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Vidste du, at også mennesker med
udviklingshæmning er omfattet af
EU-programmet Ungdom.

Det er de - og der er rigtigt gode
muligheder for at få støtte.

Aktiviteter
Du kan få tilskud til følgende akti-
viteter:
• Ungdomsudvekslinger for 

grupper af unge
• Europæisk volontørtjeneste 

– frivilligt arbejde i udlandet
• Unges initiativer – de unges 

egne projekter i lokalområdet
• Supplerende tiltag – kurser, 

møder, jobshadowing m.m.

Formelle krav
Der er en række formelle krav, der
skal opfyldes med hensyn til varig-
hed og antal af personer. Herud-
over er der normalt et krav om, at
de unge skal være mellem 18-25
år. Er der tale om udviklingshæm-
mede kan alderskravet fraviges
f.eks. under henvisning til den en-
keltes udviklingsalder. Alderen,
kan i disse tilfælde fraviges, så per-
sonen kan være op til 35 år.

Er der andre særlige behov, som
f.eks. at personen har behov for
personalestøtte, kan der ydes til-
skud til udgifter til ledsageren her-
under løn.

Du kan på oversigten se nøjagtig
hvilke formelle krav, der er til de
forskellige projekter, og hvad til-
skudsmulighederne er.

Hvilke lande er omfattet
Det er ikke bare de nuværende
EU-lande, der er omfattet af EU-
programmet Ungdom. Også ansø-
gerlandene, EFTA-landene (Is-

land, Liechtenstein og Norge),
SNG-landene (de tidligere Sovjet-
republikker), Nordafrika, Mellem-
østen, Sydøsteuropa og Latiname-
rika kan indgå i et ungdomspro-
jekt.

Ungdomsudvekslinger
Man kan få tilskud til ungdomsud-
vekslinger, hvor unge udviklings-
hæmmede fra forskellige lande
mødes og arbejder med et fælles
tema, og samtidig lærer om hinan-
dens lande og kulturer.

Mulighederne er uanede for at
gennemføre projekter af denne
art. Et eksempel kunne være:

Overalt i Europa arbejdes der
med kunst, teater, musik og kultur
sammen med udviklingshæmme-
de.

Udviklingshæmmede og deres
personale fra fire institutioner fra

fire forskellige lande beslutter sig
for i en uge at arbejde sammen i
Danmark. Målet er at udveksle
ideer og erfaringer omkring teater
og musik. 

Inden kulturugen finder sted
har der været afholdt en konferen-
ce, hvor de deltagende institutio-
ner har planlagt ugens forløb.

Rent faktisk er et sådant arran-
gement under forberedelse både i
Letland og i Danmark.

Et andet eksempel er en ung-
domsudveksling mellem Island,
Finland og Østrig, hvor temaerne
var venskab og tilgængelighed.

Europæisk Volontørtjeneste
Unge med handicap – og det gæl-
der også udviklingshæmmede –
har nu mulighed for at få støtte til
at komme til et andet land for at
arbejde som frivillig. Der er allere-

Europe - here we come!
Af Henning Jahn.

Deltagere i kontaktseminar.
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de flere eksempler på dette og
mange i støbeskeen. 

Unge med handicap arbejder
som frivillige i organisationer og
på institutioner i en række euro-
pæiske lande, og der hvor det er
nødvendigt ydes der den nødven-
dige personalestøtte med tilskud
fra EU-programmet Ungdom.

Sendeorganisationen eller insti-
tutionen er ansvarlig for den nød-
vendige forberedelse, herunder
eventuelt gennem et forbesøg at
bese forholdene og lave nærmere
aftaler om arbejdsopgaver. Sende-
organisationen er også ansvarlig
for ansøgning om dækning af rej-
seudgifter og eventuelle udgifter
til en ledsager, hvis der er behov
for en sådan.

Værtsorganisationen eller værts-
institutionen er ansvarlig for f.eks.
bolig, forplejning og lommepenge
og kan ansøge om tilskud til dette.

Ingen handicappede kan kom-

me ud som frivillig med mindre,
der er organisationer og institutio-
ner, der byder sig ind som værter.
Hvis din institution eller organisa-
tion, derfor har lyst til at have en
ung som frivillig medarbejder, skal
du ansøge CIRIUS i Danmark om
at blive godkendt som vært.

Et par eksempler på volontørtje-
neste, der er undervejs, er en
dansk udviklingshæmmet, der øn-
sker at arbejde som frivillig køk-
kenmedhjælper på et beskyttet
værksted i Island. Et andet eksem-
pel er handicappede, der skal ar-
bejde som frivillige hjælpere ved
en musikfestival i Danmark. I beg-
ge tilfælde er der tale om ophold
af tre ugers varighed.

Unges initiativer
Tilskud til unges initiativer skal
foregå i de unges lokalområde på
initiativ af de unge selv. Der skal
for at opnå tilskud til dette være
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Vi skal networke.

Kontaktseminar i Finland om EU-pro-
grammet Ungdom.



en europæisk dimension i projek-
tet.

Et eksempel på dette er gruppe,
unge udviklingshæmmede fra Is-
land, der har ønsket at oprette en
TV-Glad station, og har opnået til-
skud til formålet herunder til an-
skaffelse af udstyr.

Supplerende tiltag
Der kan ydes støtte til at forberede
og udvikle projekter indenfor
rammerne af EU-programmet
Ungdom. Det kan være job shado-
wing, forberedende besøg, kon-
taktseminarier, studiebesøg, semi-
narier kurser m.v. 

Europe – here we come
Denne artikel yder ikke EU-pro-
grammet Ungdom fuld retfærdig-
hed. Mulighederne for, at menne-
sker med handicap kan blive en
del af det europæiske fællesskab
på tværs af lande og kulturer, er
mangfoldige. Der er naturligvis
grænser for støttemulighederne,
men programmet er et udtryk for,
at også mennesker med handicap
skal have de samme muligheder,
som andre unge for gennem ufor-
mel uddannelse at opleve andre

kulturer og også selv bidrage med
en indsats.

CIRIUS er det danske kontor
for EU-programmet Ungdom og
her kan du få rådgivning og flere
oplysninger.

Du kan: 
besøge websiden: 
www.ciriusonline.dk
maile på: ungdom@ciriusmail.dk
eller ringe på 33 95 70 40

Og så lige til sidst. Alle frygter an-
søgningsskemaer til EU-projekter.
Når det gælder EU-programmet
Ungdom kan du være helt rolig.
Skemaerne er både overskuelige og
til at forstå. Så se at komme i gang!
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Unge på kontaktseminar i Finland.

Lad os lave en ungdomsudveksling.



Er stress en fast 
følgesvend i arbejdslivet
Af forstander Rose Olsen, Vestereng, Skårup, Fyns Amt.

Stress er efterhånden at betegne
som en fast følgesvend eller måske
en ”livsstilssygdom” – ikke at vi
nødvendigvis er syge, men i et el-
ler andet omfang er vi påvirket af
stressfaktorer, såvel i privat- som
arbejdslivet. 

Livet er andet end arbejde –
korrekt, men privatlivet leves
stressrelateret, blot for at få hver-
dagen til at hænge nogenlunde
sammen i diverse familier. 

Diverse trends og livsstil er med
til, at vi stræber, higer og søger for
at skaffe den nødvendige ”mam-
mon” til at købe livsstil og god
smag - desværre skifter trenden og
moden så det er et livs-langt pro-
jekt, og vi er mere eller mindre
med.  

Diverse blade og livsstilsmagasi-
ner frembringer løbende diverse
forslag til ”at hjemmegjort er vel-
gjort” – efter sigende skulle det
signalere overskud. Hånden på
hjertet: Hvem vil ikke gerne signa-
lere at være den lykkelige familie i
harmoni, og med god smag. 

Sidst, men ikke mindst, må fa-
milien gerne fremstå veltrænet,
dyrke sport og gå til italiensk med
henblik på næste ferietur sydpå. 

Måske er det ikke dig – og dog?!
Kommunikationen har om no-

get udviklet sig, det giver os så
ufattelige muligheder for informa-
tioner. Det i sig selv kan opleves
stressende, enhver oplysning er nu

tilgængelig. Faglig set må vi følge
med – ja, det er mere end nogen-
sinde en nødvendig forudsætning
for at være up-to-date. Tiden, hvor
vi medarbejdere kunne bibringe
pårørende faglig viden, er forbi,
nu skal man være godt fremme i
skoene for at være på omgangshøj-
de med den pårørendes faglige vi-
den. 

Det er muligt at foretage under-
søgelser og lave spørgeskemaer på
snart sagt alt muligt, Derfor hver
dag sit spørgeskema. Administra-
tion og forvaltning bidrager godt
og vel, organisationer ligeså, i de-
res bestræbelser på at være under-
søgende og dokumenterende
vedr. arbejdsansvar. Mange ar-
bejdsgrupper skal i den forbin-
delse serviceres og holdes i gang. I
en stille stund kan man godt have
fornemmelsen af, at man service-
rer mere opadtil end indadtil i or-
ganisationen (kerneydelsen). 

Måske er vi blevet en smule me-
re lykkelige af disse muligheder
for viden og undersøgelser, men
det er vanskeligt at følge med.

Lovgivningen er nærmest galo-
peret. Det kræver sin mand at væ-
re ajourført og blot nogenlunde
opdateret og i stand til at overhol-
de det mest elementære i relation
til arbejdstid, arbejdsmiljø, service-
lov. Ja, og så er der lige detaljen
med at tolke lovteksten, gøre det
operativt, sidst, men ikke mindst,

at få det implementeret i hverda-
gen – det sidste være ikke lige
gjort. 

Hvordan er det lige vi stresser
og presser hinanden i disse pro-
cesser, hvad angår møder, arbejds-
grupper, beskrivelser, projekter, ef-
fektmålinger, rapporter og doku-
mentationer? 

På det pædagogiske arbejdsfelt
har ”jagten på det gode liv for vo-
re udviklingshæmmede” kontinu-
erligt skabt udvikling, medarbej-
derne har været fleksible og udvik-
lingsorienterede, ellers var vi ikke
der, hvor vi er, med den status fa-
get trods alt har, også uden for
Dannevang.

Hver dag nye ideer og tanker,
nye mål og metoder, meget ofte
før de forrige er forankret eller
nogenlunde evalueret.

Kurser og konsulenter overby-
der hinanden i udvikling og be-
skrivelse af nye systemer, vi køber
det og igangsætter nye projekter,
selv om vi dårligt nok har fattet,
hvad det var, vi lige var i gang
med. 

Som leder tror jeg, det er vigtigt
at besidde ”tvivlens gave” - og ikke
mindst, at turde udstille den ved
at stille spørgsmål om arbejdsbe-
tingelserne for os selv og vore
medarbejdere er gode nok.

Være kritisk vurderende på, om
vi i bestræbelsen for ”det gode liv”
for vore handicappede medborge-
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re kvalitetssikrer, effektmåler og
dokumenterer for systemet skyld,
frem for det, det egentlig drejer
sig om, nemlig omsorg, vejledning
og samvær med den enkelte bor-
ger, og at medarbejderne betaler
prisen med stress og frustration
omkring deres fravær i relation til
borgeren.

Og så kom jeg til at tænke på, at
når man køber en liter økologisk
mælk, kan man ikke smage for-
skel på den og på ”almindelig”
mælk, begrundelsen for at købe
økologisk begrundes derfor med
dyrevelfærd og ”jordvelfærd”.
Uden sammenligning i øvrigt,
kunne man stille sig spørgsmålet,
hvordan medarbejderne har det i
bestræbelsen på at levere den opti-
male ydelse i det pædagogiske ar-
bejde.

”Økologisk pædagogik” er end-
nu ikke en trend – men en over-
vejelse værd. 

Den sociale sektor får forvente-
lig ikke de samme økonomiske
forudsætninger i årene fremover.
Alt tyder på, at det er sund-
hedsområdet der prioriteres. Hvis
der skal ydes samme service, til fle-
re borgere, med færre ressourcer,
får især mellemlederne en overor-
dentlig vanskelig rolle ved at defi-
nere kerneydelsen, definere kvali-
tet og værdier, sidst, men ikke
mindst prioritere hvornår godt, er
godt nok.

Rammerne er grundlæggende
skabt af de økonomiske forudsæt-
ninger, vi kan være enige eller ej,
men det ændrer ikke, at det er
grundvilkårene for:

De fysiske rammers muligheder
– de økonomiske vilkår – de kon-
krete arbejdsopgaver – samt antal-
let af brugere og medarbejdere. 

Er der overensstemmelse mel-
lem rammer, krav og visioner? Et
tema for fællesbilleddannelse til at
afstemme den kollegiale forvent-
ning i organisationen.

Nu står vi jo ikke alene med det
stressede liv, der er hjælp at hente
hos konsulenter af enhver art, der
arbejder med stresshåndtering og
hos medicinalindustrien, der hel-

digvis også er udviklingsorienteret,
forskningen har selvfølgelig udvik-
let diverse ”lykkelige piller” der
modvirker arbejds-livets stress og
jag.

Måske er det tiden, vi stopper
op, benytter ”tvivlens gave” som en
ny trend, stiller spørgsmålet til os
selv og kollegaer, hvorfor gør vi
det, vi gør – med hvilket perspek-
tiv – med hvilken hast - og til gavn
for hvem?

Stress er en ubalance, der ram-
mer os på privatsfæren, derfor er
der behov for at tage et personligt
ansvar ved at stoppe op, se på
hvorledes vores liv og hverdag har-
monerer med den livsfilosofi, vi
hver især står for. Hænger det
sammen - kunne det være anderle-
des.

Tag et personligt ansvar og væ-
re aktiv i forhold til at bearbejde
årsag og virkning.

www.dsfp.dk handler om praktisk
filosofi, en overvejelse værd:
For Sokrates var filosofi en praktisk
øvelse i nærvær og etisk selvomsorg. Fi-
losofisk vejledning i dag, giver ikke en-
tydig svar på spørgsmålet om, hvad
det gode liv og hvad meningen med det
hele er, men det kan hjælpe folk med at
undersøge om deres livsfilosofi stemmer
overens med den måde, de reelt lever på
og præsentere dem for alternativer. 

Ja måske er anvendelse af prak-
tisk filosofi en ny trend.  

Skyldsspørgsmålet ”Hvem stres-
ser os mest”.

Systemet – regeringen, amt og
kommune – kan nok ikke fritages
for deres del, men vi må nok også
se i egne rækker, hvor vi kollegialt,
i en god sags tjeneste, er stress-
frembringende ved at ”godt” al-
drig er ”godt” nok – og ved for
ukritisk at begejstres for projekter
og systemer, og ukritisk forvente at
de er bedre – end det vi har, og
som vi endnu ikke har erfaret om
dur.  

Opgaverne kan altid gøres bed-
re, anderledes etc. etc.  

Jagten på det gode arbejdsliv
fordrer, at vi har tillid til og troen
på såvel egne, som kollegaers
ydelse, så vi kan sige, at det vi gjor-
de i dag var godt nok, at det var
optimalt ud fra de rammer og for-
udsætninger, der er til stede. 

Rose Olsen er forstander på 
Vestereng, Vestereng 2, 
5881 Skårup, tlf. 62 25 16 13,
e-mail: ro.vestereng@fyns-amt.dk
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De kom – de spillede – og de fik
alle en placering, og var alle rigtigt
godt tilfredse.

Rohdes Rødder vandt 1. plad-
sen, VASAC Band fik en flot an-
denplads, og Trepas Band tog
tredjepladsen – og så var der alle
de andre der fik sig en fjerde-
plads.

Hobrohallen var den festlige
ramme om årets Grand Prix for
brugerbands.

Ti orkestre var nået gennem nå-
leøjet og fik lov til at stille op. Ef-
ter den indledende runde var der
tre orkestre tilbage og så blev der
ellers rigtigt gået til den.

Det blev Rohdes Rødder der gik
af med sejren, med deres ægte
dansk pop basker med den store
finale hvor sanger og sangerinde
fik sig et smækkys.

VASAC Band spillede ”Can I
help you today”, hvor tekst og mu-
sik er lavet af bandmedlemmerne
selv. Nummeret var lidt anderledes
end de øvrige deltageres, der var
mere i dansk top genren. VASAC
Band er nemlig mere til rock og
rul.

Trepas Band sang en rigtig øre-
hænger, hvor omkvædet ”Kærlig-
hed til dig” hurtigt blev lært af alle
tilskuerne, der lystigt sang med.

Forud for Grandprixet havde 30
brugerbands indsendt deres musik
på cd og en gruppe af brugere og
personale havde udtaget ti der fik
lov til at stille op til selve Grand
Prixet.

Selve arrangementet var et im-
ponerende show hvor alt fungere-
de perfekt. Ca. 50 hjælpere sørge-
de for at der kom mad på bordet
efter afslutningen af Grand Prixet.

Inden Grand Prixet i Hobro var
der usikkerhed om arrangemen-
tets fremtid, idet nogle af de tidli-
gere arrangører havde meldt fra.
Arbejdsgruppen der laver Grand
Prixet er nu blevet styrket med VA-
SAC Center 3 fra Slagelse og en
gruppe sønderjyder overvejer at
stille sig til rådighed som medlem-
mer af arrangementsgruppen.
Samlet betyder det at Grand Prix-
et lever videre og er sikret år ud i
fremtiden.

I samarbejde med Foreningen
KNUS arbejdes der på at vinderen
af Grand Prixet kan repræsentere
Danmark ved ”European Song
Festival” der foregår hvert andet
og år og i 2005 foregår i Østrig.

Ved Grand Prixet i Hobro blev
det aftalt at VASAC Center 3 fra
Vestsjællands Amt i 2005 skal stå
for arrangementet. Den landsdæk-
kende begivenhed for udviklings-
hæmmede skal foregå i Slagelse
den 29. oktober 2005.

Rohdes Rødder blev 
nr. 1 ved Grand Prix 
for brugerbands
Af Henning Jahn.
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Konferencier hr. Holm.
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Rohdes Rødder.

VASAC Band.

Helmuth fra Hollywood.
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Fest og farver i Hobro.

Trepas Band.



En artikel om at omsætte de gode
historier og erfaringer til læring,
ændring og refleksion over hver-
dagens rutiner. Artiklen præsente-
rer samtidig et samarbejde mellem
Vestsjællands Amt og projekt ud-
vikling-i-dagtilbud. Selvom vi ud-
mærket godt ved, at brugere i
Vestsjællands Amt kaldes medar-
bejdere, så har vi valgt at fastholde
brugerbegrebet i denne artikel.
Det har intet andet på sig end at
artiklen også bliver publiceret i
udvikling-i-dagtilbud’s nyhedsbrev
og på projektets hjemmeside. Så
bær over med os denne gang.

Fra succes til mere
Når det handler om at forandre
og udvikle, er brugere af dagtil-
bud (og andre tilbud for den sags
skyld) ofte meget afhængige af
personalet. Med andre ord: Perso-
nalet er i mange sammenhænge
drivkraften bag forandringer og
udvikling – og i nogle tilfælde nok
også en væsentlig del af stopklod-
sen, når forandringer og udvikling
mangler.

Derfor har projekt udvikling-i-
dagtilbud haft særlig opmærksom-
hed på personalet – og derfor ind-
gik projektet i et samarbejde med
Vestsjællands Amt om at gennem-
føre et specielt forløb med de fem
centre i amtet. Forløbet har været
struktureret efter et af de udvik-
lingsredskaber, som SUS benytter:
LÆR. Formålet har været at kom-

me lidt tættere på spørgsmålet om
brugerinddragelse og medvirke til
at italesætte personalets opfattelse
af det, som gør en god historie om
brugerinddragelse til en god hi-
storie.

Nu er benarbejdet udført og ti-
den er inde til at samle erfaringer-
ne og til at formidle dem videre til
andre dagtilbud i landet.

Denne artikel bringes i udvik-
ling-i-dagtilbud’s nyhedsbrev og
publiceres på projektets hjemmesi-
de og leveres til Vestsjællands Amt
som dokumentation og opsamling
af arbejdet. Det er desuden hen-
sigten, at artiklen vil fungere som
baggrundsmateriale for en fælles
uddannelsesdag for personalet på
de fem VASAC (Vestsjællands
Amts Sociale ArbejdsmarkedsCen-
ter).

Fra succes til hverdag 
Hvad er det, man som ansat altid
vil søge at gentage? Succes. Så sim-
pelt kan grundlaget for udvik-
lingsmodellen LÆR beskrives. Når
man som ansat står i sin travle
hverdag og skal vælge mellem en
lang række forskellige måder at
gøre sit arbejde på, så vælger man
oftest at gentage de måder, som
man tidligere har følt var succes-
fulde.

Derfor er de gode historier
interessante, når der tales om ud-
vikling. De gode historier fortæller
nemlig noget om, hvad personalet

fremover vil vælge i hverdagen,
som går hurtigere og hurtigere.
Og ved at se nærmere på de gode
historier, ser man samtidig nærme-
re på det, som personalet selv defi-
nerer som ”det bedste – som det,
vi gerne vil gentage i morgen.” 

Hvad er en god historie? Hvad
er det personalet gør, som medfø-
rer at historien bliver god? Disse
og mange andre spørgsmål starte-
de personalet på VASAC med at
stille sig selv for et halvt år siden. 

LÆR - Læring, 
Ændring og Refleksion
En metode til personaleudvikling

I Vestsjællands Amt blev LÆR
defineret med følgende fem 
faser: 

1. Interview af repræsentanter 
for personalet på de fem 
VASAC; interviewet afdæk-
ker de gode historier og 
succeskriterier. 

2. De gode historier og succes-
kriterierne defineres og ned-
skrives – og der udarbejdes 
en interviewguide til brug 
blandt brugere (I Vestsjæl-
lands Amt kaldes alle bruge-
re for medarbejdere) og an-
dre involverede, f.eks. ar-
bejdsgivere, kommunalt 
sundhedspersonale osv. Hi-
storierne samt interviewgui-
des tilsendes personalet – og 
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personalet godkender såvel 
historier som interviewgui-
des.

3. Brugerne og andre involve-
rede interviewes. De bliver 
ikke bedt om at vurdere per-
sonalet men om at gengive 
deres konkrete oplevelse af 
den gode historie, som de 
har været en del af.

4. Brugernes og de øvrige in-
volveredes oplevelser af den 
gode historie analyseres og 
udsagnene sorteres skriftligt 
så de afspejler personalets 
succeskriterier. Der udarbej-
des en rapport med forkla-
ring og analyse af udvalgte 
succeskriterier og med et 
dokumentationsafsnit hvor 
alle personalets succeskrite-
rier præsenteres med de 
relevante udpluk fra inter-
viewene. 

5. Der afholdes et dialogmøde i
hvert VASAC med de repræ-
sentanter for personalet, 
som har leveret de gode hi-
storier. Mødet har til formål 
at medvirke til refleksion og 
eventuelle fremtidige indsat-
ser fra personalets side for 
bedre at sætte de fodspor 
(give brugere mv. de ople-
velser), som personalet ger-
ne vil via succeskriterierne.

I dag har personalet på bag-
grund af ’’de gode historier” fået
indsigt i, hvad deres daglige ar-
bejdsindsats har betydet for de
brugere og øvrige samarbejdspart-
nere, som har været hovedperso-
ner i de gode historier.

Samarbejdet blev indledt med et
møde på hver af de enkelte VA-
SAC, hvor metoden LÆR blev be-
skrevet og diskuteret. På møderne
blev rammerne for samarbejdet
også fastlagt. De deltagende re-
præsentanter for personalet på
hver VASAC fik derefter opgaven,
at tænke over to - tre historier hver
som de synes var gode historier.
Omdrejningspunktet for ”det go-
de” i historierne skulle være, at
brugerinddragelse lykkedes. 

Da historierne blev fortalt og
diskuteret, fik personalet yderlige-
re et hensyn at tage højde for: Go-
de historier er kun gode, når det
er personalets arbejdsindsats som
har været udslagsgivende for, at
historien blev god.

Gode historier er ikke gode
(nok), hvis det gode handler om,
at brugeren var heldig med at
finde en praktikplads, hvis det go-
de handler om, at der tilfældigvis
kom en arbejdsgiver forbi og sag-
de, at han kunne bruge en person
til det-og-det job. 

Ved første øjekast lyder ovenstå-
ende nok som en rimelig nem op-
gave. Men opgaven er slet ikke så
nem, da den betinger at persona-
lerepræsentanterne begynder at se
deres egen indsats i et kritisk lys
(”gjorde jeg historien til en suc-
ces?”) og derefter skal være lidt
pralende (”historien er god, fordi
jeg var helt vildt god”). Det er ikke
hverdagskost på dagcentre, i den
sociale sektor eller på de fleste ar-
bejdspladser, at man bliver bedt
om at fortælle, at man som medar-
bejder er god.

På møderne i de fem VASAC
havde personalet mange gode hi-
storier at fortælle, men ikke alle
havde nemt ved at fortælle, at det
var deres arbejdsindsats, der gjor-
de forskellen. Turen fra succes til
hverdag gik ikke helt uden over-
vindelse. 

Succeskriterierne
Efter personalet havde fortalt de
gode historier, blev der stillet
spørgsmål som f.eks. ”Hvad i den
historie gør den anderledes end så
mange andre historier?”, ”Hvad
følte du, da brugeren kom og sag-
de det til dig?”. Ud fra personalets
svar udkrystaliseredes en række
succeskriterier for hver enkelt hi-
storie. Disse blev skrevet sammen
og der blev udvalgt et par historier,
som skulle være ”cases” i det videre
arbejde. Der blev udarbejdet en
interviewguide til hver af de med-
arbejdere og samarbejdspartnere,
der indgik i historierne og som
efterfølgende skulle interviewes.

Beskrivelserne af historierne og
interviewguides blev herefter ud-
sendt til hvert enkelt VASAC med
spørgsmålet: ”Får vi med de vedlag-
te spørgsmål svar, som kan fortælle
om brugernes (eller de øvrige sam-
arbejdspartneres) oplevelser i for-
hold til jeres succeskriterier?”

Succeskriterierne på de fem VA-
SAC spændte over en bred kam.
Det afspejler sandsynligvis både lo-
kale forhold, den igangværende
politiske debat om strukturæn-
dringen, Vestsjællands Amts poli-
tik for området, de fem VASAC-le-
deres holdninger og ledelsesstil og
meget, meget mere. Mest grund-
læggende er det nok, at de mange
kriterier for succes afspejler, hvor-
dan den enkelte ansatte i VASAC
oplever sig selv i forhold til deres
arbejde.

Det var meget interessant, at
nogle af succeskriterierne blev
gentaget på flere eller på alle fem
VASAC, mens andre succeskriteri-
er var specifikke for et enkelt VA-
SAC.

Nogle af de succeskriterier, som
personalet på VASAC lagde vægt
på – og som ydermere var fælles
for flere end et VASAC er: 
• ”Brugeren er synlig”
• ”Personalet er usynligt”
• ”Brugeren får prøvet sine 

drømme af”
• ”Brugeren er med til at 

bestemme”
• ”Brugeren oplever at 

jobkonsulenten har tid til at 
lytte og snakke”

• ”Brugeren oplever en positiv, 
personlig udvikling”

Det vil føre denne artikel for
vidt omkring, hvis indholdet og
debatten omkring hvert enkelt af
de ovenstående succeskriterier
skal udfoldes; men for illustratio-
nens skyld uddybes de to første
succeskriterier – kriterierne er i
øvrigt erfaringsmæssigt også gæl-
dende hos mange andre ansatte i
dagtilbud over hele landet. 

Brugeren er synlig. Dette succes-
kriterium udtales typisk i forbin-
delse med at brugeren får mulig-
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hed for at indgå i relationer uden-
for dagtilbuddets fysiske rammer.
F.eks. har kriteriet været nævnt i
forbindelse med brugere som har
været i praktik på forskellige ar-
bejdspladser.

En af de illustrative anekdoter, er
historien om en bruger, som arbejder i
en lokal detailhandel. Brugeren ønsker
sig brændende at få lov til at passe
flaskeautomaten. Men personalet er ik-
ke tændt på denne ide. Hvis brugeren
står inde i det lille aflukke bag flaske-
automaten, så er brugeren jo ikke syn-
lig.

Personalet er usynligt. Dette suc-
ceskriterium kan udmærket ses i
sammenhænge med ovenstående.
Det har typisk været udtalt i for-
bindelse med at brugeren har føl-
geskab af f.eks. en jobkonsulent,
når brugeren udfører arbejdsop-
gaver udenfor dagtilbuddets fysi-
ske rammer.

Som illustration af succeskriteriet, er
anekdoten om en bruger, som arbejder
i en brugsforening. Personalet ønsker
sig at kunne være til stede, uden at
hverken personalet i brugsforeningen
eller kunderne lægger mærke til dem.
Brugsuddeleren fortæller derimod, at
det er helt nødvendigt for et sådant for-
løb, at personalet følger med brugeren
så både ansatte i Brugsforeningen og
kunderne i butikken tydeligt kan se, at
det er i orden, at ”sådan en” går
rundt og gør noget – og at der bliver
taget hånd om ham mens han er på
arbejde.

Interview med medarbejdere 
og samarbejdspartnere
Da alle interviewguides var god-
kendt af personalet på VASAC,
kunne tredje del af processen gå i
gang: Brugere og øvrige samar-
bejdspartnere, som de gode histo-
rier handlede om, skulle intervie-
wes. Interviewguiden sikrede, at
der blev spurgt til, hvordan bru-
gerne og samarbejdspartnerne op-
levede de konkrete historier, som
personalet havde fortalt om. Målet
var ikke en evaluering eller en vur-

dering, men derimod at få af vide,
hvordan ”dem, det hele var gået
ud over”, havde oplevet historien. 

I forlængelse af de ovenstående
anekdoter, er det tydeligt at se, at
såvel brugere som f.eks. arbejdsgi-
ver kunne bidrage med andre syn
på de historier, som personalet
havde trukket frem. Men det er
vigtigt at understrege, at selvom
brugeren ønsker sig noget andet
end personalets succeskriterium
åbner op for, så oplever brugeren
ikke forløbet som et dårligt forløb.
Den konkrete bruger var meget
tilfreds med sit forløb – og meget
tilfreds med personalets indsats.
Og det samme gør sig gældende i
historien om personalets synlig-
hed: Arbejdsgiveren gav udtryk for
stor tilfredshed med forløbet og
med personalets indsats. 

Efter interviewrunden blev bru-
gernes og de øvrige samarbejds-
partneres udsagn om oplevelser
sammenlignet med personalets
succeskriterier. Oplevelserne blev
sat over for succeskriterierne og
det skriftlige materiale blev udle-
veret til personalet som udgangs-
punkt for en udviklingsorienteret
dialog. 

Det har sat nogle tanker i gang
Som sidste fase blev der afholdt et
møde i hvert VASAC. Mødet havde
til formål at skabe en dialog og
fælles refleksion over personalets
succeskriterier og de oplevelser,
som brugere og de øvrige samar-
bejdspartnere gav udtryk for. Her
følger korte antydninger af nogle
af debatterne, som foregik på de
enkelte VASAC.

Det er helt nyt for mig
En af de deltagende ledere sagde
(med et glimt i øjet) som indled-
ning til mødet i ”hans” VASAC:
”Jeg vidste ikke engang, at vi har
sådan et succeskriterium” – og det-
te kan meget vel illustrere en væ-
sentlig pointe ved LÆR. Succeskri-
terier og de gode historier bliver
italesat og debatteret, så de dels
bliver synlige, dels forklaret, så de
kan forstås. 

Jeg ved ikke lige præcist, 
hvad det betyder
Under et af de andre møder blev
der talt meget om, hvorvidt det
overhovedet var tydeligt, hvad
man som personale mener, når
man f.eks. siger: ”Brugerne skal
være synlige, når de er udenfor”.
En af pointerne har debatterne
var, at synlighed kan være mange
ting. Hvis en bruger skal være syn-
lig i en brugsforening, betyder det
så, at:
• brugeren skal gå i butikken?
• brugeren kan have samme 

uniform som de øvrige ansatte?
• brugeren skal have anderledes 

tøj på?
• brugeren ikke kan vælge at gå 

omme bagved – eller på 
lageret?

Og betyder det sammenlagt, at
brugeren ikke kan få et eventuelt
ønske om at ”være som alle andre”
opfyldt, da ”alle andre” typisk er
anonyme altså ikke så synlige?

Nu er det jo ikke, fordi vi lovede det
Debatten på flere VASAC har sat
fokus på et af de punkter, der i an-
dre sammenhænge bliver anset for
at være et meget kritisk punkt:
Forventningsafstemning. 

Flere repræsentanter for perso-
nalet har set uforstående ud, når
f.eks. en arbejdsgivers ønske om at
personalet er synligt og markant,
bliver nævnt. 

Jeg vil bare have fred til mit arbejde
Flere repræsentanter for arbejds-
giverne som samarbejder med VA-
SAC, har set uforstående ud, når
personalets ønske om at følge op
på brugeren har været nævnt. Det
viser sig nemlig i forlængelse af
debatterne, at mens personalet
lægger stor vægt på opfølgning og
løbende kontakt til både bruger
og arbejdsgiver, så ser nogle af
brugerne og arbejdsgiverne gerne,
at VASAC-personalet trækker sig
lidt væk, lader brugeren være lidt
mere i fred.
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Hvis VASAC tager sig af det 
private, så holder vi snor i det 
beskæftigelsesmæssige
På møderne med personalet i fle-
re VASAC har der ydermere været
fokus på, hvordan ansvaret for at
sikre en personlig og faglig udvik-
ling af brugere som er i beskæfti-
gelse uden for et VASAC’s fysiske
rammer, placeres. 

Det har været helt uudtalt
blandt repræsentanterne for per-
sonalet, mens både brugere og ar-
bejdsgivere har nævnt en mulig/
eventuel opdeling, hvor VASAC ta-
ger hånd om brugerens personli-
ge udvikling, hjælper med til at
brugerens privatliv fungere og ar-
bejdsgiveren overlades ansvar for
den faglige udvikling af brugeren
– præcis som arbejdsgiveren har

ansvar for de øvrige ansatte på ar-
bejdspladsen.

Opsummerende i forhold til de-
batterne i de enkelte VASAC og i
forhold til hele forløbet, må det
bemærkes, at der er god plads til
at fortsætte med at udvikle bruger-
inddragelsesbegrebet både lokalt
på de enkelte VASAC og centralt
som en forståelsesramme der dæk-
ker hele amtet.

Denne plads bliver ikke mindre
eller mere betydningsløs i forlæn-
gelse af de forandringer der følger
strukturændringen. Snarere tvært-
imod. 

Hvad så nu?
Som et allersidste led i processen
håber vi på, at der bliver afholdt
en fælles temadag for personale-

gruppen i VASAC.
Ideen med temadagen er, at

personalet på hver af de fem VA-
SAC får mulighed for at høre,
hvad de andre VASAC arbejder
med og hvordan de gør det. Her-
udover vil projekt udvikling-i-dag-
tilbud redegøre for nærværende
artikel og baggrunden for den.

Temadagen kan bruges til i fæl-
lesskab at udveksle erfaringer og
reflektere over metoder, der bru-
ges på hver VASAC. Det være sig
metoder til brugerinddragelse el-
ler metoder til at hjælpe brugere i
beskæftigelse eller aktivitet. 

Temadagen vil derfor kunne
indgå som illustrator af den fælles
værktøjskasse, der findes i VASAC
til betjening af brugerne og de øv-
rige samarbejdspartnere. 

Medieværkstedet Viktoria er et
dagtilbud til brugergruppen vok-
sne funktionshæmmede. Der er
tilknyttet 12 brugere, der arbejder
som journalister, samt to fastansat-
te personaler. Medieværkstedet er
en del af Handihuset som består
af: Kunstskolen Bifrost, Café Han-
di, Klub 85 og Gaia museum. Dog
er Medieværkstedet under ledelse
af FOF - Randers, J.V. Martinsplads
i Moltkesgade.

Hvad laver vi på 
Medieværkstedet Viktoria?
På Medieværkstedet Viktoria ar-
bejder de 12 journalister bl.a. med
en ugentlig udsendelse af Radio
Viktoria. Udsendelsen sendes hver
mandag kl.18.00 på Radio Ran-

ders (104,9 mhz eller 94,4 hybrid)
og genudsendes om torsdagen kl.
10.00 sammen med servicemedde-
lelser fra HandiHuset. I ugen op
til radioudsendelsen arbejder jour-
nalisterne med at finde radiostof,
lave interviews, finde musik for til
sidst at klippe udsendelsen sam-
men i computerprogrammet Audi-
tion.

Herudover producerer journa-
listerne også Handibladet, som ud-
gives ti gange årligt. Handibladet
er en lille intern avis, som bringer
månedens nyheder, oplysninger,
debatter og indlæg fra andre i
Handihuset. I måneden op til
Handibladets udgivelse arbejder
journalisterne med at indsamle re-
daktionsstof, interviewe og foto-

grafere for til sidst at renskrive, re-
digere billeder og lave Handibla-
dets opsætning i computerpro-
grammerne "Adobe Photoshop"
og "Adobe Indesign". Herefter bli-
ver bladet trykt i Medieværkstedets
eget trykkeri "Hånd-Tryk" og ud-
delt til alle i Handihuset, FOF,
medlemmer af klub 85, bofælles-
skaberne, Randers kommune,
biblioteket og bladets sponsorer.
Et abonnement på bladet koster
årligt 245 kr. incl. porto.

Besøg os på:
www.handihuset.dk/
medieværkstedet.htm

www.handihuset.dk/
radio_victoria1.htm

Medieværkstedet
Viktoria
Af Jan Nordendorf Pedersen, Medieværkstedet i Randers.
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Mindefonden
Det var forstander Tadao Chiba
fra Dansk Japansk Folkehøjskole i
Bogense, der i 1993 tog initiativ til
at stifte Niels Erik Bank-Mikkel-
sens Mindefond. Mindefondens
formål er blandt andet at uddele
Niels Erik Bank-Mikkelsens Social-
forsorgspris til personer eller
grupper, der har ydet en særlig
indsats for mennesker med handi-
cap. Mindefonden har også, med
støtte fra Undervisningsministeriet
i Danmark, udgivet en engelsk ud-
gave af bogen ”Niels Erik Bank-
Mikkelsen – Father of the Norma-
lization Principle (Hanamura
1998). Der er ikke fastsat nogen
pris for bogen, men de der får
den, donerer almindeligvis et
pengebeløb til fonden. Interesse-
rede kan henvende sig til forman-
den for mindefonden, Tadao Chi-
ba, Fællesvej 11, 5400 Bogense.
Bogen er skrevet af den japanske
professor Haruki Hanamura og
oprindeligt udgivet på japansk. I
Japan er bogen solgt i over 10.000
eksemplarer.

Mindefondens bestyrelse består
i øjeblikket af: Forstander Tadao
Chiba, formand. Speciallæge Ole
Bank-Mikkelsen, næstformand. Dr.
pæd. Birgit Kirkebæk, forretnings-
fører. Fhv. undervisningsinspektør
Jørgen Hansen. Souschef Hasse Ja-
cobsen, kasserer. Landsformand
for LEV, Sytter Kristensen. Vice-
kontorchef Frode Svendsen.

Niels Erik Bank-Mikkelsens 
Socialforsorgspris
Socialforsorgsprisen blev første
gang uddelt i 1995. Prisen gik til

Toshiishi Kobayashi i byen Date på
Hokkaido som påskønnelse for
hans arbejde med at få 200 men-
nesker med handicap integreret
på det lokale arbejdsmarked. I
1996 fik dr. pæd. Birgit Kirkebæk
prisen for hendes virksomhed som
lærer og skoleleder, hendes vide-
reudvikling af praktiske erfaringer
om småbørn med handicap og
hendes indsats som handicaphisto-
riker. Direktør John Møller, Lands-
foreningen LEV fik prisen i 2000
som anerkendelse af hans indsats
for forbedring af lovgivning og
indarbejdelse af nye regler. I 2001
blev prisen givet til redaktør Lis
Hammild, Landsforeningen LEV
for hendes mangeårige indsats for
at forbedre vilkårene for og påvir-
ke holdningerne til mennesker
med handicap, blandt andet gen-
nem hendes virke som redaktør
for Landsforeningen LEV’s blad.
Masakiyo Nakajima fik i 2002 pri-
sen for hans arbejde med at støtte
mennesker med handicap i lokal-
miljøet, ved at oprette et botilbud,
som i dag har mange lokale som
frivillige hjælpere. I 2002 gik pri-
sen til Hiroshi Mizoguchi for hans
arbejde for at støtte mennesker
med handicap i at bevare tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet i hans
egen virksomhed. Sidste år beslut-
tede mindefondens bestyrelse at
tildele Erik Bank-Mikkelsens Soci-
alforsorgspris til to personer. Den
ene prismodtager var Ernst Kris-
toffersen som fik prisen i anerken-
delse af hans mangeårige indsats
for at styrke forskningen i udvik-
lingshæmning og for at skabe be-
dre vilkår for mennesker med

handicap. En indsats, der på for-
billedlig vis har været i Bank-Mik-
kelsens ånd.

Den anden prismodtager var
Ole Lauth, der blev tildelt prisen i
anerkendelse af hans virksomhed
som forstander for Egmont Høj-
skolen og for hans mangeårige og
nytænkende arbejde i forhold til
mennesker med bevægelseshandi-
cap. En indsats, der tydeligt bærer
præg af Bank-Mikkelsens virke.

Prismodtagere i 2004
Bank-Mikkelsens socialforsorgspris
blev i 2004 tildelt to personer.
Prisoverrækkelsen fandt sted fre-
dag den 29. oktober 2004 på Sko-

Bank-Mikkelsens
Socialforsorgspris 2004
Af Hans Christian Hansen.

Niels Erik Bank-Mikkelsens Minde-
fond er stiftet af japaneren Tadao Chi-
ba. Fonden har blandt andet udgivet
bogen ”Niels Erik Bank-Mikkelsen.
Father om the Normalization Princip-
le”.
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len på Ingemannsvej på Frederiks-
berg.

Den ene prismodtager var Grit
Bertelsen. Hun blev tildelt prisen i
anerkendelse af hendes virke som
ledende kraft bag Limfjordssko-
lens Daghøjskoles teaterarbejde.
Hun har udviklet et helt nyt kon-
cept for kunstnerisk teatervirk-
somhed omfattende udviklings-
hæmmedes egen produktion af
stykker, masker, scene og musik. Et
banebrydende arbejde, hvor mi-
mik, gestik, musik og bevægelse i
det sorte teaters ramme går op i
en højere poetisk enhed. En ind-
sats i forlængelse af den udvikling
Bank-Mikkelsen igangsatte.

Den anden prismodtager var
Gunvør Munch, der blev tildelt
prisen for sit arbejde til gavn for
mennesker med handicap, ikke

mindst forbedring og normalise-
ring af levevilkårene for udvik-
lingshæmmede. Hun har med sit
nære kendskab til praksis ydet et
sort bidrag til at hensynene til sær-
forsorgens udlægning og institu-
tionsbegrebets ophævelse, er ble-
vet formidlet ud i alle dele af det
handicappolitiske landskab. Hun
er en stærk formidler af budskabet
integration og normalisering og
en garant for, at Socialministeriet
har kunnet inddrage oplysninger
og viden om de faktiske vilkår og
ønsker hos mennesker med handi-
cap i arbejdet. Hendes ægtefølte
lydhørhed og respekt for ønskerne
hos de mennesker, som handicap-
politikken handler om, falder i
god tråd med det tankesæt, der
var afgørende i Bank Mikkelsens
virke.  

Litteratur
Læsere der ønsker at fordybe sig
yderligere i tankerne bag Bank-
Mikkelsens normaliseringsprincip
kan hente viden i følgende littera-
tur: 

Bank-Mikkelsen, N. E. 1971. Af-
vigerbehandling. København: Than-
ning & Appels Forlag.

Hanamura, Haruki. 1998. Niels
Erik Bank-Mikkelsen. Father of the
Normalization Principle. Bogense:
Niels Erik Bank-Mikkelsen Memo-
rial Foundation, supported by the
Danish Ministry of Education.

Kirkebæk Birgit. 2001. Normali-
seringens periode. Dansk åndssvage-
forsorg 1940 – 1970 med særlig focus
på forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen
og udviklingen af Statens Åndssvage-
forsorg 1959 – 1970. Holte: Forla-
get Socpol.

Ja, egentlig kom hun derovre fra
Jylland et sted og var uddannet
omsorgsassistent.

Hun blev hurtigt forstander for
et skolehjem for udviklingshæm-
mede børn i Hillerød og blev se-
nere headhuntet (før det begreb
var opfundet) af forsorgschef N.E.
Bank-Mikkelsen til jobbet som
konsulent i Socialstyrelsen.

De fleste kender hende for talri-
ge oplæg på konferencer og semi-
narier om forholdene for udvik-
lingshæmmede og som personen
med et enormt netværk der hyp-
pigt er blevet brugt i arbejdet for
og med udviklingshæmmede.

I nordiske sammenhænge er
hun også en kendt person og i de
senere år en hyppig gæsteforelæ-
ser i noget så fjernt som Japan.

Gunvør Munch har aldrig slup-

pet kontakten med praksis, og er
der nogen der svæver lidt højt, er
hun straks parat med spørgsmål
der bringer samtalen eller diskus-
sionen ned på jorden igen.

I november blev hun hædret
med N.E. Bank-Mikkelsen prisen,
der vel er den største hædersbevis-
ning, der findes i Danmark blandt
dem der arbejder med udviklings-
hæmmede.

1. december fejrede hun 40 års
jubilæum i Socialministeriet og en
sluttet kreds der hang tilbage efter
lukketid sang en fødselsdagssang i
anledning af Gunvørs 60 års fød-
selsdag.

To dage senere gik turen til Ja-
pan for atter at viderebringe erfa-
ringer fra arbejdet med udvik-
lingshæmmede fra Danmark til
den anden side af kloden.

Skal Gunvør på pension? Kilder
siger at hun har besluttet sig for, at
hun lige skal være med til gen-
nemførelsen af strukturreformen,
og så bliver hun nok et par år til
for at se om alt går rigtigt for sig
efter at alt er blevet lavet om.

Gunvør Munch
Af Henning Jahn.

Gunvør Munch fejrede 40 års jubilæ-
um.



Letfærdig og løsagtig
I Birgit Kirkebæks bog ”Letfærdig
og løsagtig” er det kvindeanstalten
på Sprogø, der er i centrum. Det
er Birgit Kirkebæks fjerde handi-
caphistoriske bog. I 1993 udkom
hendes bog ”Da de åndssvage blev
farlige”. I 1997 udkom bogen ”De-
fekt og deporteret om ø-anstalten
Livø og i 2001 ”Normaliseringens
periode”.

Det var lederen af De Kellerske
Anstalter i Brejning, Christian Kel-
ler, der tog initiativ til oprettelsen
af ø-anstalten på Sprogø. De Kel-
lerske Anstalter havde allerede én
ø-anstalt. Det var anstalten på Liv-
ø. Den var blevet oprettet i 1911
og var beregnet for kriminelle
åndssvage mænd.

I perioden fra 1918 til 1922 ar-
bejdede Christian Keller for opret-
telsen af en ø-anstalt for svagt be-
gavede, hyperseksuelle kvinder. I
1923 lykkedes det. Sprogø var på
omkring 90 tdr. land og ejet at sta-
ten. Herfra gav Ministeriet for of-
fentlige Arbejder besked om, at
man var villig til at afhænde øen
til åndssvageforsorgen for dens
værdi, der var anslået til kr.
104.250. I sidste halvdel af 1923
blev de første 18 kvinder flyttet til
Sprogø. Men antallet af Sprogø-pi-
ger voksede hurtigt og i 1948 var
der ”næsten til stadighed over 50 pi-
ger på hjemmet”.

En trussel mod samfundet
Kvinderne på Sprogø var ikke ud-
viklingshæmmede i vor tids for-
stand. De blev testet med intelli-
genstest, og resultatet af testen lå

almindeligvis lidt under normal
begavelse. De fleste kunne dog bå-
de læse, skrive og regne til husbe-
hov. Men nedsat intelligens var ik-
ke nok til at man kunne visiteres
til Sprogø. Svag begavelse kombi-
neret med aktiv seksuel adfærd var
det der fik alle klokker til at ringe.
Hvis disse piger havde mange kæ-
rester blev deres opførsel betragtet
som en trussel mod samfundet og
befolkningskvaliteten. De blev be-
tegnet som ”moralsk åndssvage”,
kønslig ustyrlige”, ”hyperseksuelle”,
”letfærdige”,” løsagtige” eller ”usædeli-
ge”. 

Opfattelsen af Sprogø-pigerne
Som en del af kildematerialet har
Birgit Kirkebæk gennemgået 18
”Sprogø-pigers” journaler. Med jour-
nalerne som kilde giver Birgit Kir-
kebæk i bogen et detaljeret billede
af hvordan disse ”Sprogø-piger”
blev opfattet. Et eksempel er Asta,
som blev anbragt på Sprogø i
1923. Et af argumenterne for an-
bringelsen var at hun “ernærede sig
ved Utugt og skrev liderlige Breve til
forskellige Mandfolk”. Et andet ek-
sempel er Else, der også kom til
Sprogø i 1923. Else havde gået i al-
mindelig folkeskole, men fik af an-
staltens overlæge målt sin I.K. til
58,7. Det var imidlertid hendes
erotiske adfærd, der var den pri-
mære begrundelse for anbrin-
gelsen på Sprogø. ”Hun er tøjlesløs
i erotisk Henseende – indlader sig med
Banearbejdere ”skarevis” og kan ikke
være i nogen Plads”. Sådan lød et af
argumenterne for anbringelsen på
Sprogø.

Umuligt at flygte
Målet med anbringelsen på
Sprogø var blandt andet at beskyt-
te samfundet mod disse kvinder.
Placeringen af anstalten på
Sprogø gjorde det umuligt at flyg-
te. Til gengæld kom mændene sej-
lende til øen. De letlevende
kvinder tiltrak mænd fra fastlan-
det, der sejlede ud til Sprogø og
lagde til hvor det ikke var muligt
for personale at se det fra husene.
På trods af at det var mændene,
der opsøgte ”Sprogø-pigerne” var det
dengang holdningen, at det var pi-
gerne der forførte mændene.

Fremragende og grundig bog
I bogen ”Letfærdig og løsagtig –
kvindeanstalten Sprogø 1923 –
1961” giver Birgit Kirkebæk en
fremragende og grundig gennem-
gang af Sprogø-anstaltens historie.
Det er vigtig viden forfatteren har
indsamlet og formidler i bogen.
Viden fra en tid der ikke er så
fjern endda. Det er kun 43 år si-
den at anstalten på Sprogø blev
nedlagt. 

Birgit Kirkebæk
Letfærdig og løsagtig
- kvindeanstalten Sprogø 1923 – 1961
Forlaget SOCPOL

Skriver liderlige 
breve til mandfolk
Boganmeldelse af Hans Christian Hansen.
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen.

Når verden vælter
Hvert år bliver mellem 10.000 og
12.000 mennesker i Danmark
ramt af enten en hjerneblødning
eller en blodprop i hjernen. I bo-
gen ”Når verden vælter” fortæller
26 unge om angsten for fremtiden
når far eller mor bliver hjerneska-
det. Det handler om hvordan man
som barn eller ung klarer det, når
ens mor eller far ikke længere kan
tale, er lammet eller har ændret
personlighed.

Det er en bog som professionel-
le behandlere, der har kontakt
med hjerneskadede, kan have stor
glæde af at læse.
Jytte Jensen
Dorte Schmidt
Birthe K. Nielsen
”Når verden vælter”
Forlaget Hovedland
Bogen kan købes gennem bog-
handleren.

Kundskabens veje
Bogen ”På sporet af kundskabens
veje i socialt arbejde” er blevet til
på baggrund af en møderække om

kundskabssyn og menneskesyn i
socialt arbejde i foråret 2003 ar-
rangeret af en arbejdsgruppe un-
der Socialpolitisk Forening. Den-
ne arbejdsgruppe, der består af
Birthe Gamst, Therese Halskov og
Brian Lentz, har også redigeret
bogen. Ét af bogens budskaber er,
at det professionelle personale
skal give magten fra sig og inklu-
dere klienterne som medskabere
af deres hjælpetilbud. 

En inspirerende bog der kaster
lys på relationen mellem praksis
og forskning.
Birthe Gamst 
Therese Halskov
Brian Lentz
Kundskabens veje
Socialpolitisk Forlag

Åndssvag? tilladt? Hvordan?
Når man bladrer I Aage Staffes
bog “Åndssvag? tilladt? Hvordan?
virker den rimelig vild og kaotisk.

Men tag ikke fejl. Bogen er også
en personlig og spændende handi-
caphistorisk dokumentation. Som
læser er man ikke i tvivl. Her er
det forfatterens subjektive per-
spektiv der udfoldes. I bogen over-
rasker forfatteren gang på gang
med tankevækkende og chokeren-
de beskrivelser på hvordan handi-
cappede er blevet behandlet. Og
forfatteren har en vigtig pointe. Vi
skal lære af historien og på den
måde sikre, at historiens gru-
somme overgreb på handicappede
ikke gentages.
Aage Staffe 
Åndssvag? tilladt? Hvordan?
Forlaget Bogpartisanen
Præstemarksvej 9
4040 Jyllinge
Tlf. 46 73 17 24
Forfatterens hjemmeside:
www.aage-staffe.dk
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Anderledes familier
I bogen ”Anderledes familier” for-
tælles i billeder og tekst om men-
nesker med handicap og deres fa-
milier. Bogens forfatter Sten
Lange har interviewet familierne
og stillet nogle af de spørgsmål, vi
alle søger svar på. Det er også Sten
Lange der har fotograferet. Lige
som teksten giver svar, så giver bil-
lederne også svar og udvider læse-
rens viden og forståelse. Hensig-
ten med bogen er blandt andet at
ændre vores stereotype opfattelse
af anderledes udsende mennesker.
Bogens indledning er skrevet af
Anne Marie Løn, og der er efter-
skrift af Palle Simonsen, der er for-
mand for Det centrale Handicap-
råd og Vandførefonden.   
Sten Lange
Anderledes Familier
Tiderne Skifter

Arbejdsliv i VASAC Center 4
”Man bliver ikke fyret, hvis man er
for langsom” er titlen på en bog
med artikler om nogle af de for-
skellige tilbud VASAC Center 4 til-
byder mennesker med nedsat ar-

bejdsevne. Det er beskyttet beskæf-
tigelse og aktivitetstilbud til udvik-
lingshæmmede. Det er socialpsyki-
atriske dagtilbud til sindslidende
og det er kurser og arbejdsprøv-
ning til mennesker under revalide-
ring. Den støtte centret tilbyder,
kan enten gives i VASAC’s egne
værksteder og aktivitetstilbud, el-
ler på det almindelige arbejdsmar-
ked. I bogen peges der på, at in-
kludering er et af nøgleordene i
arbejdet for mennesker med ned-
sat arbejdsevne. VASAC Center 4
er ét af i alt fem arbejdsmarkeds-
centre i Vestsjællands Amt. VASAC
Center 4 betjener primært kom-
munerne Dianalund, Stenlille,
Ringsted, Haslev og Sorø. Bogen
”Man bliver ikke fyret, hvis man er
for langsom” kan fås ved henven-
delse til: 
Kontorfuldmægtig Helle Truelsen 
VASAC Center 4 
Rådhusvej 17, 1. 
4180 Sorø 
Tlf. 57 82 08 99

Erving Goffman
Sociologen Erving Goffman, 1922
- 1982 er måske mest kendt for sin
bog fra 1967 ”Anstalt og menne-
ske” som beskriver totalinstitutio-
nen. Men Erving Goffman har et
omfattende forfatterskab bag sig.
Nu kan man for første gang på
dansk orientere sig i elleve udvalg-
te og centrale dele af Erving Goff-
man’s forfatterskab. Bogen har tit-
len ”Erving Goffman. Social sam-
handling og mikrosociologi”. I bo-
gen, der er redigeret af Michael
Hviid Jacobsen og Søren Kristian-
sen, sættes fokus på menneskers
almindelige omgang med hinan-
den.
Erving Goffmann
Social samhandling og 
mikrosociologi 
Redigeret af Michael Hviid 
Jacobsen og Søren Kristiansen
Hans Reitzels Forlag   
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Læring i arbejdslivet

”Læring i arbejdslivet” er den fem-
te udgivelse fra Learning Lap Den-
mark. Bogen er skrevet af 16 for-
skere i fællesskab og redigeret af
konsortiets forskningsleder profes-
sor Knud Illeris fra Roskilde Uni-
versitetscenter. Bogen giver en
praktisk, konstruktiv og kritisk
gennemgang af læring i arbejds-
livet. 
Knud Illeris (red.)
Læring i arbejslivet
Learning Lap Denmark
Roskilde Universitetsforlag

Ledelse med vilje

Annemette Digmann er uddannel-
seschef i Århus Amt og ph.d. i en
afhandling om offentlig ledelse.
Nu har hun udgivet bogen ”Le-
delse med vilje. Offentlig ledelse i
nyt perspektiv.” Bogen bygger pri-
mært på en omfattende undersø-
gelse af hvordan offentlige ledere
ser på deres egen ledelse.
Annemette Digmann
Ledelse med vilje
Offentlig ledelse i nyt perspektiv
Børsens Forlag A/S

Aktivitetscentret
Aktivitetscentret, VASAC Center 3
i Slagelse har udgivet en pjece
med titlen ”Vil du vide mere…”.
Størsteparten af Aktivitetscentret
er beliggende på Rosenkildevej i
Slagelse i grønne omgivelser med
god udenomsplads på Anders-
vængeområdet. En enkelt afdeling
ligger i Slagelse centrum tæt på
Vestsjællandscentret. Endvidere er
der en afdeling på Industrivej i
Slagelse.

Pjecen om Aktivitetscentret kan
fås ved henvendelse til:
VASAC Center 3
Industrivej 9
4200 Slagelse
Tlf. 58 56 81 00
E-mail: vasac3@vestamt.dk
www.vasac.dk

Egern A/S
Bogen ”Egern A/S”
handler om ledelse. Den
handler om, hvordan
man kan bruge den ma-
gi, der findes i fortællin-
ger, til at lede med, uan-
set hvor man befinder
sig. Bogen handler også
om hvordan man tackler
de store udfordringer,
som alle ledere stilles
over for i dag.
Egern A/S
En fabel om ledelse 
gennem storytelling
Af Stephen Denning
På dansk ved Jane Flarup
Børsens Forlag A/S
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Arbejdspladsen som læringsmiljø
”Learning Lap Denmark” blev
etableret i 2001 af Arbejdsmar-
kedsstyrelsen og senere overført til
Undervisningsministeriet. ”Ar-
bejdspladsen som læringsmiljø” er
den fjerde bog i en serie om læ-
ring i arbejdslivet udgivet af
forskningskonsortiet Learning
Lap Denmark. I bogen belyses en
række forskellige typer af læring
på arbejdspladsen. 
Vibeke Andersen
Bruno Clematide 
Steen Høyrup
Arbejdspladsen som læringsmiljø
Learning Lap Denmark
Roskilde Universitetsforlag

Storytelling

Jane Flarup der er journalist og
cand. mag. har skrevet en bog om
storytelling. Bogen hedder ”Da
manden ville lære dem at fortælle
historier. Hvordan storytelling for-
andrer organisationer.” Jane Fla-
rup er inspireret af den verdensbe-
rømte storyteller Steve Denning. I
bogen fortæller hun om sig selv og
sit arbejde som assistent for Steve
Denning. Man får konkret viden
og konkrete værktøjer til hvordan
man selv kan give sig i kast med at
fortælle historier, og ikke mindst
hvordan storytelling kan benyttes i
virksomheder og organisationer.
Jane Flarup

Dan manden ville lære dem at
fortælle historier
Børsens Forlag

Faglighed og tværfaglighed
Nu troede man lige, at det var så-
dan, at der er stor enighed og har-
moni inden for egen faggruppe og
stor uenighed i forhold til med-
lemmer af andre faggrupper. Men
det er en gammel løgn! I bogen
”Faglighed og tværfaglighed” ka-
ster forfatteren Morten Ejrnæs lys
på samarbejdet mellem pædago-

ger, sundhedsplejersker, lærere og
socialrådgivere. Morten Ejrnæs
har blandt andet undersøgt hold-
ningsforskelle mellem medarbej-
derne, og kan konkludere at hold-
ningsforskellene næsten er lige så
udbredte inden for egen faggrup-
pe, som de er til medlemmer af
andre faggrupper. ”Chancen for at
opleve holdningsforskelle eller ue-
nigheder er nemlig næsten lige så
stor, når man møder en kollega
fra egen faggruppe, som når man
møder en tværfaglig samarbejds-
partner fra en anden faggruppe.”
Forfatteren giver også en række
bud på hvordan man håndterer
uenigheder. Pointen er, at vi skal
lære, at værdsætte uenigheden.
Morten Ejrnæs
Faglighed og tværfaglighed
Akademisk forlag
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Forlaget Udvikling
Digitale billeder - en nødvendig kommunikations-
form
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Poul Hansen.

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

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

Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.

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

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen.

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Forlaget Udvikling
Fra rejseleder til stifinder
Af Peter Westergaard Sørensen.
At være rejseleder indebærer, at jeg udstikker målet for, hvor den
anden skal hen. Jeg kender den rigtige vej samt alle seværdighederne
undervejs.
At være stifinder indebærer derimod, at jeg får målet udstukket af
den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accepterer, at målet
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, 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 udviklings-
hæmmedes jobmuligheder på
arbejdsmarkedet. Lisbeth Bruus-
Jensen og Henning Jahn fremlæg-
ger en vidtfavnende og aktuel
gennemgang af udviklingshæm-
medes deltagelse i arbejdslivet.
Pris kr. 200,- inkl. moms + forsen-
delsesomkostninger.

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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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 vedkom-
mende var samlet på gigantin-
stitutioner, anstalter som den i
Hammer Bakker. Vi følger en
stor dreng, hvis far arbejder
ved forsorgen, og vi følger en
voksen åndssvag mand - i den
turbulente tid, som 1960’erne
var for både de åndssvage og
for de mennesker, der arbejde-
de med dem - og for den lille
by, hvis eksistens i høj grad var
afhængig af anstalten i Bakker-
ne. Mange af de personer, der
optræder i bogen, lever eller
har levet i det virkelige liv - på
den tid, der skildres i bogen.
Bogen er skrevet som fiktion,
og ikke alle begivenheder, som
personerne i fortællingen dra-
ges ind i, er hændt. Bogens for-
fatter, Lars Holmgaard Jørgen-
sen, er født i 1952 i Vodskov af
forældre, der arbejdede på Sta-
tens Åndssvageforsorgs Center
V i Vodskov.
Pris kr. 150,- inkl. moms + for-
sendelsesomkostninger.

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

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

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

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

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

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

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

Redaktionen
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Jeg er OK som jeg er
Af Peter Westergaard Sørensen

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

Til daglig er Peter Wes-
tergaard Sørensen stedfor-
træder på et beskyttet værk-
sted i Sønderjyllands Amt.
Han har tidligere udgivet
bogen ”Fra rejseleder til sti-
finder”. Bogen henvender
sig til alle faggrupper, der
arbejder i handicapområ-
det, men også til pårøren-
de, politikere, embeds-
mænd og andre der vil styr-
ke deres viden og indsigt
på dette område.

Pris kr. 200 inkl. moms +
forsendelsesomkostninger.   

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

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


