansvarlige
for de praktiske sider var pædagog
Birthe Holmgaard, der med en
admirals sans for organisation og
detaljer fik alle praktiske ting til at
køre på skinner.

Det første år solgte vi 175 billet-
ter, og vi var godt tilfredse. Vi var
klar over, at det var et meget
anderledes arrangement, som
skulle have sin tid til at vokse sig
stort og stærkt. I forvejen havde vi
diskuteret om det skulle være et
engangsarrangement, men dagen
efter var det slet ikke noget vi talte
om. Selvfølgelig skulle det genta-
ges, og som årene er gået har Klas-
sisk Forår fundet sin form og sin
størrelse. Nu sælger vi 275 billet-
ter, og de sidste to år har mange
desværre henvendt sig forgæves;

men vi ønsker festivalen skal beva-
re sin intime atmosfære.

Klassisk Forår Sjælland
I november 2001 flyttede jeg til
København og fik ansættelse på
Strandpark Centret. Jeg arrange-
rer fortsat den kunstneriske del af
Klassisk Forår i Midtjylland, og da
jeg fortalte om festivalen på min
nye arbejdsplads blev brugerne og
pædagogerne så interesserede, at
de arrangerede en bustur til Gjern
for at opleve dagen i foråret 2002.
De havde heldigvis en god oplevel-
se, og vi er nu gået i gang med at
arrangere Klassisk Forår Sjælland. 

Det er med megen spænding,
jeg er gået ind i processen med at
skabe en festival i hovedstadsområ-
det. Ikke fordi jeg tror det bliver
sværere her, men fordi det altid er
farligt at gentage en succes et nyt
sted under helt andre forhold og
med helt andre mennesker. Der-
for er der vigtigt at vi ikke bare
laver en kopi af Midtjylland, men
finder vores egen form.

Program
Heldigvis har vi fundet frem til det
perfekte sted, Sankt Annæ, som
har en dejlig koncertsal og gode
udenoms faciliteter. 

Programmet er ved at falde på
plads. Vi starter dagen kl. 14.00
med at høre Gitte Elbo, sanger, og
Berhta, pianist. Derefter får vi
eftermiddagskaffe og lytter deref-
ter til Kai Steensgaard, marimba.

Kl. 17.00 spiller organist Lars
Sømod for os, og derefter skal vi
have en dejlig festmenu. Under
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Klassisk Forår
Af musiker og musikpædagog Ole Albér, Strandpark Centret, København.

Ole G. D. Albér
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middagen er der naturligvis også
underholdning og dagens sidste
store koncert bliver et steelband,
som giver os en festlig afslutning
på dagen. 

Vi satser på et kvalitetsprodukt
med anerkendte professionelle
musikere, god mad og intime ram-
mer. Derfor forventer vi ikke at
være i stand til at oppebære vores
udgifter udelukkende via billetind-
tægter. Vi søger de fonde, vi kan
finde frem til; men vi tager meget
gerne imod gode tips eller direkte
økonomisk støtte.

Hvorfor klassisk musik
Vi ”ejer” alle den klassiske musik,
og den klassiske musik henvender
sig til alle.

En af myterne om denne musik-
genre er, at det er en elitær musik-
form, som kun kendere forstår;

men jeg vil kalde det en fordom,
da lytteren kommer meget langt
ved at have et åbent sind og lade
sig påvirke af musikkens stemnin-
ger. Det er mange af de udviklings-
hæmmede eksperter i, og siden
1998 er jeg blevet bekræftet i den-
ne holdning.

Den klassiske musik maler følel-
ser med brede penselstrøg, vi bli-
ver forført af den, og vi gennemle-
ver følelser, som både er behageli-
ge, men også følelser som vi ikke
gennemlever i dagligdagen og
som måske anses for at være lidt
farlige. Ofte har jeg iagttaget en
intim forståelse eller kommunika-
tion imellem de udøvende musike-
re og de udviklingshæmmede,
hvor vi som pædagoger næsten
har stået som udenforstående. Det
er en meget stærk oplevelse, at se
nye sider af de mennesker jeg tro-

Duo al Dente, Kirsten Lund Jensen,
blokfløjte. Per Weile Bak, lut. Optrådte
til Klassisk Forår i 1998, og igen i
2003 i Midtjylland.

Jeg kender desværre ikke navnet på den unge mand, som lytter til det rytmiske kor
Vocal Line under ledelse af Jens Johansen i 2001.
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ede jeg kendte godt, og som musi-
ker har jeg hørt nye sider af musik
som jeg har kendt i årevis. Jeg har
set tårerne trille ned af kinderne
på store mænd som til daglig har
en meget udadrettet adfærd, og
jeg har set at det er umuligt at sid-
de stille til Bach’s musik.

Den klassiske koncert
Muligheden for at lytte til levende
klassisk musik til en koncert er
desværre forbeholdt et publikum,
som kender spillets regler. Man
klapper ikke imellem satserne,
man lægger sig ikke på gulvet for
at opleve musikken på en anden
måde, man er stille, og man syn-
ger frem for alt ikke med. Det er
ikke de udviklingshæmmedes
måde at lytte til musik på. For dem
er musikken langt mere fysisk, og
man kan fristes til at sige, at deres

måde er langt mere i overensstem-
melse med musikkens natur end

mange andres måde at lytte på.
Når vi har haft Klassisk Forår i

Midtjylland er det meget tydeligt,
at publikum har været meget uro-
lig under musikkens ekspressive
steder, og modsat har der været en
overjordisk ro under musikkens
mere inderlige eller indadvendte
passager. Klassisk musik kan virke
meget stærk, og intet sted virker
den stærkere end i koncertsalene.
Derfor er Klassisk Forår de udvik-
lingshæmmedes mulighed for at
få den samme musikalske oplevel-
se som alle andre.

Klassisk Forår Sjælland 
Arrangør: Strandparkcentret
Sted: Sankt Annæ
Tid: 8/3 kl. 14.00 til 21.00
Billetpris: 295 kr.
Tlf. 32 58 06 00

Klassisk Forår Midtjylland 
Arrangør: 
Hammel Aktivitetscenter
Sted: Gjern Kultur- og 
Idrætscenter
Tid: 3/4 kl. 14.00 til 21.00
Billetpris: 295 kr.
Tlf. 86 98 50 55

Carabic Steelband. Optrådte til Klassisk Forår i 2000.

Lars Sømod, pianist og organist. Anet-
te Bo Nielsen, sopran. Jens Bové, bas.
Optrådte til Klassisk Forår i 1999.



Kanosejlads, primitivt lejrliv og
aktivt samvær i naturens elemen-
ter. Det er alt sammen elementer
der medvirker til at give spænden-
de oplevelser og erfaringer med
friluftsliv. Vores koncept handler
om præsentation af flere handle-
muligheder, og om at deltagerne,
hver for sig, når frem til den
løsningsmodel, der passer dem
bedst. Vi vil gerne formidle, at fri-

luftsliv er mangfoldigt, og at der
ikke er nogen metoder der er
hævet over andre. Vores fælles
budskab er, at færden i naturen
skal foregå sporløst. Det er i det
enkelte menneske, der skal sættes
spor. Lederne af kurserne er
uddannede friluftsvejledere fra
Institut for Idræt på Københavns
Universitet. Vi er kompetente ven-
lige og sjove.  

Aktivt samvær
På vores kurser med kanosejlads
og primitivt lejrliv tager vi af sted i
små grupper. Maximalt ti deltage-
re og fem kanoer. Der er altid to
friluftsvejledere med på turen,
som sørger for det nødvendige.
Det er transport af kanoer, madva-
rer, basislejrliv udstyr, tilladelse fra
myndigheder, sikkerhedsudstyr og
kvalificeret undervisning som
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Udviklingshæmmede i
naturens elementer
Af Tony Bickersteth, Møllevej 18, 4320 Lejre.



tager hensyn til den individuelle
deltager og vejrforholdene.

Kursusmodul 1                                   
Frokost lavet på bål. En dag på
vandet med kanosejlads, lege med
kanoen, kanosejlads, kanored-
ning, varm mad til eller trangia
samt organisering af sikker kano-
sejlads.

Kursusmodul 2
To dage med primitivt lejrliv. Kur-
set omfatter opsætning af bivuak,
som du skal sove i, brug af udstyr
til lejrliv, lave mad på bål, sikker
færdsel i naturen og historie fra
lokalområdet.

Kursusmodul 3
To dages kanotur med en overnat-
ning i bivuak på primitive lejrplad-
ser. Emner fra modul 1 & 2. 

Kursusmodul 4
Tre dages tur med to overnatnin-
ger i bivuak og telt på primitive
lejrpladser. Emner fra modul 1 &
2.

Kursusmodul 5
Specielt tilrettelagt tur for udvik-
lingshæmmede. Vi leger med
kanoen, lærer at styre kanoen,
lærer at lave bål, laver mad på bål,
bygger en bivuak og sover i den.
Det forventes på dette modul, at
deltagerne har ledsagere med. For
at kunne opnå et optimalt udbytte
bør hver deltager have sin egen
ledsager.

Vi tilrettelægger gerne moduler
for andre grupper med særlige
behov. Kontakt os for yderligere
information.

Hvad koster det
Priseksempel: Deltagelse i modul
3 koster 1155 kr. pr. deltager ved ti
personer. Priserne varierer afhæn-
gig af modul, opgaver og antal del-
tagere. 

Information
Er du interesseret i vores kurser
kan du få yderligere information
ved henvendelse til:
Tony Bickersteth
Møllevej 18
4320 Lejre
Tlf. 46 48 09 95
Mobil 28 96 10 07
E-mail: 29steth@adslhome.dk
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen.

Handicapår 2003
Den 3. december 2001 besluttede EU at gøre 2003 til fælleseuropæisk han-
dicapår. I handicapåret vil der blive afholdt tusindvis af arrangementer i
EU’s medlemslande. I Danmark vil der også blive afholdt en række aktivite-
ter i anledning af handicapåret.
Formålet med den danske del af handicapåret er at synliggøre handicappe-
des vilkår overfor det store flertal af danskere, som ikke er handicappede.
Synliggørelsen skal blandt andet være med til at fremme integration af han-
dicappede og styrke dialogen mellem handicappede og ikke-handicappede.
På handicapårets hjemmeside kan man få mere information om handicap-
året.
www.handicapaar.dk

The European Year 
of People with Disabilities

l’Année européenne 
des personnes handicapées

Das Europäische Jahr 
der Menschen mit Behinderungen

Social Forskning
Social Forskning udgives af Social-
forskningsinstituttet for at oriente-
re om resultaterne af instituttets
arbejde. Social Forskning er gratis.
Abonnement kan tegnes ved hen-
vendelse til:
SFI
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K
Tlf. 33 48 08 00
Fax 33 48 08 33
E-mail: sfi@sfi.dk · www.sfi.dk

Vold som Udtryksform
Socialt Udviklingscenter SUS har
netop udgivet en ny publikation
på 75 sider. I bogen giver redaktio-
nen plads til en række artikler fra
projektet “Vold som Kommunika-
tionsmiddel”. Artiklerne i bogen
omhandler forskellige projekter,
hvor man indenfor social- og
sundhedssektoren rundt om i lan-
det har arbejdet på at forebygge
vold på arbejdspladsen.
Bogen er udgivet af:
Socialt Udviklingscenter SUS
Nørre Farimagsgade 13
1364 København K
Tlf. 33 93 44 50

Djursland Folkehøjskole
Djursland Folkehøjskole er efter dansk tradition åben for alle, men høj-
skolen er også et tilbud til udviklingshæmmede, der ligesom andre men-
nesker har brug for undervisning i almendannede og folkeoplysende fag.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til: 
Djursland Folkehøjskole
Drammelstrupvej 15, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Tlf. 87 52 91 20
E-mail: hc@djfh.dk
www.djurslandsfolkehoejskole.dk
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Udviklingshæmmet og alenefar
Filmen “I am Sam” havde premie-
re i Danmark den 10. maj 2002.
Nu kan man også få filmen på
VHS og DVD.

Filmen handler om Sam spillet
af Sean Penn og hans 8-årige dat-
ter Lucy. Problemet er at Sam er
udviklingshæmmet og alene med
datteren efter at Lucys mor stak af
efter fødslen. De sociale myndig-
heder tvangsfjerner lille Lucy,
men Sam tager kampen op mod
myndighederne. Han mener at
kærlighed er vigtigere end intelli-
genskvotient og han får hjælp af
stjerneadvokaten Rita spillet af
Michelle Pfeiffer.
I am Sam
Amerikansk film fra 2001
Instruktion Jessie Nelson
Længde: to timer og tolv minutter

Diskurs, diagnose og konstruktion
Bogen “Diskurs, diagnose og kon-
struktion” handler om Foucaultin-
spireret forskning i Norden med
relation til handicaphistorisk
forskning Den franske filosof og
idehistoriker Michel Foucault blev
født i 1926 og døde af AIDS i
1994, 58 år gammel. Foucault pla-
cerede afvigergrupperne i filoso-
fisk tænkning. Han har inspireret
og inspirerer fortsat de fleste der
forsker i samfundets minoritets-
grupper. 

I bogen der udkom i 1997 giver
forskere fra hele Norden hver især
deres bidrag. Det er en bog hvor
der bliver kastet lys på begreber-
nes diskurs, diagnose og konstruk-
tion i et handicaphistorisk per-
spektiv.
Diskurs, diagnose og konstruktion
Redaktion Birgit Kirkebæk og
Ingrid Markussen
Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Emdrupvej 101
2400 København NV
Tlf. 39 66 32 32 - 2364
www.dpb.dpu.dk

Livshistorien
“Livshistorien” er en artikelsam-
ling der behandler temaet på
mange måder. Både den direkte
fortalte mundlige livshistorie, de
skrevne livshistorier og overvejel-
ser om hvordan livshistorien kan
benyttes i handicaphistorisk forsik-
ring.
Livshistorien
Redaktion Birgit Kirkebæk og
Ingrid Markussen
Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Emdrupvej 101
2400 København NV
Tlf. 39 66 32 32 - 2364
www.dpb.dpu.dk

ASK
ASK er et månedsblad for personer nedsat psykisk og fysisk funktionsevne
på Fyn. Bladet fremstilles af en værkstedsgruppe tilknyttet Vestfyns-værk-
stederne i Årup.
Abonnementbestilling skal 
sendes til:
ASK
Vestfyns-værkstederne
Pilevej 4
5560 Årup
Tlf. 64 43 23 09
E-mail: vfvaerksted@fyns-amt.dk
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Sisyfosbreve
Sysyfosbreve af Lone 
Hertz er en bog der for-
tæller om en mors tan-
ker, frustrationer og
bekymringer for sit
barn der er udviklings-
hæmmet og autistisk. 

I bogen er også
gengivet en større
brevsamling hvor
sønnen Thomas
kommunikerer med
sine omgivelser.

Bogen udkom i
1992 på Forlaget
Gyldendal. Både
den ordinære ud-
gave og paper-
back udgaven af
bogen er udsolgt
fra forlaget. Men
man kan være
heldig at finde
den i en antik-
varisk boghan-
del eller låne
den på biblio-
teket.

Det gode liv
Hvad er et godt liv? Hvad er livs-
kvalitet? Svarene på disse og man-
ge andre spørgsmål belyses i
bogen “Det gode liv” der er udgi-
vet af Center for Handicaphisto-
risk Forskning.

I bogen giver forskere og andre
videnshavere på det handicaphi-
storiske område fra Norge, Sveri-
ge, Finland, Danmak og Færøerne
hver deres bidrag om det gode liv.
Bogen udkom i 1994.
Det gode liv
Redaktion Birgit Kirkebæk og
Ingrid Markussen
Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Emdrupvej 101
2400 København NV
Tlf. 39 66 32 32 - 2364
www.dpb.dpu.dk

Mennesker med multihandicap
I bogen “Fra hånd til ånd” redige-
ret af Birgit Kirkebæk giver ni stu-
derende fra speciallæreruddannel-
sen på Danmarks Lærerhøjskole i
1993 deres bud på nye veje i den
pædagogiske indsats for menne-
sker med multihandicap. Bogen
udkom i 1995, men er stadig aktu-
el og god at få forstand af.

Første del af bogen har fokus på
småbørnsområdet. Anden del be-
lyser skolebarnet i undervisningssi-
tuationen, mens tredje del er ret-
tet mod ungdoms- og voksenområ-
det.
Specialpædagogisk Debat
Fra hånd til ånd
Redaktion Birgit Kirkebæk og
Ingrid Markussen
Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Emdrupvej 101
2400 København NV
Tlf. 39 66 32 32 - 2364
www.dpb.dpu.dk



20 UDVIKLING NR. 4 - 2002

Forlaget Udvikling
Digitale billeder - en nødvendig kommunikations-
form
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Poul Hansen.

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

kameraet og de psykologiske og pædagogiske overvejelser, der ligger bag.
Pris 150 kr. inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.

I bogen giver forfatteren en indføring i, hvordan opfattelsen af
udviklingshæmmedes sociale netværk har udviklet sig historisk. I
den forbindelse illustreres blandt andet det frivillige arbejde med
netværk som besøgs- og pakketanterne har udført. På baggrund
af danske og internationale undersøgelser dokumenteres værdi-
en og vigtigheden af, at udviklingshæmmede har socialt netværk,
og der gives anvisninger på metoder og hjælpemidler, som pæda-
gogisk personale og støttepersoner kan anvende, når de skal
hjælpe og vejlede udviklingshæmmmede med at udvikle og beva-
re socialt netværk.
Pris kr. 150 inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen.

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

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, c/o Bureau PMP, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

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

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

Livsværdier og ny faglighed
Ida Schwartz (red.).

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

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

I bogen, der er en opfølgning af forfatterens bog „Udviklingshæmning
og socialt netværk“ bliver der kastet lys på fortidens og nutidens
behandling af en overset og glemt gruppe af udviklingshæmmede. Det
dokumenteres, at manglende socialt netværk ikke kun er et historisk
fænomen. I dag lever hundredvis af udviklingshæmmede på amtslige
botilbud uden nogen form for kontakt udefra.
Der bliver givet en række konkrete bud på, hvad vi kan og bør gøre for
at afhjælpe situationen.
172 sider. Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, c/o Bureau PMP, 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. 
Forfatterne peger i bogen på nye veje, der kan udvide udviklingshæmmedes jobmuligheder på
arbejdsmarkedet. Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn fremlægger en vidtfavnende og aktuel
gennemgang af udviklingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.
Pris kr. 200,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Bøgerne kan bestilles på
Forlaget Udvikling, c/o Bureau PMP, Ladegårdsgade 44-46, 5610 Assens.

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

NY BOG FRA FORLAGET UDVIKLING
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Besøg Lifeworks i USA 

UDVIKLING arrangerer igen en
studietur til Minneapolis i USA,
hvor organisationen Lifeworks
har ansvaret for at servicere
mere end 500 udviklingshæm-
mede i almindelige jobs.

Lifeworks er en såkaldt nonpro-
fit organisation der gennem åre-
ne har specialiseret sig i gøre
virksomheder interesserede i at
skabe almindelige jobs til udvik-
lingshæmmede. Når jobbene er
skabt enten enkeltvis eller i

grupper yder Lifeworks med
deres jobcoaches den støtte i
virksomhederne der er nødven-
dig for at få det til at fungere.

UDVIKLING har tidligere arran-
geret to studieture til Lifewoks
og arrangeret en foredragstur-
ne i Danmark med folkene bag
Lifeworks. Da der har vist sig
meget stor interesse for organi-
sationens arbejde arrangerer vi
endnu en studietur i 2003.
Turen er ved at blive endeligt

planlagt, men forventes at finde
sted i maj måned 2003. Der er
begrænset deltagerantal.

Hvis du er interesseret i yderli-
gere oplysninger kan du rekvire-
re yderligere oplysninger (medio
december) hos
UDVIKLING
Bureau PMP
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens
telefon 64 71 59 93
e-mail udvikling@nypost.dk 
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