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Erfaringer fra 
en fusionsproces
Af centerleder Mona Burgdorf Herskind, teamkoordinator Irene Spens Christiansen, pædagog Mie Jensen,  
pædagog Lisbeth Gunnarsen og udviklingskonsulent Claus Fjeldgaard.

Vi fik skabt et helt nyt tilbud 
af to gamle
Den 1. marts 2007 fusionerede to 
botilbud, Enghuset i Herning og 
Lynghuset i Aulum. 

Det var en beslutning, som Sko-
le- og Socialudvalget i det davæ-
rende Ringkjøbing Amt havde truf-
fet som del af en stor bolighand-
lingsplan. Målet var at skabe et nyt, 
større samlet botilbud til amtets 
handicappede. Resultatet blev bo -
tilbudet Rosenholm i Herning, der 
ikke bare blev et sammenkog af to 
nedlagte tilbud, men et helt nyt til-
bud. 

I dag står vi med vores nye botil-
bud og kan skue tilbage på en 
proces, der har været spændende, 
arbejdsom, udviklende og til tider 
hård, demotiverende og træls. Men 
vi er stolte af det stykke arbejde, vi 
har udført, og vi synes, vi er nået 
i land på en god måde. De erfa-
ringer vi har gjort undervejs, vil vi 
derfor gerne dele med andre.

Processen
Når man skal fusionere og etablere 
nye organisationer gælder det først 
og fremmest om at skabe rammer 
for processen og afdække den fæl-
les fremtidige opgave. Det betyder 
at finde svarene på: Hvad bliver 
den nye opgave? Under hvilke nye 
betingelser skal den løses? Hvor-
dan kan vi sammen udvikle den?

Det var derfor vores udgangs-
punkt da ledelse og medarbejdere 
fra Enghuset og Lynghuset mødtes 

Visionen for 
Rosenholm

Rosenholm skal være et hjem, hvor triv-
sel og den enkelte beboers opfattelse af 
livskvalitet er i centrum. Et rummeligt 
hus, hvor der er et traditionsrigt miljø 
med plads til forskellighed. Beboerne 
skal have mulighed for at bruge deres 
kompetencer i et miljø, hvor hver enkelt 
bliver set og hørt, og får mulighed 
for indflydelse gennem inddragelse. 
Respekt for den enkelte beboers behov 
og ønsker er nøgleord under hensynta-
gen til de øvrige beboere.
Rosenholm skal være en arbejdsplads, 
hvor engagement og arbejdsglæde er 
en drivkraft. Vi arbejder ud fra et højt 
fagligt niveau, hvor der er tid til etisk 
refleksion og fordybelse i den daglige 
pædagogiske praksis, såvel som i projek-
ter, kurser og videreuddannelse.
Vi vægter et godt og åbent personale-
samarbejde med plads til forskellighed. 
Der skal være opbakning og åben dialog 
mellem ledelses- og personalegruppen. 
Ledelsen ved, hvad der rører sig i huset 
og er synlig omkring ansvarsfordeling.
Rosenholm skal være et trygt hjem, hvor 
der er en god atmos-fære. Et sted, hvor 
pårørende og netværk medinddrages 
og føler sig velkomne.
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første gang, sidst i marts måned 
2006, – et år før vi skulle fusionere 
til ét botilbud. 

Det skete på et to-dages seminar, 
hvor vi sammen tegnede den frem-
tidige vision for det nye botilbud, 
de opgaver der lå foran os, samt 
hvilke værdier, der skulle være 
kendetegnende for fusionsproces-
sen.

I ledelsen og medarbejdergrup-
pen var vi enige om, at fusionspro-

cessen skulle kendetegnes ved føl-
gende værdier:
• at ledelsen har overblik, at de 

giver information, og at der er 
en tidsplan for processen

• at bevare en positiv indstilling 
og være åben over for forandrin-
ger

• at blive set og hørt – også som 
enkelt personer

• at ”hjerte og mave” kan ”trives”
• at være med til at skabe de bed-

ste betingelser for brugere og 
beboere

• at der er åbenhed og høj grad af 
information og dialog

• at arbejde ud fra respekt for den 
enkelte

• at bevare et højt fagligt niveau

Efter seminaret fortsatte vi med 
fælles temadage og et seminar, 
hvor vi nedsatte en række arbejds-
grupper, lige som vi holdt en ræk-

Her er vores gode råd
Skab en fælles vision
Sørg for at skabe en fælles vision 
blandt medarbejderne. Fokus 
på den fælles opgave for en ny 
organisation er drivkraften i 
skabelsen af en ny fælles kul-
tur. Det skaber balance mellem 
respekten for eksisterende kul-
tur og arbejdsformer og fokus 
på etablering af en ny kultur og 
struktur omkring den fremtidi-
ge opgaveløsning. 

I praksis undgik vi fx diskus-
sionen om, hvorvidt vi skulle 
benytte den ene eller den anden 
type vagtplan ved at lave en helt 
ny form for vagtplan.

Få styr på organisationen
Det er strategisk klogt at have et 
beslutningsdygtigt organ, som 
kan koordinere fusionsproces-
sen og samtidig har fingeren på 
pulsen i forhold, hvad der fore-
går på de enkelte arbejdsplad-
ser, der skal fusioneres.

I praksis nedsatte vi Bo-team-
et, lagde en fast mødestruktur 
og klargjorde teamets kompe-
tencer. Teamet var sammensat af 
leder, mellemledere og SR´ere 
fra de involverede tilbud. Her-
udover tilknyttedes en erfaren 
proces- og udviklingskonsulent, 
som kunne give indspark til pro-
cessen.

Etabler en tidslinie
Sørg for at skabe overblik over 

processen og klarhed om målet.
Når man som medarbejder 

hører, at ens arbejdsplads skal 
nedlægges og genopstå i en ny 
form i et nyt byggeri og endda i 
en ny by med nye ledere, kolle-
gaer, beboere og pårørende, bli-
ver man bange, usikker og utryg. 
Ledelsen skal derfor arbejde på 
at ændre angst til forventning, 
usikkerhed til nysgerrighed, 
utryghed til gejst og uvished til 
klarhed.

I praksis etablerede vi en tids-
linie med deadlines for vigtige 
beslutninger, som løbende blev 
opdateret. Det er ikke så vigtigt, 
at man tidsmæssigt rammer helt 
rigtig hele tiden, som at alle 
punkter er med.

Inddrag beboerne
Når to botilbud bliver til et påvir-
ker det også beboernes verden. 
Derfor er det vigtigt at inddrage 
beboerne fra starten.

I praksis arrangerede vi fælles-
aktiviteter både for beboere, 
medarbejdere og pårørende. 
Der blev lavet en Rosenholm-
vejvideo for at give beboerne 
mulighed for at være en del af 
byggeprocessen, og blive fortro-
lige med deres nye hjem.

Tag hensyn til 
den enkeltes behov
Der er forskel på beboerne, og 
derfor er det vigtigt at målrette 

og docere informationen til den 
enkelte beboer korrekt. Nogle 
beboere har fx brug for en over-
skuelig, struktureret og genken-
delighed hverdag, hvor sikker-
heden og trygheden ligger i det 
kendte. Alle har derfor ikke fået 
den samme information for at 
undgå adfærdsmæssige proble-
mer.

I praksis informerede vi den 
enkelte beboer individuelt eller 
i nøje sammensatte små grup-
per omkring det at flytte i egen 
lejlighed efter en forudgående 
vurdering af den enkeltes behov 
og evner.  

Husk de pårørende
Pårørende bliver også bange, 
usikre og utrygge i en fusions-
proces. Det betyder, at de skal 
have god og målrettet infor-
mation om proces og mål med 
fusionen. 

I praksis gennemførte vi fire 
pårørendeaftener med informa-
tion, dialog, hygge og snak. Her 
fik vi mulighed for at give de 
pårørende information, og de 
fik mulighed for at stille spørgs-
mål, fx i form af en sjov aften 
med ”20 spørgsmål til professo-
ren”. 

Desuden blev de involveret i 
beslutninger og praktiske gøre-
mål, der hvor det var muligt.
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ke opfølgningsdage, hvor vi løben-
de fik samlet op på hvor langt vi 
var nået, og hvordan vi havde det i 
forhold til processen.

Den tredje vej
I visionsarbejdet lagde vi vægt 
på at etablere et fælles tredje. 
Udgangspunktet var altså ikke at 
få det bedste med fra de to botil-
bud, men at skabe et nyt tilbud, et 
fælles tredje sted for beboerne og 
medarbejderne. Samtidig drøftede 
vi meget, hvad processen ville gøre 
ved os - som ledelse og som med-
arbejdere. Hvordan vi til tider ville 
svinge imellem at være demotive-
rede, bagstræberiske, engagerede, 
men også angste og utrygge ved 
det nye. 

Organisering, dialog og 
inddragelse
Fra starten af lagde vi også stor 
vægt på organisation og kommu-
nikation. Vi nedsatte det såkaldte 
Bo-teamet, der fik en fast møde-
struktur og klare kompetencer. 
Teamet blev sammensat af ledere, 
mellemledere og SR´ere fra de 
involverede tilbud. Herudover til-
knyttedes en erfaren proces- og 
udviklingskonsulent, som kunne 
give indspark til processen.

Bo-teamets opgaver var blandt 
andet at udarbejde og ajourføre 
en køreplan for sammenlægnin-
gen, der skulle besvare en række 
spørgsmål:
• hvordan skaber vi den gode for-

andringsproces? 
• hvordan får personalet ejerskab 

i forhold til det nye? 
• hvad er vigtigt at bringe med fra 

de ”gamle” bosteder?
På de særlige temadage nedsatte 

vi derudover arbejdsgrupper, hvor 
personalet blev sammensat på 
tværs af tilbudene. Arbejdsgrup-
perne havde typisk et medlem 
fra Bo-teamet som formand og 
arbejdede selvstændigt, men med 
løbende reference til Bo-teamet  
til medarbejderne på temadage-
ne.  

Arbejdsgrupperne arbejdede 
bl.a. med Rosenholms værdig-

rundlag, mission og vision, pæda-
gogens faglighed, information til 
beboere og pårørende, hvordan 
beboerne skulle bo sammen, med-
arbejderne placering, samt mange 
andre faktorer af såvel mere over-
ordnet, som ren praktisk karakter. 
Arbejdsgruppernes arbejde var 
hele tiden rettet mod, at finde det 
fælles tredje, som efter sammen-
lægningen skulle udgøre det fælles 
arbejdsgrundlag.

Muligheden for at få indfly-
delse på det fælles tredje gennem 
en aktiv deltagelse i omstillingen 
var utroligt positivt for medarbej-
derne, ikke mindst fordi det var i 
orden ikke altid at være begejstret 
for det nye. 

Bo-teamet koordinerede fra star-
ten arbejdsgruppernes arbejde, 
så der undervejs blev samlet op 
samt opnået struktur og overblik 
på arbejdet, hvorefter det atter 
blev kommunikeret ud til alle. Det 
har givet os tid og mulighed for at 
arbejde med såvel de rent prakti-
ske spørgsmål vedrørende flytning 
af tilbudene som med det fæl-
les pædagogiske arbejde og ikke 
mindst spørgsmålet om hvordan 
kulturen skal være, hvor vi fik talt 
etik og fordomme i forhold til hin-
anden. 

Det har desuden været vigtigt at 
have en tovholder udefra med på 
temadagene til at hjælpe med at 
samle op og få overblikket i for-
hold til omstillingsprocessen og 
derved få samling på tanker og 
forestillinger i forandringsproces-
sen. Ikke mindst har tovholderen 
været den, der har hjulpet med at 
skabe struktur i forbindelse med 
omstillingen.

Organiseringen betød desuden, 
at der blev sat fokus på kommuni-
kationen til blandt andet beboere 
og pårørende. Vi holdt fx et møde 
i april 2006 for seks beboere på 
Enghuset om selve byggeplanerne 
for det nye tilbud, Rosenholm.  
Her blev de første tegninger vist 
frem, og beboerne blev informeret 
om, at de skulle flytte til Rosen-
holm i maj 2007. De fik hver især 
udleveret en tegning over bygge-

riet. Der blev snakket om, at der 
var lang tid til, de skulle flytte, 
mange fødselsdage, der skulle  
holdes inden, og at Julen ville  
være hjemme i Enghuset. På mø- 
det blev lagt meget vægt på, at 
snakke ud fra kendte pejlemær-
ker. 

Strukturen og planen betød 
også, at vi meget tidligt tog fat på 
arbejdet med, hvordan vi rent 
praktisk kunne organisere flyt- 
ningen og sammenlægningen, og 
det har været væsentligt for det 
endelige resultat, at beboerne 
oplevede flytningen som en mini-
mal indgriben i deres dagligdag, 
så de hurtigt fandt tryghed i alt det 
nye. 

Faglig referenceramme
I forbindelse med sammenlæg-
ningen fik vi også drøftet, hvilken 
faglighed vi skulle tage med os til 
Rosenholm. Al vores ubevidste 
kompetence skulle gøres bevidst. 
Der skulle sættes ord på vores fæl-
les faglige referenceramme. Vi 
nedsatte endnu en arbejdsgruppe 
på tværs af de to tilbud, som starte-
de med at liste de mange arbejds-
redskaber, metoder og kompeten-
cer op, som blev brugt i det dag-
lige arbejde. Gruppen gik herefter 
i gang med - punkt for punkt - at 
beskrive arbejdsfelter på Rosen-
holm. Gruppen blev langt fra fær-
dig, men vi har nu fået lagt grun-
den til et arbejdsredskab, som vi 
løbende skal arbejde videre med. 
Målet er at få beskrevet de forskel-
lige arbejdsfelter, og hvordan der 
arbejdes metodisk for herigennem 
få skabt en fælles faglig reference-
ramme.

Arbejdstidsplanen 
Rosenholm er et døgntilbud til 

26 voksne udviklingshæmmede, 
og en stor og vigtig brik i fusionen 
viste sig at være arbejdstidsplanen. 
Både ledelse og Bo-team enedes 
om, at der skulle være en vågen 
nattevagt i stedet for - som hidtil - 
rådighedsvagt fra vagtværelse. Det 
var en meget stor omvæltning for 
medarbejderne. Næste udfordring 
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var at beslutte, hvor mange der 
skulle være på arbejde ad gangen 
i de tre nye beboergrupper. Alle 
medarbejderne blev inddraget i 
arbejdet og på en temadag disku-
terede vi forskellige modeller for 
arbejdsplanlægning. Det endte 
med at et stort flertal valgte én 
model. Kommunalreformen med-
førte dog, at normeringen blev 
ændret som følge af besparelser, 
så det tog længere tid end forven-
tet, før vi kunne melde den første 
egentlige grundplan ud til diskus-
sion og høring.

I skrivende stund arbejder vi dog 
efter modellen, og alle er spændte 
på, hvordan det går.

Konklusion
Det er et vilkår i et moderne 
arbejdsliv at være omstillingspara-
te, det er blevet en efterspurgt og 
forventet kompetence hos medar-
bejdere i dag. I mange stillingsop-
slag ønskes medarbejdere, der er 
omstillingsparate. Det er dog ikke 
så ligetil, som det lyder. 

Omstillinger er ikke nogen let 
proces, og ej heller uden omkost-
ninger. Vi oplevede fx at gamle 
medarbejdere søgte nye græs-
gange, og nye medarbejdere kom 
til, angst for det nye, frustrationer 
over, at alting blev anderledes end, 
vi var vant til, stress pga. ekstra 
arbejdsbyrder mm. Men processen 
har også givet nyt liv til gamle tæn-
kemåder, energi og lyst til at være 
fornyende og et fællesskab - skabt 
gennem det at arbejde sammen 
frem mod det fælles tredje.

Det er derfor vores oplevelse, 
at det har været altafgørende for 
vores nye botilbud, at personalet 
var involveret i omstillingspro-
cessen fra den spæde start, og at  
de fik mulighed for at få indflydel-
se på, hvordan deres nye arbejds-
plads skal fungere, både i den 
praktiske hverdag og på det mere 
visionære plan i form af definition 
af værdigrundlag og arbejdsplads-
kultur. Og det er en proces, der 
tager tid, men hvis medarbejder-
ne skal være med på ideen er det 
vigtigt at bruge den tid, det tager 

for medarbejderne at tage del i 
udformningen af det nye fælles 
tredje.

Perspektivering
Når vi ser tilbage er der naturlig-
vis ting, som vi kunne have gjort 
anderledes. Faktisk er der nogle 
helt konkrete ting, der er kommet 
bag på os. Fx havde vi ikke fået 
skruet den første udgave af vagt-
planen sammen, så der altid var 
personale i nærheden, der kendte 
de enkelte beboere. 

Desuden kunne vi godt have 
brugt mere tid på at drøfte de 
enkelte beboere. Sidst men ikke 
mindst ville det have været godt 
med en planlagt ”stop-op-dag” 
efter de første par måneder i det 
nye botilbud. Men det er vel aldrig 
for sent!

Det gjorde vi 
 rigtig godt!

Ved at skabe en vision om et 
”et fælles tredje” fik vi skabt en 
fælles retning på et meget tid-
ligt tidspunkt i processen

Ved at sikre en høj grad af 
medarbejderinddragelse fik vi 
skabt ejerskab til de beslutnin-
ger, der blev truffet

Ved at udarbejde en tidslinie 
skabte vi overblik og forudsige-
lighed i en ellers usikker hver-
dag

Ved løbende at drøfte, hvad 
forandringer gør ved os som 
mennesker og ved at acceptere 
at det er sådan, fik vi taget top-
pen af frustrationerne

Ved at inddrage beboerne 
og de pårørende fik vi skabt en 
situation hvor alle var positive 
medspillere i forhold til flytte-
processen

Ved at revurdere vores egen 
faglighed som en del af fusio-
nen fik vi igangsat en proces, 
hvor vi stadig bliver bedre til at 
beskrive, hvorfor vi gør, som vi 
gør.
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En Umiaq bliver bygget 

Af afdelingsleder Poul Hansen, Værkstedet Åmosen, Sorø kommune.

Baggrund
Siden 1950-erne og indtil for få 
år siden er udviklingshæmmede 
grønlændere blevet sendt til Dan-
mark. Det forhold har haft store 
konsekvenser for det grønlandske 
samfund, de berørte familier og 
ikke mindst den enkelte udvik-
lingshæmmede. De udviklings-
hæmmede har været et tabu og en 
fortrængning for samfund og fami-
lier i Grønland.

I dag bor omkring 100 grønland-
ske udviklingshæmmede på for-
skellige institutioner i Danmark, 
langt de fleste i Vestsjælland.  

Gruppen er i den brede danske 
offentlighed stort set ukendt; og 
det samme er på mange måder til-
fældet i Grønland - tiden går og de 
bliver mere og mere “de glemte”!

Her i sommeren 2007 rejste fire 
af dem sammen med hjælpere og 
venner i kajakforeningen Saqqit til 
Nuuk og sammen byggede de en 
umiaq på 12 dage.

Det blev en uforglemmelig ople-
velse for alle ni deltagere.

Skelettet af den Østgrønlandske umiaq 
er næsten færdig. At se en kasses ind-
hold af trælister ved hjælp af hånd-
værktøj blive tryllet om til sådan en flot 
konstruktion er noget helt særligt.

En rejse til Grønland, og tilbage i tid
Inden de ni deltagere kunne rejse 
til Nuuk var der gået næsten to år 
med forberedelser. Fondsansøg-
ninger, planlægning, tænketid, 
ventetid, forventninger og meget 
mere. Alt til umiaqen skulle skaf-
fes og forberedes, værktøj, hørdug 
og alt hvad vi kunne forestille os, vi 
fik brug for, blev pakket ned i en 
stor kasse på 5,70 x 0,70 meter, der 
vejede 300 kg. Kassen blev så sendt 
til Ålborg og sejlet til Nuuk.

I slutningen af juli rejste holdet 
så til Nuuk. Planen var, at vi skulle 
være sejlet ind til Børnehjemmet 
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Umiaq – Konebåd
Umiaqén, var inuitternes lang-
turs- og familiebåd.

Den er lige så gammel som 
inuitkulturen. Uden dette far-
tøj kunne inuitterne ikke have 
udbredt sig fra det yderste af 
Sibirien til Østgrønland.

Fartøjet har været kendt i hele 
det arktiske område og navnet 
er stort set det samme overalt.

Formen og formålet er for-
skelligt fra de smalle umiaqér i 
Alaska – fangst af hvaler – til de 
bredere i Grønland, der blev 
brugt til transport af hele fami-
liens jordiske gods.

Umiaqén som vi byggede i 
Nuuk var efter østgrønlandsk 
oprindelse men forbedret såle-
des at børn og handicappede 
med stor sikkerhed kan sejle i 
den.

Tuuparnaqs sommerlejr i Amera-
likfjorden, hvor vi sammen med 
børn og personale skulle have byg-
get båden. Men i Grønland er der 
mange faktorer som vejr, udstyr 
og arbejdsforhold, der medfører 
at man ikke kan gennemføre det 
man havde planlagt.

Vi kunne ikke sejle ind i fjorden 
– og det regnede og regnede. Men 
bygge vores umiaq ville vi. 

Hurtigt fik vi etableret en bygge-
plads lige uden for børnehjemmet 
med forskellige materialer, som vi 
fandt rundt omkring på kommu-
nens pladser og i et industriområ-
de. Vi fik åbnet kassen, der havde 
stået i silende regn i mange dage. 
Kassen var lavet så godt at næsten 
alle ting var tørre og snart efter 
kunne byggeriet begynde.

Ti dage senere var kassens ind-
hold tryllet om til en søstærk umi-

Byggepladsen lige uden for børnehjemmet Tuuparnaq i Nuuk etableret med forskel-
lige materialer, som blev fundet rundt omkring på kommunens pladser og i et indu-
striområde. Umiaqén er 9 meter lang og kan nemt rumme 10 personer og transpor-
tere mange 100 kg opbakning og proviant. 

Umiaqholdets rejse tilbage i tiden fandt 
sin inspiration i dette gamle grøn-
landske udtryk Ittoornak – Dette ord 
beskriver hvorledes livet måtte klares i 
de små fanger samfund, hvor alle er 
afhængige af hinanden uanset hvad. 
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Kajakforeningen 
Saqqit
Foreningen blev stiftet i starten 
af 2000. Formålet for kajakfor-
eningen er at give handicappede 
grønlændere og danskere, der 
bor i Danmark, mulighed for et 
aktivt friluftsliv med kajakker. 

Foreningen vil bygge og bru-
ge kajakker. 

Formidle erfaringer med dette. 
Arrangere og deltage i ture, 

stævner, mester-skaber og lejre.
Kajakforeningen Saqqit har 

hjemsted på Værkstedet Åmo-
sen i Dianalund.

Web:
www.aamosen.com/saqqit

Overdragelsen fandt sted med det gode håb, at umiaqen kunne blive brugt rigtigt 
meget af børn og handicappede i sommerlejrene i de lange flotte fjorde ved Nuuk. 
Umiaqholdets deltagere fik som tak overrakt halssmykker fra unuitkulturen. 

Det spændende øjeblik er kommet - for første gang i måske 50 år er der blevet bygget 
en umiaq i Nuuk - så mange hænder var klar til at bære den ned til søsætningen. 
At umiaqen så var bygget sammen med udviklingshæmmede grønlændere, der bor i 
Danmark gjorde dagen til noget helt unikt.
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aq –  et utroligt flot fartøj, som vi 
stolte umiaq-byggere fredag den 10 
august kunne sætte os om bord i. 

At deltage i sådan et forløb er 
noget helt unikt.  Her var der 
plads til nærvær, sammenhold, 
udfordringer, glæde, bekymringer 
og stolthed. Der var småsnak om 
mange emner: Umiaqér, kajakker 
og den friske grønlandske mad, 
som vi hentede på brættet, det 
grønlandske begreb for en bod - 
sæler, havkat, rødfisk, torsk, mat-
tak, rensdyr osv. 

Lige uden for vores værksted 
mødte vores øjne kontrasten mel-
lem den storslåede natur og leve-
vilkårene for befolkningen i Nuuk.

Vi kunne opleve regnen, solen, 
solnedgange over storslåede fjelde 
og hvalernes leg på fjorden mellem 
de store containerskibe; også den 
myldrende trafik af store moderne 
familiebåde, hurtiggående motor-
både og små joller med folk, der 
skulle ud og hente de daglige for-
syninger af fisk og sæl m.v., fulgte 
vi ivrigt med i.

Børnehjemmet Tuuparnaq ligger 
på et højdedrag i udkanten af 
Nuuk og vi byggede bogstaveligt 
talt på kanten mellem nyt moderne 
højhusbyggeri med moderne bør-
nehave med fladskærme og inden-
dørs klatrevæg og et lavtliggende, 
delvis forladt industriområde, som 
både i reel og overført betydning 
mindede om en sump. 

Her ligger ”Anstalten”, et fæng-
sel, og her er enkelte igangværen-

de virksomheder; men ellers er 
området præget af forfaldne byg-
ninger, henkastede ting og sager, 
efterladte konstruktioner og andet 
drivgods fra industrisamfundet. 
Der er trafik af folk med øl, der bli-
ver drukket i og ved de gamle ram-
ponerede bygninger. Små grupper 
af børn og unge samles spontant 
imellem rester af byggematerialer 
til hemmelige aktiviteter. Andre 
grupper som lever på kanten af 
samfundet ses i små klynger rundt 
omkring i området, hvor der er 
røg og klirren af flasker.

Lidt længere væk med den flot-
teste udsigt over byen og fjorden 
troner store flotte nyopførte huse 
med indtil flere dyre biler foran. 

Nuuk er kontrasternes by og glo-
baliseringens udvikling er i øjen-
højde.

Alt dette samt nysgerrige men-
neskers kiggen forbi og Nuuk kom-
munes og børnehjemmets opbak-
ning blev oplevelser, som vi hver 
især nu har med os hjem - men 
størst af alt var byggeriet - at opleve  
en kasse folde sig ud på denne 
måde og blive til en umiaq var 
stort.  

Det var rammen omkring vore 
oplevelser - Så kig nu blot videre på 
billederne her og klik så videre på 
nettet til vores blog på www.aamo-
sen.com/saqqit - her kan man læse 
vores dagbog for hele turen. 

Fremtid
En drøm blev realiseret og en ny 
drøm blev født.

Umiaqholdets drøm er igen at 
rejse til Grønland og sejle ind i 
bunden af fjorden til sommerlej-
ren og afprøve kajakker og umi-
aqén.

Ittoornak - Gammel
stavemåde Igtôrnak
Vores rejse tilbage i tiden kunne 
finde sin inspiration i dette gam-
le grønlandske udtryk, som fint 
beskriver vores gruppes arbejds-
forhold:

Ittoornak beskriver hvorledes 
livet måtte klares i de små fanger 
samfund, hvor alle er afhængige 
af hinanden uanset hvad.

Ittoornak betyder: at den 
enkelte kender sine stærke og 
svage sider, at vedkommende 
altid holder sig tilbage og lader 
den bedste tage føringen i den 
konkrete situation. I et lille sam-
fund, hvor alle kender hinan-
den, høster den enkelte efter-
hånden anerkendelse i kraft af 
sine færdigheder og samtidig 
anerkender vedkommende an- 
dres færdigheder. På den måde 
bliver forskellige personer na-
turlige og automatiske ledere 
i forskellige situationer eller 
indenfor bestemte områder.

Enhver kender sin plads for-
stået positivt, i erkendelse af, at 
dette var en simpel livsnødven-
dighed.

Her sejler den flotte Umiaq i Kolonihavnen fredag eftermiddag den 10. august. Drømmen lykkedes og vejret og mange andre 
små og store ting havde været med holdet, da holdet med glade klapsalver fra tilskuerne nyd sejladsen rundt i havnen. 
Umiaqholdets drøm er nu atter at kunne rejse til Grønland og sejle ind i bunden af fjorden til sommerlejren og afprøve kajakker 
og umiaqén i længere tid. 
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Glad Teater
Professionelt teater med skuespillere med funktionsnedsættelse

Af Jesper Michelsen, Glad Teater.

I Danmark har kun få haft lysten 
eller modet til at anvende skue-
spillere med funktionsnedsættelse 
i professionelt teater- og filmar- 
bejde. I udlandet har man derimod 
i en årrække lavet professionelle 
produktioner med stor succes.  
Når dette felt stadig er uudfor- 
sket i Danmark, kan det hænge 
sammen med berøringsangst eller 
praktiske såvel som etiske udfor-
dringer. 

Et overordnet spørgsmål, der 
ofte rejses, er dog også, hvorfor 
man skal bruge en spastiker i køre-
stol eller en udviklingshæmmet, 
når man lige så godt kan bruge en 
almindelig skuespiller, som ”spil-
ler funktionsnedsættelsen”. Men 
en ”spillet” funktionsnedsættelse 
kan ikke indfange det særegne, 
som opstår i publikums møde med 
skuespillere, hvis krop eller hjerne 
ikke fungerer ”normalt”.

Teatrets opgave har til alle tider 
været at stille spørgsmål ved men-
neskelige grundvilkår. I publikums 
møde med fx en morder spillet af 
en mand uden ben eller en udvik-
lingshæmmet voldtægtsforbryder 
stilles spørgsmålene med en nerve, 
der kaster nyt lys på både stykket 
og publikums oplevelse af sig selv.  
Denne dimension manifesterer sig 
ikke bare i skuespillerens fysiske 
udtryk, men også i skuespillerens 
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anderledes erfaring, som ligger 
til grund for arbejdet med rollen. 
Funktionsnedsættelserne er altså 
en force, der kan og bør bruges 
som et aktivt virkemiddel.

Glad Teater
Glad Teater er et professionelt 
teater, der producerer teaterfore-
stillinger med skuespillere med 
funktionsnedsættelse som primæ-
re medvirkende. Skuespillerne kan 
være uddannede på Glad Teaters 
treårige skuespilleruddannelse. 

Glad Teater vil det ukonventio-
nelle teater. Et teater der udfor-
drer sine skuespillere og sit publi-
kum og dermed skaber råt, medri-
vende og modigt teater.   

Glad Teater og skuespillerud-
dannelse holder til i et gammelt 
industriområde i Københavns 
nordvestkvarter. Med sin blanding 
af småindustri, lejligheder, rekla-

mebureauer og øvelokaler, har 
kvarteret en særlig stemning som 
klangbund for Glad Teater. En 
del af dette miljø er tv-stationen 
TV-Glad, som Glad Teater er i tæt 
samarbejde med.

Snedronningen
Den 2. juni 2007 havde Glad Tea-
ter premiere på Snedronningen – 
en moderne version af H.C. Ander-
sens eventyr skrevet af Jokum Roh-
de. Forestillingen spillede i 14 dage 
og markerede startskuddet til Glad 
Teaters skuespilleruddannelse. De 
15 medvirkende skuespillere var 
alle amatører med meget forskel-
lige funktionsnedsættelser, fra spa-
sticitet, muskelsvind samt høre- og 
synshandicap til udviklingshæm-
ning og senhjerneskade. Forestil-
lingen blev sat op i en professionel 
ramme, idet alle bag scenen var 
professionelle teaterfolk.

I forbindelse med forestillingen 
afholdt Glad Teater to debataf-
tener om mennesker med funk-
tionsnedsættelse i teater. Debat-
panelerne bestod af relevante 
repræsentanter fra folketinget, tea-
terbranchen og handicapområdet. 
Herudover holdt Glad Teater også 
åbne prøver, hvor interesserede 
overværede arbejdet og kunne stil-
le spørgsmål.

Prøveperioden og forestillingen 
blev massivt mediedækket i både 
tv, radio, aviser og fagblade.

Målet med Snedronningen var 
dels at skabe en anderledes, rå og 
udfordrende teaterforestilling, dels 
at udfordre fordomme omkring 
mennesker med funktionsnedsæt-
telse. Vi ville teste det professio-
nelle teaters faglige værktøjer på 
denne specielle gruppe skuespille-
re i en stor produktion. Vi ville vise 
at man med en ny teaterfaglig ind-
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faldsvinkel kan skabe teater af en 
høj kunstnerisk kvalitet baseret på 
scenisk brug af den enkeltes talent 
og ikke mindst funktionsnedsæt-
telse. Samtidig ville vi gerne sætte 
gang i en debat, der kunne åbne 
op for de muligheder og begræns-
ninger, som ligger i feltet.

Snedronningen var en succes. 
Publikums interesse var enorm, og 
forestillingen fik gode anmeldel-
ser. 

Research og erfaringer
Glad Teater har siden 2003 arbej-
det med skuespillere med funkti-
onsnedsættelse både i workshops, 
kurser og små og store produk-

tioner. Herudover har vi udvekslet 
erfaringer med kompagnier i bl.a. 
Sverige og England, hvor man i 
årevis har produceret professio-
nelt teater med skuespillere med 

funktionsnedsættelse. Vi mener, 
på baggrund af vores erfaringer, 
at den første og vigtigste forudsæt-
ning for anvendelsen af skuespil-
lere med funktionsnedsættelse i 
film- og teatersammenhæng er en 
skuespilleruddannelse.

I Danmark er det endnu ikke 
muligt at uddanne sig til skuespil-
ler, hvis man har en funktionsned-
sættelse. De statsanerkendte skoler 
giver ikke mulighed herfor. For at 
kunne møde disse skuespilaspiran-
ters behov, har Glad Teater startet 
en treårig skuespilleruddannelse.

Glad Teaters skuespiller-
uddannelse
Skuespilleruddannelsen der starter 
sine første to hold op i januar 2008 
er at sammenligne med en normal 
kunstnerisk uddannelse. Under-
visningen er intens og krævende. 
Det er målet at uddannelsen skal 
varetages så den så vidt muligt 
understøtter den enkeltes talent. 
Uddannelsen er åben for alle med 
en funktionsnedsættelse, der viser 
det fornødne talent og disciplin. 
Dette afgøres ved en optagelses-
prøve på baggrund af et introduk-
tionsforløb i efteråret 2007. Målet 
med uddannelsen er at få men-
nesker med funktionsnedsættelse, 
der har talentet synliggjort. og på 
sigt kunne få jobs i teater– og film-
branchen. I erkendelse af at det 
nok vil tage tid før branchen åbner 
dørene for vores elever, vil elever-
ne blive tilbudt en toårig kontrakt 
i Glad Teaters ensemble, der både 
vil fungere som udstillingsvindue 
og praktikplads for de nyuddan-
nede skuespillere.

For mere info:
Glad Teater:
www.tv-glad.dk/teater
teater@tv-glad.dk
tlf. 27 22 16 84

Billederne i artiklen 
er fra Glad Teaters forestilling 
Snedronningen.
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Har I hørt, 
              har I hørt …
Af Marie Gregersen, Musikværkstedet i Gram

Der var engang et ganske 
særligt værksted i en lille by
 i Sønderjylland
og byen hed Gram …

”Publikum udråbte et trefoldigt 
>>Naiii<< da Klodshans fik prinses-
sen i slotsgården i Gram”

”Musikværkstedets forestilling var 
startskuddet til Grams store, årlige 
kulturdag…”

”Musikværkstedet var rigtig god 
til at underholde både børn og 
voksne. Værkstedets brugere og 
personale er garvede optræde-
re…” Citat: Jydske Vestkysten den 
11. august 2007.

Musikværkstedet
Musikværkstedet er som alle andre 
tilbud hørende under en paragraf 
med givne formålshensigter for 
voksne med varig funktionsned-
sættelse, men når det så er sagt, så 
er Musikværkstedet ligeså meget 
en kulturorganisation, der trods sin 
størrelse eller måske netop derfor 
er i stand til at bevæge sig rundt på 
så mange kontaktflader og scener, 
at man næsten tror det ikke burde 
kunne lade sig gøre. Men det kan 
det altså og hvorfor så mon det? 

Mange roller                                                                                           
Musikværkstedets medarbejdere 
har mange roller: Skuespillere, 
musikere, tekstforfattere, teltbis-
ser, scenografere, rekvisitørere, 
gartnere, mediefolk, servicemedar-
bejdere og praktikvejledere. Som 

aktiv udøvende kunstner kommer 
man på mange forskelligartede 
”scener”: Handicap Festival sce-
ner, gymnastikhaller for dagpleje-
børn, i kaffestuen for plejehjems-
beboere, i-Guds-frie-natur, p-plad-
ser, ved et slot, i Danmark og i 
udlandet. Ligeledes er værkstedet 
initiativtager til flere kulturelle 
arrangementer: Turnevirksomhed 
i ind- og udland, Gøgl-i-Gram for 
egnens institutioner, Grand Prix 
for handicapbands i Sønderjylland 
og offentlig handicapmusical med 
gæster fra Ålborg.

Integration
Musikværkstedet har med årene 
oparbejdet en kulturel indgangs-
vinkel til at integrere borgere uan-
set køn, etnisk herkomst, religion, 
alder, handicap eller ej. Simpelt-
hen at vise der er plads til alle. 
Det har faktisk været ét af målene 
lige fra Musikværkstedets start i 
1988. Man kan selvfølgelig sige, 
at man får meget leveret, når det 
nu er musik, teater eller anden 
kunst man beskæftiger sig med, 
men alligevel må vi her sige, at 
Musikværkstedet skiller sig ud ved 
at være så alsidig, som det er. Det 
kræver en omstillingsparathed ud-
over det sædvanlige i forhold til 
planlægning, informationer, med-
indflydelse, øvestunder og tempo. 
Og lige netop her er noget af den 
pædagogiske kerne. Medarbejder-
nes forskelligheder og ressourcer 

bliver her fordelt og trukket frem 
alt efter i hvilket ”rum” og i hvilken 
”kontekst” vi er i. Grundlæggende 
er holdningen på Musikværkste- 
det at alle kan bidrage på arbejds-
pladsen og generelt i vort sam-
fund. 

Imponerende fællesskab 
og samarbejde
Musikværkstedet lavede i tider-
nes morgen en DR tv-udsendelse 
i samarbejde med tv-båndværk-
stedet. I interviewet ytrede Musik-
værkstedet, at dét der var vigtigt og 
formål med filmen var at vise hvad 
fællesskab og samarbejde kan føre 
til, blandt andet at kunne stille et 
cirkustelt op, selvom flertallet er 
handicappede medarbejdere. End-
videre er målet stadig og gevinsten 
ved at være så kulturelt udadvend-
te, at mange fordomme stadig ned-
brydes. 

Så sent som en dag i august i 
forbindelse med en teltopsætning, 
udbrød lejeren: ”Imponerende” - 
”Tænk, at det kan lade sig gøre” - ”Helt 
utroligt”. Oveni i det må vi have 
været vældig venlige, for lejeren 
bad nærmest om at bage en kage 
til os, når vi kom igen. Mellem os 
sagt, er det nok Rigmors skyld. 
Hun er god til at snakke med folk, 
imens andre slæber teltpløkker. Ar- 
bejdsfordeling? Ja! Og så lige et 
reklameindslag: ”Gør dét du er bedst 
til” Meget af tiden vil vi så tilføje, for 
man skal jo også udfordre sig selv i for-
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hold til dét man tror man kan eller ikke 
kan.

Årsrapport og principper
For at kunne holde hovederne kol-
de, hjerterne varme og en fleksi-
bel smidighed i al den aktivitet, så 
startede Musikværkstedet allerede 
i 1988 på at skrive en årsrapport 
der dels skrev den årlige ”historie” 
og samtidig gav anledning til status 
og nye visioner! Sideløbende har 
det været en kanon hjælp at have 
nedfældet principper (formål og 
retningslinier) for næsten alt hvad 
vi foretager os af opgaver. Det er 
nemlig grundlæggende pædago-
giske principper, vi ikke vil gå på 
kompromis med, og som også siger 
noget om forventningerne til de 
uddannede medarbejdere. Sam-
tidig giver det en indsigt for ude-
fra kommende såsom studerende, 
vikarer og eventuelt nye medarbej-
dere. 

Nogle eksempler
”Man kan ikke tage et valg eller fra-
valg, før man har forstået valgmulig-
hederne” 

Ergo er det pædagogens opgave 
at gøre stof tilgængeligt på alle 
mulige måder.

”Medindflydelse er grundlaget for 
medansvar og motivation” 

Ergo skal brugeren opleve reel 
medindflydelse.

”Status og refleksion er grundlag for 
videreudvikling” 

Ergo sæt jævnlig tid af til opsam-
ling, og gerne som fast punkt på 
dagsorden, handlemøder og mor-
gensamling.

”Man skal ikke hæmmes i at kun-
ne arbejde, at kunne bidrage og være 
aktiv”

Ergo skal pædagogen sørge 
for at gøre aktivitet og arbejde 
muligt, bruge fantasien og sørge 
for medindragelse af brugeren i de 
processer det kan lade sig gøre.

Pointen er at brugerne hele 
tiden medtænkes/medinddrages 
som naturlige samarbejdspartnere 
på Musikværkstedet.! Så vidt det 
overhovedet er muligt inddrages 
alle i en demokratisk proces, hvor 
nærvær, humor, overblik, brain-
storm, respekt, kreativitet, prak-
tiske opgaver og masser af gode 
kram og respons går hånd i hånd. 
Og så lige et lille ”fif”: Vi sørger 
altid for at ”uddanne ”føl” i huset, 
så hjulene ikke behøver at gå i stå, 
fordi der er barsel, sygdom eller 
højskole i farvandet!

Scenen er livet – livet er scenen
Musikværkstedet er en meget social 
og ansvarsfuld arbejdsplads, derfor 
har man altid trivsel og arbejdsmil-
jø øverst på dagsordenen. Bruger-
ne har derfor også fået deres egen 
sikkerhedsrepræsentant, der har 
været i gennem en speciel uddan-
nelse. 

Dette var nogle glimt af, hvad 
Musikværkstedet kan byde på og 
der er mere hvor det kommer fra 
 - til slut snupper vi lige et citat 
fra ét af vore store billeder på 
værkstedet, malet af multikunstne-
ren Leif Sylvester:” Scenen er livet 
– livet er scenen”
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Inklusion og 
arbejdsmarked
Af Henning Jahn, formand EUSE Danmark.

European Union for Supported 
Employment (EUSE) afholdt i juni 
måned 2007 sin europæiske konfe-
rence i Belfast Nordirland.

Der var fokus på inklusion af 
handicappede og andre margina-
liserede grupper på det alminde-
lige arbejdsmarked. Ved konfe-
rencen blev der bl.a. vist masser af 
eksempler på gode historier og de 
mange gode erfaringer med at yde 
jobstøtte direkte på den arbejds-
plads der beskæftiger handicap-
pede. Også relationer og samar-
bejdsforhold til arbejdsgivere og 
virksomhedernes ansatte var på 
tapetet.

EUSE stiftet for ti år siden
EUSE er en organisation, der blev 
stiftet af folk fra Irland, Skotland 
og Holland for ti år siden. Organi-
sationen har nationale afdelinger 

i 17 europæiske lande herunder 
Danmark.

Hvert andet år afholdes en euro-
pæisk konference med op til 800 
deltagere (de nordiske lande er 
stærkere og stærkere repræsente-
ret)

Konferencen i år tiltrak også del-
tagere fra bl.a. USA, New Zealand, 
Australien, Sydkorea og Rusland

På nordisk plan afholdes også 
Nordisk konference hvert andet  
år

Der er på nordisk plan en sti-
gende interesse for at styrke og 
udvikle det nordiske samarbejde 
for at styrke de nordiske modellers 
indflydelse på Supported Employ-
ment i Europa. Konkret arbejdes 
der på at få etableret et fælles nor-
disk forsknings- og udviklingspro-
jekt.

Der var i øvrigt mange deltagere 
i den europæiske konference og 
ikke mindst fra Danmark var del-
tagerantallet rekordstort. Dette 
sidste afspejler vel også det store 
arbejde der i gang i Danmark med 
at flytte indsatsen fra beskyttet 
beskæftigelse til støttet beskæfti-
gelse.

Et inkluderet arbejdsliv
Den europæiske konference gav 
selvfølgelig masser af indtryk og 
inspiration og i det følgende har 
jeg forsøgt at sammenfatte nogle 

få af de mange indtryk og budska-
ber fra konferencen.

FN konventionen og EU`s dis-
sabilliti act understreger retten til 
et inkluderet arbejdsliv for handi-
cappede og det blev understreget 
at EU ikke skal støtte projekter og 
tiltag der modarbejder inklude-
ring (eksempelvis de beskyttede 
værksteder)

EU skal sikre at inkludering 
og tilgængelighed indgår som et 
naturligt element i alle tiltag fra 
EU. Tilsvarende skal ske på natio-
nalt plan.

Budskabet var også, at vi ikke 
bare kan forlange flere penge, 
men skal sikre at pengene kanali-
seres derhen, hvor der er projekter 
der understøtter inkludering

Vi skal måske ikke lukke de be-
skyttede værksteder, men holde op 
med at putte folk ind på dem.

Fokus på udviklingshæmmede
Der skal være et øget fokus på de 
mest handicappede, de der ikke 
regnes med og som ikke indgår i 
statistikker og forskning. Det skal 
sikres at fokus ikke flyttes fra udvik-
lingshæmmede til fordel for andre 
målgrupper fordi andre målgrup-
per synes mere interessante eller 
måske ligefrem vigtigere.

Der er ca. 600 millioner med 
funktionsnedsættelse i hele verden 
- De udviklingshæmmede er de 
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lavest rangerende m.h.t. opfyldelse 
af menneskerettigheder

Der er masser af eksempler på 
best practise, så der ikke behov 
for mere dokumentation. Et pro-
blem at ”systemerne” ikke forstår 
arbejdsgivere og arbejdsmarked. 
Der tales simpelthen to forskellige 
sprog.

Et problem at ”systemerne” foku-
serer for meget på det sociale og 
ikke på det arbejdsrettede.

Uddannelse af handicappede 
skal målrettes en plads på arbejds-
markedet.

Undersøgelser viser at der er alt 
for mange og for lange praktik- 
ker og for lidt reelt arbejde med 
en løn for indsatsen den enkelte 
yder.

Beskyttede værksteder 
skal være aktive 
i den inkluderende indsats
Kvalifikationer og uddannelse hos 
personale matcher ikke altid.

Behov for at professionalisere 
indsatsen i forhold til de fagperso-
ner der arbejder med Supported 
Employment.

Ofte er de beskyttede værkste-
der slet ikke aktører eller direkte 
modarbejdende og de bør tage de 
nye målsætninger alvorligt og være 
aktive i den inkluderende indsats.

Behov for stærkere ledelse i over-
ensstemmelse med de nye fastlagte 
målsætninger om inkludering. 
Uden den flytter tingene sig ikke!

Det handler om at omstille ind-
satsen og at bruge de metoder til 

at støtte om handicappede så de 
kan leve et inkluderet liv – også på 
arbejdsmarkedet.

Næste europæiske konference 
i Prag 2009
EUSE Danmark havde forud for 
konferencen budt ind på værtska-
bet for konferencen i 2009, men 
kunne ikke konkurrere med dele-
gationen fra Tjekkiet. Næste euro-
pæiske konference finder altså sted 
i Prag 2009.

Ved dette års konference nyvalg-
tes Mike Evans som formand. Mike 
er kendt en meget karismatisk, 
engageret og inspirerende person 
og er en af pionererne inden for 
Supported Employment. Det lover 
godt for organisationens fremtid.
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Livet længe leve 
Ribelund gennem 100 år
Af journalist Kirsten Enevoldsen

Historien om bo- og beskæftigelses-
institutionen Ribelunds 100-årige 
eksistens er en rigtig H.C. Ander-
sen-fortælling. Modstand fra første 
færd – allerede på indvielsesda-
gen, 5. november 1907, betegnet 
som ”en Parenthes” og ringeag-
tet af kollega Keller fra Brejning, 
der arbejdede for, at ”Den 3die 
Anstalt” skulle placeres på Nørre 
Sundby-egnen.

I dag tøver ingen i fagkredse 
med at betegne Ribelund som et 
socialpolitisk og socialpædagogisk 
flagskib, som i mange henseender 
har gjort fremsynede medarbejde-
res og politikeres visioner til virke-
lighed.

Parenthesen blev permanent
Midt i november 1907 flyttede 
de første 55 alumner – den tids 

betegnelse for udviklingshæm-
mede – ind. De kom fra Brejning, 
og i foråret 1908 havde i alt 202 
fået adresse i Ribe. Keller-spådom-
men om Ribe som ”en Parenthes” 
skulle dog blive gjort yderligere til 
skamme. Det 30 tønderland store 
areal ude på landet øst for Ribe var 
i mange år permanent byggeplads. 
I 1914-15 boede her 406 alumner 
og 131 ansatte.

I anledning af 
100 års jubi-
læet udgiver 
Ribelund en lille 
bog – en jubilæ-
ums-kavalkade 
om livet og hver-
dagen for bebo-
ere og personale 
gennem de første 
100 år.
Bogen hedder 
”Livet længe 
leve” og kan 
købes (100 
kroner) ved 
henvendelse til 
Ribelund, telefon 
75 41 09 21.
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I 1917 blev området udvidet til 
omkring 50 tønderland.

I 1919 blev der anlagt kirke-
gård, og i 1929 åbnede den første 
skole – betegnet som forsøgssko-
le. Samme år oprettedes en filial; 
nemlig Anstalten i Løgumgaard 
ved Løgumkloster – i det ”gamle 
danske land”, som efter Genfor-
eningen i 1920 jo igen var blevet 
dansk.

På hele Anstalten var der nu 
plads til 490 alumner og 128 ansat-
te.

Med andre ord: Parenthesen 
blev stadig mere permanent, og op 
mod anden verdenskrig og årtiet 
herefter var der regulær overbe-
lægning. Det førte til køb af den 
tidligere fattiggård – Avlsgården på 
Nørremark nord for Ribe, og sidst 
i 70’erne var der på Ribelund/
Nørrelund omkring 800 beboere/

patienter/klienter – og et tilsva-
rende antal ansatte.

Frem mod udlægningsåret 1980
Opbruddets årti – frem mod udlæg-
ningsåret 1980 – blev skelsættende 
for både beboer-antal, den faglige 
ledelse, hele synet på og holdnin-
gen til de åndssvage, som de stadig 
blev betegnet.

I årtier blev ”de fattige i ånden” 
betegnet som syge, afsindige men-
nesker. Følgelig skulle øverste 
ledelse være en læge, hvilket da 
også var tilfældet på Ribelund helt 
frem til 1981. Et lægestyre, der i 
øvrigt var stærkt sekunderet af ple-
jemødre, der kunne være alt fra 
elskelige og humane til enevældige 
og sadistlignende typer.

Den navnkundige og store per-
sonlighed N.E. Bank Mikkelsens 
arbejde for åndssvageforsorgen, 

som under hans ledelse blev en 
selvejende institution, kan næp-
pe overvurderes. Han lancerede 
begrebet normalisering ud fra en 
holdning om, at de åndssvage/
udviklingshæmmede skulle have 
et liv så tæt på det normale som 
muligt, og de skulle – på de præ-
misser, der nu engang var deres – 
deltage i samfundslivet.

På Ribelund blev det socialpæ-
dagogen Hans Juhl, der i 1980 – 
det år, hvor centralinstitutionen 
Ribelund overgik fra staten til  
Ribe Amt – satte sig i forstander-
stolen. Han er forstander til sin 
død i 1992, og sammen med de 
mildere politiske vinde, der blæ-
ste i et fremsynet Ribe Amt, blev 
det ham og hans folk, der gjorde  
Bank Mikkelsens normaliserings-
begreb til virkelighed i det sydvest-
jyske.

Det levende kunstværk midt på Ribelund-arealerne er kun få år gammelt. Det er skabt af den lokale kunstner, Las Sørensen fra 
Vester Vedsted, og rummer megen form for symbolik. I midten springvandet – det levende livs træ – og foran dette et forældrepar 
med et mindreårigt barn. Måske tager de afsked med deres barn? Måske besøger de det og er glade ved gensynet? Kunstværket er 
placeret på en rund plads – symboliserende ældre tiders tingsted, hvor man i gamle dage diskuterede livets gang – og traf både 
store og små beslutninger. (Foto: Ove Detlevsen)
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I halen på udlægningen skete 
en voldsom udtynding af beboe-
rantallet, og organisatorisk opde-
les Ribelund i to boinstitutioner: 
Boinstitutionen Ribelund og Ribe 
Amts Børne- og Ungdomspension 
(RABU), som var og er et tilbud 
til fysisk og psykisk handicappede 
børn og unge. 

Den omvendte integration
I konsekvens af det færre antal 
beboere kommer mange af de sto-
re bygninger i Ribelund-området 
til at stå tomme. Hvad nu?

Ja det fysiske problem blev ind-
ledning til Ribelunds tredje epoke. 
Den første var årtierne som lukket 
institution, isoleret fra det omgi-
vende samfund med mure, hegn 
og den berømte port, som først 
”faldt” i 1962.

Anden epoke var årtierne, hvor 
Ribelund-beboerne søges integre-
ret i det omgivende samfund. De 

flyttes ud i byen – eller til andre 
byer på egnen, mens Ribelund-
området stadig er lukket land for 
alle, der ikke havde personlig rela-
tion til stedet.

Tredje epoke – begyndende 
med særforsorgens udlægning – 

er epoken, hvor byen integreres i 
Ribelund-området. Det omgivende 
samfund rykker simpelthen ind på 
Ribelund-området. Politistationen 
som den første med et enkelt kon-
tor i 1982: nu har hele politistatio-
nen adresse på Ribelund-arealerne. 

Der var fint pyntet – og beboerne klædt i søndagstøjet, når der blev fejret juleaften i mandsasylet. Billedet her er taget i 1928 og 
kan ses på Ribelund Museum.

Urtehaven, der 
er stiftet i 1996, 
er et yndet nytte-
udflugtsmål for 
både ripensere, 

Ribelund-beboere 
og turister. Her 

dyrkes mange kryd-
derplanter, som alle 
har en historie. Her 
er ofte rundvisnin-

ger med foredrag 
om krydderplan-

terne, deres tidligere 
medicinske anven-

delse m.v. (Foto: 
Ove Detlevsen)
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Og denne ”omvendte integra-
tion” fortsætter. VUC er således 
indrettet i det tidligere mandsasyl 
Lindehuset. Birkehuset er blevet 
til ungdomsboliger. Nye ældreboli-
ger er bygget i området. En nyere 
attraktion er den spændende urte-
have, der ligesom hele gartneri-
området med stien langs Ribe Å er 
udflugtsmål for daginstitutioner, 
for pensionister, ligesom ”almin-
delige” borgere og turister ofte 
lægger vejen forbi på en aftentur. 

Kort sagt: Ribelund-området er 
for alvor blevet åbnet. En spadse-
retur rundt i området overbeviser 
om, at her trives nyt og gammelt, 
privat og offentligt på smukkeste – 
ja næsten idylliske vis.

Klar til nye tider efter 
milepælen i 2007 
Årsskiftet 2006-2007 markerede 
endnu en organisatorisk skiftedag. 
Fra at være en amtslig institution 
er det nu en institution i den nye 
Esbjerg Kommune – en fusion af 
Esbjerg, Ribe og Bramming kom-

muner samt Grimstrup Sogn. Øko-
nomisk er det blevet nye tider. 
Kommunalreformen af 2005 præ-
ges af markedsøkonomiske vilkår. 
Det er i konkurrence på faglig kva-
litet, boligstandard, aktivitetsmu-
ligheder og i det hele tager drift-
stalenter, Ribelund – med nu 150 
beboere – både skal overleve og 
videreudvikle sig.

Kan Ribelund det?
Ja, mener forstander i jubilæ-

umsåret, Peter Hauschildt. Han 
peger i et jubilæumsskrift på, at 
Ribelund er boformen i Danmark, 
som aldrig blev splittet op i mindre 
enheder, sådan som det skete for 
næsten alle andre af de tidligere 
centralinstitutioner for udviklings-
hæmmede. Da denne struktur 
senest blev vurderet og analyse- 
ret blandt samtlige medarbejdere  
i 2001 var resultatet en éntydig 
melding om, at det er mest hen-
sigtsmæssigt at forblive én enhed – 
også i institutionens andet århund-
rede.

Hvorfor?

Nattevagtsur: Nattevagten skulle gå 
nogle faste ruter natten igennem. På 
strategiske steder var der ophængt nog-
le bokse, hvori der var en nøgle. Nøglen 
skulle drejes én gang i timen, og en 
papirstrimmel blev så stemplet med 
klokkeslæt. Strimlen blev aflæst næste 
morgen, og selv små afvigelser kunne 
kræve en særdeles god forklaring. Til 
højre ses plejerskernes nøglekrog i nær-
billede. (Foto fra Ribelunds Museum.)

Den legendariske port som markant viste skellet mellem Ribelund og det omgivende samfund. Den faldt – både symbolsk og kon-
kret – i 1962. Det blev optakten til den omvendte integration, som for alvor tog fart i 1980’erne. (Foto fra Ribelunds Museum.)
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Peter Hauschildt 
svarer:

• De helt centrale styrker for Ribe-
lund er de mange stordriftsfor-
dele, som udnyttes og kombine-
res med den enkelte afdelings 
eller det enkelte hus’ lille hjem-
lige nærmiljø. Vi er én meget 
stor familie, hvor der er højt nok 
til loftet til, at de enkelte mindre 
familie-enheder kan udvikle sig 
og trives efter egne ønsker og 
behov.

• Den enkelte afdeling drives med 
høj grad af selvstændighed, med 
medarbejderindflydelse og en 
individuel tilrettelagt driftsform, 
som er afstemt til den beboer-
gruppe, der bor i afdelingen.

• Herved fastholdes Ribelunds 
kerneværdier om selvbestem-
melse og individuel indsats over 
for den enkelte beboer, fastslår 
Peter Hauschildt – og peger på, 
at Ribelunds medarbejderstart 
her i jubilæumsåret også står 
midt i et generationsskifte, hvor 
fagligt velfunderede og erfarne 
medarbejdere kombineret med 
unge nyuddannede pædagoger 
skaber dynamik, udvikling og et 
arbejdsklima, hvor trivsel ikke 
kun er et ord i en rapport – men 
den skinbarlige virkelighed.

Sommer år 2007: Smukke gamle bygninger langs Kastanie Allé. De har 
anvendt til mangt og meget – og huset mange skæbner. Er i dag adresse 

for den opdaterede danske socialpolitik. (Foto: Ove Detlevsen)   

Kronerne på de mange årtier gamle kastanietræer lukker sig i jubilæumsåret 2007 
helt i toppen. Billedet er det sidste i jubilæumsbogen ”Livet længe leve”, og motivet 
er det samme som indledningsbilledet – minus porten ud mod Tangevej for enden 
af alleen. Porten faldt i 1962. (Foto: Ove Detlevsen)
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Vi tror på indflydelse
Af Lise Lotte Mikkelsen, Bredballe Bofællesskaber, Vejle Kommune

Bredballe Bofællesskaber et kommunalt botilbud for 50 borgere med 
varigt, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Bofællesskabet er beliggen-
de i Vejle, og overgik ved kommunesammenlægningerne fra Vejle Amt til 
Vejle Kommune. Bredballe Bofællesskaber består af tre afdelinger:  
Bredballe Byvej 67 og 43 samt Ringdams Kobbel 163,165 og 167.
Denne artikel omhandler Ringdams Kobbel 163 og 165.

Om udviklingshæmmede og selv-
bestemmelse
Denne artikel vil kort beskrive en 
pædagogisk metode til brug i arbej-
det udviklingshæmmede og selvbe-
stemmelse. Metoden er udviklet i 
forbindelse med amtsrådsforenin-
gens 25 års jubilæumsprojekt med 
udgangspunkt i gennembrudsme-
toden.

Gammel vin på nye flasker
Arbejdet med udviklingshæmme-
des selvbestemmelse er på ingen 
måder et nyt fokusområde. Med 
servicelovens ikrafttræden i 1998 
blev det slået fast i loven, at vi har 
pligt til at søge at sikre den enkelte 
størst mulig indflydelse på eget liv. 
På Bredballe Bofællesskaber har vi 
i perioden 1991 til 2000 systematisk 

holdt årlige beboerkurser, for at 
finde frem til den enkelte borgers 
inderste ønsker for eget liv. Her-
efter har indsatsen fået en mere 
individuel karakter, men fokus på 
en særlig tilrettelagt indsats for at 
sikre borgernes rettigheder, har 
fortsat været nødvendig.

Jeg vil her beskrive en metode, 
som har været baggrunden for den 
indsats, som vi via vores deltagelse i 
Gennembrudsprojektet, nu anven-
der.

Egen lejlighed 
giver optimale muligheder
I 2001 udvidede Bredballe Bofæl-
lesskaber med 18 lejligheder belig-
gende på Ringdams Kobbel på 
Nørremarken. De 18 lejligheder er 
fordelt på to huse, og til lejlighe-
derne er tilknyttet fællesarealer. 

I lejlighederne bor borgere med 
varigt nedsatte psykiske og fysi-
ske forudsætninger. Borgere, for 
hvem det er gældende, at de kræ-
ver særlig støtte til at give udtryk 
for ønsker for deres eget liv. Livet 
på Ringdams Kobbel former sig 
om den enkeltes egne ønsker om 
indhold i tilværelsen. I den enkel-
tes egen lejlighed kan borgeren 
næsten indrette sig som vedkom-
mende ønsker. Fællesskabet kan 
frekventeres efter lyst og behov. 
Det kan dog være vanskeligt for 
borgeren, at give udtryk for den Mikkel møder DAD. Det må vist siges, at være selvbestemmelse i yderste konsekvens.
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hjælp vedkommende har behov 
for, for at kunne leve et tilfreds-
stillende liv. Derfor skal alle have 
hjælp til at give udtryk for, om han 
eller hun får den hjælp som er 
ønsket. I samarbejdet mellem bor-
geren og pædagogen får han eller 
hun mulighed for at komme med 
nye ønsker, samt selv at være med 
til at planlægge nye mål. 

Når vi skal leve op til servicelo-
vens krav om medborgerskab er 
det ingen hemmelighed, at de 
fysiske rammer understøtter den 
pædagogiske proces. Det, at vi som 
pædagoger skal opsøge borgeren i 
eget hjem, fordrer en mere indivi-
duel tilpasset indsats.

Retten til et helt liv
Det er vigtigt, at borgerne føler, 
at de altid kan stille krav og frem-
komme med ønsker, der har ind-
flydelse på deres eget liv, men alle 
detaljer evalueres en gang årligt. 
Siden 2005 har vi forsøgt at beskri-
ve og dokumentere de pædagogi-
ske metoder.

Borgerne interviewes hvert år 
om hvad de ønsker hjælp til og 
hvordan de ønsker hjælpen til at få 
opfyldt deres ønsker og drømme. 
Vi finder i samarbejdet med den 
enkelte frem til, hvordan de kan 
modtage hjælp og støtte til såvel 
dagliglivets opgaver og tilbud, som 
ønsker om oplevelser og foran-
dringer, så den enkelte sikres størst 
mulig selvbestemmelse. Borgerne 
er selv med til at opsætte nye mål, 
hvis de ønsker det. Pædagogens 
opgave er at hjælpe med at finde 
metoder til at støtte den enkelte i 
at opnå sit mål. Kun hvis borgeren 
mistrives eller skaber uhensigts-
mæssige problemer for sig selv 
eller andre, vil vi opsætte pædago-
giske mål. Derfor vil vi som pæda-
goger stadig anspore til personlig 
udvikling, og dermed være med til 
at skubbe en potentiel udvikling i 
den rigtige retning. 

Når den enkelte er interviewet, 
arrangeres der en samarbejdsdag, 
hvor alle borgere samt pædago-
ger er sammen. Her får borgerne 
på skift hjælp til at præsentere for 

hele personalegruppen de ting, 
som vedkommende synes alle bør 
vide. Dagen er betydningsfuld for 
alle og alle sejl sættes til for at gøre 
den sjov, konstruktiv og mindevær-
dig. 

I 2005 lavede vi en undersøgelse, 
hvor det, gennem svar fra såvel for-
ældre som borgere tilknyttet Ring-
dams Kobbel, stod klart at vi ikke 
havde fået synliggjort den proce-
dure vi overordnet anvender når vi 
hjælper borgeren med:
• at evaluere den praktiske bi-

stand
• at udarbejde mål for det nye år 
• at opfylde ønsker og drømme. 

Som pædagoger er dokumenta-
tion ikke fremmed for os. Vi bli-
ver ofte bedt om at dokumentere 
den ene eller anden indsats som 
grundlag for forskellige beslut-
ninger på forskellige niveauer. Vi 
måtte, i forbindelse med denne 
undersøgelse sande, at dokumen-
tationen ofte ikke nåede frem til 
den det hele handlede om. Ofte 
kunne beboerne ikke huske at de 
havde fået gennemført ønsker og 
forandringer, og de var ikke klar 
over i hvilket omfang de selv kun-
ne bestemme.

Rød, Grøn og Gul
At arbejde målrettet og fokuseret 
giver gennembrud. Amtsrådsforenin-
gens initiativ har været en gave til 
vores egen proces. 

Fra 2006 til februar 2007 deltog 
Ringdams Kobbel i Amtsrådsfor-
eningens jubilæumsarrangement 
som repræsentant for Vejle Amt. 
Der var derfor nedsat en arbejds-
gruppe bestående af tre borgere, 
to pædagoger og en leder.

Vi ønskede at øge den enkeltes 
bevidsthed om selvbestemmelse, 
brugerinddragelse og brugerind-
flydelse. I projektperioden arbej-
des der derfor med at finde indivi-
duelle metoder, som kunne under-
støtte den enkelte i denne proces.

Selvbestemmelsen er en rettig-
hed, som skal tages alvorligt, men 
den står jo ikke alene når beslut-
ninger skal træffes. Nogle gange 
skal vi blive enige med andre og 

andre gange træffer andre en 
beslutning, der får indflydelse på 
den enkeltes liv. Vi ønskede derfor 
at definere de tre niveauer og bru-
ger nu, i forsøget på at lette forstå-
elsen af disse begreber, farverne 
fra trafiklyset.

Vort mål i projektet var at øge 
bevidstheden for den enkelte om:

Grøn:
Hvornår beslutninger træffes på 

baggrund af selvbestemmelse. Det 
vil sige man selv må bestemme, 
men man kan godt modtage gode 
råd fra andre.

Gul:
Hvornår beslutninger træffes på 

baggrund af brugerinddragelse. 
Det vil sige vi har medindflydelse 
og er fælles om beslutningerne.

Rød:
Hvornår beslutninger træffes 

på baggrund af brugerindflydel-
se. Det vil sige at andre tager en 
beslutning men de kan godt lytte 
på gode råd fra den enkelte.

Der sker således her en sondring 
imellem tre begreber, der ellers 
ofte anvendes i flæng:

Selvbestemmelse, inddragelse 
og indflydelse
Hensigten har været at omsætte 
disse begreber til eksempler fra 
hverdagen, og begreberne bli-
ver nu brugt i samarbejdet mel-
lem borgerne og pædagogerne, 
for at synliggøre de beslutninger 
og aftaler der træffes i den enkel-
tes eget liv.  Begreberne vil også 
blive brugt, når vi skal definere de 
demokratiske processer. Her tæn-
kes bl.a. på de aftaler borgerne er 
med til at lave i fællesskab, men 
også på ansættelsesproceduren, 
hvor repræsentanter for borgerne 
bliver hørt, når der skal findes nye 
pædagoger. De demokratiske pro-
cesser møder borgerne på beboer-
møder og i beboerråd. 

I løbet af projektperioden udvik-
lede vi individuelle pædagogiske 
metoder, der sikrede den enkelte 
større forståelse for dette i virke-
ligheden komplekse demokratiske 
system. De individuelle metoder 
kan danne grundlag for den årli-
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ge evaluering, hvor vi specielt har 
fokus på borgerens egen doku-
mentation. 

Omsorg og magt
Det er ikke så lige til at kende forskel 
på de tre begreber. Flere borgere kommer 
dog til at stille spørgsmålstegn ved den 
hjælp de får. 

Det kan ikke undgås at borgerne 
af og til vil komme i berøring med 
aftaler og bistand som kan opleves 
begrænsende. Så er det, det kan 
være svært at holde tungen lige i 
munden. For selvom den pæda-
gogiske og praktiske bistand er 
udarbejdet med udgangspunkt i 
frivillige aftaler, så kan borgerne 
godt være trætte af den hjælp, de 
får. Det stiller den pædagogiske 
udfordring i dilemmaet mellem 
overgreb og omsorgssvigt. Aftaler-
ne beror på den enkeltes forudsæt-
ninger for at gennemskue konse-
kvenserne af deres eget valg. 

Derfor var målet for projektet jo 
ganske enkelt at borgeren fik en 
øget bevidsthed om baggrunden 
for de aftaler der får betydning for 
vedkommendes integritet. Det var 
ligeledes også ønsket, at vi fik siet 
så mange utilsigtede begrænsnin-
ger fra. Begrænsninger som kan 
have rod i magt, rationalitet og 
utilsigtet omsorg.

Derfor skal vi hele tiden – og i 
samarbejde med den enkelte bor-
ger, have defineret, hvad der er 
betydningsfuldt for den enkelte 
selv at bestemme. Det kan godt 
være man selv må bestemme hvad 
der skal købes ind til sit eget køle-
skab, men det er ikke sikkert det er 
det, der er mest betydningsfuldt. 
Vi antager, at for at sikre så stor 
selvbestemmelse som muligt samti-
dig med at bevidstheden om den-
ne øges, så må vi finde frem til det 
der virkelig betyder noget for den 
enkelte at bestemme selv.

At arbejde med forståelsen for 
disse begreber kræver en lang 
pædagogisk indsats i tæt parløb 
med den enkelte borger. For at 
borgeren skal opleve forandringer 
skal vedkommende have ejerskab 
over processen, så i relationen 

mellem pædagog og borger må 
der nødvendigvis også ske foran-
dringer.

Jeg bestemmer selv
Den grønne selvbestemmelse står lysen-
de klart. Vi lever dog alle med en del 
fællesskaber og sociale konstruktioner, 
som gør det nødvendigt at have fælles 
leveregler. Det er nemmere at tale for sig 
selv end at være talsmand for andre.

I serviceloven sikres alle bor-
gere, der har behov for offentlig 
hjælp, de samme rettigheder som 
alle andre. Rettigheder som sik-
rer den personlige integritet, men 
hvor der er rettigheder er der også 
pligter.

Ser vi tilbage, har vi på Bredbal-
le Bofællesskaber, arbejdet på at 
sikre borgeren indflydelse på eget 
liv i mere end tyve år. Vi har også 
arbejdet med at sikre så høj grad af 
indflydelse på fællesskabets udfol-
delsesmuligheder. Det afspejles 
forhåbentlig i den enkeltes indivi-
duelle tilbud, men det gør sig jo 
også gældende for hvor ferieture 
går hen, hvordan fester skal afvik-
les, hvad der skal tilberedes af mad 
og krav og ønsker til nye ansatte, 
for at nævne nogle eksempler. Den 
enkeltes forudsætninger for at for-
valte selvbestemmelsen, brugerind-
dragelsen og brugerindflydelsen 
er måske ikke så store til en start. 
Forandringen kræver derfor, at vi, 
gennem de pædagogiske metoder, 
muliggør læring for den enkelte, 
så vi opnår en erkendelse. Gennem 
tilrettede individuelle metoder til-
egner den unge sig erfaringer som 
understøtter en inspirerende og 
udviklende proces. 

Vi har beskrevet vore metoder 
og erfaringer og de teoretiske tan-
ker der ligger til grund for arbej-
det i to udgivelser. Vi glæder os 
over de skridt der tages i den rig-
tige retning. Også når det af og til 
resulterer i utilsigtede hændelser, 
hvor ugens kontantbeholdning er 
omsat i romkugler.

Det er og bliver en pædagogisk 
opgave at sikre tilpasse udfordrin-
ger og tilpas støtte, men vi udvikler 
os vel alle bedst hvis vi også omgi-

ves af en tilpas mængde risikovil-
lighed.

Mange til tider overraskende 
oplevelser omsættes gennem livs-
glæde og humor til udviklende 
erfaringer. Det skal være sjovt at 
lære men det skal også være sjovt 
at leve.

For yderligere oplysninger, 
kontakt:
Afdelingsleder 
Lise Lotte Mikkelsen
lotmi@vejle.dk
Tlf. 75 81 54 33

•  •  •

Publiceringerne: 
”vi tror på indflydelse” og 
”pædagogisk metode” 
kan rekvireres 
for en pris på i alt 150,- kr.
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Bofællesskabet 
Grønnebakken
Af Gitte Bruus, leder af Grønnebakken, Sorø Kommune.

Bofællesskabet Grønnebakken blev 
efter flere års forarbejde af en aktiv 
forældregruppe indviet i juni 2003. 

Bofællesskabet er blevet til i et 
samarbejde imellem Den Selvejen-
de Byggevirksomhed og Sorø kom-
mune. Boligerne er ejet af bolig-
selskabet med hvem den enkelte 
beboer indgår lejekontrakt.

Bofællesskabet Grønnebakken 
består af 13 selvstændige toværel-
ses lejligheder. Lejlighederne er 
samlet i tre grupper med udgang 
til fællesrum. Der ud over er der et 
fælleshus til brug for alle beboere 

i bofællesskabet. Bofællesskabet er 
i et plan og handicapegnet indret-
tet.

Ideen til bofællesskabet tager sit 
udspring i en gruppe af forældres 
behov for et botilbud til deres børn 
der var ved at blive voksne, det 
betyder at det beboerne primært 
har til fælles i bofællesskabet er 
deres tilhørsforhold til Sorø mere 
en end ensartethed i støttebehov.

Der er personale i bofællesska-
bet hele døgnet for at tilgodese de 
forskellige støttebehov beboerne 
har. For at give en faglig velkvali-

ficeret ydelse er det en tværfagligt 
sammensat personalegruppe bestå-
ende af pædagoger, husholdnings- 
og ernæringsøkonomer samt andet 
sundhedsfagligt personale der i 
fællesskab løser opgaverne.

Beboernes hjem
Beboerne har fra starten været 
inddraget i mange beslutningspro-
cesser. Der var beboere med til at 
ansætte først lederen i bofællesska-
bet og siden det øvrige personale 
lige som der siden har der været 
beboere med ved ansættelse af 
medarbejdere i faste stillinger.

Der er fra start lagt stor vægt på 
at Bofællesskabet skal bære præg 
af de beboere der bor i bofælles-
skabet.

Det betød blandt andet, at de 
beboere der skulle bo sammen 
fik en sum penge til indretning 
af deres fællesrum. Beboerne tog 
derefter ud sammen og kiggede på 
møbler, gardiner og andet nips til 
deres fællesstue. Beboerne fik der-
igennem også et andet kendskab 
til hinanden og ikke mindst en for-
smag på at træffe beslutninger i et 
fællesskab. 

Skæg og ballade og høj 
cigarføring i Bofællesskabet 
Grønnebakken i Sorø.
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Ingen tvivl om at det har betydet 
et andet ejerskab til fællesrumme-
ne, at man selv havde valgt inven-
taret end hvis man var flyttet ind i 
noget etableret.

Det er derfor også på møder i 
de enkelte huse også kaldet ”hus-
møder” at de fælles anliggender 
drøftes og besluttes. Det er her 
der aftales, ”husordener” for fæl-
lesrummet, må der ses fjernsyn når 
der spises, må der tales i mobilte-
lefoner ved spisebordet, hvem gør 
rent hvor og hvornår, hvem laver 
mad og handler ind til fællesspis-
ningen etc. Der kan derfor godt 
være forskellige aftaler fra hus til 
hus da det er vigtigt at det er dem 
der skal leve med aftalerne der 
også indgår og forpligtiger sig på 
dem. 

Ud over ”husmøderne” holdes 
der også fællesmøder ca. hver 2. 
måned hvor alle beboere samt 
repræsentanter fra personalet del-
tager. Her informeres fra perso-
nalet til beboerne, fra beboerne 
til personalet og her planlægges 
fremtidige aktiviteter og lige som 
forskellige tema aftener/dage 
planlægges. Der har blandt andet 

været afholdt en fælles kursusdag 
for personale og beboere med del-
tagelse af ULF, Udviklingshæm-
medes Landsforbund med emnet: 
Selvbestemmelse. Det var meget 
lærerigt for alle parter.

Aktiviteter
Da der i kommunen endnu ikke 
er noget fritidstilbud eller klub-
tilbud til bofællesskabets beboere 
har bofællesskabet også i nogen 
udstrækning løst dette behov. 

Aktiviteterne i Bofællesskabet 
Grønnebakken iværksættes i et 
samspil mellem beboere og perso-
nale.
I huset:

 

Ud af huset:

Aktiviteterne i bofællesskabet 
planlægges ikke alene for bebo-
erne i bofællesskabet, der bliver 
også lagt vægt på, at lokalmiljøet 
bruges. 

Det betyder, at når der bliver 
arrangeret koncertture, så er det 
ikke kun koncerter tilrettelagt for 
udviklingshæmmede, der bliver 
besøgt, men i lige så høj grad til-
bud der retter sig mod et bredere 
publikum.

Sundhedsfremmende tiltag
I bofællesskabet bliver der også 
lagt vægt på at der er forskellige 
sundhedsfremmende tilbud bebo-
erne kan gøre brug af.

Det er ikke sådan at der bliver 
lagt beslutninger ned over hove-
det på nogen om at skulle leve på 
en bestemt måde, men der bliver 
gjort noget ud af at oplyse om at 
hver enkelt har et valg. 

I et samarbejde med studerende 
fra Ankerhus Seminarium er der 
blevet udarbejdet en kogebog som 
har taget udgangspunkt i en del af 
beboernes tidligere kost. Opskrif-
terne er så ved nogle enkelte 
ændringer rettet til så fedtprocent 
og ernæringssammensætning er 
blevet mere sundhedsfremmende. 
En bog som efterfølgende bliver 
brugt af beboerne, når der skal 
vælges mad til fællesspisningen.

En del af beboerne har endvide-
re taget imod et tilbud om struktu-
reret løbetræning under en lands-
dækkende kampagne Start To Run 
som gik ud på at give alle uanset 
niveau mulighed for, under kyndig 

aftaler fra hus til hus da det er vigtigt at det er dem der skal leve med aftalerne der også indgår og 
forpligtiger sig på dem.  
Ud over ”husmøderne” holdes der også fællesmøder ca. hver 2. måned hvor alle beboere samt 
repræsentanter fra personalet deltager. Her informeres fra personalet til beboerne, fra beboerne 
til personalet og her planlægges fremtidige aktiviteter og lige som forskellige tema aftener/dage 
planlægges. Der har bland andet været afholdt en fælles kursusdag for personale og beboere med 
deltagelse af ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund med emnet: Selvbestemmelse. Det var 
meget lærerigt for alle parter. 
 
 
Aktiviteter 
Da der i kommunen endnu ikke er noget fritidstilbud eller klubtilbud til bofællesskabets beboere 
har bofællesskabet også i nogen udstrækning løst dette behov.  
Aktiviteterne i Bofællesskabet Grønnebakken iværksættes i et samspil mellem beboere og 
personale. 
I huset 
 

 
Ud af huset: 
 

Computer 

Kreativt  
Værksted 

 

Fælles- 
spisning 

Spil 

Musik 

I huset 

Tv 
Video/ 

Temaer 

                                      
 
Aktiviteterne i bofællesskabet planlægges ikke alene for beboerne i bofællesskabet, der bliver 
også lagt vægt på, at lokalmiljøet bruges.  
Det betyder, at når der bliver arrangeret koncertture, så er det ikke kun koncerter tilrettelagt for 
udviklingshæmmede, der bliver besøgt, men i lige så høj grad tilbud der retter sig mod et bredere 
publikum. 
 
Sundhedsfremmende tiltag 
I bofællesskabet bliver der også lagt vægt på at der er forskellige sundhedsfremmende tilbud 
beboerne kan gøre brug af. 
Det er ikke sådan at der bliver lagt beslutninger ned over hovedet på nogen om at skulle leve på 
en bestemt måde, men der bliver gjort noget ud af at oplyse om at hver enkelt har et valg.  
I et samarbejde med studerende fra Ankerhus Seminarium er der blevet udarbejdet en kogebog 
som har taget udgangspunkt i en del af beboernes tidligere kost. Opskrifterne er så ved nogle 
enkelte ændringer rettet til så fedtprocent og ernæringssammensætning er blevet mere 
sundhedsfremmende. En bog som efterfølgende bliver brugt af beboerne, når der skal vælges 
mad til fællesspisningen. 
En del af beboerne har endvidere taget imod et tilbud om struktureret løbetræning under en 
landsdækkende kampagne Start To Run som gik ud på at give alle uanset niveau mulighed for, 
under kyndig vejledning, at komme i gang med at løbe. Projektet startede i marts og slutter i 
slutningen af november og de fleste løber stadig. Med til projektet hørte også en udstyrspakke 
bestående af løbetøj og sko til en meget fordelagtig pris. 
 
 
Traditioner 
Bofællesskabet har fået opbygget nogle traditioner. Den første lørdag i juni måned holder 
bofællesskabet fødselsdag. Ved denne lejlighed inviterer beboerne hvem de har lyst til af familie. 

Picnicture 

Biografture 

Ferieture 

Festivaler 
 

Teater/ 
Musik/ 

koncerter 

Bowling 

Motion 

Cykelture 

Ud af huset

Så er der serveret. Middag og hyggeligt samvær i Bofællesskabet Grønnebakken i Sorø.
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Festligt samvær i haven 
ved Bofællesskabet 
Grønnebakken.

Fodboldspillet er 
altid populært.
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vejledning, at komme i gang med 
at løbe. Projektet startede i marts 
og slutter i slutningen af novem-
ber og de fleste løber stadig. Med 
til projektet hørte også en udstyrs-
pakke bestående af løbetøj og sko 
til en meget fordelagtig pris.

Traditioner
Bofællesskabet har fået opbygget 
nogle traditioner. Den første lør-
dag i juni måned holder bofæl-
lesskabet fødselsdag. Ved denne 
lejlighed inviterer beboerne hvem 
de har lyst til af familie. For hvert 
år er deltagerantallet steget. Det er 
en dag hvor der bliver spist, hyg-
get og spillet forskellige udendørs 
spil.

En anden tilbagevendende begi-
venhed som også trækker rigtigt 
mange forældre og pårørende er 
1. søndag i advent, hvor der jules 
med hjemmelavede æbleskiver og 
juledekorationer.

Dertil kommer den årlige Kandis 
koncert, hvor der bestilles billetter 
til næste års koncert ved udgan-
gen, eller sådan næsten da.

Om vinteren 
hjælper beboerne 
med snerydning.

Hvad skulle det være?
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Ungdomsuddannelser 
til personer med autisme
Af udviklingschef Henning Jahn, Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune har man 
besluttet at etablere en treårig 
ungdomsuddannelse og et efter-
skolelignende tilbud til personer 
med autisme.

”Tilbuddene er nyskabelser på 
handicapområdet. De vil give nye 
muligheder for at unge med autis-
me, der ikke kan følge normale 
efterskoler og ungdomsuddan-
nelser. Med de to tilbud tages der 
udgangspunkt i de særlige behov, 
som unge med autisme har. For 
mange af dem vil det helt sikkert 
også betyde, at de på sigt kan få en 
erhvervsuddannelse eller dele her-
af. Herved forbedres deres mulig-
heder for at få en plads på arbejds-
markedet” - udtaler formanden for 
Udvalget for Handicap og Social-
psykiatri i Slagelse – Jørgen Ander-
sen.

Efterskolelignende tilbud
Den treårige ungdomsuddannel-
se etableres efter den nye lov om 
ungdomsuddannelse til unge med 
særlige behov og der bliver mulig-
hed for at gennemføre uddannel-
sen som kostelev. Der findes kun 
én tilsvarende uddannelse med 
kostafdeling, som er målrettet per-
soner med autisme. Den er belig-
gende i Skive.

Det efterskolelignende tilbud 
bliver det eneste af sin art i Dan-
mark. Det vil efterkomme et stort 
behov for, at unge folkeskoleelever 

med autisme også får mulighed for 
at gennemføre efterskoleforløb til-
passet de særlige behov som perso-
ner med autisme har.

I tilknytning til 
Autismecenter Vestsjælland
Uddannelserne skal drives i tilknyt-
ning til Autismecenter Vestsjæl-
land (ACV), der i forvejen drives 
af Slagelse Kommune.

Uddannelserne placeres på det 
tidligere Hotel Niels Juel i Slagel-
se, der lejes af Selandia – Center 
for Erhvervsrettet Uddannelse. Det 
forventes at Selandia skal være en 
aktiv medspiller særligt i forhold til 
den treårige ungdomsuddannelse.

”Med en beslutning i byrådet 
tager Slagelse Kommune atter et 
vigtigt skridt. Det signalerer, at 
vi mener det alvorligt, når vi i sin 
tid sagde, at vi som kommune er i 
stand til at løse opgaver, der kræ-
ver en meget høj grad af speciali-
sering. Ikke alle kommuner kan 
have tilbud af denne art. Men Sla-
gelse Kommune leverer i forvejen 
omfattende ydelser til personer 
med autisme fra andre kommu-
ner. Det er denne linje vi fortsæt-
ter, fordi vi godt ved, Slagelse som 
en stor institutionskommune har 
en særlig forpligtelse skabe højt 
specialiserede tilbud som dette” 
afslutter formanden for udvalget 
for handicap og socialpsykiatri – 
Jørgen Andersen.

Flere oplysninger
Hvis der ønskes flere oplysninger, 
er I velkomne til at kontakte:

Formanden for Udvalget for 
Handicap og Socialpsykiatri Jør-
gen Andersen telefon 23 49 04 30 
eller handicapchef Poul Bjergved 
tlf. 20 69 20 05
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen

Bliv medlem af 
Socialt Leder Forum
Socialt Leder Forum arrange-
rer landsmøder og konferencer 
om arbejdet for udviklingshæm-
mede. Med virkning fra den 1. 
januar 2004 blev Udvikling fusio-
neret med Forstandergruppen, 
nu Socialt Leder Forum. Dermed 
er Tidsskriftet Udvikling, Forlaget 
Udvikling og Socialt Leder Forum 
integreret i samme forening.
Foreningen optager som med-
lemmer botilbud og dagtilbud for 
udviklingshæmmede, repræsente-
ret ved lederen af tilbuddet. Som 
medlem af Socialt Leder Forum 
får du automatisk indbydelse, og 
du får rabat på deltagelse i spæn-
dende landsmøder og konferencer 
om arbejdet for udviklingshæm-
mede.
Prisen for medlemskab i 2007 er:
Kr. 500,- for institutioner med 
under 15 ansatte.
Kr. 1.500,- for institutioner med 15 
– 40 ansatte.
Kr. 3.000,- for institutioner med 
over 40 ansatte.
Indmeldelse i Socialt Leder Forum 
sker ved henvendelse til:
Socialt Leder Forum
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44 – 46
5610 Assens
Tlf. 64 71 59 93
Fax 64 71 59 92
E-mail: mail@socialtlederforum.dk
www.socialtlederforum.dk

Handicaphistorisk 
Tidsskrift
Handicaphistorisk Tidsskrift udgi-
ves af Historisk Selskab for Han-
dicap og Samfund. Tidsskriftet 
udkommer to gange om året og 
henvender sig til alle handicaphi-
storisk interesserede. Handicaphi-
storisk Tidsskrift optager bidrag 
fra såvel museums-, arkiv- og forsk-
ningsverdenen som fra handicap-
verdenen, og der anmeldes faglit-
teratur, som omhandler handica-
phistorie. Det årlige kontingent 
udgør 250 kr. for individuelle med-
lemmer og 450 kr. for institutioner 
og organisationer. To gange årligt 
får medlemmerne tilsendt Handi-
caphistorisk Tidsskrift gratis. Ind-
meldelse kan ske ved henvendelse 
til en af bestyrelsens medlemmer, 
som er:
Formand Kirsten Jansbøl
Telefon 39 67 80 88
E-mail: kjansb@mail.tele.dk
Mogens Bang
Telefon 39 67 11 92
E-mail: mogensbang@wanadoo.dk
Redaktør Birgit Kirkebæk
E-mail: biki@get2net.dk

Menneskesyn 
og praksis
I lydbogen ”Menneskesyn og prak-
sis i omsorgen” taler formand for 
Landsforeningen LEV, Sytter Kri-
stensen om brugernes levemiljø og 
medarbejdernes arbejdsmiljø samt 
vigtigheden af samklang. 
Psykolog Bo Hejlskov Jørgensen 
giver eksempler på gode pædago-
giske strategier og metoder. 
Lydbogen sætter primært fokus på 
arbejdet for udviklingshæmmede 
med stort omsorgsbehov. 
Lydbogen kan købes ved henven-
delse til:
Landsforeningen LEV
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf. 36 35 96 96
www.lev.dk
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Karens Minde
Birgit Kirkebæk har skrevet en 
række bøger om åndssvageforsor-
gens historie. Nu er hun igen aktu-
el med en helt ny bog om Karens 
Minde. I dag er Karens Minde på 
Wagnersvej 19 i København NV 
bibliotek og medborgerhus. Insti-
tutionen blev bygget i 1880 og fun-
gerede frem til 1987, hvor den blev 
nedlagt som institution for udvik-
lingshæmmede. I den periode hvor 
Karens Minde har eksisteret er der 
sket store materielle forbedringer 
af forholdene for udviklingshæm-
mede. I bogen stilles der imidlertid 
spørgsmålstegn ved om der også er 
sket en forbedring vidensmæssigt 
og omsorgsmæssigt. I den forbin-
delse sættes handicaphistorien i 
forbindelse med nutiden gennem 
udsendelserne i TV2 i uge 7 og 8 
i 2007, hvor forholdene på flere 
boenheder viste et menneskesyn, 
som vi troede var historisk. På den 
måde bliver bogen også uhyggelig 
aktuel. 
Birgit Kirkebæk
Uduelig og ubrugelig
Åndssvageasylet Karens Minde 
1880 – 1987
Forlaget SOCPOL

Projektværkstedet
Projektværkstedet i Slagelse er et 
toårigt daghøjskolelignede kursus 
for udviklingshæmmede. Projekt-
værkstedet er en del af Vasac Sla-
gelse. Hvert år udarbejder Projekt-
værkstedet en projektbeskrivelse 
for det kommende års aktiviteter 
og samtidig evalueres det år der er 
gået. I hæftet ”Projektværkstedet 
2007 – 2008” kan man se og læse 
det hele. Projektbeskrivelsen kan 
fås ved henvendelse til:
Projektværkstedet
Østerbro 4 C, stuen
4200 Slagelse
Tlf. 58 50 30 21
Mellem kl. 8 – 9 eller 
mellem kl. 12 – 13.
www.vasac.dk



34 UDVIKLING NR. 4 - 2007

Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen.

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

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@nypost.dk
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Udviklingshæmmede i arbejde – mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn.
Bogen der blandt andet sætter fokus på udviklingshæmmedes integration på arbejdsmarkedet. Forfat-
terne peger i bogen på nye veje, der kan udvide udviklingshæmmedes jobmuligheder på arbejdsmar-
kedet. Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn fremlægger en vidtfavnende og aktuel gennemgang af 
udviklingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Videnscentre under VISO:
Videnscenter for Autisme 
Videnscenter for Bevægelseshandicap 
Videnscenter for Døvblevne, Døve og 
Hørehæmmede 
Videnscenter for Døvblindblevne 
Videnscenter for Døvblindfødte 
Videnscenter om Epilepsi 
Videnscenter for Hjerneskade 
Dansk Videnscenter for Ordblindhed 
Dansk Videnscenter for Stamen 
Videnscenter for Synshandicap 
VIKOM 
Hjælpemiddelinstituttet 
Center for Små Handicapgrupper 
Videnscenter for Socialpsykiatri
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Tilbudsportalen
Kig ind på

Tilbudsportalens hjemmeside på:
http://www.tilbudsportalen.dk

Formålet med Tilbudsportalen er at styrke grundlaget for valg af 
konkrete tilbud til den enkelte borger indenfor områderne udsatte 

børn og unge, handicappede og socialt udsatte. 

I Tilbudsportalen kan du søge og sammenligne de tilbud som er 
omfattet. Du kan søge på geografi, målgrupper, tilbudstyper, 

ydelser eller fritekst. 

Du kan enten søge på enkelte kategorier eller en kombination af 
kategorier fx indenfor en region, en be   stemt tilbudstype, til en 

bestemt målgruppe eller/og en bestemt ydelse. 

Du kan efterfølgende sammenligne de relevante tilbud og vælge 
hvilke oplysninger du vil sammenligne på. 

Det er Servicestyrelsen der administrerer Tilbudsportalen 
jf. § 14 i Lov om Social Service 
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Udvikling modtager gerne artikler om arbejdet for og 
med mennesker, der er udviklingshæmmede.

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

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

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

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

Redaktionen


