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Nogle diskuterer gårsdagens kamp 
mellem Brøndby og FCK. En er 
frustreret over togaflysning:

”Det er vist noget med sporar-
bejde; hvordan i himlens navn 
kommer jeg nu hjem?” Andre ser 
morgen TV og kommenterer, hvad 
de ser. Én læser dagens Metro-avis, 
en anden tæller omhyggeligt søde-
tabletterne – 2,3,4,5 før de dum-
per ned i kaffekoppen. Klokken 
er 9.10 en ganske almindelig dag 
på Kunstskolen. Nogle elever kom-
mer langvejs fra, så mødetiden er 
imellem kl. 9 og 9.30. De fleste 
kommer tidligt og morgenhygger 
før dagens arbejde.

Undervisning
Når personalets morgenmøde slut-
ter 9.20 begynder de fleste elever 
på dagens arbejde. 

Det meste ligger klar fra dagen 
før; hver elev har et lille, privat 
område – indrettet efter eget 
hoved. Én har arrangeret alt på 
hans bord i sirlig orden: serviet-
ter her, pensler dér, bordet vasket 
rent og malerkitlen lagt sammen. 
En anden trives bedst med maler-
pletter hist og her, ”dimser”, fotos 
og gamle farveprøver.

Når alle er kommet i gang ved 
9.40 tiden, breder der sig en intens 
stemning af koncentration og for-
dybelse. Én står på ét ben for en 
anden, der modellerer stillingen, 
to sidder på knæ mens de lægger 

Kunstskolen
for voksne udviklingshæmmede
Af daglig leder Karina Hørud,  
Kunstskolen i København.

Christian Carlsen, 
Kvinde og Mand, 

Acryl på lærred, 
12x150

Emilie Cambon maler
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kul på et stort sammentapet bil-
lede, der skal overføres til lærred. 
Der tegnes, males og modelleres. 
Mulighederne er mange på Kunst-
skolen. Målet med undervisningen 
er, at hver elev finder sit eget per-
sonlige udtryk og bliver i stand til 
at skabe værker med sammenhæng 
imellem form, idé og indhold.

Der arbejdes i en overvejende in-
dividuel, projektorienteret arbejds - 
form, hvor den enkelte elevs interes-
ser, ideer og problemer hele tiden 
er udgangspunkt for vejledningen 
og arbejdet. Vejlederens opgave er 
at inspirere – også til fordybelse og 
grundig undersøgelse samt at vide-
regive viden om udtryksformer, 
materialer og metoder.

I løbet af skoleåret, vil der være 
lejlighed til at prøve mange forskel-
lige materialer og teknikker inden 
for hovedområderne tegning / 
maleri, grafik / digital teknologi 
og skulptur.

En gang om ugen, tager vi  
på inspirationsture til eksempelvis 
museer, gallerier, Zoologisk Have 
eller i skoven – altid med skitsebø-
ger og kamera.

Det daglige liv og relationer 
på skolen er også en stor kilde til 
inspiration!

Et skoleår er 40 uger á 21 lekti-
oner - fra slutningen af august til 
begyndelsen af juli.

Øvrige aktiviteter
En dag i december inviterer skolen 
til og julehygge med salg af kalen-
der, postkort, skitsebøger m.m. Vi 
udstiller samtidigt værker frem-
stillet af den aktuelle årgang og 
sælger værker – også fra tidligere 
årgange. 

Hele skoleårets allerbedste vær-
ker præsenteres på en større som-
merudstilling i skolens lokaler.

Hvert andet eller tredje år, or-
ganiserer skolen en stor salgs-

udstilling af udvalgte værker fra 
flere forskellige årgange. 

Seneste store succesrige udstil-
ling ”Inside- outside” var i Runde-
tårn i maj 2008.

Kunstskolen udlåner ofte værker 
til institutioner, kunstforeninger 
m.v. 

Skolen deltager desuden i natio-
nale og internationale udstillinger. 
Vi har bl.a. udstillet på GAIA Out-
sider Art, i Eiffeltårnet, på Louvre, 
Københavns Rådhus og mange, 
mange andre steder ...

Optagelse 
For at blive optaget på Kunstsko-
len skal ansøgeren deltage i en 
optagelsesprøve. 

Vi anbefaler at besøge skolen 
inden tilmelding til optagelsesprø-
ve.

Optagelsesprøven finder sted på 
skolen en fredag i marts. Ansøger-
ne bliver orienteret om arbejdet på 

Steffen de la 
Motte Maahr 
- skitse i Zoo
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skolen, hvorefter de skal arbejde 
med billeder (tegning, maleri eller 
skulptur) i skolens arbejdslokale. 

På baggrund af dette arbejde + 
3 medbragte og samtale vurderes 
det, om ansøgeren er egnet til at 
gå på skolen.

Der lægges særlig vægt på ansø-
gerens lyst og energi til at lære og 
til at arbejde koncentreret i 4-5 
timer dagligt. Hertil kommer, at 
vi søger at skabe et hold af menne-
sker, som kan inspirere hinanden 
og arbejder godt sammen. 

Ansøgerne skal være mindst 18 
år og kunne klare spisning og toi-
let besøg uden hjælp.

Eleverne betaler 4.000 kr. årligt 
til materialer og undervisning 

Elever, der bor udenfor Køben-
havns Kommune, skal desuden 
have betalingstilsagn fra hjemkom-
munen til at dække pladsprisen, 
der ventes at blive ca. 140.000 kr. 
årligt 

Historie
Kunstskolen for voksne udviklings-
hæmmede har eksisteret siden 
1994, hvor tidligere leder Hanne 
Clausen, SUKA og LEV etablerede 
den.

Kunstskolens grundlæggende 
idé var og er at skabe en levende 
kunstskole for voksne udviklings-
hæmmede med lyst og evne til at 
udvikle interesser for at opleve og 
skabe billedkunst. 

Igennem årene har mange stu-
derende og lærere bidraget til at 
udvikle skolen, der i stigende grad 
er blevet en egentlig fagskole. 

Kunstskolen har i de seneste fire 
år været rent kommunalt finansie-
ret, og hører nu til Handicapcen-
ter København, Center 1.

Nogle af eleverne har arbejdet 
på skolen igennem mange år, og 
har udviklet deres billedarbejde til 
kunstnerisk niveau.

Vi forventer, at der i nær fremtid 
bliver mulighed for at oprette to - 
tre atelierpladser til de studeren-
de, der arbejder – og har identitet 
som billedkunstnere.

Kunstskolen har i dag plads til 
ti voksne studerende, og under-
visningen varetages af lærere med 
høj faglig og pædagogisk indsigt 
og erfaring. 

Fremtid
I sin helhed fremstår Kunstsko-

lens arbejdslokale lidt huleagtigt 
- meget hyggeligt, men alt, alt for 
tæt pakket. Der bæres og flyttes 
ofte rundt på apparater, staffelier, 
materialekasser, og det er meget 
vanskeligt at gøre ordentligt rent, 
fordi gulvet og alle vandrette fla-
der må tages i brug til opbevarings-
plads.

I mange år har der været arbej-
det på trods af disse forhold. 

”Sæt ambitionsniveauet ned”, 
har flere gange har været svaret på 
vore klager over de ringe pladsfor-
hold.

Christian 
Carlsen, 
Aer håret, 
120x150

Per Eriksson maler
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Nu er der imidlertid ved at ske 
noget.

Københavns Kommunes Social-
forvaltning bliver i disse måneder 
ændret organisationsmæssigt og 
strukturelt. Målet er at samle akti-
viteter i centre og spare penge. 

For Kunstskolen betyder det, at 
den nu bliver flyttet – for femte 
gang uden tidshorisont, og bliver 
organiseret under dagtilbud.

Det kunne man mene meget 
om, men positivt set får skolen nu 
væsentligt mere plads, og vi flyttes 
fra et hus med mange kontorer til 
et hus med mange aktiviteter for 
udviklingshæmmede.

Vi håber, at Kunstskolen der-
med bliver en del af et center, der 
på sigt udvikler sig til et kreativt 
og inspirerende kunst – og kultur-
center for udviklingshæmmede; et 
center, der medvirker til at udvik-
lingshæmmede inkluderes i det 
øvrige samfund – eller omvendt 
måske.

Vi arbejder på at kunne tilbyde 
kurser, foredrag og konsulentvirk-
somhed mod betaling.

Alle interesserede kan få mere at vide om 
Kunstskolen på www.kunstskolenkbh.
dk  eller besøge skolen efter aftale.

Velkommen!

Henvendelse til skolen:
Tlf. 33 17 87 69 
Mobil.: 23 27 11 20
Mail: Kunstskolen@sof.kk.dk

Thomas Larsen og Kaare Jönsson

Bente Johansson - mosaikskulptur
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Skovglimt - et center 
på tværs af generationer
Af centerchef Sabine Ethelberg, Bostedet Skovglimt og Bofællesskabet Rudsgade, Sorø Kommune.

Skovglimt består af bostedet Skov-
glimt som ligger i Stenlille og bo -
fællesskabet Rudsgade 22 i Ruds 
Vedby. Fælles for begge steder er, 
at de efter kommunalreformen  
er blevet en del af Sorø kommu- 
ne på midtsjælland. Begge bo- 
steder drives efter lov om social  
service, og kerneydelsen er social-
pædagogisk støtte og omsorg. Al -
dersfordelingen er fra 19 år til 87 
år.

Bofællesskabet Rudsgade 22
Bofællesskabet Rudsgade 22 ligger 
midt i hjertet af Ruds Vedby.  

Det gamle byhus blev for 12 år 
siden indrettet til fem elever fra 
det tidligere elevhjem Kaassassuk. 

De unge stod og skulle have 
deres egen bolig. Det var et stort 
ønske, at de kunne blive boende 
sammen, og helst i lokalmiljøet, 
hvor de var kendte og følte sig 
hjemme.

I dag bor der tre mænd og en 
kvinde i Rudsgade 22, den femte 
beboer flyttede, da han fandt sig 
en kæreste som han ønskede at 
flytte sammen med.  

Rudsgade 22 er et aktivt bofælles-
skab. Beboerne prioriterer meget 

oplevelser som koncerter, festival, 
restaurantbesøg, byture, fisketure, 
rejser - to gange har de været ved 
Nordkap i deres bus med dertilhø-
rende lejrliv.

I foråret har det stået på charter-
rejse til sydens sol og varme, som-
merhusferie i juli og p.t. er de ved 
at planlægge en skitur til Norge. 
Udover en aktiv fritid deles de i 
hverdagen om de forskellige opga-
ver i huset som madlavning, støv-
sugning. oprydning m.v. 

Beboerne holder møde en gang 
hver måned med en medarbejder, 
hvor de laver en madplan. 

Bofællesskabet Rudsgade på tur med deres bus.
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Derudover mødes beboere og 
personale gerne i fællesstuen, hvor 
de store og små linjer for dagen og 
ugen bliver planlagt. Det er også 
her forskellige temaer bliver taget 
op. Blandt andet blev der ved en 
af disse temasnakke besluttet at nu 
ville de gøre noget for deres krop 
og sundhed.

Resultatet blev fokus på sund 
mad og mængder. Hvornår har 
man fået nok? Hvordan kan vi dyr-
ke mere motion? Hver tirsdag går 
turen derfor til det lokale motions-
center. Nogle gange kan motiva-
tionen være et meget lille sted hos 
en af beboerne. Man sidder lige og 
hygger sig foran computeren, men 
fællesskabet forpligter, og så er det 
jo egentligt ganske rart, når man 
først er kommet af sted.

Livet på Rudsgade består også af 
søndage, hvor dagens program er 
hygge og gå rundt i nattøj til langt 
op ad formiddagen. Selv om bebo-

erne i Rudsgade ikke er i familie, 
så kender de hinanden og deres 
forældre og søskende rigtig godt. 
Der er et godt og tæt socialt fæl-
lesskab og netop fællesskabet er 
en forudsætning for at flytte ind i 
Rudsgade 22. 

Personalet i Rudsgade består 
af fire medarbejder samt tre faste 
vikarer. Der møder en medarbej-
der ind kl. 15.00 om eftermidda-
gen, hvor beboerne kommer hjem 
fra arbejde. Tjenesten slutter næste 
morgen kl. 9.00. Medarbejderen 
sover på stedet om natten. Alle 
beboerne er hjemme hos deres 
forældre eller søskende juleaften, 
Rudsgade har derfor lukket fra 
den. 24. december om formidda-
gen til 26. december om eftermid-
dagen. De weekender, hvor alle er 
ude af huset lukkes der også ned.

De fysiske rammer på Rudsgade 
er en stor fælles stue, spisekøkken, 
kontor/soverum, personalebade-

værelse, tre badeværelser og fem 
værelser på ca. 30 kvadratmeter. 

Bostedet Skovglimt
Fire måneder efter kommunalre-
formen i 2007 flyttede de tidligere 
amtslige botilbud Albertihuset i 
Sorø og Niløseholm i Dianalund, 
ind på det tidligere plejehjem 
Skovglimt i Stenlille, og blev til 
botilbuddet Skovglimt.

Skovglimt var året før blevet fær-
dig efter en total renovation til ca. 
40 millioner. Mange af lejlighe-
derne havde aldrig været beboet. 
Skovglimt er bygget og oprettet 
efter lov om alment boligbyggeri. 
Byggeriet rummer 27 ét eller tovæ-
relses lejligheder på 46,2 til 71,1 
kvadratmeter. Alle lejligheder har 
et stort handicapbadeværelse samt 
mindre køkken. Nogle af de mind-
ste ét værelses lejligheder har et 
køleskab, derudover er der fire lej-
ligheder som har altan. 

Fest på Skovglimt. Annette får mikrofonen af forsangeren fra Lørdag – formiddag og synger et par numre. 
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I stueplan ligger lejlighederne 
omkring eller i forbindelse med 
en fællesstue samt kombineret 
køkken og spisestue. De beboere, 
som bor her, er dem som har mest 
brug for at have personalet tæt på. 
På første og anden sal ligger lejlig-
hederne mere for sig selv.

Tre af lejlighederne på Skovglimt 
bliver stadig beboet af tidligere 
borgere fra Stenlille.

De ønskede ikke at flytte fra 
deres boliger, da Albertihuset og 
Niløseholm flyttede ind på Skov-
glimt. Vi kan derfor godt sige, at 
vi ikke kun flytte ud i et lokalsam-
fund, som vi meget gerne vil være 
en del af, men lokalsamfundet er 
også flyttet ind hos os.

Skovglimt har tre generatio-
ner borgere under samme tag, de 
unge, de voksne og de ældre. 

Dette er blandt andet en konse-
kvens af, at man som beboer har 
en lejekontrakt og dermed en selv-
bestemmelsesret til sin egen bolig. 
Men det er også et produkt af at 
institutionsbegrebet er ophørt. 
Borgerne flytter ikke længere 
automatisk til et andet botilbud 
fordi de er blevet ældre og måske 
mister færdigheder, servicen ydes 
i hjemmet. Dermed skabes der en 
ny mangfoldighed. 

Det pædagogiske arbejde
Fokus i arbejdet på Skovglimt er 
samspillet mellem mennesker, 
pædagog, og borger. Vi mener, at 

det er i relationen selvoplevelsen, 
livskvalitet og udvikling fremmes. 
Alle fødes vi som sociale kompe-
tente mennesker, men vi har for-
skellige kompetencer for samspil. 
Dette er vores udgangspunkt, og 
dette udviklingssyn har stor betyd-
ning for tilrettelæggelsen af det 
pædagogiske arbejde. 

Aktiviteter som har høj tilslut-
ning blandt beboerne er fester, 
spillemand, grillhygge, pizzaaften 
eller når der bliver spillet Nitendo 
wii i fællesstuen. Aktiviteterne sam-
ler de tre generationer på tværs, og 
man bliver aldrig for gammel eller 
ung til at følge livsglæden og være 
en del af en god stemning. 

Borgerne er meget omsorgsful-
de overfor hinanden, og der lig-

Sommerfest på Skovglimt med musik og grillet pattegris trækker fulde huse.
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ger meget læring og udvikling i de 
sociale relationer som de indgår 
med hinanden. Flere af de yngste 
søger de ældste selskab, især når 
der er brug for ro og rummelig-
hed.

De ældre borgere på Skovglimt 
har meget brug for nærvær i det 
daglige. De har brug for at per-
sonalet har tid til at læse Familie-
journalen med dem, tage en snak 
om fortiden, dengang de var børn 
og unge. Historikken fylder mere 
og mere jo ældre de bliver. Hver-
dagen sættes under lup. Det vil 
sige, at det er de små ting, der er 
i fokus og bliver meget væsentlige. 
Det gælder eksempelvis toiletbe-
søg. Selvom man bruger ble og 
ikke magter det område, tilbydes 
man fortsat at komme på toilet-
tet. Holdningen på Skovglimt er 
mestringsorienteret. Vi fokuser 
uanset alder på den enkelte borge-
res ressource.

Yderligere oplysninger ved 
henvendelse til:

Skovglimt
Skovglimt 2
4295 Stenlille
Tlf. 57 87 68 70
E-mail: saet@soroe.dk

Bofællesskabet Rudsgade
Rudsgade 22
4291 Ruds Vedby
Tlf. 58 26 15 13

To generationer mødes på Skovglimt.  
Det er godt, at holde i hånden, 
og den lille baby er bare dejlig.
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Historier til hjertet
Af Hans Christian Hansen

Bløde værdier
Som professionel er det vigtigt, at 
kunne synliggøre sit arbejde. Mere 
end nogensinde før er det vigtigt, 
at man kan dokumentere resulta-
ter. Men inden man går i gang er 
det vigtigt at stille spørgsmålene: 
Hvordan dokumenterer jeg resul-
taterne? Hvilke metoder vil jeg 
bruge?

Metodisk kan dokumentation 
groft sagt opdeles i to kategorier. 
Kvantitative metoder og kvalitative 
metoder. De kvantitative meto-
der kaster primært lys på det der 
kan måles, vejes og tælles. Kvali-
tative metoder kendetegnes deri-
mod ved at man i meget begræn-
set omfang anvender talmæssige 

opgørelser og statistik. Det er her 
de bløde værdier kommer ind i bil-
ledet. Kvalitative metoder er nem-
lig meget velegnede til at opfange 
de bløde værdier. Dokumentation 
ved hjælp af kvalitative metoder 
kan eksempelvis ske med udgangs-
punkt i interviews, observationer, 
livshistorier, billeder, videoopta-
gelser og storytelling. 

I denne sammenhæng vil jeg 
koncentrere mig om dokumen-
tation af de bløde værdier. Jeg vil 
komme med eksempler på hvor-
dan dokumentation ved hjælp af 
kvalitative metoder kan belyse vir-
keligheden med alle dens nuancer 
og dilemmaer. Det jeg gerne vil 
illustrere med disse fortællinger 

er, at den kvalitative beskrivelse af 
mennesker og hverdagens virkelig-
hed er eminent til at formidle og 
dokumentere de bløde værdier. 
Det er historier til hjertet.

Nancy
I bogen ”De glemte. Nye perspek-
tiver på Udviklingshæmning og 
socialt netværk.” (Hansen 2002) 
genfortæller jeg tre historier om 
relationer i lokalsamfundet mel-
lem ikke-udviklingshæmmede og 
udviklingshæmmede. En af disse 
historier handler om Nancy. Den-
ne fortælling belyser udviklings-
hæmmedes integration og net-
værksopbygning. Historien stam-
mer fra organisationen Options 
for Individuals Inc. i Louisville, 
Kentucky, USA. Originalhistorien 
er skrevet af Kathy Bartholomew-
Lorimer (Bartholomew-Lorimer 
1993). Jeg bringer her historien i 
en forkortet, redigeret, og oversat 
udgave, hvor jeg har medtaget det, 
jeg mener, er det væsentligste i 
denne sammenhæng.

Nancy bor sammen med sin far i 
Louisville. Det er nødvendigt, at 
man respekterer hende og forstår 
hende, hvis man vil opbygge et nært 
forhold til hende. Men hvis man 
gør det, så vil hun også respektere 
én. Nancy værdsættes som én der 
tør slippe følelserne løs, for det er 
der mange, der ikke er i stand til. 
Hun hader at få besked på, hvad 
hun skal gøre. Hvis man for eksem-
pel siger til Nancy: “Kom nu! Tag 
din frakke på og lad os gå.” Så vil 
hun ignorere dig og måske gå sin 
vej. Men hvis man derimod siger: 
“Jeg går nu Nancy. Jeg vil gerne 
have, at du kommer med, men du 
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bestemmer selv.” Så vil hun være 
lige bag dig, klar til at gå. Hvis du 
er god til at gøre livet sjovt at leve, 
vil Nancy slutte sig til. Hun elsker 
at drille og bliver tiltrukket af folk, 
der er legesyge af natur. Hun har 
en meget smittende latter. Hun 
siger for eksempel: “Det er koldt.” 
Kaster hovedet tilbage og ler så 
hjertelig, at alle andre også ler.

Nancy fik en kontakt i lokalsam-
fundet hos Miller’s Beauty Supply. 
Her kom hun to gange om ugen 
i en 2-årig periode. Årsagen til at 
skønhedssalonen kom på tale var, 
at Nancy er meget glad for hår. 
Hun siger: “Dit hår” og rører ved 
det. I begyndelsen blev hun ledsa-
get af en støtteperson. Hun havde 
en rutine for de ting, hun gjorde 
for skønhedssalonen. Nancy kan 
ikke lide at gøre noget bare fordi 
nogen siger: “Det er dit job.” Men 
hun vil meget gerne være hjælp-
som overfor en bestemt person, 
der siger: “Vil du være rar at give 
mig et håndklæde?” Hun kan godt 
lide at hjælpe Janet, en af frisø-
rerne. Hun rækker Janet klips, når 
hun sætter hår. Det sker, at Nancy 
rækker Janet klipsene for hurtigt: 
“Her, her,” og nogle gange glem-
mer hun det helt. Men det går alt 
sammen alligevel. Nancy er glad 
for at de har brug for hende og 
Janet kan lide at inddrage hende. 
Mange af kunderne kender hende 
også.

Nancy arbejder ikke hele tiden, 
når hun er i skønhedssalonen. 
Engang imellem går hun ind og 
sætter sig for sig selv og lytter til 
musik.

Efter et stykke tid gik Nancy til 
skønhedssalonen uden en støt-
teperson. Det betød, at folkene i 
salonen selv måtte finde ud af at 
inddrage Nancy.

I salonen synes de, hun har 
udviklet sig og er blevet mere vok-
sen, siden de først mødte hende. 
Men hun kan stadigvæk, når de 
beder hende om et eller andet 
finde på at svare. “Lad mig være 
i fred” og gå sin vej. Det er ikke 
fordi Nancy vil være uforskam-
met. Men hun ved bare ikke altid, 

hvordan man skal reagere over for 
personlig opmærksomhed. Det er 
bedst at sige: “Når du er klar, kun-
ne jeg virkelig bruge din hjælp.” 
Nancy kræver respekt, og hvis du 
fortæller hende, at der er brug for 
hende, eller at hun virkelig er en 
god person, vil hun så godt som 
altid komme over og “hjælpe dig” 
som hun siger.

Folkene i skønhedssalonen siger: 
“Hun kan være en virkelig sød per-
son, når man behandler hende 
som alle andre. Det er den måde, 
hun kan lide at blive behandlet på, 
som de andre. Det har åbnet vores 
øjne for én, der er anderledes end 
os, og for, at hun også er en af os.”

Nancy er nu også startet som 
medhjælp i et dagplejecenter der 
hedder Western Day Care Center. 
Her kommer hun uden støtteper-
son to gang om ugen. I dagpleje-
centret der er et varmt og omsorgs-
fuldt sted bliver hun kaldt “Frøken 
Nancy”. Hun har lært meget om 
godhed og venlighed på Western. 
Hun har lært at sige “vær så ven-
lig” og “tak” og tale blidt. Nancy 
har det rart med folkene i dagple-
jecentret. Hun kan lide at komme 
der og bryder sig ikke om at gå. 
Hun føler sig virkelig godt tilpas 
der, og hun føler, at der er brug 
for hende.

Lederen og medarbejderne på 
Western værdsætter Nancy, selv 
om hun ikke altid er behagelig og 
nem at have med at gøre. Hun gør 
ikke altid hvad hun bliver bedt om, 
og hun kan ind imellem være et 
forstyrende element. Hun har sit 
eget tempo, som andre kan blive 
nød til at tilpasse sig.

Nancy har en helt særlig humo-
ristisk sans. Ordet “solskin” er for 
eksempel et magisk ord. Hvis hun 
er ophidset eller i dårlig humør 
kan man sige til hende: “Nancy må 
ikke se noget solskin i dag.” Det 
kan få dårligt humør til at blive 
til latter. Hun kæmper for ikke at 
smile, men hun kan aldrig over-
vinde det.

Det er som om Nancys positive 
side er så stærk, at hendes mindre 
positive sider er ubetydelige.

Folkene hos Western synes i star-
ten, at hun kun efterabede hvad 
de andre lærere sagde. Men de 
fandt snart ud af, at Nancy kunne 
udtrykke sine egne tanker og følel-
ser.

Bartholomew-Lorimer udtryk-
ker hendes opfattelse af folkene på 
dagplejecentret således:

“De kan se og forstå, at denne svagt-
begavede kvinde har en gave. Det 
undrer mig endnu en gang, at det 
er så nemt for nogle mennesker at 
se, mens andre er så blinde.”

(Oversættelse HCH; Bartholomew-
Lorimer 1993 : 172)

Det Nancy har lært af samværet 
med børnene og af lærerne på dag-
centret bruger hun også i andre 
situationer. Hendes mor fortæl-
ler, at Nancy var med til et bryllup. 
Normalt er hun ikke så god til at 
sidde stille i lang tid, så moderen 
var lidt bekymret for at tage hende 
med. Men hun sad stille gennem 
hele ceremonien og åbnede kun 
munden én enkelt gang, hvor nog-
le børn blev højrøstede. Hun sag-
de: “Tys,” og da de tav stille, sagde 
hun: “Tak.”

Man kan ikke kalde Nancys 
historie en solstrålehistorie. Mil-
lers skønhedssalon lukkede og der-
med ophørte Nancy med at kom-
me der. Det er den slags der sker. 
Det er en del af virkeligheden, når 
man arbejder med opbygning af 
sociale netværk i lokalsamfundet. 
Som professionel kan man have en 
idé om, at det der virkelig tæller, er 
når det lykkes at opbygge livslange 
sociale netværk mellem udviklings-
hæmmede og ikke-udviklingshæm-
mede. Men sådan er virkeligheden 
sjælden. Mange relationer er flyg-
tige og varer kun kort tid. Men det 
gør dem ikke mindre vigtige eller 
værdifulde. 

Opbygning af sociale netværk 
mellem udviklingshæmmede og 
ikke-udviklingshæmmede er en 
livslang proces. Selv om nogen 
relationer hen af vejen ebber ud, 
er det vigtigt at fortsætte med støtte 
til opbygningen af sociale netværk.
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Selv om Nancys historie ikke kan 
betegnes som en succeshistorie. 
Så rummer den alligevel masser af 
positive elementer og giver anled-
ning til refleksioner. 

Jeg kan allerede høre modargu-
menterne, hvis det var mig, der 
skulle overbevise mig selv og andre 
om, at det var en god idé at støtte 
Nancy med at opbygge sociale net-
værk på arbejdspladser i lokalsam-
fundet. Hun er jo alt for dårligt 
fungerende og alt for humørsvin-
gende og egenrådig til at det kan 
lade sig gøre.

Men denne historie viser jo, at 
det kan lade sig gøre. På trods af 
Nancys specielle personlighed kan 
folk lide hende og de kan accepte-
re hende som hun er. De vil gerne 
være sammen med hende og selv 
om der ikke er arbejdet specielt 
med at ændre de uhensigtsmæssi-
ge sider ved Nancys personlighed, 
så har hun alligevel ændret sig. 
Ved at se hvordan de øvrige opfør-
te sig overfor børnene, og fordi 
hun selv blev behandlet venligt og 
med respekt, så har hun ændret 
sig og er blevet en mere rar person 
at være sammen med.

Ifølge Bartholomew-Lorimer kom 
Nancy i flere år på Western Day Care 
Center uden støttepersonale. Men 
på grund af en konkret hændelse 
bad lederen af dagplejecentret om, 
at der igen blev tilknyttet en med-
arbejder fra Options til Nancy, når 
hun var i dagplejecentret.

Dette kan opfattes som et neder-
lag eller en antydning om at for-
holdet mislykkes. Men det kan 
også opfattes som noget naturligt 
og almindeligt. 

Erfaringerne fra USA viser, at  
en sådan genoptagelse af støtten ik- 
ke er ualmindelig. (Bartholomew-
Lorimer 1993)

Professionelle skal altså være 
indstillet på i korte eller lange 
perioder at vende tilbage og yde 
daglig støtte. Men også når det går 
godt, er det vigtigt at støtteperso-
nalet jævnligt kommer forbi og ser 
hvordan det går.

Denne historie fra USA giver ind-
blik i hvordan man arbejder med 
at opbygge sociale forbindelser i 
lokalsamfundet mellem menne-
sker der er udviklingshæmmede og 
ikke-udviklingshæmmede. Histo-
rien fortæller om glæder, sorger, 
bekymringer, problemer og de 
små succeser. Men den giver også 
et billede af de udviklingshæmme-
des funktionsniveau.

Når vi taler om udviklingshæm-
medes integration på arbejdsmar-
kedet i Danmark, er det min erfa-
ring, at det er en helt anden grup-
pe vi snakker om. Det er dem der 
er blevet kaldt “studenterne”. Det 
er eliten blandt de udviklingshæm-
mede, de velfungerende og veltil-
passede.

Historien fra USA bekræfter, at 
integration på arbejdsmarkedet 
og i lokalsamfundet ikke kun er 
for de velfungerende udviklings-
hæmmede. Det er også muligt, at 
arbejde med opbygning af sociale 
netværk og integration på arbejds-
markedet i forhold til mennesker 
der er svært udviklingshæmmede, 
har uhensigtsmæssig adfærd og 
fysiske handicaps.

Historien fortæller, at det ikke 
kun drejer sig om succeser, men 
at det også handler om skuffelser. 
Socialt arbejde med etablering af 
relationer og opbygning af sociale 
netværk er en livslang proces. Ind 
imellem slår det fejl eller løber ud i 
sandet. Her er det vigtigt at huske, 
at det ikke kun er langvarige, nære 

relationer, der har værdi. De flyg-
tige bekendtskaber er også noget 
værd, og når relationer afsluttes, 
og bånd brydes, må man starte for-
fra igen.

Det kan ind imellem være hårdt 
socialt arbejde at hjælpe udvik-
lingshæmmede med at etablere 
relationer. Men historien viser 
også, at der i lokalsamfundet er 
mennesker, der er tolerante og 
klar til at byde disse mennesker 
velkommen.

To kaffe og en staveplade
Den næste historie handler om en 
ulykke. I bogen ”To kaffe og en sta-
veplade” giver journalisten Anne 
Meiniche en meget personlig og 
selvoplevet beskrivelse af hendes 
møde med systemet. En morgen i 
oktober i 2000 kører hun fra fami-
liens sommerhus ved Tisvilde i 
Nordsjælland. I bilen er også hen-
des mand og deres fire børn. På 
vej mod København rammer en 
anhænger, der har revet sig løs fra 
en modkørende lastbil, familiens 
bil. Anne Meiniche bliver livsfarligt 
kvæstet og hendes seksårige datter 
brækker ryggen. I bogen skildrer 
Anne Meiniche hendes møde med 
sygehusvæsnet, socialforvaltnin-
gen, genoptræningen, forsikrings-
selskaberne og bilindustrien. Det 
gør stort indtryk, når Anne Meini-
che fortæller om den store betyd-
ning personalet har, for den der 
er fuldstændig afhængig af andres 
hjælp. At blive tilbudt en kop kaffe 
eller rigtig mad når man væmmes 
ved hospitalsmaden, kan være en 
lyksalighed.

Anne Meiniche’s beskrivelse af 
noget så enkelt som servering af 
en kop kaffe på hospitalets inten-
sivafdeling fortæller mere end 100 
servicedeklarationer og virksom-
hedsplaner:

”Det er den mest fortryllende 
duft jeg nogensinde har haft i 
mine næsebor. Nyfødte børn duf-
ter godt. Kærester dufter godt og 
forår og god mad selvfølgelig. Men 
duften af denne kop kaffe over-
går alt. Den blev serveret af den 
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eneste sygeplejerske, jeg klart kan 
huske fra den intensive afdeling. 
Han hed René og passede mig de 
sidste uger, jeg var på afdelingen. 
Og altså også i den periode, hvor 
jeg gled fra koma tilbage til virke-
ligheden igen. ”Anne vil du have 
en kop kaffe?” spurgte René den 
dag med ansigtet helt henne ved 
mit øre. Jeg nikkede og nikkede 
og var salig, da han kom med den 
dampende kop og et sugerør, så 
jeg kunne slubre kaffen ned i min 
ørkenhals. Kaffen blev et vende-
punkt for mig. Jeg følte pludselig, 
at jeg var levende, og at noget var 
godt og værd at vente på.” (Meini-
che 2003).

Efter opholdet på den intensive 
afdeling flyttes Anne Meiniche til 
en anden afdeling i Rigshospita-
lets kælder, hvor forholdene langt 
fra er optimale. Men et af lyspunk-
terne er en sød sygeplejerske, der 
hedder Ditte:

 ”Senere kom hun hen til min seng 
med en karryret, som hun havde 
købt til sig selv for at undgå Rigs-
hospitalets kantinemad. Hun gav 

halvdelen af retten til mig, og jeg 
var vist ved at blive kvalt i de stærke 
krydderier efter lang tid på sonde-
mad. Men det var en gestus og en 
omsorg, jeg aldrig glemmer hende 
for. Det er fantastisk rart, at der 
stadig blandt de hvide piger – og 
drenge – er folk med menneske-
ligt og mentalt overskud, som føl-
ger deres egen næse og deres egne 
fornemmelser. De har det ikke så 
let i den hektiske hospitalsverden, 
har jeg senere erfaret. Men de er 
guld værd for os, der ligger i sen-
gene.” (Meiniche 2003).

En objektiv beskrivelse der fortæl-
ler, at patienterne tilbydes kaffe 
tre gange dagligt og tre måltider 
om dagen kan slet ikke rumme de 
bløde værdier. Det kan Anne Mei-
niches beskrivelse derimod. Hen-
des beskrivelse rammer én lige i 
hjertekuglen. Det handler nemlig 
ikke om, at der serveres kaffe. Det 
der er vigtigt er hvordan kaffen 
serveres.

I konvolutternes land
Den tredje historie handler om pen-
sionsudbetaling. Fra 1. januar 1995 

blev det obligatorisk, at udviklings-
hæmmede på amtslige døgntilbud 
skulle have pension. Nu fik menne-
sker, der var udviklingshæmmede 
penge på lommen. Eller fik de?

Vi var fire studerende ved Den 
sociale Kandidatuddannelse ved 
Aalborg Universitet, der besluttede 
os for at se nærmere på pensionsre-
formens betydning for udviklings-
hæmmede i amtslige døgntilbud. 
Undersøgelsen blev gennemført i 
1998. På det tidspunkt var det cir-
ka tre år siden, pensionsreformen 
var trådt i kraft. Undersøgelsen er 
i en redigeret udgave publiceret i 
bogen ”På besøg i konvolutternes 
land - om udviklingshæmmmedes 
mulighed for at bestemme selv.” 
(Hansen, et al. 1999).

I undersøgelsen spurgte vi de 
udviklingshæmmede selv, om hvad 
de mente om sagen:

Interviewer: ”Du får da pen-
sion?”
Beboer: “Nej, jeg kan ikke få det 
endnu, det kan jeg ikke. Kan 
jeg få det også?”
Interviewer: ”Jo, du får pension 
nu.”
Beboer: ”Nej jeg kan ikke få 
det, før jeg kommer ud af 
værk stedet. Det kan jeg ikke.”
Interviewer: ”Jo, så skal du have 
folkepension, men du får pen-
sion nu”
Beboer: ”Det ved jeg ikke. Det 
ved du, jeg får. Det ved jeg 
ikke.”
Interviewer: ”Jamen, hvor får 
du ellers penge fra?”
Beboer: ”Op fra løn, op fra kom-
munekontoret.”
Interviewer: ”Ja.”
Beboer: ”Det ved jeg ikke, om 
jeg får. Det, det ved jeg ikke.”
Interviewer: ”Jamen, så prøv og 
spørg.”
Beboer: ”Jeg ved ikke, om jeg 
kan få.”
Interviewer: ”Folkepension, det 
får du først når du bliver 67. 
Du får din almindelige pen-
sion nu.”
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Denne samtale mellem en udvik-
lingshæmmet beboer på et amtsligt 
botilbud og en interviewer giver et 
billede af, hvorledes disse menne-
sker opfattede deres pension. De 
var uvidende om eller usikre på, 
om de fik pension.

Nogle af beboerne kunne præ-
cis beskrive, at de ikke selv havde 
pengene i en pung på sig. Det  
var personalet, der bar deres pen-
ge i konvolutter og det var perso-
nalet, der afleverede beboernes 
penge i forretningen, når de var 
ude og handle. Derfor vidste be- 
boerne ikke om det var deres  
penge.

Følgende interview beskriver 
pro blemstillingen:

Interviewer: ”Hvem giver damen 
i forretningen pengene?”
Beboer: ”Det gør Janne, hun 
betaler for det, det gør hun.”
Interviewer: ”Hvad betaler hun 
med?”
Beboer: “Fra Elmelunden, fra 
en konvolut fra os af, dem skal 
hun betale til tøj til mig.”
Interviewer: ”Fra Elmelunden?”
Beboer: ”Ja, det er de penge, 
hun får i konvolut, de 20 kr., 
dem skal hun betale, til tøj til 
mig.”
Interviewer: ”Hvor får hun kon-
volutten fra?”
Beboer: ”Den får hun fra afde-
lingen, hun skal have penge 
med op, vi skal betale tøj og 
det.”
Interviewer: ”Hvor ligger pen-
gene?”
Beboer: ”I konvolutten.”
Interviewer: ”Hvor finder hun 
dem ude i afdelingen?”
Beboer: Ude i skuffen, fru 
Pedersen giver hende dem, 
det gør fru Pedersen, så får 
hun pengene i en konvo- 
lut, så skal hun betale for tøjet 
jeg passer, så skal hun be-
tale.”
Interviewer: ”Det skal hun be -
tale?”

En hardcore udgave af denne pen-
sionsreform kunne i en rå og usø-
det udgave uden bløde værdier 
komme til at se sådan ud:

Cirka 7000 voksne mennesker 
med handicap, der bor på amtslige 
botilbud fik 1. januar 1995 pensi-
on og fik dermed samme pensions-
mæssige vilkår som andre.

Interviewene med de handicap-
pede som det hele drejede sig om 
gav et andet og meget mere nuan-
ceret billede af virkeligheden. Jo, 
de havde fået pension, men flere 
af beboerne vidste det ikke. De 
havde bankbøger, betalte husleje, 
købte tøj, mad og ferierejser, men 
problemet var, at det i mange til-
fælde var personalet der ordnede 
alle pengesagerne uden de var 
involveret. Nogle af de handicap-
pede beboere troede, at det var 
institutionen eller personalet der 
betalte for de ting de fik fordi det 
var personalet der havde pengene 
i konvolutter og betalte for dem. 
Men i virkeligheden var det bebo-
ernes egne penge.  

Ud i livet
Den sidste historie handler om han-
dicappedes integration på arbejds-
markedet. Historien er fra det tid-
ligere Vestsjællands Amt, hvor der 
blev gennemført en omfattende 
organisatorisk og indholdsmæssig 
nytænkning af værdier, visioner 
og mål for indsatsen og for amtets 
konkrete tilbud indenfor revalide-
ring og erhvervs- og aktivitetscen-
tre. Vasac blev navnet på den nye 
organisation. I Vasac Sorø, på til-
buddet Regnbuen i Ringsted, der 
er et erhvervs- og aktivitetscenter 
for udviklingshæmmede, startede 
man i 2003 et nyt projekt. Pro- 
jektet er beskrevet i bogen ”Ud 
i livet” (Hansen 2003) og i ”Virk-
somheder med åbne arme” (Han-
sen 2006) Indtil 2003 havde Regn-
buen udelukkende tilbudt jobs 
på deres egne aktivitetscentre 
og beskyttede værksteder. Målet 
med det nye projekt var at Regn- 
buen også skulle tilbyde be- 
skyttet beskæftigelse uden for insti-
tutionelle rammer, så tæt på det 

almindelige arbejdsmarked som 
muligt.

I den efterfølgende evaluering 
er de kvantitative data blevet målt. 
Det er for eksempel en optælling af 
hvor mange, der har været i prak-
tik på en almindelig arbejdsplads 
og hvor mange der efterfølgende 
har fået beskyttet beskæftigelse i 
en almindelig virksomhed.

Men også i denne sammenhæng 
er de bløde værdier interessante. 
Det er vigtigt at indsamle, doku-
mentere og formidle de kvalitative 
kendsgerninger. Det er fortællin-
ger fra praksis hvor udviklings-
hæmmede arbejder i almindelige 
virksomheder. Det er først og frem-
mest de udviklingshæmmede med-
arbejders opfattelse af tingene. 
Flere af de udviklingshæmmede 
medarbejdere på Regnbuen der 
har været i praktik på en alminde-
lig arbejdsplads har efterfølgende 
fået fast beskyttet job i virksomhe-
den.

 
En af de udviklingshæmmede 
med arbejdere fra Regnbuen fik 
praktik plads på et kontor og blev 
efter følgende ansat fast i beskyt-
tet beskæftigelse på kontoret. På 
kon toret var hun beskæftiget med 
for skellige kontor- og serviceopga-
ver. Påfyldning af papir i kopima-
skiner, printere og telefax. Arbej-
det omfattede også opfyldning af 
papirhåndklæder på toiletter, tøm-
ning af papirkurve, påsætning af 
labels på kuverter, dække bord og 
rydde af i forbindelse med møder 
og tømning af opvaskemaskine. 
Hun var meget glad for at arbejde 
på kontoret og klarede arbejds-
opgaverne fint. Men der er ikke 
tvivl om, at det der virkelig havde 
betydning for hende var kontakten 
og det gode forhold til de ikke-
udviklingshæmmede kollegaer 
på kontoret. De tog virkelig godt 
imod hende. En af kollegaerne, 
som hun arbejdede tæt sammen 
med, var på ferie i udlandet med 
sin familie. Denne kollega sendte 
et postkort til hendes nye udvik-
lingshæmmede kollega. Det viste 
sig, at have meget stor betydning: 
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”Jeg har aldrig fået sådan et 
postkort før. Nej, hvor blev jeg 
glad. Synes du ikke det var pænt af 
hende?”

Til jul fik hun også en julehilsen 
med posten fra den øverste chef 
på kontoret, og dette julekort blev 
hun også meget glad for. 

Dette eksempel viser, at små ting 
kan have en kolossal betydning.

Formålet med denne artikel har 
været at illustrere hvordan man 
kan synliggøre og dokumentere 
sit arbejde ved hjælp af bløde vær-
dier. De tre af de fire historier 
stammer fra socialt og pædagogisk 
arbejde for mennesker med udvik-
lingshæmning, mens historien 
”To kaffe og en staveplade” hand-
ler om en familie der rammes af 
en ulykke. Hensigten med især at 
sætte fokus på handicapområdet 
er at vise de bløde værdiers beret-
tigelse og store betydning på han-
dicapområdet. Det gælder på dette 
område som så mange andre. Det 
er ikke så meget hvad man gør, 
der er vigtigt. Det er måden man 
gør det på, der betyder noget.  
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Så himmelsk anderledes
Ny og indtil nu eneste dokumentarfilm om børn som pårørende

Af Mette Knudsen.

Filmens sigte
”Jeg elsker ham præcist som han 
er, men jeg hader, at vores familie 
er så himmelsk anderledes”. Sådan 
begrunder 12-årige Rebecka, hvor-
for hendes groft handicappede lil-
lebror Jonathan ikke skal med, når 
familien skal være sammen med 
andre mennesker. Filmens sigte er 
at sætte fokus på den sårbare situa-
tion hvor børn bliver pårørende, 
fordi én i familien er ramt af en 
betydningsfuld lidelse eller handi-
cap. En situation som for de raske 
børn rejser en række fælles dilem-
maer og problemer. Og selvom 
ingen familiesituation er ens, og 
der er forskel på omstændighe-
der, diagnose og forløb – så giver 
filmen en følelsesmæssigt stærk og 
dokumentarisk indsigt i den van-
skelige og smertelige livssituation, 
som disse børn ofte står i.

I beskrivelsen af filmens Rebecka 
oplever vi hendes følelser af sorg og 

vrede over manglende tid fra for-
ældrene, fordi den handicappede 
lillebror dræner de fleste af deres 
kræfter. Der er også skammen 
over for kammeraterne og angsten 
for at blive mobbet og måske blive 
beskyldt for ikke selv at være nor-
mal. Og hvad er normalt? Svært 
at vide, når det unormale er det 
normale i ens egen hverdag. Men 
angsten for selv at være anderledes 
– er det ikke lige dét, som gør, at 
man bliver et nemt mobningsof-
fer? Og sidst men ikke mindst er 
der den forbudte følelse af ikke at 
kunne være disse tanker bekendt. 
For det er jo synd for Jonathan, og 
hun elsker ham jo inderligt.

Baggrund
”Så himmelsk anderledes” er ble-
vet til i et samarbejde mellem to 
forældre, som begge har oplevet, 
hvor svært det har været for deres 
børn at vokse op i en familie, der 

er ramt af et betydningsfuldt han-
dicap eller lidelse. Begge hold 
forældre har oplevet afmagten og 
problemerne i forhold til de øvrige 
søskende. De har erfaret, at dette 
problemfelt er et overset område, 
og at der f.eks. overhovedet ikke 
findes visuelt materiale om dette 
emne. På trods af at film, uden-
for enhver sammenligning, er det 
stærkeste medie overhovedet, for-
di det som intet andet medie kan 
gå ind og påvirke alle vores sanser. 
Samtidig. Billeder af ansigtsudtryk 
og stemninger, lyde, musik osv. 

Derfor ville lige netop en film 
med virkelige mennesker om 
denne ømtålelige og følelseslade-
de situation være indlysende som 
oplæg til debat for fagfolk og som 
anledning til samtaler inden for 
de ramte familier. ”Så himmelsk 
anderledes” er således den eneste 
eksisterende film om dette emne.

Børn med særlige belastninger
Søskende til handicappede og psy-
kisk syge børn og unge, er ofte en 
overset gruppe. Både i samfundet 
og i de nære omgivelser ja, endda 
ofte i familien selv.  Familiens ind-
sats i forhold til det handicappede 
barn er ofte så stor, at ingen knapt 
opdager den krise, hele familien 
befinder sig i. Og i skyggen kan 
angst og skyldfølelser let slå rod 
hos det ”normale” barn.   

”Præcist således har min yngste 
datter oplevet de sidste ti år af sit 
liv, hvor hun har måttet leve med, 
at hendes storesøster er svært psy-
kisk syg. Min yngste datter er nu 
kommet igennem de mange, store 
kriser og spørgsmål, som netop ”Mor siger, at jeg bekymrer mig alt for meget for Jonathan. Jeg ved ikke rigtig...”  
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teenage-årene byder på. En ”rejse” 
som filmens hovedperson Rebecka 
står midt i.

Filmen om Rebecka gav mig 
en stor mulighed for at omsætte 
nogle af de erfaringer, jeg som far 
til et psykisk sygt og et ”normalt” 
barn har gjort mig. Det sværeste 
af alt er, at man som forældre kun 
kan hjælpe til en vis grænse. Både 
i forhold til det syge barn - og i 
forhold til de livserkendelser, som 
søskende selv må igennem. Dette 
er netop kernen i ”Så himmelsk 
anderledes”: At vi alle nødvendig-
vis må komme til en forståelse og 
accept af de vilkår, som livet har 
givet os. Også når kærligheden gør 
ondt. Og når livsvilkår grundlæg-
gende ikke kan laves om - uanset 
hvor hårdt man kæmper, eller 
hvor højt man ønsker sig det. 

En erkendelse som betyder umå-
delig meget for hvordan vi bliver 
som mennesker, og ikke mindst 
for vores mulighed for at folde 
livet ud. Bitterhed, indeklemt 
sorg og mindreværd er følgesven-
de, som i bogstaveligste forstand 
indskrænker vor liv. Og for børn 
med særlige sociale og personlige 
belastninger er disse problematik-
ker naturligvis skærpede.” (René 
Bo Hansen, filmens instruktør & 
medforfatter).

Jonathan og Rebecka
Katarina Boberg, medvirkende & 
medforfatter har gjort disse er -

faringer: ”I 1998 fik jeg og min 
mand vort andet barn, Jonathan, 
som blev født med en svær hjerne-
skade. Efter chok, sorg og mindst 
20 forskellige speciallæger havde 
været involveret, fandt vi, at vor lil-
le dreng var en rigtig solstråle - til-
freds og glad med sit liv, totalt uaf-
hængigt af hvad vi andre så måtte 
mene om samme. Jeg, min mand 
og vor datter Rebecka, forelskede 
os hurtigt i denne lille ubegribe-
lige charmetrold. 

De første år reflekterede Rebec-
ka meget lidt over Jonathans han-
dicap. Hun elskede ham over 
alle bjerge, uden forbehold. Men 
da hun blev 9 år, kom tankerne, 
spørgsmålene og problemerne sni-
gende. Det tydeligste var hendes 
overdrevne omsorg for Jonathan 
og hendes rædsel for, at der skulle 
ske ham noget. Rebecka begyndte 
at spørge, om andre børn også 
var som Jonathan, eller om der 
var andre piger, som havde en lil-
lebror præcis som ham. Vi ledte 
blandt film og bøger, men fandt 
meget lidt og slet ingen film, hvor 
Rebecka kunne finde genkendelse 
for sine tanker og følelser. Senere 
efter nogle år, blev Jonathan mere 
en ”hjemme lillebror”. Hun ville 
ikke have ham med til idrætskamp, 
fløjtekoncert, skoleafslutning osv. 
Så småt indså vi, at Rebecka opfat-
tede sig som negativt anderledes 
og udpeget på grund af Jonathan. 
Og dér befinder vi os i dag. Min 

”Nogen gange vir-
ker det som om folk 
er bange for ham, 
som om han var et 
uhyre”. 

forhåbning er, at andre børn og 
unge vil kunne identificere sig med 
Rebecka og forstå, at det ander-
ledes ikke er farligt, at det ikke 
er synd for nogen, og at vi alle på 
hver vores måde er anderledes”. 

Distribution 
Filmen har premiere i december 
2008 og kan herefter købes via fil-
mens hjemmeside www.nordstjer-
nen.dk samt via mail: Stjernefilm@
mail.tele.dk

Filmen kan også ses via abonne-
ment på www.filmstriben.dk

Undervisningsmateriale 
I løbet af foråret 2009 vil dette blive 
lagt ud på www.nordstjernefilm.dk 
som et fælles skandinavisk initiativ 
omkring børn i ramte familier.

Instruktion: René Bo Hansen 
Manus: René Bo Hansen & 
Katarina Boberg
Foto: Thomas Frantzén
Klip: Leif Kristiansson
Musik: Christian Rønn 
Producent: Pimento Film 2008. 
Medvirkende: Familien Boberg  
Støttet af blandt andet: 
Det danske Filminstitut, 
Det svenske Filminstitut, 
Svensk TV1, Jascha.
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Børnefestival 
sætter gang i kreativiteten
Af Dorthe Lindahl.

Alle medarbejdere er en del af begi-
venheden, når børn fra hele Sønderjyl-
land med fysiske eller psykiske handi-
caps hvert år i maj besøger børnefesti-
valen på døgninstitutionen Posekær i 
Aabenraa. I år var temaet ”at rejse”.

Fra det øjeblik børnene krydser 
dørtrinet til børnefestivalen på 
Posekær, står alt i rejsens tegn. 
Her står stewardesserne på Pose-
kær Airlines parat til at tage imod 
nye passagerer, der vil en tur med 
rundt til en verden fuld af ople-
velser i USA, Grønland, Afrika og 
Kina. 

På rejsen kan børnene blandt 
andet få en smagsprøve på hval-
kød, som til forveksling ligner og 
smager som vandmelon, og røre 
ved isterninger, der er så kolde, at 
man skulle tro, de var hentet direk-
te fra indlandsisen. På prærien kan 
de fange bøfler med hulahopringe 
og pryde håret med indianerfjer.

Overalt på Posekær er der aktivi-
teter for de 250 gæster fra alle dele 
af Sønderjylland, der tager del i 
den årlige børnefestival. 

Teams på kryds og tværs
Inden det hele går løs, har alle 
medarbejdere haft travlt med 
forberedelserne for at finde på 
aktiviteter til årets rejsetema. På 
kryds og tværs af daglige opgaver 
er medarbejderne inddelt i teams, 
der udvikler idéer til hver deres 
del af rejsen. 

- Festivalen er en sjov og anderle-
des opgave, og man kan ikke und-
gå at blive grebet af den. Mange 

Linda Jessen (tv.) fra Grønlands-teamet fik besøg af Ane Neumann fra western-
teamet, da Posekær i anledning af den årlige børnefestival var forvandlet til alver-
dens rejsemål. Foto: Karin Riggelsen

bruger også deres fritid på at finde 
de helt rigtige ting til de forskel-
lige aktiviteter, fortæller pædagog 
Ane Neumann, der selv var en del 
af western-teamet.

- Vi får lov til at bruge vores krea-
tivitet på en helt anden måde end 
i det daglige og skal for eksempel 
finde ud af, hvordan vi indretter 
Grønland, så også børn, der sid-
der i kørestol kan være med, siger 
pædagog Linda Jessen, der på 
festivaldagen var trukket i eskimo- 
dragten og flyttet til det kolde 
nord. 

Hele Posekær er med
De to kolleger er enige om, at den 
særlige opgave, der involverer alle 
medarbejdere og kræver samarbej-
de på tværs af vanlige teams, bety-
der noget for fællesskabet.

- For mig giver det en stor glæde 
at se kreativiteten i de andre festi-
valteams. I hverdagen har vi hver 
vores opgaver, så festivalen er med 
til at give os et nyt indblik i, hvad 
vores kolleger laver i det daglige, 
forklarer Ane Neumann. 

- Det er sjovt at følge med i, hvad 
de andre finder på, og man tæn-
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ker ”fed idé”, når de har fundet på 
noget rigtig kreativt. Og så betyder 
det meget, at det er noget, hele 
Posekær er sammen om, fortæller 
Linda Jessen. 

- Alle betyder noget for teamet. 
For samtidig med at vi arrangerer 
festivalen, skal vi jo også tage os 
af de børn og unge, der bor på 
Posekær til daglig, så nogle passer 
beboerne, mens andre forbereder 
festivalen, fortsætter hun.

19 års erfaring
Årets festival var den 19. i rækken, 
og gennem årene er der blevet 
bygget viden op og samlet mange 
erfaringer. 

- De første år krævede det meget 
tid at forberede festivalen, men 
nu klarer vi den med et møde, 
hvor vi får den overordnede plan-
lægning på plads. Derefter klarer 
de enkelte teams resten, fortæller 
Ane Neumann, der har været med 
i alle årene. 

Hun synes hver gang, det er 
spændende at se, hvordan børne-
ne tager imod de kreativt udtænke 
aktiviteter. Et særkende ved Børne-
festivalen på Posekær er, at børne-
ne bliver inddraget i aktiviteterne 
og får brug for alle sanser. 

- Vi prøver at udfordre børnene, 
så de får en succesoplevelse og 
opdager at de tør noget, de ikke 
troede, de turde. I western-områ-
det er nogle børn for eksempel 
bange for at røre ved tøjdyrene for-
met som bøfler. De kigger længe 
på dem eller vender måske tilbage 
senere på dagen og overvinder sig 
selv og aer bøflerne. På den måde 
får de en sejr med hjem, forklarer 
Ane Neumann.  

Både nyt og genkendeligt 
Af samme grund byder festivalen 
hvert år på både nye og genkende-
lige aktiviteter, for måske har bør-
nene fået mod på at prøve noget, 
de ikke turde året forinden. Sam-
tidig skal der være nye elementer, 
som de ikke har oplevet før. Selv 
om børnene gerne må blive udfor-
dret, er der også nogle hensyn at 
tage. 

- Børnene kan være følsomme 
over for berøring og bryder sig 
måske ikke om at være tæt på 
andre mennesker eller blive malet i 
ansigtet. For dem kan en lille streg 
på hånden være oplevelse nok i sig 
selv. Andre bryder sig måske ikke 
om at røre ved de kolde isternin-
ger, vi har på Grønland. Så det 
gælder om at finde på udfordrin-
ger, der ikke går over det enkelte 
barns grænser, fortæller Linda Jes-
sen. 

Festivalen går på hæld, og Pose-
kær Airlines lægger an til landing. 
Medarbejdere og børn vender til-
bage til virkeligheden, indtil det 
igen går løs til næste år i maj.

Denne artikel har også været bragt i 
Aabenraa Kommunes personaleblad 
”Aabne Linjer”.

Fakta
Posekær er en døgninstitution 
for børn og unge fra 0-18 år 
med svære fysiske og/eller psy-
kiske funktionsnedsættelser. 
Der bor 25 børn på Posekær. 

Adressen er Posekærvej 20, 
6200 Aabenraa.

Posekær er en del af Børne-
handicapområdet under Børn 
& Skole. Børnehandicapområ-
det omfatter også Børnehuset 
Lille Kolstrup, der er special-
børnehave og aflastning.
 
På Posekær er der ca. 75 med-
arbejdere. Personalet består 
af pædagoger, social- og sund-
hedsassistenter, husassistenter, 
kontorpersonale, sygeplejer-
ske, fysioterapeut og pedel. 

Læs mere om Posekær på www.
boernehandicapomraadet.dk 
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Socialt Leder Forum:
Socialpædagogik skal være vidensfag

Af Ib Poulsen, formand for Socialt Leder Forum

Når man som borger har brug for 
hjælp fra det offentlige, er det vig-
tigste succeskriterium, at hjælpen 
svarer til behovet, og at kontakten 
til dem, som skal hjælpe, er så let 
og smidig som mulig. Borgeren 
interesserer sig nemlig ikke for, 
om det er sundhedsforvaltningen, 
familieafsnittet eller handicapen-
heden, der har ansvaret for at hjæl-
pe. Derfor er digitalisering af den 
sociale sektor afgørende, for Social 
IT er værktøjet, der kan sikre, at 
borgerne oplever – og får - en sti-
gende kvalitet i den sociale ind-
sats og sammenhæng mellem den 
sociale indsats og andre offentlige 
serviceydelser. 

Gode Social IT-værktøjer vil også 
gøre det lettere for den enkelte 
borger at få indsigt i sin egen sag 
og gøre sagsbehandlingen mere 
gennemsigtig, lige som det vil for-
bedre den enkeltes mulighed for 
at tage et større ansvar for sin egen 
situation samt styrke dialogen mel-
lem borger og myndighed og per-
sonale.

Endelig kan digitaliseringen af 
den sociale sektor for alvor være 
med til at hæve fagets status. For 
hvis pædagogerne tager tekno-
logien til sig, er socialfaglige it-
systemer tidens faglige svar på de 
voksende krav om at måle og veje 
praksis – og dermed en adgangsbil-
let til at gøre socialpædagogikken 
til et vidensfag. Jeg oplever nemlig 
dagligt, at arbejdet med Social IT 
åbner for en øget faglig bevidst-
hed, der fører til større faglighed 
og overblik. Risikoen for hovsaløs-

ninger falder ganske enkelt, når 
dokumentationen er i orden, så 
man får opbygget et systematisk 
blik for den enkelte borger

Social IT udvikler faget
Vi kommer derfor ikke uden om, 
at en digitalisering af den doku-
mentation, der foregår i det dag-
lige, er nødvendig både af hensyn 
til borgerne og af hensyn til fagets 
udvikling. 

Rigtigt mange pædagoger har 
prøvet at få en borger ind uden at 
få den opdaterede viden om bor-
geren – og dermed uden at vide, 
hvor man skal starte. Der er måske 
en handleplan, men den siger jo 
ikke noget om den aktuelle status 
og begivenheder. Det øger risiko-
en for fejlvisiteringer, og det bety-
der, at man ofte må starte ”forfra”. 
Og jeg tror ikke, der er en eneste 
socialpædagogisk arbejdsplads i 
Danmark, der ikke har erfaringer 
med fejlplaceringer, der skyldes 
manglende viden om borgerens 
egentlige behov. Heldigvis oplever 
jeg så til gengæld dagligt, at man 
slet ikke kan undgå at opleve fag-
lig stolthed, når man sort på hvidt 
kan bevise, at man har sat sig nogle 
mål, og at man har nået dem. Min 
erfaring siger mig også, at det er 
lettere at få opprioriteret de social-
pædagogiske tiltag, når man kan 
dokumentere sin viden og faglig-
heden. 

To indvendinger
Når pædagoger taler om digitalise-
ring, så bliver der ofte rejst to ind-

vendinger, nemlig at digitalisering 
giver mulighed for at bortrationa-
lisere medarbejdere og at kontrol-
lere dem, der er tilbage.

Der er da heller ingen tvivl om, 
at den største gevinst ved at digita-
lisere data er den hurtige adgang 
til opdateret viden om den enkel-
te bruger. Når folk først arbejder 
med det i praksis, oplever de, at 
de skal skrive mindre, og at de 
hurtigt kommer til at skrive mere 
præcist. Det sparer rent faktisk tid 
i hverdagen. Tid som i stedet kan 
gå til brugerne. At det så ligner et 
oplagt ”spare-objekt”, er jeg godt 
klar over. Men jeg tror på, at ratio-
naliseringsgevinsten bliver overført 
til flere varme hænder.  I virkelig-
heden er det vel også ligegyldigt? 
For som pædagoger må vi vel først 
og fremmest se på, hvad det kan 
give borgeren? Hvis vi kan bruge 
mindre tid på skrivearbejdet, hvad 
kan det så give beboerne? Her må 
enhver lille grad af øget livskvalitet 
tælle, og jeg er sikker på at digita-
liseringen giver bedre service og 
bedre og mere tilfredse pædago-
ger. 

Så er det selvfølgelig også de 
kolleger, der mener, at der er et 
kraftigt element af kontrol i al den 
dokumentation, som vi skal udar-
bejde. Men min opfattelse er nu 
engang, at det altid er sjovere at 
arbejde med temaer og områder, 
der er så vigtige, at de kan og bliver 
kontrolleret. Kontrollen er jo også 
en sikkerhed for at store skandaler, 
som dem er oplevet på Strandvæn-
get eller i Københavns Kommune, 
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kan undgås. Derudover er det min 
erfaring, at behovet for kontrol fal-
der, når man kan dokumentere og 
gøre det åbent.

Nej til omsorgssystemer
Med de Social IT-systemer vi har 
til rådighed i dag, kan vi vise kom-
munerne, hvordan man kan lave 
målinger på det her område. Det 
er også nødvendigt, for nogle kom-
muner overvejer desværre at over-
føre systemerne fra ældreområdet 
til det socialpædagogiske område; 
min anbefaling til kommunerne 
er at overføre de socialpædago-
giske værktøjer til ældreområdet 
i stedet. Alt andet vil være synd 
og skam, for vi er allerede nået 
så langt. Det store fokus vi ser på 
Social IT i disse år er udtryk for, 
at den rationaliseringsproces, som 
alle forvaltninger har været igen-
nem i de sidste 10 år, nu er nået 
til den socialpædagogiske praksis 
som en del af velfærdsministerens 
digitaliseringsplan. 

Men bag denne proces ligger 
også en faglig udviklingsproces. 
Metoder og værktøjer har i vist 
omfang skulle ændres eller juste-
res, og det arbejde pågår stadig. 
Men nu har vi gode brugbare syste-
mer, og så gælder det blot om at 
sikre sig, at fagligheden stadig føl-
ger med. Den fremtidige udvikling 
af IT- værktøjerne skal derfor fort-
sat ske med størst mulig inddragel-
se af de fagfolk, der arbejder med 
praksis. 

Netop den arbejdsmetode har 
været med til at sikre, at Social IT 
har udviklet sig fra at være it-løs-
ninger som alle andre til at være 
et praktisk stykke værktøj, der bør 
være i alle socialpædagogers værk-
tøjskasse. 

 

På de næste 10 sider
refereres fra
Mellemlederkonferencen
den 9.-10. oktober 2008
på Hotel Nyborg Strand
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Bekymret formand:
Hvor kommer fremtidens sociale ledere fra?

Af Per Roholt.

Mellemlederkonferencen
Skal man tro debatten på mel-

lemlederkonferencen på Nyborg 
Strand den 9. og 10. oktober, så 
står de nuværende mellemledere 
ikke i kø for at overtage deres 
nuværende leders job, når han 
eller hun går på pension i løbet af 
de næste 5-7 år.

Og det er bekymrende, mener 
formanden for Socialt Leder Fo -
rum, Ib Poulsen:

- Det er både interessant og 
bekymrende, at så få af de 230 
mellemledere på konferencen gav 
udtryk for, at de er parat til at blive 
forstandere og ledere. I løbet af de 
næste 5-7 år skal der ske en vold-
som udskiftning i antallet af lede-
re. Så er det da tankevækkende, at 
mellemlederne, fremtidens poten-
tielle ledere, på forhånd takker nej 
tak til at træde et trin op i ledel-
seshierarkiet. Uanset om det er et 
generationsfænomen, et udtryk for 
et behov for bedre efter- og videre-
uddannelse eller noget helt tredje, 
så rejser det i hvert fald spørgsmå-
let om, hvorvidt vi i fremtiden kan 
rekruttere ledere fra socialpædago-
giske kredse, eller om udviklingen 
peger i retningen af flere profes-
sionelle ledere, der kommer ind i 
faget med ledelse og ikke socialpæ-
dagogikken som deres spidskom-
petence, siger Ib Poulsen, formand 
for Socialt Leder Forum.

Mellemledere siger nej til 
forstanderrollen
Spørgsmålet blev rejst i forbindel-
se med paneldebatten på førsteda-

gen, blandt andet da Lars Nielsen, 
forstander på pensionatet Hule-
gården, Region Hovedstaden, og 
socialpædagog med diplom i leder-
uddannelse, satte fokus på proble-
met. Han så det som et kæmpepro-
blem, at der ikke er flere mellem-
ledere, der tager handsken op og 
ser sig selv som fremtidens ledere.

- På et tidspunkt er ledelse gået 
hen og blevet et fag, sagde Lars 
Nielsen, og konsekvensen af den 
tankegang vil være flere jurister og 
DJØF’ere som ledere af de sociale 
tilbud.

- Men nu handler det for mig at 
se igen om faglig ledelse, og derfor 
skal ledelsen være socialpædago-
ger. Derfor skal vi dyrke mellem-
lederne og søge efter dem, der vil 
være fremtidens ledere, påpegede 
Lars Nielsen.

Ikke alle dagens oplægsholdere 
var dog helt enige i den konklu-
sion.  Klaus Kasper Kofod, lektor 
i pædagogisk sociologi på DPU og 
forsker i ledelse i den sociale sek-
tor, nævnte, at nye strukturer og 
organisationsformer kan føre til 
behovet for andre ledertyper:

- Vi ser i dag mange større insti-
tutioner, forskellige organisations-
former og nye ledelsesformer. Hvis 
mellemlederen ser sig selv som det 
faglige fyrtårn, og man løfter den 
administrative og den strategiske 
opgave ud af organisationen, så er 
det jo ikke nødvendigvis indlysen-
de, at det er en socialpædagog, der 
skal være leder af en institution, 
sagde Klaus Kasper Kofod. Han 
påpegede samtidig, at hvis social-

pædagoger VIL være fremtidens 
ledere, så tyder meget på, at de 
nødt til at styrke deres kompeten-
cer på det administrative og stra-
tegiske område, da det er her, de 
fleste selv oplever, at de er svage. 

 - Det er nok nødvendigt, hvis 
de vil kunne byde ind på lederstil-
lingerne på de mange forstander-
løse institutioner i de kommende 
år, hvor de vil få konkurrence fra 
andre faggrupper, mente Klaus 
Kasper Kofod.

Debatten bølgede 
Efterfølgende bølgede debatten 
videre ved cafebordene i salen, 
hvor spørgsmålet, om betydnin-
gen af, hvorvidt en leder behøver 
at være socialpædagog, blev vendt 
og drejet.
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- Det fyldte meget ved vores 
bord, sagde Klaus Kasper Kofod, 
der blev bakket op af Mette Marie 
Langenge.  Den afsluttende panel-
debat gav intet entydigt svar på, 
hvor udviklingen kan og bør bevæ-
ge sig hen, men viste spændvidden 
i holdningerne:

Gitte, Skanderborg: Jeg er måske 
en af de få, der gerne vil være for-
stander for jer alle sammen. Det 
kan man jo godt blive lidt bekym-
ret over. Jeg er også een af dem, 
som ikke er socialpædagog. Men 
det betyder ikke, at jeg ikke er fag-
lig. Faglighed for mig er, at jeg har 
valgt ledelse som mit arbejdsliv. 
Jeg synes, at vi skal lade være med 
at køre fagkamp men betragte 
ledelse som et fag. Jeg siger aldrig, 
at jeg er ergoterapeut, men at jeg 
er leder!

Joan, Ishøj: Jeg vil ikke være en del 
af en statistik, der siger, at jeg ikke 
vil være leder. Jeg leder et hjem-
mevejlederteam. Men institutions-
leder, nej, det vil jeg ikke være!

Gitte: København: Jeg er afdelings-
leder i en klub, der beskæftiger sig 
med ungdomsuddannelse. Hvis 
jeg skal være leder, så skal jeg være 
viceforstander, og så mister jeg 
kontakten med eleverne. Men jeg 
blev pædagog for at være sammen 
med eleverne - ikke for at være 
leder.

Dagens tre paneldeltagere var da 
heller ikke enige i spørgsmålet.

Mette Marie Langenge, HK 
Kommunal: Hele det offentlige 
rum køres i dag efter en markeds-
styringsmodel, som aldrig er set 
lignende før. Ledelseshierarkiet er 
suspenderet og erstattet af et sty-
ringshierarki, hvor den overordne-
de ledelse kan vaske hænder, hvis 
den enkelte institution ikke klarer 
sig. Jeg tror, at man skal kunne for-
stå styringssystemerne rigtig godt 
– kunne forhandle opadtil og tale 
sproget. Derfor kunne jeg godt 
forstille mig flere forstandere, der 
kan tale styring eller rettere styring 

midt imod og skaffe de rammer, 
som der er brug for, sagde Mette 
Marie Langenge. 

Klaus Kasper Kofod, DPU: Mere 
komplekse ledelsesopgaver er ble-
vet lagt ud på de enkelte institu-
tioner. Derfor er institutionerne 
mere komplekse end før i tiden. 
Det trækker på behovet for, at man 
kan noget ledelsesfagligt. For mig 
at se, kan man godt være både fag-
ligt dygtig og god til ledelse. Men 
er det VIGTIGT, at man har dybt-
gående kendskab til det fagom-
råde, som man er leder for? Eller 
er ledelse blevet så fagligt, at det 
er lige meget, om man leder en 
byggelegeplads, en skole, en insti-
tution eller en teknisk forvaltning. 
Jeg har ikke lyst til at give svaret, 
for min mening er ikke bedre end 
jeres!

Lars Nielsen, Hulegården: Der er 
beslægtede faggrupper, som ikke 
er fremmede for at arbejde med 
mennesker. Men jeg har svært ved 
at se én fra politstudiet i Køben-
havn komme ud og føre sig frem, 
som en der skal arbejde med men-
nesker. I vores kreds er der også 
psykologer, socialrådgiver, osv, og 
det er der ingen problemer med. 
Men deres fokus er jo også at arbej-
de med mennesker. Ledelse er 
ikke et fag, det er noget manage-
mentteorierne har gjort det til!

En forsigtig konklusion
Formanden for Socialt Leder Forum, 
Ib Poulsen, konkluderede selv oven på 
debatten:

- Det vigtigste for mig er, at en 
leder skal kunne skabe tillid hos 
pårørende, medarbejdere og bru-
gere. Den tillid skal være bygget på 
faglighed. Og så tror jeg, at det er 
vigtigt, at etikken er i orden, at vi 
har den samme professionelle etik. 
Der går skellet nok for mig ved den 
DJØF-agtige tilgang, der er bygget 
på økonomi, regler og kontrakter. 

Ib Poulsen, du er jo en af de forstan-
dere, som selv forlader jobbet inden for 
en overskuelig årrække. Hvorfor valgte 

du i sin tid at blive forstander?
Jeg valgte selv for mere end snart 

25 år siden at blive leder, fordi jeg 
ikke kunne lide den type leder, 
som fandtes. Hvis jeg ville have 
noget ændret, måtte jeg selv blive 
leder.

Kan du forstå de mellemledere, som på 
forhånd takker nej i dag?

Både ja og nej. Jeg ville jo selv 
gøre anderledes, men måske der 
er sket et generationsskifte, hvor 
det for mange ikke er naturligt at 
gøre lederkarriere. Vi uddanner i 
dag dygtige pædagoger, der lærer 
at være kritiske, både over for deres 
egen indsats, men også over for det 
enkelte tilbuds indsats. Det harmo-
nerer måske ikke så godt med at se 
sig selv i rollen, som den der bliver 
kritiseret som leder? Endelig tror 
jeg at mange opfatter lederrollen 
som meget stor, fordi lederen har 
så mange opgaver. Det skræmmer 
måske nogen fra at se sig selv som 
den ene person, der skal løfte hele 
opgaven. Her kan løsningen være, 
som vi hørte det fra blandt andet 
Hulegården, at arbejde med fx 
faglige ledere, der får ansvar for 
bestemte områder eller delt ledel-
se, som det efterhånden praktise-
res mange steder.  

Hvis du skulle vælge i dag, ville du 
så stadig tage et lederjob som for-
stander?

Spørgsmålet er jo lidt teoretisk, 
men ja, det ville jeg. Men jeg ville 
gøre det med en anden argumen-
tation. I dag ville jeg gøre det, for-
di det er en god måde at få indfly-
delse på og en god måde at være 
med til at gøre den faglige ledelse 
endnu bedre.
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Cafedebat på Mellemlederkonferencen:

Tre vinkler på fremtidens 
mellemlederrolle
Af Per Roholt.

Årets cafedebat på Socialt Leder 
Forums mellemlederkonference på 
Nyborg Strand blev skudt i gang af 
tre kapaciteter på offentlig ledelse. 
Deres rolle var at give deres bud på 
udfordringerne for mellemlede-
ren. Panelet, en forsker, en fagfor-
eningskonsulent og en forstander, 
gav hver deres meget forskellige 
indspark til debatten.

Forskeren: 
I skal uddanne jer
Inden for de næste 10 år går ca. 
halvdelen af lederne i den offent-
lige sektor på pension. Mængden 
af forstanderløse institutioner vil 
vokse støt og roligt i de næste 5-7 
år. Traditionelt har lederne kastet 
sig ud i lederrollen med dødsfor-
agt uden på forhånd at være rustet 
til opgaven. Spørgsmålet er nu om 
morgendagens ledere er blevet 
bedre til at skaffe sig de nødven-
dige kvalifikationer – og om nogen 
overhovedet ønsker at tage over, 
når den gamle garde træder af?

Det var to gennemgående tema-
er i forskeren, Klaus Kasper Kofods 
oplæg, hvor han startede med at 
fremhæve, at VK-regeringen siden 
2005 faktisk har sat et usædvan-
ligt fokus på ledelse og med det 
seneste regeringsprogram, Kvali-
tetsreformen og Trepartsforliget 
understreger behovet for, viljen til 
og hensigten om, at fokusere og 
stille krav om uddannelse af ledere 
i offentlige institutioner.

Klaus Kasper Kofod, der er lek-
tor i pædagogisk sociologi på DPU 
og forsker i ledelse i den sociale 
sektor, har derfor, blandt andet i 
samarbejde med SL, set nærmere 
på, hvordan det så rent faktisk ser 
ud med efter- og videreuddannelse 
af lederne. 

Hans konklusion var derfor lidt 
nedslående, at der trods de gode 
viljer stadig ikke er sket meget.  
Blandt andet pegede han på tal, 
der viser, at selv om mange offent-
lige ledere har brugt deres MUS-
samtale til at tale om udvikling, så 
er der kun i de færreste tilfælde 
kommet noget meget konkret ud 
af samtalerne:

Tallene viser blandt andet, at 
• 61 % haft MUS inden for de 

seneste to år
• 72 % af lederne har drøftet 

udvikling med deres chef på 
møderne

• 32 % af MUS har medført en 
personlig udviklingsplan

• 67 % har ikke drøftet konkre-
te aktiviteter

- Min tolkning er, at tendensen 
fra min egen undersøgelse i 2004 
ikke har rykket sig. Mange steder 
prøver man ikke at ruste folk til 
at gribe lederjobbet. Dette er en 
ledelsesopgave, som der ikke bli-
ver set nok på og gjort nok ud af, 
mener Klaus Kasper Kofod.

Tallene viser også, at behovet 
for lederuddannelse er stort. Fx 
efterspørger 90 % af institutions-

lederne lederuddannelse, og 39 % 
mener, at deres efteruddannelse 
i ledelse er mangelfuld, mens 8 
procent siger, at der ikke sker en 
systematisk opfølgning på deres 
kompetenceudvikling.

- Mange mellemledere er ikke 
klædt meget på til at overtage 
ledernes stillinger, selv om mange 
af de nuværende ledere går fra i 
de kommende år, konkluderede 
Klaus Kasper Kofod blandt andet i 
sit indlæg.

Læringsformer på døgninsti-
tutionsområdet:
Hvor får lederne deres kom-
petencer fra?

Kurser og uddannelse
• interne kurser på arbejds-

pladsen 62 %
• eksterne kurser udenfor 

arbejdspladsen 23 %
• AMU kurser 5 %
• Længerevarende formelle 

uddannelser 5 %

Læring på jobbet
• Sidemandsoplæring 31 %
• Nye arbejdsopgaver 22 %
• Mentor 19 %
• Møder på arbejdspladsen 

12 %
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Konsulenten: 
Sæt fokus på innovation
Intet af det der bragte dig succes i 
fortiden vil gøre det i fremtiden. 

Med et citat af den tidligere 
bestyrelsesformand og administre-
rende direktør i Hewlett Packard, 
Lewis E. Platt, satte Mette Marie 
Langenge, ledelseskonsulent i HK 
kommunal, fokus på behovet for 
som leder at være innovativ og 
kreativ.

- Selv om innovation er et buzz-
word, så skal I være innovative lige 
som virksomhederne, sagde Mette 
Marie Langenge, der samtidig 
kom med et eksempel på, hvordan 
man som offentlig leder kan være 
innovativ: 

For nogle år siden bemærkede 
en forstander på en døgninstitu-
tion for voksne psykisk handicap-
pede, at beboerne blev meget 
glade, når de fik et kort til jul fra 
venner og pårørende. Han under-
søgte så, hvor mange der egentlig 
fik julekort, og opdagede, at op 
mod halvdelen af beboerne aldrig 
havde kontakt med verden uden 
for institutionen. Han satte derfor 
medarbejdere til at gennemtrevle 

beboernes fortid for at finde en 
person, der havde betydet noget 
for beboeren og som var villig til at 
sende et fødselsdagskort en gang 
om året. Det lykkedes i hvert eneste 
tilfælde medarbejderne at finde en 
nabo, en værkstedsleder, et fami-
liemedlem eller andet, der sagde 
ja til at være med, og det udviklede 
sig til, at beboerne begyndte at få 
postkort til fødselsdage, men også 
ved andre højtider og i flere tilfæl-
de også besøg.

- Det er en fantastisk historie, en 
rørende historie. Vi, der ikke er i 
jeres verden, bliver meget rørt, når 
vi hører sådan noget Det, I laver, 
er nemlig forfærdeligt interes-
sant, og I kan lave innovation, der 
tager os andre til hjertet, mener 
Mette Marie Langenge, der til 
daglig er projektleder i Væksthus 
for ledelse, et samarbejde mellem 
arbejdstagere og arbejdsgivere i 
det offentlige.

Læs mere om ledelse af kreativitet 
og innovation eller test innova-
tionsklimaet på din arbejds- 
plads: 
http://www.lederweb.dk/wm140905

10 gode råd 
- til ledere, der gerne vil forny 
hverdagen
Landets offentlige ledere er 
un der pres for at kunne levere 
bedre og billigere velfærdsydelser 
endnu mere effektivt. Det kræver 
ikke blot styr på sagerne i klas-
sisk forstand, men også evnen til 
at inspirere og udvikle sin orga-
nisation og tænke nyt. 20 ledere 
fra kommuner og regioner har i 
samarbejde med Kaospiloterne 
og Væksthus for Ledelse udviklet 
viden om mulighederne for inno-
vation i deres organisationer. 
Resultatet er 10 enkle veje til, 
hvordan ledere i kommuner og 
regioner kan skabe innovation 
i deres hverdag. De 10 veje præ-
senteres i hæftet: ”Innovation 
i hverdagen. Praktiske råd til 
offentlige ledere der gerne vil gå 
nye veje.” Her er de 10 gode råd i 
overskriftsform:
1. Beskriv det, du drømmer om - 

ingen tænder på tomme visioner
2. Opdag din egen organisation - 

lad forundring føre til forandring
3. Skaf tid og ro til at tænke nyt - 

intet kan spire i hverdagens travl-
hed

4. Vend ydre pres til egen ambiti-
on - kriser kan fremme opfindsom-
heden

5. Stjæl med stolthed - ingen har 
patent på bedre velfærd

6. Bryd de vante rammer - skab 
innovationsvenlige situationer

7.  Giv andre lyst og mod til at 
tænke nyt - innovation kommer 
efter tillid

8.  Lad medarbejderne folde ide-
erne ud - aktivér alle kreative 
ressourcer

9.  Bring forskelligheder sammen 
- homogene grupper fornyr sig for 
langsomt

10. Slip kontrollen for en stund - 
forsøgte du ikke, har du fejlet

Læs mere på 
www.vaeksthusfor ledelse.dk/
wm140344
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Forstanderen:
I skal uddelegere 
Hvis svaret er selvstyre, hvad er 
så spørgsmålet? Forstander Lars 
Nielsen fra pensionatet Hulegår-
den under Region Hovedstaden 
er socialpædagog med diplom i 
lederuddannelse. I sit indlæg cirk-
lede han omkring forholdet mel-
lem krav, organisation og ledelse 
på det moderne sociale tilbud. 

- Kan man forestille sig selvledel-
se, der på sigt gør ledere som jer 
– og mig – overflødige, sagde Lars 
Nielsen og beskrev de sidste mange 
års udvikling i mellemlederollen:

For 20 år siden var der mange 
flere mellemledere på de sociale 
tilbud, men de var kun leder af 
navn, ikke af gavn. Man efter-
spurgte ikke ledelse, men ansvar, 
som Lars Nielsen udtrykte det.  I 
80´erne og 90´erne fik vi mål- og 
rammestyring, hvilket gav en kon-
tur af fremtidens lederrolle. Afde-
lingslederne og stedfortræderne 
fik mulighed for at skabe sig ledel-
sesrum, men som regel indgik de 
stadig som en del af normering.

- Og sådan er virkeligheden sta-
dig mange steder, mente Lars Niel-

sen, der har forsøgt at gå en anden 
vej på sin arbejdsplads ved at ind-
føre faglige ledere. Ud af en leder-
gruppe på fire består Hulegårdens 
ledelse således af forstanderen, 
stedfortræderen og to faglige 
ledere, der har fået et veldefineret 
fagligt ansvarsområde, som de skal 
varetage. Desuden er der indført 
selvledelse og centrale ansvarsom-
råder er uddelegeret til medarbej-
derne. Der er fx en medarbejder, 
der står for hele tjenesteplanssyste-
met, lige som en mentorordning 
er styret af en menig medarbejder.

- Decentral uddelegering er 
vejen frem lige nu, specielt i for-
hold til den blinde dokumentati-
onsstrategi, der er lagt ned over de 
sociale tilbud, mente Lars Nielsen, 
der dog advarede om, at selvle-
delse har en ond sjæl. Nogle trives 
og nogle mistrives med selvledelse. 
Når vi udstyrer hjemmehjælperne 
med bærbare computere, så jub-
ler den ene over at kunne kom-
munikere med kolleger, mens den 
anden synes, det er udtryk for kon-
trol – og den tredje holder op!

Lars Nielsen pegede dog også 
på, at selvledelse og faglige ledere 

langt fra er løsningen på alt eller 
løsningen til alle tider. Lige nu er 
det løsningen, men om tre år skal 
vi måske til at tænke ledelse helt 
anderledes igen. 

- Spørgsmålet er derfor også, 
hvad der kommer til at afløse selv-
ledelse på sigt?

Hvis spørgsmålet er, om selvle-
delse kan være en måde at fralægge 
sig ansvaret på, - at undgå konflik-
ter og blot flyde med strømmen - 
så skaber det ingen fornyelse. Men 
hvis spørgsmålet er, hvordan frem-
tidens socialpædagogiske organi-
sation bæres af idealer om et godt 
borgerliv, et godt arbejdsmiljø og 
en tro på fremtiden, hvor der er 
plads til alle, så gælder det om at 
samtale, beskrive, argumentere, 
skabe dialog m.v., så kan selvle-
delse være en del af svaret. For den 
nysgerrige handler det dog om at 
prøve at forstå, hvad der kommer 
efter, sagde Lars Nielsen, forstan-
der på Hulegården.
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Velfærdsministeriet:
Kritik må bruges som løftestang
Af Per Roholt.

Avancerede it-løsninger, der sætter 
brugerne i stand til at kommuni-
kere med omverdenen. Det er en 
del af udviklingen på fremtidens 
botilbud. I hvert fald ifølge cand.
jur Karin Ingemann, der er kon-
torchef i Velfærdsministeriets han-
dicapkontor. 

IT-projekt skabte international 
opsigt
På mellemlederkonferencen i 
So ci alt Leder Forum berettede 
hun, hvordan et dansk projekt, 
Handi cap og IT, har vakt stor 
inter national opmærksomhed på 
en netop overstået konference for 
videnspersoner fra hele verden. I 
projekt Handicap og IT har bebo-
erne på bostederne Frørupgård 
Allé og Jonstrupvang i et par år 
eksperimenteret med at anvende 
IT som kommunikationsredskab. 
Beboerne e-mailer, surfer på Inter-
nettet, opbygger digitale billed-
mapper og Skyper nu på livet løs 
med hinanden, familie og ven- 
ner.

- Det er på tide at skabe nye visi-
oner, finde nye veje at gå, og det 
kan teknologien være med til at 
hjælpe os med, påpegede Karin 
Ingemann, der samtidig bekla-
gede, at udgangspunktet for en 
dialog om udvikling af landets 
botilbud har vanskelige vilkår i en 
tid, hvor medierne har fokuseret 
så meget på problemerne på en 
række specialtilbud som Strand- 
vænget, Bostedet Sjælør og Tokan-
ten.

- Men vi må bruge sagerne som 
løftestand for udvikling, sagde 
Karin Ingemann, der samtidig satte 
fokus på en række dilemmaer, som 
den sociale sektor er nødt til at 
forholde sig til, hvis man vil skabe 
bedre botilbud i fremtiden. Udfor-
dringen består først og fremmest i 
den generelle udvikling, hvor sam-
fundet er blevet mere individuali-
seret. Jeg´et fylder mere, og vi stil-

ler som borgere, uanset handicap 
eller ej, krav om skræddersyede 
løsninger. Borgerens fokus er på 
rettigheder, og den enkelte med-
arbejder i den offentlige sektor 
oplever, at han eller hun har min-
dre tid og mere stress. For livet skal 
leves fuld ud, og vi skal realisere os 
selv – helst hele tiden.

- Selv om det er generelle ten-
denser, spiller det ind på den 
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arbejdsplads og dagligdag, som I 
har, mente Karin Ingemann, der 
påpegede, at de generelle ændrin-
ger i samfundet skaber en række 
dilemmaer:
• Institutionsbegrebet er afskaffet, 

men lever tankegangen endnu? 
• Småt er godt eller hvad? Større 

tilbud giver flere muligheder, 
men hvor går grænsen?

• Klient eller medborger? Vi 
arbejder for en klienttilgang, 
men reelt kan det være svært at 
skelne mellem den bolig og den 
service, som borgeren får.

• Vi stiller krav om ledelse, men 
får ledelsen et ledelsesrum? Er 
der et reelt rum, hvor lederne i 
det offentlige kan udøve deres 
ledelsesgerning?

• Råderum, roderum? Hvor meget 
selvbestemmelse vil vi egentlig 
give borgerne? Det er borgerens 
egen bolig, men hvor meget må 
den enkelte borger rode? Hvor 
går grænsen?
- Det er dilemmaer, som vi er 

nødt til at forholde os til, mente 
Karin Ingemann.

Veje til et godt liv i egen bolig
I 2005 nedsatte ministeriet en 
arbejdsgruppe med repræsentan-
ter fra KL, Danske Regioner, de 
centrale personaleorganisationer, 
DSI og Socialministeriet for at bely-
se, hvordan ledelse og medarbej-
dere i boformer kan sætte fokus på 
etik, værdigrundlag og kompeten-
ceudvikling og få det indarbejdet 
som et praktisk fundament i det 
daglige arbejde. Desuden skulle 
arbejdsgruppen få et overblik over 
arbejdet med etik, værdigrundlag 
og kompetenceudvikling i bofor-
mer efter servicelovens § 107 og § 
108 samt tilsvarende tilbud efter § 
105 i almenboligloven. Resultatet 
af arbejdsgruppens indsats blev 
i oktober 2007 publiceret i rap-
porten, ”Veje til et godt liv i egen 
bolig”, hvor arbejdsgruppen har 
opstillet en række pejlemærker 
for, hvad der kan have indflydelse 
på, om en beboer får mulighed 
for et godt liv på egne præmisser 
i botilbud:

• Selvbestemmelse og indflydelse 
– dit liv.

• Eget hjem og privatliv - ”råde-
rum og roderum”.

• Mulighed for at kommunikere 
på egne betingelser.

• Daglige stimuli: Udfordringer i 
forhold til ønsker og behov.

• Indflydelse på, hvor og med 
hvem man bor.

• Rumme forskellighed og hånd-
tere forskellig rummelighed.

• Tryghed i hjemmet.
• Plads til spontanitet.
• Kultur på arbejdspladsen præget 

af åbenhed og respekt samt etik 
og værdier.

• Høj grad af faglighed i indsat-
sen.

• Politisk bevågenhed.

- Disse pejlemærker er ingen facit-
liste men gode at arbejde med, for 
man kan tilrettelægge indsatsen 
ud fra, hvad der skal styrkes, sagde 
Karin Ingemann og gav eksempler 
på, hvordan Velfærdsministeriet i 
2008 tog en række initiativer, der 
skulle understøtte arbejdet med 
pejlemærkerne, lige fra forsøg med 
kompetenceudvikling i botilbud, 
borgerstøttet personlig assistance, 
uddannelse af beboere i medbor-
gerkompetencer og kommunika-
tionsprojektet på Frørupgård Allé 
og Jonstrupvang, der efter planen 

skal udbredes til yderligere fem 
botilbud i vinteren 2008. 

I 2009 har Velfærdsministeriet 
også en række initiativer, der har 
betydning for fremtidens botilbud.

- Først og fremmest skal vi have 
ratificeret FN Konventionen om 
handicappedes rettigheder, hvor 
vi håber på at få hjælp til at få over-
sat konventionen til et redskab for 
de mennesker, der har kommuni-
kative vanskeligheder, sagde Karin 
Ingemann. Hun bebudede også, 
at ministeriet vil se nærmere på 
praksis i forbindelse med botilbud  
til kriminelle udviklingshæmme-
de, eva luere anvendelsen af de 546 
mio. kr. i BOHANDI-puljen, hvor 
målet var at renovere en række 
utidssvarende botilbud, følge op 
på resultaterne af Tilsynsundersø-
gelsen og iværksætte forsøg med 
BPA, borgerstøttet personlig assi-
stance, til mennesker med udvik-
lingshæmning, lige som ministeriet 
vil have fokus på efteruddannelse i 
forhold til Trepartsaftalen.
• Læs mere om arbejdet med 

implementering af informations- 
og kommunikationsteknologi 
til mennesker med handicap på 
www.handicapogit.dk

• Læs mere om ”Veje til et godt liv i 
egen bolig” på www.social.dk/net-
publikationer/2007/11122007/
pdf/11122007.pdf
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Filosoffen Jørgen Husted:
Vi skal sætte etikken i højsædet
Af Per Roholt.

Et væsentligt kvalitetsaspekt af socialar-
bejdet er socialarbejderens etiske bevidst-
hed og evne til at forsvare og begrunde 
sine handlinger etisk.

Jørgen Husted, lektor i filosofi 
Aarhus Universitet, fhv. medlem 
af Etisk Råd og medlem af Etisk 
Udvalg under SL lagde hårdt ud 
på Mellemlederkonferencen på 
Nyborg Strand, hvor han fra mor-
genstunden på første dagen greb 
fat i etikken som omdrejnings-
punkt for mellemlederens opga-
ver.

Med udgangspunkt i krigsfil-
men, Saving private Ryan, forkla-
rede Jørgen Husted, hvordan den 
gode mellemleder, lige som hoved-
personen i filmen, der som ung 
bliver reddet fra krigens helvede, 
bør kunne svare positivt på spørgs-
målet, har jeg været et godt men-
neske, når livet går på hæld. For 
etikken og moralen er kernen i det 
socialpædagogiske arbejde, mener 
Jørgen Husted. Som socialpæda-
gog har man tilmed både ansva-
ret for at leve sit eget liv og ansva- 
ret for andre menneskers liv. Det 
er et kald, en opgave, der forplig-
tiger.

Livets store spørgsmål
Jørgen Husted greb fat i livets tre 
store spørgsmål:
• Det etiske spørgsmål, hvordan 

skal vi leve vores liv? 
• Det moralske spørgsmål, hvor-

dan skal vi behandle hinanden? 
• Det politiske spørgsmål, hvordan 

skal vi leve sammen?

Hvordan vi skal leve livet, er tæt 
forbundet med tanken om det 
gode liv. Som menneske må vi 
acceptere, at vi har et liv, der ikke 
lever sig selv, men skal leves – på 
godt og ondt.

Hvordan skal vi behandle hinan-
den, er så livets moralske spørgs-
mål, der handler om det gode 

menneske, om hvordan vi gør de 
rigtige ting. Spørgsmålet om, hvor-
dan vi lever sammen, er det politi-
ske spørgsmål, der har betydning 
for, hvordan vi skaber et godt sam-
fund.

Men det er også vigtigt, at vi for-
holder os til begrebet værdighed, 
mener Jørgen Husted:
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- Det, som gør mennesket ene-
stående, er nemlig evnen til at 
besvare de tre spørgsmål, give et 
svar og prøve at efterleve det svar, 
som man selv fandt frem til. Det er 
menneskets storhed, det er men-
neskets værdighed, forklarede Jør-
gen Husted, og påpegede, at etik-
ken kan være et værn i en tid, hvor 
nyliberalismen er ved at rive det 
velfærdssamfund ned, som vores 
forældre byggede op

Nyliberalismen har nemlig banet 
vejen for New Public Mangement-
tankegangen, der i stedet for til-
lid bygger på dokumentation og 
evidens. Resultatet er, at politiske 
ledere ikke længere gider høre på 
socialpædagoger og andre prak-
tikere, der fumler rundt uden at 
kunne begrunde deres værd:

De spørger, kan I bevise, at det 
I laver duer? Hvor er dokumenta-
tionen, sagde Jørgen Husted og 
pegede på, at menneskesynet i 
den proces let blive ændret fra, at 
ethvert menneske har en opgave 
og et ansvar, til at enhver har sig 
eget ansvar, altså ansvaret for sig 
selv. Argumentet får næring fordi 
nyliberalisterne kan hævde, at vi i 
dag har hjælpen, der gør hjælpe-
løs. Når samfundet tager over fra 
det enkelte menneske, så pacifice-
rer og umyndiggør vi den enkelte, 
indtil den dag kommer, hvor man 
ikke længere kan klare sig selv, og 
de offentligt ansatte har gjort sig 
selv uundværlige.

Hjælpen der gør hjælpeløs
Et godt eksempel er hr. Petersen i 
Nyborg, der har svært ved at tage 
sit tøj på og snubler i underbukser-
ne. Så kommer der et par stærke 
hjemmehjælpere og ryster ham i 
to minutter, og nu har han tøjet 
på. Efter et stykke tid kan han ikke 
længere selv tage tøj på. Han er 
blevet vant til bare at strække bene-
ne frem og blive hjulpet. Her siger 
nyliberalisterne: Den går ikke, du 
skal klare dit eget liv selv. Vi kom-
mer ikke mere.

- Det er idealet om det selvhjulp-
ne over for det solidariske. Sandt 
nok, så kan vi ikke leve andres liv 

for dem, men det behøver jo ikke 
betyde, at vi skal stille det hele om. 
Måske vi bare skal tænke os om. 
Det er den store udfordring, siger 
Jørgen Husted, der mener, at der 
nu i begyndelsen af det nye årtu-
sinde er ved at rejse sig en modbe-
vægelse på socialarbejdersiden, en 
modmobilisering, der skal forhin-
dre at faget bliver rendt over ende 
af nyliberalister. 

Etikken samler faget
Nøgleordet er etik, sagde Jørgen 
Husted med henvisning til flere 
fagforbund, blandt andet SL, der 
har udviklet en etisk principerklæ-
ring, der er med til at definere og 
fastholde fokus på, hvordan indsat-
sen bør være over for samfundets 
svageste.

- SL har været i front med at 
udarbejde et etisk værdigrundlag, 
og det har stor betydning både 
internt i organisationen og eksternt 
i samfundet, sagde Jørgen Husted 
og understregede, at den etiske 
debat har stor betydning internt i 
organisationen, fordi den er med 
til at definere, hvad der kendeteg-
ner en socialarbejder. Hvad er det 
for værdier, og holdninger man 
har? Hvordan kan man tale sam-
men om kernen i faget, og hvordan 
får man formidlet og konfronteret 
politikerne med holdningerne?

I forhold til samfundet er den 
etiske tilgang til arbejdet en til-
lidsskabende funktion¬, og det er 
vigtigt eksternt, fordi tillid er afgø-
rende, når fx en familie skal betro 
deres barn eller pårørende til en 
socialpædagog på et døgntilbud.

- New Public Management ska-
ber altid mistillid til professionen 
– fx PISA-undersøgelserne, sagde 
Jørgen Husted, der mindede om, 
at netop etikken kan skabe tillid 
og binde det noget diffuse fag sam-
men. Socialarbejde er så mange 
forskellige og ofte uhåndgribelige 
ting. Socialarbejde skal derfor ikke 
defineres ud fra aktiviteterne men 
ud fra det fælles mål. Etikken skal 
hjælpe socialarbejdere til at blive 
gode socialarbejdere og gøre et 
godt stykke socialarbejde, og her 

har mellemlederne på de sociale 
tilbud et ansvar: Mellemlederne 
kan være med til at formidle over-
vejelserne, igangsætte og holde 
diskussionen om det etiske spørgs-
mål levende, også i forhold til fx 
løse vikarer.

- Formålet med indsatsen er at 
hjælpe mennesker til at få større 
magt over deres egen tilværelse, 
så de har bedre muligheder for at 
skabe sig et liv, der er værd at leve. 
Det er jeres job at holde den dis-
kussion i live, sagde Jørgen Husted, 
lektor i filosofi Aarhus Universitet, 
fhv. medlem af Etisk Råd og med-
lem af Etisk Udvalg under SL.

Socialpædagogernes 
etiske værdigrundlag for 
socialpædagoger

Målet med socialpædagogisk 
arbejde er:
• at mennesket med behov 

for hjælp og støtte har et liv 
præget af engagement i for-
hold til sig selv og omverde-
nen

• at mennesket har energi og 
kraft til, ved egen indsats, at 
gennemføre sine planer

• at mennesket har mulighed 
for at anvende sine evner, 
kapaciteter og færdigheder

• at mennesket har frihed til 
og mulighed for at vælge og 
dermed selv at være med til 
at forme sit eget livsforløb

• at mennesket har mulighed 
for at blive en del af sam-
fundsfællesskabet

Læs mere om etik hos Socialpæda-
gogerne på www.sl.dk/Fag%20
og%20uddannelse/Etik.aspx
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Voxpop 
Mellemlederkonferencen

Af Per Roholt.

1. Løkke Bodilsen, Skovbrynet, 
Horsens Kommune
Hvad er den største udfordring for dig 
som mellemleder?
For mig er den største udfordring 
at få hele organisationen til at fun-
gere og samtidig være anerkenden-
de både i forhold til brugere og 
kolleger. Jeg er mellemleder på en 
satellitgruppe, og værdiarbejdet fyl-
der meget, fordi vi skal have vores 
egne mål og værdier til at stemme 
overens med både vores hovedin-
stitution og kommunens eget vær-
disæt. Som mellemledere har vi 
været i gang med opgaven længe, 
men nu skal medarbejderne jo 
også for alvor med ind i snakken.

Hvad mener du, er den vigtigste kvali-
fikation for en mellemleder anno 2008?
Man skal kunne have mange kasket-
ter på hovedet på én gang. Det er 
vigtigt at være opdateret og vide, 
hvad der sker inden for sit eget fag-
område. Vi oplever, at vores bru-
gergruppe bliver mere forskellig, 
og det stiller større krav om indi-
vidualisering af indsatsen. Vi skal 
lære at håndtere de nye handicap-
grupper, der kommer til.

Hvad er de vigtigste forudsætninger for, 
at du kan fungere som mellemleder?
For mig er det vigtigste, at jeg har 
opbakning og støtte fra ledelsen. 
Min leder skal vide, hvad jeg laver 
og have indsigt og forståelse for 
det, jeg gør – også så de kan gå 
videre til kommunen med mine 
ønsker og behov.

2. Helle Reichstein, Skovparken, 
Syddjurs Kommune 

Hvad er den største udfordring for 
dig som mellemleder?

Den konstante forandringspro-
ces. I forbindelse med kommu-
nesammenlægningen er der sket 
mange forandringer i organisa-
tionen, og for mig har den største 
udfordring været at håndtere de 
mange forandringer.

Hvad mener du, er den vigtigste kvali-
fikation for en mellemleder anno 2008?
En mellemleder skal kunne over-
skue, hvad der foregår. Skabe et 
samlet overblik på arbejdspladsen, 
lige fra detaljen på gulvet til input 
fra ledelsen ovenfra. For at kunne 
det skal man formå at være i løben-
de kontakt med medarbejderne og 
vide, hvad de siger, føler og tæn-
ker.

Hvad er de vigtigste forudsætninger for, 
at du kan fungere som mellemleder?
Jeg har brug for rum, et ledelses-
mæssigt rum. Det betyder, at mine 
ledere skal give mig plads til at 
skabe ting og få min egen ledelses-
profil. Hvis ikke, så risikerer man at 
ende som en marionetdukke, der 
bare videregiver diktater fra duk-
keføreren.

3. Ingrid Wallberg Sørensen, 
Å-Centersyd, Ringkjøbing-Skjern 
Kommune
Hvad er den største udfordring for 
dig som mellemleder?
Personaleledelse fylder en stor del 
af min hverdag. Vi er blevet en del 
af en storkommune som følge af en 
fusion, og det har været en udfor-
dring at komme godt igennem den 
proces uden at miste for meget af 
sin egen og tilbuddets identitet. I 
forbindelse med fusionen fik jeg 
som mellemleder flere medarbej-
dere under mig, og derfor er opga-
ven med personaleledelse vokset – 
men det er jo også spændende!

Hvad mener du, er den vigtigste kvali-
fikation for en mellemleder anno 2008?
Jeg tror, at man som mellemleder 
først og fremmest skal være meget 
åben og have godt styr på sine egne 
værdier. Man skal være bevidst om, 
hvad der er vigtigt for en selv, for 
hvis man ikke kan stå ved sig selv, så 
kan man heller ikke yde et ordent-
ligt modspil til medarbejderne. For 
det andet skal man altid være 100 
% nærværende. Selv når skrivebor-
det bugner af tusind ting, skal man 
være parat til at bruge fem minut-
ter på medarbejderen, der kom-
mer ind ad døren. Man skal have 
evnen til at skaffe sig tid til andre 
mennesker!

Hvad er de vigtigste forudsætninger for, 
at du kan fungere som mellemleder?
Jeg har brug for et godt netværk 
og lederkolleger. I dagligdagen er 
en god leder, som jeg kan vende 
alting med, en vigtig forudsæt-
ning for mit arbejde. Men jeg har 
også brug for medarbejdernes til-
lid, for uden den er det umuligt at 
varetage rollen, som den der skal 
formidle både oppe fra og ned og 
omvendt. Og så betyder de fysiske 
rammer også meget. Jeg har brug 
for et kontor, hvor jeg kan trække 
mig tilbage og arbejde i fred og 
ro, også til at holde samtaler med 
andre. For mig ville det være helt 
umuligt at sidde og hviske om for-
trolige forhold med en medarbej-
der i et åbent kontorlandskab.
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Forvist til forsorg
Boganmeldelse af Henning Jahn, leder af udviklingsafdelingen,  
Handicap og Socialpsykiatri, Slagelse Kommune 

Når man taler om handicappe-
des historie, taler man ofte om 
”de glemtes historie”. Denne bog 
beskriver historien om gruppen af 
de glemte blandt de glemte. Den 
handler om historien om handi-
cappede fra Grønland. En minori-
tet blandt en minoritet.

Mange handicappede fra Grøn-
land er blevet sendt til Danmark. 
Bevæggrundene for nedsendelser-
ne har været mange og forskelligar-
tede. Der har været faglige, menne-
skelige og politiske begrundelser. 
Ofte så datidens beslutningstagere 
på forholdene for handicappede i 
Grønland med en dansk målestok 
og med danske faglige briller. De 
beslutninger, der beskrives, skal 
naturligvis også ses i datidens lys 
og herunder de muligheder man 
igennem tiderne havde i det grøn-
landske samfund. 

Beslutningerne om nedsendel-
ser til Danmark fik vidtrækkende 
konsekvenser for de mennesker 
og deres familier det handlede 
om. Afsavn, sproglige og kulturelle 
”chok” er blot nogle af de virknin-
ger nedsendelserne fik for de der 
havnede i Danmark. Men man skal 
heller ikke glemme, at det Grøn-
landske samfund ”kun” havde en 
befolkning på lidt over 50.000 ind-
byggere og en geografi med enor-
me afstande mellem ofte små og 
mellemstore bysamfund. Det var 
altså ikke nogen nem opgave, at 
etablere højt specialiserede tilbud 
til handicappede i Grønland. 

Nærmest på trods af dette for-
hold har man i Grønland igennem 
tiderne opbygget handicaptilbud 
og forebygget nedsendelser til per-
manente ophold på institutioner i 

Danmark. Men at der stadig er 
masser af udfordringer frem-
adrettet lægger denne bog 
ikke skjul på. Der er både for-
hold der kan gøres bedre og 
prioriteres højere af de dan-
ske fagfolk, der arbejder med 
grønlandske handicappede i 
Danmark. Og så er der den 
grønlandske udfordring med 
at fastholde fokus og priori-
tere arbejdet med grønland-
ske handicappede i Grøn-
land og Danmark.

Der har været mange 
myter om forholdene for 
grønlandske handicappede 
og også om nedsendel-
serne. Myterne har jeg især mødt 
blandt danske fagfolk, der på den 
ene side har forholdt sig kritisk til 
baggrunden for nedsendelserne, 
og på den anden side været ufor-
stående overfor grønlandske han-
dicappedes manglende mulighe-
der for at komme tilbage til deres 
hjemland. Lidt modsætningsfyldt 
har der også været fagpersoner, 
der forholdt sig stærkt kritisk, da 
en større gruppe handicappede 
fik mulighed for at vende hjem da 
man i Grønland etablerede et nyt 
botilbud for udviklingshæmmede. 
De var bekymrede for at de grøn-
landske handicappede var blevet 
for danske til at vende tilbage.

Alle de fagpersoner som på en 
eller anden måde i Danmark har 
været eller er involveret eller tog 
sig af handicappede fra Grøn-
land havde og har en mening. Alt 
for ofte har jeg oplevet at denne 
mening, mere afspejlede en hold-
ning eller ligefrem en fordom og 
ikke så meget et faktuelt kendskab 

til den indsats, der faktisk er ydet 
for at handicappede grønlændere 
kan få tilbud i eget land og egen 
kultur. Derfor er denne bog også 
uhyre vigtig i et forsøg på at kom-
me lidt nærmere på den dilemma-
fyldte historien om nedsendelerne 
af grønlændere med handicap. 
Den historie er som bogen her 
viser betydeligt mere nuanceret og 
facetteret end mange egentligt gør 
sig forestilling om.

Det tjener de to forfattere til stor 
ære at de med det enorme arbejde 
som bogen er udtryk for har skre-
vet deres version af historien om 
nedsendelrne af grønlændere med 
handicap og samtidig lægger op til 
en debat om centrale emner i det 
mere fremadrettede handicapar-
bejde til gavn for handicappede 
fra Grønland.

Forvist til forsorg, Stine Grøn-
bæk Jensen, Marie Louise Knigge, 
Forlaget Udvikling.
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Berøring & dens betydning 
- massage som pædagogisk redskab

Af Eirik Tollefsen og Hanne Borup.

Berøring har afgørende betydning 
i menneskets trivsel og udvikling. 

Følesansen er den tidligste og 
mest omfattende kontaktkilde til 
på samme tid at opleve sig selv og 
omverden. At opbygge positive 
nuancerede berøringserfaringer i 
et tillidsskabende samspil danner 
grundlag for selvopfattelse og rela-
tionsdannelse og har indflydelse 
på lyst og evne til at give sig i kast 
med livets læreprocesser.

Igennem pædagogisk arbejde 
med sansning, krop og bevidsthed 
og massage som pædagogisk red-
skab har vi gjort mange iagttagel-
ser og fået mangfoldig respons på 
effekten heraf hos den enkelte og 
på den enkeltes forhold til andre 
og til omverden. 

Vi har søgt ind i emnet gen-
nem evolutions- og kulturhistorie, 
etik, filosofi, udviklingspsykologi, 
neurofysiologi og fysiologi og har 
fundet tankevækkende teorier 
hos bl.a. A. Montagu, M. Merleau-
Ponty og D. Stern, og dette danner 
udgangspunkt for vores måde at 
redegøre for berøringen og dens 
betydning. Med det som baggrund 
gives en introduktion til metodisk 
arbejde med berøring, sanselege 
og massage som pædagogisk red-
skab.

Bogen er en revideret udgave med 
nye afsnit og opdaterede forsk-
ningsresultater. 

1. udgave udkom på forlaget 
Systime i 2002.

Berøring & dens betydning - mas-
sage som pædagogisk redskab 

kan bestilles på: www.paedago-
gisk-massage.dk
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Appetitvækkeren

Udviklingshæmmede børns hverdagsliv
I bogen ”(Udviklingshæmmede) børns hverdagsliv” 
sættes parentes om det ”udviklingshæmmede” og for-
fatteren Kim Rasmussen stiller spørgsmålet: Hæmmer 
vi unødigt de udviklingshæmmede? Har vi organiseret 
en parallel barndom til ”dem” i den bedste mening, 
men ud fra fortidens stereotype billeder og forestil-
linger?  Og ja. Man kan stadig tale om at udviklings-
hæmmede bliver stemplet som mindreværdige. I det 
afsluttende kapitel kaster forfatteren lys på udfordrin-
gerne og nye synsvinkler der kan medvirke til at bryde 
stigmatiseringen af udviklingshæmmede. Her peger 
Kim Rasmussen blandt andet på det fysiske miljø og 
sociale relationer. Forfatteren refererer blandt andet 
en undersøgelse af den norske sociolog Tore Hansen 
der viser at jo større kontakt ikke-udviklingshæmme-
de har til udviklingshæmmede, jo mere positive er de 
over denne gruppe af medborgere.

(Udviklingshæmmede) børns hverdagsliv
Kim Rasmussen
Forlaget Klim
www.klim.dk

Af Hans Christian Hansen

Det uperfekte barn
Forfatterne bag bogen ”Det uperfekte barn” kommer 
fra medicinens, kunstens, historiens og de handicap-
pedes verden. I bogen berettes om hvordan man tid-
ligere har set og stadig ser på børn med medfødte 
handicap. Bogen belyser mange synsvinkler: Børn 
med handicap i den danske folketro, billedkunsten, 
thalidomidkatastrofen og fosterdiagnostikkens indfø-
relse i Danmark. Bogen er rigt illustreret blandt andet 
med kunstneren Heidi Guthmann Birchs skulpturer 
af børn, der er anderledes. Disse skulpturer kan ses 
på Steno Museet i Århus, der i perioden fra den 26. 
september 2008 til den 31. januar 2009 viser disse på 
udstillingen ”Det uperfekte barn”.   

Det uperfekte Barn 
Redigeret af Morten A. Skydsgaard og 
Lise Funder 
Steno Museet
Aarhus Universitetsforlag
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ADHD
ADHD er en forkortelse af diagnosen Attention-Defi-
cit / Hyperactivity Disorder. Det er det vi i Danmark 
og de øvrige nordiske lande igennem en årrække har 
kaldt DAMP. Bogen ”ADHD – Fra barndom til voksen-
alder” giver et indblik i hvordan ADHD i voksenalde-
ren adskiller sig fra ADHD i barndommen. De to for-
fattere bag bogen er begge psykologer fra Københavns 
Universitet. 

Glennie Marie Hansen
Marie Mandel Sneum
ADHD - Fra barndom til voksenalder
Forlaget Frydenlund

Den sociologiske dimension i pædagogik
Eksemplerne i Lars Ulriksens bog ”Den sociologiske 
dimension i pædagogik” stammer primært fra almin-
delige folkeskoler og daginstitutioner. Men emnet er i 
høj grad også relevant i handicapområdet. 
Bogen behandler samspillet mellem individ og sam-
fund. Som pædagog påvirker og påvirkes man hele 
tiden af de omgivende sociale og samfundsmæssige 
rammer. Eller som forfatteren skriver: ”Det handler 
ikke om Camilla og Frederik som enkeltindivider, men 
om bedre at kunne forstå dem ved at have blik for de 
rammer, der findes omkring dem.

Lars Ulriksen
Den sociologiske dimension i pædagogik
Forlaget Frydenlund
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Forlaget Udvikling
Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

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

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen

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

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

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



39UDVIKLING NR. 4 - 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DANMARKPP
Afsender:
Udvikling
Sekretariatet
Ladegårdsgade 44-46
5610 Assens

B

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

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