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Marjatta
Af Renate Gregersen, Marjatta.

Marjatta er en selvejende organisa-
tion for udviklingshæmmede med 
75 børn, unge og 102 voksne. Mar-
jattas skolehjem og ungdomsud-
dannelse er beliggende ved Præstø 
fjord, mens bostederne og værkste-
der spreder sig over tre kommuner.

Historie
Marjatta fejrer sin 56 års fødsels-
dag i år, og igennem alle de år har 
tilbuddet været i stadig udvikling.
I 1953 lagde Albert Eman og Hen-
ny Petersen ”grundstenen ”til det 
nuværende Marjatta ved at indret-
tede et hus for 4 udviklingshæm-
mede børn, så det kunne fungere 
som et skolehjem. Uden offentlig 
støtte blev stedet drevet ved hjælp 
af entusiastiske medarbejdere og 
frivillige.

Senere flyttede Marjatta til Præstø 
fjord og har siden udviklet sig 
til en organisation, som ud over 
skolehjemmet består af en ung-
domsuddannelse, 4 voksencentre 
med 23 – 31 voksne beboer i hver 
enhed, aktivitets - og produktions-
værksteder til 120 brugere og et 
seminarium, som tilbyder foruden 
en pædagogisk uddannelse, leder-
udviklingsforløb og kurser - også 
kurser for udviklingshæmmede 
voksne.
Tanken om at udviklingshæm-
mede børn skulle have mulighe-
den for at blive på Marjatta efter 
endt skolegang og leve et trygt liv 
med rige muligheder for personlig 
udfoldelse i et fællesskab, ligger 
bag det vokseværk Marjatta har 
haft gennem årene.

Derfor har tilbuddet til de voksne 
igennem de sidste 25 år været i 
stadig forandring, således at bofor-
men i dag er anlagt i små klynger 
af enkeltboliger fordelt på de 4 
voksencentre.  I botilbuddet efter 
§ 108 bor der i hver enhed 6 – 10 
voksne med støttebehov døgnet 
rundt og hvert center har tilknyt-
tet 2 – 3 bofællesskaber med 6 
beboer efter § 85.  Her hjælper 
man  hinanden med dagligdags 
gøremål og madlavning. De fleste 
af voksencentre har i dag også små 
selvstændige lejligheder til voksne, 
som ønsker større selvstændighed 
og samtidig vil bevare tilknytning 
til det sociale fællesskab.
I takt med etableringen af flere 
boliger, har arbejdstilbuddet 
udviklet sig igennem alle år og er 
blevet mere alsidigt. I dag findes 
der en gård som producerer øko-
logisk mælk til videreforarbejd-
ning i eget mejeri. Her fremstiller 
brugere sammen med mejeristen 
ost, jogurt og andre mælkeproduk-
ter til skolehjemmets køkken, alle 
bofællesskaber og til salg i stald-
dørsbutikken.
Drivhusgartneriet producerer 
biodynamiske tomater, agurker, 
peber og grøntsager på friland 
til både Marjatta, en gros salg og 
mange andre kunder.  
I produktionsværkstedet i Snesere 
fremstilles forskellige kunsthånd-
værksartikler. Sølvsmedjen, som 
var det første værksted på Mar-
jatta, har tradition for fremstilling 
af armbånd og collier, samt smukt 
sølvbestik. Et arbejde med vægt på Lucia dag  - Tina og Brian forbereder luciabrød til bagning.
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høj kvalitet og hvor arbejdsproces-
sen begynder med råmaterialet.
På samme sted har brugerne 
mulighed for at arbejde i træ – 
glas- eller keramikværkstedet.
I alle værksteder på Marjatta læg-
ges vægt på, at arbejdsprocessen 
begynder med et råmateriale, så 
forarbejdningen til det færdige 
produkt kan forstås i sin helhed.
Som sidste skud på stammen har 
Marjatta etableret et værksted, som 
fungerer som cafe og trakterer 
kursister og studerende med var-
me retter, kaffe, te og kage
Aktivitetsværkstederne tilbyder ar -
bejde i vævestuen, metalværksted, 
papirværksted, med lys fremstilling 
og meget andet. Også her lægger 
Marjatta vægt på at kunne tilbyde 
en form for arbejdsliv, hvor den 
enkelte kan bidrage til gavn for fæl-
lesskabet og sin egen udvikling.
Enkelte værksteder er særlig be -
skyttet, for at give ekstra ro og 
plads til beboere med behov for 
det.

Undervisning
Undervisningen på skolen er til-
rettelagt ud fra, at der er bestemte 
faser i et barns liv, hvor det er sær-
ligt disponeret for at tage bestemte 
udviklingstrin. Dermed er under-
visningsstoffet altid nærværende 

for eleven. Men Marjattas skole for 
udviklingshæmmede børn adskil-
ler sig fra almindelige skoler ved 
tilrettelæggelsen af undervisnin-
gen og i formidlingen og bearbejd-
ningen af stoffet.
Derudover spiller kreative fag en 
afgørende betydning i undervis-
ningen. Kunstnerisk aktivitet er en 
af de store drivkræfter i al menne-

skelig udvikling, uanset om man er 
handicappet eller ej. I en skaben-
de proces uanset om det er skue-
spil, musik, bevægelse eller maling 
samarbejder alle på lige fod Det 
kreative og kunstneriske har også 
en afgørende betydning i den vide-
re uddannelse på Marjattas Ung-
domsuddannelse.

Ungdomsuddannelse
Efter endt skolegang og inden 
det egentlige arbejdsliv begynder, 
optages de unge på en 3-årig ung-
domsuddannelse, som blev etable-
ret for 11 år siden i tilknytning til 
skolehjemmet.
De unge får her mulighed for at 
afprøve mange forskellige arbejds-
materialer og arbejdsprocesser.
I praktikperioder har de mulig-
hed for at afprøve forskellige 
værkstedstilbud og de erfaringer 
er med til at danne grundlag for 
deres valg af arbejdet senere.

Det pædagogiske arbejde
Fundamentet for det pædagogiske 
arbejde har gennem alle år været 
baseret på den betragtning, at den 
indre kerne i personligheden er 
sund, selv om evnen til udfoldelsen 

Papirkrukke 
fra Marjattas 
aktivitetsværksted.
Vidarslund i 
Vindbyholt.

Bo S. Hansen i gang på træværksted.
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er begrænset eller låst af handicap-
pet. Afsættet er Rudolf Steiners 
antroposofi, som bl.a. fremhæver, 
at kunstnerisk aktivitet er en af de 
store drivkræfter i al menneskelig 
udvikling, uanset om man er han-
dicappet eller ej.
Steiner har givet anvisninger på, 
hvordan der kan arbejdes med for-
skellige handicap for at kompen-
sere for svagheder. De fleste han-
dicappede børn har en begrænset 
fantasi og har derfor svært ved at 
lege på lige fod med jævnaldrende. 
For at stimulere fantasien arbejdes 
der med en indlæring, der stimule-
rer barnets evne til at danne indre 
levende forestillinger
Udviklingshæmmede har erfa-
rings mæssigt et stort potentiale på 
det kreative og kunstneriske områ-
de. Derfor spiller det kreative og 
kunstneriske en afgørende rolle 
i undervisningen af og i arbejdet 
med beboerne på Marjatta. Vi sti-
mulerer den sunde del af person-
ligheden i et miljø, hvor den kan 
udfolde sig kreativt og kunstnerisk. 
I den kunstneriske/kreative proces 
er mennesket engageret med hele 
sin personlighed, og både tænk-
ning, følelse og vilje er involveret 
samtidigt. Det frigør skjulte res-
sourcer, og personer får mod til at 
udfolde sig med alle deres evner.

Organisation 
Med afsæt i at vi syntes, ”det er 
værdifuldt at, det udviklingshæm-
mede menneske har et rigt liv med 
mulighed for at udvikle sin person-
lighed og bruge egne ressourcer 
i et miljø, der skaber en levende 
rytmisk sammenhæng i livet og har 
det kunstnerisk - skabende som 
bærende princip ” og den voksen-
de diversitet af tilbuddene på Mar-
jatta, meldte sig med årene også et 
behov for en ændret organisering 
og strukturering.

Suppedag: 
Dorte og Stefan 
holder pause.

Øverst: Drivhuset i Marjattas aktivitetsværkstedet SampoVig 
på Stevns  bliver snart færdig og her holder vi rejsegilde.

Derunder: Drivhuset er blevet færdig.
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Med bestyrelsen og ledelsen 
som støttende kræfter - og place-
ret nederst i organisationsskemaet, 
står beboerne, forældrene og de 
medarbejdere, som er sammen 
med børnene, de unge og voksne 
i dagligdagen, i centrum.

Sammen med opgavernes trans-
parens og de kompetencer den 
enkelte medarbejder har, er det 
daglige tværfaglige samarbejde og 
en kontinuerlig dialog et uundvær-
ligt arbejdsredskab.

Seminarium og kvalitet
For at sikre det kvalitative arbejde 
på baggrund af det pædagogiske 
grundlag tilbyder Marjatta en 4 – 
årig uddannelse til pædagog og 
en videreuddannelse til helsepæ-
dagog. Seminariet har studerende 
fra hele Norden.
Efterspurgt er også lederuddan-
nelsen ”Ledelse som Kunst” som 
søger at forene praksislæring med 
teori og en kunstnerisk/legende 
tilgang.
Det kvalitative arbejde på Marjat-
ta er hele tiden på dagsordenen, 
og arbejdet med interne indsats-
områder, hvor fokus retter sig 
mod bestemte temaer og søger at 
understøtte dette.

tioner til Marjatta og deres ønsker 
og forventninger er markant 
anderledes end for 50 eller 20 år 
siden.
Ønsket om at oplevelse verden, 
uddannelse og et udviklende 
arbejdsliv med mulighed for at 
skifte retning nogle gange under-
vejs kræver, at der hele tiden over-
vejes nye muligheder.
Cafeen på Marjatta og udbyg-
ningen af et voksencenter med 
moderne, selvstændige lejligheder 
er bare to af de nye tiltag.
Vores tids nyere problematik og 
opgave i forhold til at give børn 
med ADHD flere forskellige mulig-
heder for behandling er et områ-
de, Marjatta overvejer at påtage sig 
i fremtiden. 
Helsepædagogikken har vist sig 
at have en positiv effekt på udvik-
lingshæmmede børn med ADHD 
og på den måde kan billede nuan-
ceres, hvordan man kan behandle 
disse børn.
Som del af samfundet arbejder 
Marjatta for en stor åbenhed i for-
hold til samme og den generelle 
samfundsudvikling bliver inddra-
get i debatten og stillingtagen til 
aktuelle temaer.
Således rustet har Marjatta forhå-
bentlig en mulighed for fortsat at 
udvikle sig og fejre mange fødsels-
dage fremover.

Senest har Marjatta iværksat en 
undersøgelse af livsvilkår blandt 
de voksne beboer og resultatet af 
undersøgelsen giver mulighed for 
at justere den pædagogiske ind-
sats. 
Derudover er undersøgelsen også 
en pejling af hvad der er behov for 
i fremtiden.

Fremtiden
De første elever, som kom til  
Marjatta er i dag stadig aktive i 
aktivitetsværkstederne og del af 
bofællesskabet. Deres behov for 
støtte har dog klart ændret sig  
med årene. Når man er 62 år er  
en middagslur noget man ser frem 
til, og et deltidsarbejde nok til at  
få brugt de fleste kræfter for en 
dag. 

For enkelte svigter helbredet og 
demens bliver en del af livet.
Døden, som afslutning af dette liv, 
er blevet noget som skal håndteres 
af både beboere og medarbejdere. 
At denne afslutning af livet fore-
går værdigt og helst i eget hjem 
på Marjatta, er en af de udford-
ringer Marjatta arbejder med. 
End nu bedre rammer og kvalifice - 
rede medarbejdere til at bistå 
beboerne i denne fase af livet, er 
et af målene
Samtidig med, at beboerne bliver 
ældre, er der kommet nye genera-

Mette og Martin har været i byen og nyder nu det skønne vejr.

Vi har mulighed for at skyde med bue 
og pil og mange kan godt lide det.

Her er det Ib, som hjælper Michael.
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Dagtilbud i Aalborg 
under forandring 
og i udvikling
Tekst af Ulla Verner og illustrationer af Lisbet Trap-Jensen, AK-Dagtilbud,  
Aktivitets- og kompetenceudviklingscenter for udviklingshæmmede.

I Aalborg kommune har man valgt 
at lægge alle dagtilbud til udvik-
lingshæmmede sammen i en orga-
nisation. Samtidig har man valgt at 
lægge vægt på udvikling, således at 
tilbuddet altid kan leve op til bor-
gerens forventninger om et godt 
og udviklende sted.

Dagtilbud til udviklingshæmmede 
borgere
AK-Dagtilbud, er Aalborg 
Kommunes tilbud om 
dagbeskæftigelse til
udviklingshæmmede 
borgere.

Vi har tilbud om både beskyttet 
beskæftigelse jfr. Servicelovens § 
103 og aktivitets- og samværstilbud 
jfr. Servicelovens § 104 og ind-
holdsmæssigt stækker tilbuddene 
sig fra egentlige produktionsværk-
steder over mere hobbybetonede 
aktiviteter, et åbent værested og 
til samværstilbud der er baseret på 
den enkeltes formåen.
Derudover rummer vores orga-
nisation et tilbud om en 1-årig    
 uddannelse som er etableret i 
 samarbejde med AMU-center- 
    Nordjylland og et tilbud om  
       placering i job med løntilskud  
     for førtidspensionister. Ende- 
       lig er også en gruppe af  
              

hjemmevejlederne hjemmehøren-
de i vores organisation.

Organisation
Organisatorisk er vi opdelt i ti af de-
linger, i princippet med egen af- 
de lingsleder, i praksis er der otte 
afdelingsledere, idet to afdelings-
ledere har ansvaret for to afde-
linger hver. I disse ti afdelinger  
er ansat i alt ca. 160 medarbej- 
dere og vi har hver dag ca. 500  
brugere der kommer i vores til- 
bud.
AK-Dagtilbuds ledelse består af 
forstander og viceforstander der 
sammen med et fællessekretariat, 
udgør det der organisatorisk bin-
der afdelingerne sammen.
I afdelingerne foregår der hver 
dag en lang række meget forskelli-
ge og meget spændende og udfor-
drende aktiviteter.

Der er produktionsarbejde i 
forskellige værksteder 
- maskinværksted
- snedkeri 
- trykkeri
- montage
- pulverlakering

Der er mulighed for udendørs 
aktiviteter i forbindelse med 
- gartneri med både drivhus og 

marker
- dyrehold med får, grise og små-

dyr
- renovationskørsel
- hestestald med fire heste 
- skovhold 
- naturgrupper 

Filtede tasker 
fra værkstedet i Hammer Bakker.
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Der er mulighed for indendørs 
aktiviteter i forbindelse med
- café og kantine
- kreative værksteder
- tekstilværksted med vævestue og 

systue
- deltagelse i brugerbands

Der er grupper hvor samværet er i 
centrum og hvor omsorg og hjælp 
til personlig pleje er væsentlige 
elementer.
Der er grupper hvor samværet er 
bygget op omkring den enkeltes 
formåen og hvor dette kan være 
såvel indendørs som udendørs.
Vi har hvert år op til 16 personer 
med på den 1-årige uddannelse 
der er etableret for flere år siden 
som et EU-projekt, og som er 
fortsat som et led i vores alminde-
lige tilbud, og vi har i dag ca. 75  
personer der er i job med løntil-
skud/støttet beskæftigelse, rundt 
omkring i nordjyske virksom -
heder.
Vi har et åbent Værested, som fun-
gerer som mødested og fritidstil-
bud for ca. 100 personer.
Se evt. www.ak-dagtilbud.dk for 
flere detaljer.
Så alt i alt, er vi et tilbud der med 
den variation i indhold vi kan byde 
på, burde kunne leve op til ethvert 
behov for beskæftigelse, aktivitet 
og samvær. Vi har en meget til-
freds brugergruppe og vi har en 
kompetent og veluddannet medar-
bejdergruppe der såvel fagligt som 
menneskeligt, leverer alt det man 
som leder kan ønske sig.

Hvorfor så udvikle?
AK-Dagtilbud har eksisteret siden 
1. januar 2009. Tidligere var de 
samme tilbud opdelt i fem forskel-
lige selvstændige tilbud. Sammen-
lægningen til én organisation ske-
te på baggrund af et større analyse-
arbejde og en politisk beslutning i 
2007 og 2008. Anbefalingerne lød, 
at der skulle fokuseres på 
- tættere samarbejde og koordi-

nering på tværs, med henblik på 
at skabe mere fleksible tilbud

- opprioritering af læring og 
kom petenceudvikling så de ud- 

 vik lings  hæm me de borgeres mu- 
lig he der i højere grad svarer til 
mulighederne for øvrige borge-
re i samfundet

- samlet set, at skabe de bedste 
betingelser for at kunne tilret-
telægge tilbud, der er tilpasset 
den enkelte brugers individu-
elle ønsker og behov

Så nok er man også i Aalborg Kom-
mune opmærksom på, at stordrift 
kan give nogle fordele, men fak-
tisk var det et ønske om at styrke 
og udvikle dagtilbuddene til kom-
munens udviklingshæmmede bor-
gere, der var baggrunden for sam-
menlægningen.

Hvordan gør man det i praksis?
Det er det man kalder et rigtig 
godt spørgsmål. Og jeg kan ikke 
svare fyldestgørende på det, men 
jeg kan beskrive hvad vi har gjort.
Der er mange overvejelser man 
skal gøre sig og et stort behov for 
at sætte ind på flere fronter, når en 
ny stor organisation skal bringes 
til, ikke bare at fungere, men at 
fungere og udvikle sig i en bestemt 
retning.
For nu at begynde et sted, startede 
vi med at definere ledelsens an- 
svar og opgaver og den interne  
fordeling af disse. Overordnet set, 

har vi valgt en model, hvor jeg 
som forstander er ansvarlig for 
drift, økonomi og personale, mens 
viceforstanderen er ansvarlig for 
udvikling. Afdelingslederne er de 
daglige pædagogiske ledere og 
sammen udgør vi det lederteam 
der skal sætte kursen og rebe sej-
lene.
Dernæst samlede vi alle de admi-
nistrative medarbejdere i et fæl-
les sekretariat. En proces der ved 
hjælp af analysearbejde, medind-
flydelse og åbenhed er lykkedes så 
vi nu efter knapt et år, har et vel-
fungerende sekretariat.
Alle medarbejdere skal være udvik-
lingsparate. Det kan være en hård 
proces at erkende at udvikling er 
nødvendig og rigtig. Tesen om, 
at alle vil udvikling, men ingen vil 
forandring, har ikke været mindre 
udbredt her hos os, end den er 
andre steder.
Man synes man gør det godt, hvor-
for så ændre på noget. Man synes 
brugerne får et godt tilbud og 
udtrykker glæde og tilfredshed 
med det, hvorfor så lave om på 
det. Og vi ved jo, at som udviklings-
hæmmet er der brug for struktur 
og rammer og det velkendte! – så 
lysten til at ændre på alt det der 
virker, kan være rigtig svær at fin-
de frem.

Figur1: Oversigt over vores organisation med projekter indsat.
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Om at skabe forandringsparathed.
Vi valgte at betragte tingene ud fra 
en organisatorisk synsvinkel, med 
udgangspunkt i den forestilling, 
at hvis organisationen er gearet 
til udvikling og forandring, så bli-
ver den enkelte medarbejder også 
nemmere interesseret i og tryg 
ved, at indgå og deltage. Derfor 
blev vores ellers traditionelle orga-

nisationsdiagram, udvidet med en 
projektstruktur der går på tværs af 
afdelingerne.  

Vores nyansatte viceforstander/
udviklingschef gik i gang med 
at udvikle en værktøjskasse med 
projektværktøjer. En fysisk mappe 
med anvisninger, forklaringer, 
kommissorier, tidsforløb og så 

videre. Alt hvad man bør vide om 
projekter for at kunne deltage i et.

Værktøjet blev præsenteret og 
introduceret på en række møder 
og en interesse var vakt. Men det 
har alligevel krævet en stor indsats 
at få nogen til at melde sig til pro-
jektgrupperne, ikke mindst kræ-
ver det stor overvindelse at melde 
sig som projektleder. Det er vores 
oplevelse, at viljen er der, men der 
er også mange barrierer at overvin-
de før man melder sig:
- man synes det kniber med at få 

tid, og den tid man bruger på 
projektarbejdet går fra bruger-
ne

- man er ikke helt sikker på om 
man nu kan leve op til den 
opgave der er, specielt kan det 
virke skræmmende at melde sig 
som projektleder

- man synes ikke man kan være 
bekendt at være væk fra arbej-
det til så mange møder for så 
skal ens kollegaer jo løbe hurti-
gere

Der skal løbende en indsats til for 
at synliggøre, at den tid der går fra 
brugere og kollegaer lige nu, kom-
mer igen i form af nye og bedre 

Figur 2: Parat til projekter.

Figur 3: 
Om forandringsparathed 

i AK-Dagtilbud.
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tilbud og muligheder. At der er 
al den nødvendige hjælp at hente 
undervejs og at ingen lades i stik-
ken med et svært projekt, og at 
man kan få indflydelse på hvordan 
og hvor møder placeres, så tiden 
udnyttes mest effektivt.
Vi har arbejdet med forandrings-
paratheden på flere måder. Gen-
nem temadage, via små lokale for-
andringsprojekter og flere andre 
ting – se figur 3.

 
Vi har også måttet henvende os 
direkte til udvalgte personer for 
at få de rigtige projektledere på 
plads, og i nogle projekter har vi 
måttet lade afdelingsledere være 
projektledere for at demonstrere 
at det kan lade sig gøre. Men ikke 
desto mindre er vi kommet et godt 
stykke af vejen og de følgende pro-
jekter er igangsat:

1. Afklaring af brugerressourcer 
 Kan vi finde eller udvikle en 

metode eller model som kan 
hjælpe os med at afklare bru-
gerens kompetencer og udvik-
lingspotentialer for på den 
måde at blive bedre til, at give 
det rigtige tilbud på det rigtige 
tidspunkt.

2. Etablering af faglige bobler – en 
grundide

 Hvordan kan vi skabe et fagligt 
internt udviklingsnetværk? Et 
netværk der altid er åbent for 
nye ideer, har plads til aktuelle 
emner og er åbent for alle med-
arbejdere. Et netværk hvor spe-
cielle faglige kompetencer kan 
deles og udvikles.

3.  Etablering af en fælles butik
 En butik hvor vi kan sælge de 

produkter der fremstilles rundt 
omkring i de mange kreative 
værksteder og måske også sæl-
ge produkter fra drivhus og 
marker. Projektgruppen skal 
opbygge et koncept fra bunden. 
Hvor skal butikken ligge? hvilke 
varer vil vi supplere egne pro-
dukter med? hvordan skal butik-
ken bemandes? Skal der være 

et arbejdende værksted som en 
del af den? Skal der være café? 
Hvordan bliver økonomien? 

4.  En visitation til AK-Dagtilbud
 Kan vi finde en model for visita-

tion, som sikrer at brugeren lan-
der i den bedst egnede afdeling 
med det samme. Hvordan sam-
arbejder vi med rådgivere? og 
myndighed? Hvad med takster? 
og hvordan kan det juridiske 
aspekt indarbejdes?

5. Kurser og temadage for brugere 
 Hvordan kan vi skabe en model, 

så vi kan tilbyde brugerne en 
bred vifte af muligheder for 
kompetenceudvikling. Der skal 
være fleksibilitet i indhold og 
form så vi kan matche efter-
spørgslen. Undervisningen skal 
være tilrettelagt efter deltager-
nes ønske og behov, og hvem 
skal vi samarbejde med?

Vi er på rette vej
Nye projekter er hele tiden under 
opsejling og der er plads til såvel 
store projekter hvor nybygning er 
en forudsætning som små lokalt 
forankrede projekter som alle 
menes at kunne profitere af.
En del projekter er givet her fra 
starten, idet de konkret er nævnt 
i rapporten om fremtidens dag-
tilbud. Men efterhånden som vi 
bevæger os frem i tiden, forventer 
vi at flere og flere projektideer vil 
udspringe af hverdagens udfor-
dringer. Ideer udvikler flere ideer 
og efterhånden vil arbejdsformen 
blive kendt og indgå som en natur-
lig del af arbejdet i vores organisa-
tion.
Det er primært vores egne medar-
bejdere der indgår i projektgrup-
perne, men andre inviteres efter 
behov til enten at deltage i selve 
projektgruppen eller eventuelt til 
at deltage i en referencegruppe 
eller en styregruppe. Ligeledes vil 
brugere blive inviteret til at delta-
ge hvor vi finder det naturligt.
Det hele går måske ikke helt så 
hurtigt som vi egentligt gerne ville 
have det til, men hellere gå lidt 

langsommere frem og dermed 
sikre at de udviklingstiltag vi fak-
tisk får gennemført, har grobund 
i hele organisationen. Vi er på 
vej og vi er i bevægelse. For såvel 
ledelse som medarbejdere, er der 
tale om en proces hvor vi skal have 
fokus på det lange tidsperspektiv. 
Jeg vil ikke påstå, at vi har fundet 
de vises sten, men der er tegn på, 
at vi er på rette vej. Det spor der 
blev angivet i rapporten og den 
politiske beslutning om udvikling 
der blev truffet, har udgjort et vig-
tigt fundament som har givet os 
mulighed for at omsætte teori til 
praksis.
Vores arbejde vil gå i retning af 
fortsat udvikling, og en dag vil vi 
se, at vi faktisk er blevet den vind-
møllepark vi gerne vil være.
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Ole og andre 
brugere i IT caféen 

på Kamager. 

Udviklingshæmmet 
- og erfaren surfer på internettet

Af Jannie Dragstrup, Region Hovedstaden – Handicap.

Netcafé, elektroniske handlepla-
ner, elektroniske livshistorier … 
Der er mange muligheder for at 
lade brugere på sociale tilbud få 
glæde og gavn af den nye, fagre 
digitale verden. 
Flere steder har man måske und-
ladt at udnytte de muligheder, 
fordi det var for dyrt, for besvær-
ligt, at der manglede IT kyndige 

medarbejdere etc. Men på nogle 
sociale tilbud er det lykkedes at få 
spændende IT tilbud til brugerne 
op af stå.

Kamager IT fyrtårn
Kamager er et eksempel på et 
sådant IT fyrtårn blandt de socia-
le tilbud. Kamager, der drives af 
Region Hovedstaden – Handicap, 

er et botilbud hvor der bor 40 
mennesker med varig nedsat funk-
tionsevne i hver deres egen bolig. 
Her har man i et af fællesrumme-
ne bl.a. indrettet en IT café, hvor 
beboerne støttet af medarbejdere 
fx kan spille spil, surfe på internet-
tet, høre musik og se/høre deres 
egne digitale livshistorier. 
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Tilpasset brugernes kompetencer
Beboernes forudsætninger for 
at kunne benytte IT-udstyret på 
Kamager er selvfølgelig forskellige, 
og derfor er der hele tiden fokus 
på at finde og udvikle programmer 
og computertilbehør, der passer til 
beboernes behov. Nogle beboere 
benytter en såkaldt ”touchscreen”, 
hvor de ved at trykke på symboler 
direkte på skærmen kan spille spil. 
Andre har store ”knapper” de tryk-
ker på, som får ting til at ske på 
skærmen. Spil og programmer fin-
des i forskellige sværhedsgrader, så 
man til de fleste af beboerne har 
nogle, der kan stimulere, udfordre 
og underholde den enkelte. 
På Kamager arbejder man des-
uden løbende på at udvikle kom-
munikationsprogrammer til alter-
nativ el. støttet kommunikation. 
Som fx livshistorier, der er lagt 
ind på talemaskiner, og som kan 
understøtte beboernes egen kom-
munikation med billede og lyd. 
Flere af beboerne har fået lavet 
sådanne elektroniske livshistorier, 
som de kan ”bladre” i, og hvor der 
er lagt billeder ind af familiemed-
lemmer, kæledyr og aktiviteter, 
samt musik og stemmer, der for-
klarer og fortæller. 

IT understøtter det neuro-
pædagogiske arbejde
Pia Horn, der er pædagog på 
Kamager og selvlært IT-haj, har 
otte timer om ugen til at vedlige-
holde og udvikle den brugerrette-
de IT. Hun er meget interesseret i 
neuropædagogik, og hun oplever, 
at IT understøtter arbejdet med at 
finde og fremme brugernes kom-
petencer. En anden gevinst er den 
sociale, fordi beboere, der ellers 
ikke ville have kontakt med hinan-
den, fordi de bor hver sin bygning, 
nu mødes i IT caféen hvor de hyg-
ger sig med hinanden og får lejlig-
hed til at opbygge nye venskaber 
på tværs af boligerne.

Et eksempel på en af de bebo-
ere, der har meget glæde af til-
buddene er Finn. Han har en 
glødende interesse for tog, og er 
begejstret for at han på YouTube, 

sammen med en medarbejder, 
kan finde små filmsekvenser med 
tog i alle afskygninger. Han kan 
bruge lang tid på at finde skinne-
busser - og fortælle om forskellen 
på diesel- og eldrevne tog, og om 
finesserne ved forskellige typer af 
jernbaneoverskæringer.
- Jeg har foreslået Finn, at vi sam-
men en dag skal tage ud og besøge 
hans mor på 80 år. Så kan vi sam-
men med hende lave en ”bog” til 
computeren med billeder fra fami-
liealbummet, og optage morens og 
Finns stemmer mens de fortæller 
om deres liv. Der er flere af vores 
beboere, der har meget glæde af 
sådan en elektronisk bog. Den 
hjælper med at fastholde minder 
om personer og hændelser, og er 
samtidig en rigtig god støtte for 
kommunikationen mellem medar-
bejdere og de af vores brugere, der 
ikke har så meget talesprog, fortæl-
ler Pia Horn.

Individuelle handleplaner med 
beboeren i centrum
Et andet område hvor IT bruges 
aktivt på Kamager er ved de årlige 
møder om de individuelle hand-
leplaner. Som omdrejningspunkt 
for mødet har medarbejdere i 
samarbejde med beboerne lavet 
et diasshow med billeder og små 
filmsekvenser, musik og tale fra 
det forløbne år. Billeder og film 
bliver så brugt som udgangspunkt 
for en snak om det år der er gået, 
og en diskussion om beboerens 
ønsker og de pædagogiske mål for 
det kommende år. På den måde 
ønsker man at sikre, at mødet om 
de individuelle handleplaner ikke 
bliver en snak mellem forældre og 
medarbejdere hen over hovedet 
på beboeren, men at beboeren 
kommer i centrum, og at det er 
beboerens egne ønsker og behov, 
der er fokus på.
På Kamager er kommunikationen 
central, for målsætningen er at 
inddrage beboeren mest muligt i 
beslutninger omkring deres eget 
liv. Derfor er det afgørende, at 
kommunikationen tilpasses, så den 
tager udgangspunkt i beboeren 

og beboerens situation. En del af 
Kamagers beboere har ikke noget 
verbalt sprog, og elektroniske 
medier, billeder og lyd kan derfor 
bruges til at støtte beboerens i at 
aflæse og forstå omverdenen, samt 
giver dem mulighed for selv at 
gøre sig forstået og få indflydelse 
på deres egen tilværelse. 

Talemaskiner 
– Speaking dynamically
Kommunikationscentret Regi-
on Hovedstaden kan tilbyde 
konsulenthjælp til at bygge 
kommunikationsprogrammer 
op til alternativ el. støttet kom-
munikation. Som fx livshisto-
rier, der er lagt ind på talema-
skiner, og som kan understøtte 
brugerens egen kommunika-
tion med billede og lyd.

Kontakt 
Kommunikationscentret 
Region Hovedstaden
Tlf. 45 11 77 00

ww
w.
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Østerhuses Kulturfestival
Et supermiks af oplevelser
Af forstander Carl Lykke Jensen, Østerhuse, Nyborg.

Kulturfestival med musik i Nyborg
Region Syddanmarks bo- og akti-
vitetstilbuddet Østerhuse i Nyborg 
havde lørdag 29. august 2009 invi-
teret til en stor kulturfestival med 
musik, forskellige aktiviteter og 
god mad.
Festivalen var ikke ”bare” for 
udviklingshæmmede og deres per-
sonaler, men en festival hvor alle 
– børn som voksne, handicappede 
som ikke-handicappede – kunne få 
mulighed for at feste sammen.
Vores tanke var, at befolkningen 
skulle have mulighed for at se og 
opleve en anden side af de udvik-
lingshæmmedes hverdag, end de 
billeder medierne har givet i de 

sidste par år. Her tænker vi især 
på optagelserne med skjult kamera 
fra fynske og sjællandske botilbud.

Sociale tilbud tager del 
i det sociale og kulturelle liv
Som dagen skred frem steg antallet 
af besøgende på Nyborgs festival-
plads ’Den Grønne’, og det gode 
vejr var med til at forstærke livsglæ-
den og interessen for aktiviteterne. 
Solen og projektørerne strålede 
om kap, da Carl Holst, regions-
rådsformand i Region Syddanmark  
og Erik Christensen, socialud-
valgsformand i Nyborg Kommune 
åbnede Østerhuse Kulturfestival i 
fin stil fra store scene. 

”Østerhuse viser os, at de sociale 
tilbud ikke gemmer sig bag høje 
mure, men kommer ud og tager 
del i det sociale og kulturelle liv. 
Der er ingen undskyldning for at 
kede sig i dag”, sagde Carl Holst i 
sin tale.
Herefter fik socialudvalgsformand 
Erik Christensen ordet og han 
sagde blandt andet: ”Jeg finder 
det meget positivt, at Region Syd-
danmark og Nyborg Kommune 
har haft et godt og tæt samarbej-
de med denne festival. På samme 
måde, som vi i dagligdagen har et 
tæt samarbejde i forhold til de af 
kommunens borgere, som bor og 

Trommeholdet.

Den danske mafia.
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Trommeholdet.

Den danske mafia.

Lydmuren.

Dans på lille scene.

Lydmuren. Carl Holst og Erik Christensen.

Nyborgbandet.
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Hestevognskørsel.

Festivalhygge.

Kørestolsræs.
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arbejder på regionens bo- og akti-
vitetstilbud.”

Støtte fra Nyborg Kommune og 
Region Syddanmark til musikken
Festivalen modtog god økonomisk 
støtte fra såvel Nyborg kommune 
og Region Syddanmark, hvilket 
gjorde det muligt at få sammensat 
et meget spændende musikpro-
gram. 
”Nyborgbanden” fra Nyborgværk-
stedet fik æren af at åbne festiva-
len på den ”Store Scene” med livs-
glad musik og sang. De fik hurtigt 
skabt en dejlig stemning blandt 
publikum.
Herefter var det ”Den Danske 
Mafia”, som for fuld udblæsning 
spillede gamle John Mogensen 
numre – vel og mærke i Heavy Rock 
stil, der kunne høres i hele byen.
Musikken trak mange folk ind 
på pladsen, så da CSV-Sydøstfyns  
dejlige elevband ”The Rainbow” 
gik på scenen og præsenterede 
deres sprøde toner var der ca. 800 
tilskuere.
”Lydmuren” fra Østerhuses dag-
tilbud Låddenhøj blev dagens sid-
ste brugerband på ”Store scene”. 
”Lydmuren” bliver også kaldt Dan-
marks gladeste (og største) bru-
gerband. Omkring 30 brugere og 
personaler gav den gas med danse-
glad ”bodega-rock”.

Brændekløvning og pandekager
Rundt på den store plads var der 
opstillet en lang række aktivitets- 

og udstillingstelte, hvor Nyborg 
Værkstedet, Bognæs, Autisme-
center Holmehøj og Østerhuse 
synliggjorde deres dagligdag og 
gav gæsterne mulighed for ”en på 
opleveren”. Der var fotoudstillin-
ger, salg af flotte brugerfremstil-
lede produkter, sansetelt og san-
setunnel. I IKT-teltet kunne børn 
og voksne lege med pædagogiske 
pc-spil og få lavet festival-postkort 
med eget portræt. I Kreativ-teltet 
var der hele dagen gang i produk-
tion af smykker og nøgleringe.
Østerhuses brændekløvningshold 
gav folk mulighed for at arbejde 
sig til appetitten inden de gik til 
”udeholdet”, hvor man kunne 
bage sin egen pandekage over bål. 
Var man mere sulten, så kunne 
man besøge den brugerdrevne 
Café Danehof, som i dagens anled-
ning havde flyttet deres fantastiske 
køkken til ”Den Grønne”. Derud-
over havde koncertudvalget under 
Nyborg Gymnastik og Idrætsfor-
ening (NGIF) opsat et stort spi-
setelt, hvor der blev solgt pølser, 
salater, fadøl mv.
De mange frivillige fra såvel NGIF, 
som fra ”Østerhuses venner” var 
en kæmpe hjælp på dagen og med 
til at gøre arrangementet til en 
stor succes. Hjælperne stod blandt 
andet for at bistå ved hestevogns-
kørslen, hvor man hele dagen kun-
ne få en hyggelig køretur rundt i 
byen, samt udlån af sofacykler, der 
gav mulighed for en cykeltur op til 
Låddenhøj.

På den ”Lille scene” var der også 
gang i den det meste af dagen. 
Låddenhøjs trommehold under-
holdte med deres mange Bongo-
trommer, og ”Leifi” spillede op 
til fællessang. Endelig kunne man 
deltage i en konkurrence i køresto-
le-slalom, hvor Café Anton havde 
sponseret præmier i form af gave-
kort.
”Peter og de andre Kopier” – Dan-
marks bedste Gasolin show, slut-
tede dagen af med et brag af en  
koncert. Foran scenen blev der 
danset og sunget til gammelkend-
te Gasolin numre, så ikke et øje var 
tørt.

På gensyn
Det var en dejlig oplevelse, at rig-
tig mange af Nyborgs borgere bak-
kede op om arrangementet. Det 
var tydeligt at se, at folk nød såvel 
den gode musik som samværet 
med de handicappede. Om festi-
valen skal gentages til næste år har 
vi fra Østerhuses side endnu ikke 
taget stilling til. Mange af gæsterne 
opfordrede os til det, så det kunne 
være fristende. 
Det har været en spændende opga-
ve at få festivalen stablet på bene-
ne, men også ressourcekrævende 
for såvel personalet som brugere. 
Det er sikkert mere realistisk med 
en festival hvert andet eller tredje 
år. Under alle omstændigheder 
siger vi ”På gensyn”!

Hestevognskørsel.

Pandekagebagning.
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VISO 
er også for fagpersoner

Af Bolette Jørgensen, Servicestyrelsen, Odense.

Hos VISO kan både du som fag-
person og borgere få rådgivning 
fra specialister indenfor områder-
ne handicap, udsatte personer og 
specialundervisning.
VISO er en støtte til dig som fag-
person i de sager, hvor du har 
brug for sparring og rådgivning 
i forhold til at give borgeren den 
rette hjælp. 

Rådgivning og udredning
-”VISO tilbyder rådgivning og 
udredning i enkeltsager indenfor 
områderne udsatte børn, unge 
og voksne, børn, unge og voksne 
med handicap og desuden spe-
cialundervisning og socialpæda-
gogisk bistand til børn, unge og 
voksne. VISO kan bruges, når 
den rette ekspertise ikke findes i 

kommunen. Desuden kan VISO 
hjælpe med generel opkvalifice-
ring til kommunerne med afsæt i 
en konkret gruppe af borgere med 
samme problemstilling”, fortæller 
Gitte Weitling, der er faglig konsu-
lent i VISO.  
”Rådgivningen kan bestå af spar-
ring til dig eller kortere- eller læn-
gerevarende rådgivningsforløb 
med dig, borgeren og/eller en hel 
personalegruppe. Ved rådgivning 
i relation til undervisning er det 
PPR, der beslutter, om VISO skal 
inddrages i en sag og rådgivningen 
gives til PPR, skolen, børnehaven 
eller voksentilbuddet”, uddyber 
Gitte Weitling.
Udredning er en helhedsorien-
teret og grundig afdækning og 
beskrivelse af borgerens problem-
stilling, og udredning kan kun ske 
efter henvendelse fra kommunen. 
I sager om specialundervisning 
og specialpædagogisk bistand skal 
VISO give støtte til kommunens 
egen udredning. 

”En udredning er en grundig 
beskrivelse af borgerens problemstil-
ling”. (Kilde: Servicestyrelsen).

-”VISO tilbyder rådgivning og udred-
ning indenfor områderne udsatte børn, 
unge og voksne, børn, unge og voksne 
med handicap og desuden specialunder-
visning og socialpædagogisk bistand til 
børn, unge og voksne”, siger Gitte Weit-
ling, faglig konsulent i VISO.
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Her kan VISO hjælpe
Her kan du se eksempler, hvor 
VISO kan hjælpe børn, unge og 
voksne med handicap:
• Personer med udviklingshæm-

ning, der f.eks. er kriminel-
le, har en problemskabende 
adfærd eller en psykiatrisk lidel-
se.

• Personer med omfattende kog-
nitive, fysiske og/eller sociale 
følger af hjerneskade.

• Personer med opmærksomheds- 
og udviklingsforstyrrelser, her-
under autismespektrumforstyr-
relser.

• Personer med sjældne handi-
cap, herunder Spiel Meyer-Vogt 
og Huntingtons Choerea.

• Personer med multible handi-
cap, herunder kommunikations-
handicap.

• Personer med bevægelseshandi-
cap, der tillige har andre handi-
cap.

• Syns, høre- og døvblinde områ-
derne

• Hjælpemiddel- og boligområ-
derne. 

Sagsforløb
-”Når du henvender dig til VISO, 
får du kontakt med en faglig kon-
sulent i VISOs centrale enhed. 
Konsulenten drøfter sagen med 
dig og er der behov herfor visiteres 
sagen i dialog med dig og VISOs 
netværk af specialister til rådgiv-
ning eller udredning, som netvær-
ket af specialister leverer. Netvær-
ket består af en række specialister 
spredt i hele landet. De leverer 
rådgivning og udredning direkte 
til dig som fagperson, eller til den 
borger/familie, du har henvendt 
dig om”, forklarer konsulenten fra 
VISO. 
I modellen ”Sagsgang” kan du se 
det typiske forløb i en sag:
VISO hjælper med den menneske-
lige og pædagogiske indsats, men 
ikke med juridiske og lovgivnings-
mæssige spørgsmål eller vurdering 
af kommunale beslutninger. Det 
er altid kommunen, der træffer 
beslutninger om foranstaltninger 
i en sag.

Herudover opsamler, udvikler og 
formidler VISO viden inden for 
specialrådgivningsområdet.

Hvad er VISO?
VISO står for ”Den nationale 
Videns- og Specialrådgivningsor-
ganisation”. VISO er en del af Ser-
vicestyrelsen og blev etableret 1. 
januar 2007.

VISO dækker følgende områder:
• Børn, unge og voksne med han-

dicap 
• Udsatte børn, unge og voksne 
• Specialundervisning og special-

pædagogisk bistand til børn, 
unge og voksne. 

Hvem er VISO?
VISO består af et netværk af spe-
cialister fra ca. 140 enheder rundt 
i landet og en central enhed i 
Odense.

Netværket af specialister kan hjæl-
pe med:
• Pædagogisk rådgivning i hjem 

eller specialtilbud 
• Rådgivning af fagpersoner 
• At undersøge og afdække en 

problemstilling. 

Sådan kontakter du VISO
Når du ringer, skriver eller mailer 
til VISO, kommer du i kontakt 
med en af de ca. 20 faglige kon-
sulenter i den centrale enhed i 
Odense. De er primært socialråd-
givere, psykologer og pædagoger 
med særlige kompetencer. Den 
centrale enhed har overblik over 
og videreformidler kontakten til 
netværket af specialister.
Ring til telefonvagten på tlf.: 72 
42 40 00 - telefonvagten har åbent 
mandag, tirsdag, onsdag og tors-
dag kl. 9.00-15.30 samt fredag kl. 
9.00 -15.00. Du kan også læse mere 
om VISO på www.servicestyrelsen.
dk/viso

Hvad koster det?
VISOs ydelser er gratis. Der kan 
dog under visse omstændigheder 
blive mindre transportudgifter 
for borgeren. Større udgifter kan 
refunderes. 

Tor Sundberg er faglig konsulent 
i VISO og kan være en af dem, 

du kommer i kontakt med, 
når du henvender dig.



20 UDVIKLING NR. 4 - 2009

Downs syndrom 
sikrer sikkerheden!
Af Henning Jahn, formand for den nationale afdeling af European Union of Supported Employment, EUSE.

Jeg står på strømpesokker i Min-
neapolis/St. Paul international 
Airport i USA. Har lige lagt mit 
bælte og min håndbagage i kas-
sen, der kører til gennemlysning 
i security. Da jeg skal tage mine 
ting ved bæltet, ser jeg en ung 
mand med Downs syndrom inde 
i security-området. Han hjælper 
security-vagterne ved at samle de 
tomme æsker på båndet og sætte 
dem pænt tilbage til fornyet afbe-
nyttelse. 
Her gør de faktisk virkeligt noget 
ud af sikkerheden, for den unge 
mand udfører et praktisk stykke 
arbejde som ellers skulle udføres 
af vagterne. De uddannede sikker-
hedsvagter kan i stedet koncentre-
re sig om det som de er uddannet 
til og som er deres opgave - at have 
fokus på sikkerhed.
Det er tydeligt, at den unge mand 
med Downs syndrom er stolt af sit 
arbejde og føler, at det er vigtigt. 

Det kan ses på hele hans attitude, 
at han er en del af sikkerhedskorp-
set. 
Han har sikkert tidligere arbejdet 
på et beskyttet værksted og har 
måske haft en drøm om enten at 
blive pilot eller politimand. Det 
rakte evnerne ikke til, men det 
blev til noget både med politi og 
fly i en lufthavn. Han har også fået 
et job, hvor der er et fint match 
med hans evner og han udfører 
et arbejde, der aflaster de uddan-
nede vagter. Han er inkluderet på 
det almindelige arbejdsmarked og 
har fået en identitet.
Han er en af de over 600 udvik-
lingshæmmede, der har fået støtte 
til at komme ud på det alminde-
lige arbejdsmarked via organisatio-
nen Lifeworks. 

Atomkraftværket
Lifeworks finder jobbene, der ofte 
er sammensat af flere forskellige 

små arbejdsopgaver. Arbejdsopga-
ver som vi måske finder trivielle 
eller direkte kedelige, men som vi 
må udføre, fordi der ikke er nogen 
andre til at udføre dem. Det er 
opgaver som er vigtige og skal 
gøres og de passer fint til mange 
udviklingshæmmedes kompeten-
cer og evner. 
Jeg har netop afsluttet et studiebe-
søg hos Lifeworks og lært om tan-
kerne bag deres arbejde. De finder 
jobs til udviklingshæmmede, og 
yder efterfølgende støtte med en 
af deres jobcoaches. Jobcoachens 
opgave er at hjælpe med at tilrette-
lægge arbejdsopgaverne, så de kan 
udføres af udviklingshæmmede. 
Jobcoachen står altid til rådighed 
for den udviklingshæmmede eller 
virksomheden, hvis der er brug for 
hjælp.
På trods af krise og stigende 
arbejdsløshed i USA mærkes ar- 
bejdsløsheden ikke i samme om-
fang blandt de udviklingshæm-
mede medarbejdere fra Lifeworks. 
Deres arbejde er for værdifuldt for 
mange virksomheder og så er det 
også af betydning, at de ofte er 
med til at skabe et mere positivt 
arbejdsmiljø de steder, hvor de 
arbejder. 
Hos Lifeworks er man meget 
bevidst om at virksomhederne 
ikke blot samarbejder for at få en 
social profil. De gør det også fordi 
det skal kunne ses på bundlinien.  
Lad mig bare nævne et eksempel 
(af de mere opfindsomme) blandt 
mange. I et større økonomisk råd-
givningsselskab åbnes og tømmes 
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alle breve automatisk. Når dette er 
sket gennemgår en ung udviklings-
hæmmet kvinde alle kuverter på 
ny og finder årligt oversete checks 
i kuverterne der samlet udgør 
store beløb. Checkene ville nor-
malt blive makuleret og en proces 
iværksat der ville betyde at kunden 
blev rykket og sikkert også blev 
sur. Udgifterne til dette ville langt 
overstige det det koster at have 
den udviklingshæmmede kvinde 
til som en af sine opgaver at gen-
nemgå kuverterne.
Under mit besøg hos Lifeworks 
besøgte jeg flere virksomheder 
hvor de udviklingshæmmede løser 
opgaver med kopiering, interne 
postfordeling, postforsendelse, 
makulering, budtjeneste for blot 
at nævne enkelte af det mangefold 
af arbejdsopgaver som løses med 
støtte fra Lifeworks jobcoaches.
Jeg besøgte også atomkraftværket 
nær Hastings, hvor udviklings-
hæmmede blandt andet opdaterer 
mapper med værkets sikkerheds-
manualer. For at sige det lige ud så 
forstår de ikke indholdet eller kan 
slet ikke læse det, men de kan for-
stå de markeringer der viser side-
tallet i mapperne. De udgør derfor 
absolut ikke nogen sikkerhedsrisi-
ko, men udfører et vigtigt arbejde.
Jeg er opløftet af alt det jeg har set 
hos Lifeworks!

Uden rettigheder i Danmark
Jeg kommer hjem og ser at der er 
faldet en dom i landsretten, der 
fratager alle udviklingshæmmede, 
der er i beskyttet beskæftigelse 
retten til sygedagpenge.  Ser også 
i overskriften at beskyttet beskæf-
tigelse ikke er arbejde, men en 
social foranstaltning. Så fik vi lige-
frem både en dom og en minister-
udtalelse på at udviklingshæmme-
de ikke regnes i arbejdssammen-
hæng.
Mange af de beskyttede værksteder 
gør et stort arbejde med at inklu-
dere udviklingshæmmede på det 
almindelige arbejdsmarked. En af 
vejene er at flytte den beskyttede 
beskæftigelse fra institutionelle 
rammer på et beskyttet værksted til 
beskyttet beskæftigelse i en almin-
delig virksomhed. For nogle er 
dette den videre vej til et job med 
løntilskud efter arbejdsmarkeds-
lovgivningen.
Lønforholdene på de beskyttede 
værksteder har altid været præget 
af tilfældigheder. Der har og her-
sker fortsat nærmest retsløse til-
stande for brugerne af den beskyt-
tede beskæftigelse. 
I dag er det fortsat sådan at løn-
nen stort set fastsættes ensidigt af 
det enkelte beskyttede værksted 
eller af kommunalbestyrelsen. De 
udviklingshæmmede har ingen 

lønmodtagerrettigheder og ingen 
faglig organisation til at bakke sig 
op.  Senest har vi set en kommune 
der ønskede at hente en besparel-
se ved at give udviklingshæmmede 
den absolutte minimumsløn for 
beskyttet beskæftigelse uden ske-
len til den enkeltes produktionsev-
ne. Der er også talrige eksempler 
på at udviklingshæmmede beta-
ler mere for at transportere sig til 
arbejde end de tjener ved beskyttet 
beskæftigelse.

Den glemte arbejdskraftreserve
Danmark har en kæmpe arbejds-
kraftreserve blandt de udviklings-
hæmmede. De producerer og 
skaber merværdi på de beskyttede 
værksteder og de løser i stigende 
omfang opgaver i almindelige virk-
somheder. 
Langt de fleste udviklingshæm-
mede i beskyttet beskæftigelse 
har i dag en førtidspension, som 
er deres reelle eksistensgrundlag. 
Via beskyttet beskæftigelse kan de 
have en mindre supplerende ind-
tægt/løn. Opnår de et job med 
løntilskud i en almindelig virksom-
hed opnår de derimod lønmodta-
gerrettigheder og bliver dækket af 
en overenskomst.
Der er behov for en reform!
De beskyttede værksteders opga-
ver bør ændres så formålet bliver 
at sikre en placering af de udvik-
lingshæmmede på det almindelige 
arbejdsmarked og ikke en institu-
tionel og segregeret opbevaring af 
en gruppe borgere med handicap.
Udviklingshæmmede skal kunne 
bevare den fagligt kvalificerede 
støtte de i dag modtager på de 
beskyttede værksteder også når de 
får et arbejde på det almindelige 
arbejdsmarked.
Alle udviklingshæmmede i be -
skyttet beskæftigelse uanset om de  
arbejder på beskyttet værksted eller 
i en almindelig virksomhed skal 
have en ansættelse i job med løn-
tilskud (overenskomst dækket og 
med løn modtagerrettigheder).
De skal have ret til at stille deres 
pension i bero, så de der ikke læn-
gere kan eller vil arbejde bevarer 
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deres forsørgelsesgrundlag ved en 
udtræden af arbejdsmarkedet.
Der skal gives betydeligt udvidede 
muligheder for at yde løntilskud til 
arbejdsgivere, der ansætter udvik-
lingshæmmede i job med løntil-
skud.
Der skal generelt ses på hvorledes 
de udviklingshæmmedes adgang 
til arbejdsmarkedet kan fremmes 
så de får mulighed for at realisere 
deres drømme om et inkluderet 
arbejdsliv.

Kom så i gang
Det her behøver ikke nødvendig-
vis at koste en Storebæltsbro. Hvis 
økonomer fra Beskæftigelsesmi-
nisteriet og Socialministeriet satte 
sig ned og regnede på det rent 
samfundsøkonomisk ville de sik-
kert få røde øre over ikke at have 

ændret forholdene for længe 
siden. Ændringer der både ville 
understøtte regeringens arbejds-
markedspolitik og sikre rettighe-
derne for en gruppe der mere end 
andre er omfattet af den FN Kon-
vention som Folketinget netop har 
ratificeret:
"Deltagerstaterne anerkender ret-
ten for personer med handicap til 
at arbejde på lige fod med andre, 
hvilket omfatter retten til at kunne 
tjene til livets ophold ved beskæfti-
gelse, som de selv frit vælger eller 
påtager sig på et arbejdsmarked 
og i et arbejdsmiljø, der er åbent, 
inkluderende og tilgængeligt for 
personer med handicap. "
Lad os også få noget life works for 
udviklingshæmmede i Danmark! 
Lad folk med Downs syndrom og 
andre udviklingshæmmede få en 

plads på arbejdsmarkedet blandt 
os andre. Lad os gå fra ord til 
handling!

Se mere på lifeworks.org eller 
eusedenmark.dk

 

Den røde telefon
Af Henning Jahn.

Indtryk fra en studietur
Den står der endnu! Den røde 
telefon, hvor røret absolut kun 
må løftes hvis der opstår et uheld 
på atomkraftværket nær Hastings 
i Minnesota. Telefonen har di-
rekte kontakt til hovedkvarteret 
i Washington for sikkerhed på 
atomkraftværker.
Telefonen er placeret midt i det 
rum, hvor der arbejder en gruppe 
af udviklingshæmmede fra organi-
sationen Lifeworks, der yder støtte 
til mere end 600 udviklingshæm-
mede i almindelige jobs.
For en del år siden besøgte jeg 
også atomkraftværket og hørte 
om hvordan udviklingshæmmede 
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arbejdede med at opdatere sik-
kerhedsmanualerne for atomkraft-
værket. Andre opgaver er kommet 
til, men brugen af computere er 
blevet meget mere en del af arbej-
det. Det stiller stigende krav til de 
udviklingshæmmede og nogle har 
måttet skifte job og er blevet erstat-
tet af udviklingshæmmede der kan 
håndtere mere simple funktioner 
på en computer. Enkelte har fået 
uddannelse eller arbejdsopgaver 
på værket som de magter og har 
kunnet bevare deres arbejdsplads 
med støtte fra jobcoaches fra 
Lifeworks.

Ameriprice understøtter inklusion
Hos det økonomiske rådgivnings-
firma Ameriprice er der også sket 
en udvikling. Tidligere var alt base-
ret på rigtige papirdokumenter, 

der skulle scannes og fordeles. Her 
har computeren og e-mails også 
i stor udstrækning taget over og 
mange af de opgaver som udvik-
lingshæmmede havde med ind-
scanning af dokumenter er for-
svundet.
De udviklingshæmmede i Ame-
riprice er en værdsat gruppe af 
medarbejdere og de øvrige medar-
bejdere i virksomheden vil nødigt 
undvære deres gode kollegaer fra 
Lifeworks. På frivillig basis er der 
etableret en mentorordning og 
uddannelsesgrupper, hvor perso-
nale fra firmaet uddanner udvik-
lingshæmmede til at betjene com-
putere og de programmer der 
anvendes i firmaet. Et rigtigt godt 
initiativ, der yderligere understøt-
ter den inkluderende indsats som 
er et af organisationen Lifeworks 

mål. I Lifeworks arbejde er uddan-
nelse og opkvalificering af bruger-
ne også en central del af Lifeworks 
virksomhed.

Krisen kradser, men udviklings-
hæmmede er uundværlige
Krisen kradser som bekendt i USA. 
En dårlig økonomi og stigende 
arbejdsløshed.
Mange vil sikkert tro at de udvik-
lingshæmmede i almindelige jobs 
i den situation er de første der 
bliver smidt på gaden, men det er 
langt fra tilfældet. De er en særde-
les værdsat medarbejdergruppe og 
de fleste firmaer har erkendt at de 
har en meget positiv indvirkning 
på arbejdsmiljøet. De er frem-
mødestabile, omhyggelige i deres 
arbejde og er i mange tilfælde med 
til at sprede arbejdsglæde blandt 
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de øvrige ansatte. Det vigtigste er 
nu nok at de ofte løser opgaver 
der er centrale for virksomheder-
nes drift og nærmest uundværlige. 
Derfor mærker Lifeworks medar-
bejderne heller ikke krisen i sam-
me omfang som den øvrige del af 
den amerikanske befolkning. Når 
Lifeworks mister job i almindelige 
virksomheder er der oftest tale om 
egentlige virksomhedslukninger 
eller flytning af virksomheder.

Lifeworks: 
Det skal være rigtigt arbejde
Hvem er kunderne hos Lifeworks? 
Det er naturligvis de brugere der 
benytter Lifeworks og de offentlige 
instanser, der betaler for de job-
coaches der støtter brugerne der 
er i almindeligt arbejde. 

Hos Lifeworks har man imidler-
tid besluttet at definere den cen-
trale bruger som den arbejdsgi-
ver, der ansætter eller kontrakter 
udviklingshæmmede fra Lifeworks. 

Lifeworks ønsker ikke at udvik-
lingshæmmede ansættes i virksom-
heder blot for at en virksomhed 
skal kunne vise at de har en social 
profil. Der skal være tale om rigtigt 
arbejde, hvor udviklingshæmme-
de udfører et arbejde der skaber 
værdi for virksomheden og for den 
udviklingshæmmede selv.

Lifeworks stiller derfor også store 
krav til sig selv om at yde service 
overfor virksomhederne og støtter 
de udviklingshæmmede så aftalte 
arbejdsopgaver også bliver udført - 
og det hver dag.
Organisationen har mange kon-
kurrenter. Dels er der et større 
antal organisationer, der forsøger 
at arbejde efter Lifeworks model-
len og dels er der de mange vikar-
bureauer. I den konkurrence er 
det vigtigt med professionalisme 

og høje standarder for arbejdets 
udførelse og her vinder Lifeworks 
ofte fordi de er en loyal samar-
bejdspartner, der også har høje 
etiske standarder de ikke går på 
kompromis med.

Lifeworks – en nonprofit 
organisation i Minnesota
Organisationen Lifeworks er en 
såkaldt nonprofit organisation, 
der yder støtte til udviklingshæm-
mede i almindelige jobs i Min-
neapolis/St. Paul området i staten 
Minnesota.
De udviklingshæmmede er en-ten 
ansat direkte i et firma og får støt-
te fra en af Lifeworks jobcoaches 
eller Lifeworks indgår en kontrakt 
med firmaet om arbejdsopgaver, 
der skal udføres af udviklings- 
hæmmede med støtte fra job-
coaches. I det sidste tilfælde 
af lønner Lifeworks de udviklings-
hæmmede.

Læs endnu mere om Lifeworks 
på www.lifeworks.org.

  
Studiegruppe fra Danmark besøger Lifeworks
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Kun 4!
Af Henning Jahn.

I Minnesota er der simpelthen en 
lov, der påbyder, at der maksimalt 
må bo fire udviklingshæmmede i 
et bofællesskab. Baggrunden er at 
alt andet er en institution og det 
ønsker man ikke at have - man 
ønsker at udviklingshæmmede 
skal leve et inkluderet liv.
Hammer Residence er en organi-
sation der leverer service til udvik-
lingshæmmede i botilbud i Minne-
apolis / St. Paul området i staten 
Minnesota i USA. Organisationen 
blev grundlagt i 1923 af Alvina 

Hamme, der mente at udviklings-
hæmmede havde retten til at leve 
et inkluderet liv så nær det norma-
le som muligt.
Det hele startede småt med bo- og 
undervisningstilbud til udviklings-
hæmmede børn, men det glade 
budskab om normalisering og 
inklusion spredte sig og mange 
forældre til handicappede børn 
ønskede at bruge Hammer Resi-
dence.
I dag er der kun en administrati-
onsbygning tilbage af det som Alvi-
na Hammer startede og udviklede. 
I resten af bygningerne har private 

lejet sig ind og driver deres virk-
somhed.

Bostøtteformer
Hammer Residence har stadig akti-
viteter for børn, men deres primæ-
re arbejdsområde er at yde støtte 
til voksne udviklingshæmmede, 
der enten bor i bofællesskab eller 
et af deres lejlighedsprogrammer. 
Bofællesskaberne må som nævnt 
maksimalt være beboet af fire 
udviklingshæmmede. De er belig-
gende i almindelige villaområder 
og består typisk af beboerværel-
ser og en række fællesrum som vi 
kender/kendte det herhjemme. 
Der er i princippet ingen begræns-
ninger i hvor mange personaleres-
sourcer det enkelte bofællesskab 
kan have. Er der behov for døgn-
dækning, så er der det.
På spørgsmålet om ikke det kunne 
være en meget bekostelig affære 
var svaret, at det var det, men at 
individuelle personaletildelinger, 
normalisering og inklusion går for-
ud for økonomien.
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Hammers lejlighedsprogrammer 
er enten opgangsfællesskaber i al -
mindelige bebyggelser eller det 
er lejligheder spredt i en bolig-
bebyggelse. Hammer Residence 
foretrækker den sidste model fordi 
den giver en større mulighed for 
at arbejde med netværksdannelse 
med naboer i en boligbebyggelse.

Netværk
Hammer Residence er naturligvis 
opmærksomme på at det er vigtigt 
med netværksdannelse mellem 
udviklingshæmmede. Derfor orga-
niserer de også forskellige former 
for fritidsaktiviteter og som det 
nyeste skud på stammen har de 
etableret et rejsebureau, der ikke 
alene udbyder rejser til udviklings-
hæmmede fra egne botilbud, men 
også kan benyttes bredt af udvik-
lingshæmmede i Minnesota og de 
omgrænsende stater.

Boligerne
Hammer Residence yder bostøtte 
til omkring 200 udviklingshæm-

mede. Organisationen er en så-
kaldt non profit organisation, 
hvor aktiviteterne i altovervejende 
grad finansieres via takstbetalin-
ger fra det offentlige. Der er dog 
ingen tvivl om at Hammer, som 
alle andre non profit organisatio-
ner, også gør et stort arbejde for at 
rejse private midler til ekstra akti-
viteter.
Arbejde der udføres af frivillige er 
også en integreret del af arbejdet 
i Hammer Residence. De frivil-
lige er folk der yder en arbejds-
indsats der kan variere alt efter de 
aktiviteter de indgår i eller efter 
hvad den frivillige selv ønsker at 
bidrage med.  Som eksempler på 
frivilligt arbejde kan nævnes højt-
læsning, arbejde med kunst, pen-
neven, ledsager til baseball eller 
kirke, underholdning med musik 
m.m. Omfanget af frivilligt arbejde 
udgjorde i 2008, hvad der svarede 
til 170 arbejdstimer. Dette skal 
sammenholdes med at der i Ham-
mer Residence er ansat et perso-
nale på omkring 400.
De boliger eller lejligheder hvor 
de udviklingshæmmede bor er en -

ten faciliteter der ejes eller lejes  
af Hammer Residence, ejes eller 
lejes af borgeren selv eller dennes 
pårørende. Hammer Residence 
opgave er således primært at yde 
støtten til borgeren uanset ejer- 
eller lejeforhold i forbindelse med 
borgerens hjem.

Missionen
Hammer Residence har en mis-
sion, der oversat i en forenklet 
udgave lyder sådan "Lev og oplev 
livet fuldt ud". Det gør de bl.a. ved 
at stille høje kvalitetsstandarder til 
sig selv og ved at arbejde med bru-
gerbestemmelse og med at støtte 
den enkelte borger i at udleve 
deres drømme.

Hvis du vil læse mere 
om Hammer Residense 
så besøg:
www.hammer.org
www.hammertravel.org
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Hvad laver du i din fritid? 

Golfer!
Af Henning Jahn.

Golf ... selvfølgelig! Lyder det 
prompte på mit spørgsmål om 
fritidsaktiviteter til en af de udvik-
lingshæmmede, der arbejder på 
rådhuset i Hastings under Life-
worksprogrammet. Hun er en 
af de mange der med støtte fra  
en jobcoach har et almindeligt 
arbejde.
Hos Lifeworks arbejder man også 
med at organisere netværk mellem 
udviklingshæmmede i fritiden og 
et af hittene blandt fritidstilbud 
er at spille golf. Det foregår i den 
i øvrigt meget smukt beliggende 
golfklub uden for Hastings i staten 
Minnesota i USA.
Sammen med de øvrige deltagere 
i en studietur arrangeret af Euro-
pean Union of Supported Employ-
ment (EUSE) smutter jeg ud og 
ser på aktiviteterne.

Tre grupper på i alt ca. 15 udvik-
lings hæmmede er i fuld gang med 
at spille golf. Nogle er på begyn-
derstadiet og slår mange huller i 
luften og andre er faktisk rigtigt 
gode til spillet. Der bliver gået 
alvorligt til den, og alle tager spor-
ten dybt seriøst. 
Golf er nemlig også en af discipli-
nerne i den amerikanske afdeling 
af Special Olympics og det kunne 
jo være at man ville stille op til en 
af turneringerne.
Trænerne for de udviklingshæm-
mede er alle rutinerede golfspil-
lere fra golfklubben, der på frivil-
lig basis stiller op til den ugentlige 
træning.

Hvis du spørger en der spiller golf 
herhjemme får du oftest svarene 
frisk luft, masser af motion og så 
føler du hele tiden, at du kan blive 
bedre til spillet! Svaret matcher 
meget godt de begrundelser som 
de udviklingshæmmede golfere 
gav mig i Hastings.

Lad os få nogle flere udviklings-
hæmmede ud på golfbanerne her-
hjemme i Dannevang!
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AreWii having fun?
Af Henning Jahn.

Væk med kedelige motions og 
motorikprogrammer, som bebo-
erne alligevel ikke gider at deltage 
i! Har man problemer med vægten 
må det gerne være sjovt at gøre 
noget ved det. Det var budskabet 
fra en medarbejder og en beboer 
fra et botilbud der drives af orga-
nisationen Dakota Communities i 
USA. 
De gik i stedet for en utraditionel 
vej og anskaffede 24 Wii systemer 
fra Nintendo. Nu hedder motorik- 
og motionsprogrammerne bow-
ling, boksning og tennis. 

Baggrunden var dystre tal om 
udviklingshæmmede i botilbud-
dene. 63% fik  jævnligt afførings-
midler, 40% var på diæt og 40% 
var overvægtige. 
Hertil kom tal fra nationale under-
søgelser, der viste et væsentligt 
større medicinforbrug hos udvik-
lingshæmmede og at udviklings-
hæmmede var indlagt langt læn-
gere tid på hospital end andre bor-
gere.
Der måtte gøres noget for det man 
gjorde virkede ikke.

Dakota Communities har bl.a. 
som målsætning i samarbejde med 
beboerne at være innovative og 
inkluderende. Derfor skulle forsø-
get med at bruge programmerne i 
Wii også omfatte inklusion og man 
fik fat i nogle unge (”nørder”) fra 
den lokale highschool, der som fri-
villige skulle være med til at sætte 
fokus på motion og spil.

Resultaterne indtil nu har været 
meget lovende.
Støtten fra frivillige er vokset og 
der er skabt venskaber.
De fysiske aktiviteter via brugen af 
Wii er vokset drastisk og der er rig-
tigt gode tegn på at de også fører 
til bedre fysisk velvære og en redu-
cering af vægtproblemerne hos 
dem der har det.

Frem for alt har Wii programmer-
ne gjort det rigtigt sjovt at motio-
nere.
Projektet og de foreløbelige erfa-
ringer blev fremlagt på konferen-
cen ”Creative Options” i Minnea-
polis og tilhørerne var primært 
udviklingshæmmede, der også selv 
kunne berette om alle de gode 
erfaringer de havde haft med Wii. 

www.dakotacommunities.org
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Selvbestemmelse gør gladere
Af Lone Vestergaard.

Tingagergården i Tilst er godt på 
vej mod øget indflydelse på eget liv 
som led i JYFE-gennembrudspro-
jekt.
Entusiasmen lyser ud af Anne 
Schou Clausen, Christina Mulvad 
Axelsen og Ken Jacobsen, alle 
pædagoger på Tingagergården i 
Tilst - et bosted for voksne udvik-
lingshæmmede med autisme - når 
de i fællesskab gør rede for, hvor-
dan man i en afdeling her skaber 
bedre forhold for beboerne ved at 
øge deres selvbestemmelse og der-
med indflydelse på eget liv. 
Det sker som led i Jysk Socialforsk-
nings- og Evalueringssamarbejde, 
JYFE’s gennembrudsprojekt, som 
netop hedder ”Indflydelse på 
eget liv – et skridt videre”, og som 
Tingagergården tilsluttede sig i 
december sidste år. 
Det fortsætter frem til april 2010, 
men de tre pædagoger kan allere-
de konstatere, at den øgede selvbe-
stemmelse bekommer de menne-
sker vel, som det hele handler om: 
Afdelingens syv beboere. 

Umagen værd
Tidligere gav det ofte konflikter, 
når pædagogerne for eksempel 
besluttede, hvilke aktiviteter der 
skulle sættes i værk og hvornår - 
samt oven i købet hvem af bebo-
erne, der skulle deltage i dem. 
Når beboerne i stedet selv er med 
til at bestemme, hvad de vil fore-
tage sig, oplever personalet en 
meget større glæde og tilfredshed. 
Det kan være mere besværligt, 
indrømmer de tre. Men de har 
erfaret, at det giver mening for 
begge parter at gøre beboerne til 
kaptajner i deres eget liv ved hjælp 
af eksempelvis visuelle redskaber 

såsom fotos og glade og sure smi-
leyer, hvormed den enkelte kan 
markere, hvad han eller hun kan 
lide eller ikke lide. Hvad vedkom-
mende gerne vil og så videre.

Billed-sprog
Med stærkt kommunikationshan-
dicappede beboere har opgaven 
for personalet været at udvikle 
tilpas enkle metoder, så hver især 
kan markere, hvilke aktiviteter de 
har lyst til at deltage i. 
Det er på Tingagergårdens aktivi-
tetstilbud, Søndervangen, resulte-
ret i et ugeskema med billeder af 
aktiviteter, som beboerne selv har 
været med til at pege på, og som 
de derefter kan vælge imellem 
ved at hænge små fotos af sig selv 

op ud for den enkelte aktivitet og 
fotos af de pædagoger, der er knyt-
tet til den. 
Er der kun én, der vælger en 
bestemt aktivitet, er det aftalt på 
forhånd, at så kan den ikke blive til 
noget. I stedet må vedkommende 
så stille sig tilfreds med et af sine 
øvrige valg, for hver beboer vælger 
sig i forvejen på flere aktiviteter 
hver dag, fortæller pædagogerne. 

Visuelle planer
Efter samme model forsøger perso-
nalet at inddrage beboerne aktivt i 
udformningen af handleplaner i 
form af visuelle mapper såvel som i 
valg af ferie, mad og lignende. 
Erfaringerne er sparsomme end -
nu, men har allerede afsløret, at 
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pædagogers nok så velmente tolk-
ninger ikke altid står mål med 
beboernes inderste ønsker. For 
eksempel har en af de mandlige 
beboere på Tingagergården, som 
personalet slet ikke ville have til-
tænkt den interesse, vist sig meget 
glad for at deltage i musik. Så 
meget faktisk, at han altid vælger 
musik, når muligheden er der. 

Pædagogiske mål 
Foto-metoden bruges også i vid 
udstrækning til dokumentation og 
snak beboere og personale imel-
lem om målene for fremtiden.
- Men vi laver vore pædagogiske 
mål ved siden af, bemærker Anne 
Schou Clausen, Christina Mulvad 
Axelsen og Ken Jacobsen.

Kultur-ændring
- Det her er en kultur-ændring. Vi 
er selv meget engagerede i det, og 
kollegerne bliver det også mere og 
mere. Næste skridt bliver at ind-
drage en afdeling med beboere 
med stort behov for hjælp, forud-
ser de tre pædagoger.
De har undervejs taget mange 
fotos til glæde for beboerne selv og 
til inspiration for kolleger. 
Selve dokumentationen for foran-
dringerne og deres værdi plotter 
de ind i såkaldte PDSA-grafer, som 
efter deres mening giver et godt 
billede af, om de er på rette spor, 
som Christina Mulvad Axelsen 
udtrykker det 
De fire bogstaver står for Plan - 
Do - Study - Act. På dansk: Plan-
lægning - afprøvning - vurdering - 
næste handling.

Start i det små
- Vi kommer hele tiden i tanke om 
nye udviklingsområder, hvor bebo-
erne kan være mere med til at ska-
be deres eget liv, fortæller Anne 
Schou Clausen begejstret.
Ken Jacobsen: - Tidligere har tan-
kegangen været, at den slags var 
alt for abstrakt og svært for auti-
ster. Men man skal bare kaste sig 
ud i det og prøve sig frem ved at 
starte i det små!

JySK KATALySATOR

JYFE er en forening bestående 
af samtlige kommuner i det 
midt- og nordjyske foruden 
Region Nordjylland og Region 
Midtjylland.
Formålet er at virke som kataly-
sator for social forskning, eva-
luering og metodeudvikling i 
de to regioner. 
JYFE skal via konkrete initiati-
ver medvirke til at inspirere, 
udvikle og bygge bro mellem 
forskning, uddannelse, admi-
nistration og praksis på det 
sociale og socialpædagogiske 
område.

FORBEDRINGSMODELLEN

Forandringsprocessen tager 
udgangspunkt i forbedrings-
modellens tre overordnede 
spørgsmål:
1. Hvad vil vi opnå?
2.  Hvornår er en forandring 

en forbedring?
3. Hvilke forandringer kan 

iværksættes for at skabe for-
bedringer?

GENNEMBRUDSMETODEN

Gennembrudsmetoden er en 
særlig metodemæssig tilgang 
til kvalitetsudvikling. Den er 
udarbejdet på Institute for 
Health Care Improvement 
(IHI) i Boston i USA og har 
siden 2004 været anvendt til 
projekter både inden for psy-
kiatrien, sundhedsområdet og 
det sociale område i Danmark. 
Metoden bygger på princippet 
om, at man opnår forbedring 
af praksis gennem afprøvning, 
tilpasning og implementering 
af eksisterende dokumenteret 
viden om ”god praksis”.
Som led i projektet skabes et 
netværk af deltagerne på tværs 
af kommuner og regioner.  
Via netværket deler de erfarin-
gerne gennem hele projektpe-
rioden og er således hinandens 
samarbejdspartnere, inspirato-
rer og kritikere i forhold til at 
skabe de bedste betingelser for 
brugerne.
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Nextjob:
Alle har ret til et arbejdsliv
Af Lone Vestergaard.

Nextjob under Job- & Aktivitets-
centeret i Gentofte Kommune har 
succes med at hjælpe udviklings-
hæmmede og mennesker med ind-
læringsvanskeligheder i gang på 
arbejdsmarkedet.

Grundsynet er, at alle, der 
ønsker det, skal have mulighed 
for at komme ud på arbejdsmarke-
det. At alle mennesker har værdi 
og krav på både et familieliv, et 
arbejdsliv og et fritidsliv. Uanset 
race, køn, tro, seksualitet - og even-
tuelt handicap.

Sådan lyder i komprimeret form 
baggrunden for Nextjob under 
Job- & Aktivitetscenteret i Gentofte 
Kommune.

Knopskydning 
Fra sin begyndelse som forsøgs-
projekt med blot to tilknyttede 
jobkonsulenter i 2001 har Next-
job udviklet sig til at være et per- 
manent tilbud om erhvervsaf-
klaring, kompetenceudvikling og 
jobformidling på det ordinære 
arbejdsmarked for udviklingshæm- 

mede unge og voksne samt men- 
nesker med indlæringsvanskelig-
heder fra hele det tidligere Køben-
havns Amt. 

I dag omfatter det til sammen-
ligning 11 jobkonsulenter og to 
jobcoaches - og er opdelt i flere 
underafdelinger:
• Job & Pension for voksne udvik-

lingshæmmede, der modtager 
førtidspension. 

• Afklaring & Job for mennesker 
med indlæringsvanskeligheder, 
men som ikke får førtidspensi-
on.

• Ungeprogrammet for 18-24-åri-
ge med indlæringsvanskelig-
heder og behov for at modnes 
både personligt, socialt og fag-
ligt – og som enten kan være på 
kontanthjælp eller være førtids-
pensionister.

Endelig er der vokset en ny gren 
ud, som kaldes Gartnerprojektet, 
og som er for udviklingshæmmede 
med behov for længerevarende 
optræning og støtte. 

Tænkt som springbræt
Med vejledning og støtte fra job-
coaches og sidemandsoplæring i 
trygge rammer ude på virksomhe-
der og offentlige institutioner er 
p.t. en halv snes udviklingshæm-
mede i fuldt sving som gartner-
medhjælpere. Det er tænkt som 
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et springbræt for dem til senere 
ansættelse med løntilskud enten 
på det almindelige arbejdsmarked 
eller internt i Nextjob. 
Ideen er udsprunget af et åre - 
langt samarbejde med BRFkredit, 
hvor en gruppe udviklingshæmme-
de gør rent i realkreditinstitutio-
nens lokaler i Lyngby side om side 
med andre rengøringsassistenter 
og under vejledning af jobcoaches. 
Samme model så virksomheden 
gerne overført til vedligeholdel-
sen af sine udendørsarealer, som 
nu er Gartnerprojektets hovedop-
gave.

Borgere på lige fod
I løbet af knap ni år har ca. 200 
fuldført et erhvervsafklarings- eller 
praktikforløb via Nextjob, oplyser 
jobkonsulent Palle Gammelgaard, 
der er projektmedarbejder i Job 
& Pension. 120 af dem har været 
igennem her.
Han lægger afstand til betegnel-
sen brugere og foretrækker i ste-
det at kalde dem kursister - og 
betragter dem som det, de er:  
Borgere i samfundet på lige fod 
med alle andre.

Gedigen succes
Netop arbejde er en hovedfaktor i 
udviklingen af et menneskes iden-
titet. Alle har ret til uddannelse og 

kompetenceudvikling, og der er 
brug for alle på arbejdsmarkedet. 
Men alle har ikke samme nemme 
adgang til det. Derfor Nextjob, 
som sigter imod så normale jobs 
på så normale vilkår som muligt 
for alle kursister. Og som har haft 
så stor succes med det, at mange 
kommuner i området gerne beta-
ler for det.

Nyt hold på vej
Hvert år i februar begynder et nyt 
hold med ca. 15 kursister, og der 
er allerede næsten fyldt op på hol-
det, som skal i gang efter nytår, 
fortæller Palle Gammelgaard. 
Han og hans kolleger fungerer 
dels som vejleder for den enkelte 
kursist. Dels som bindeled mellem 
kursisten, dennes kommune og 
arbejdsmarkedet. 
På grund af finanskrisen er det 
lige nu ikke så nemt, som det tid-
ligere har været, at skaffe prak-
tikpladser på butiksområdet. Der-
imod går det lettere på kontor- 
området med opgaver som at 
hente post, lave kaffe og lignende, 
nævner Palle Gammelgaard.

Nedbrydning og opbygning
- Vi prøver hele tiden at finde den 
enkeltes ressourcer og at tage 
dem alvorligt på deres mere eller 
mindre realistiske drømme for  

et kommende job. Men det vil i 
visse situationer også sige på en 
human måde at pille deres drøm-
me fra hinanden, men skabe noget 
nyt i stedet, påpeger jobkonsu- 
lenten.
- Det arbejde, de skal have, skal 
være noget, som de føler sig godt 
tilpas ved. Og det skal også være en 
gevinst for virksomheden, under-
streger han.
Ansættelser sker efter beskæftigel-
sesloven, på overenskomstmæssige 
vilkår og med de samme rettig-
heder som andre medarbejdere – 
og også med fagforeningerne ind 
over, betoner jobkonsulenten fra 
Nextjob.

Flertrinsraket
En del af kursisterne hos Nextjob 
kommer fra de beskyttede værkste-
der, men andre kommer fordi de 
gerne vil skifte job, er blevet fyret 
fra deres job eller ikke har været 
på arbejdsmarkedet i nogle år og 
nu gerne vil have et job.
For at komme ind på for eksempel 
Job & Pension er det altså et krav, 
at den udviklingshæmmede får 
førtidspension. Men samtidig læg-
ges der vægt på, at vedkommende 
gerne vil lære noget nyt og selv er 
motiveret for det. 
Via afklarende samtaler går vejen 
herefter gennem et introforløb 
på tre måneder inklusive en tre 
dage lang hyttetur for at lære kur-
sisterne at kende også i pressede 
situationer. Men derudover skal de 
lære om personlig hygiejne, kom-
munikationen på en arbejdsplads, 
fødevarehygiejne afsluttende med 
en prøve og udstedelse af bevis, når 
den er bestået. 
Først derefter er vejen banet for 
to lange praktikforløb - og endelig 
som kronen på værket et egentligt 
job med de attraktive sidegevinster 
i form af kolleger, løn og at blive 
en del af et arbejdsfællesskab lige-
som andre mennesker.
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Livshistorier som redskab
Af Per Roholt

Beppa er autist uden verbalt sprog. 
Hun har svært ved at sidde stille 
i længere tid og spiser kun lidt. 
Men da medarbejderne på Autis-
mecenter Storstrøm får blik for, at 
Beppa har boet de første år i Itali-
en sammen med sin italienske far, 
der er kunstmaler, sker der noget. 
Kontaktpersonen giver Beppa et 
sæt malergrej, og hun falder til ro 
foran lærredet. De små italienske 
pastaretter forsvinder som dug for 
solen.
Beppa er en af hovedpersonerne 
i dokumentarfilmen, Livshistorier, 
der viser, hvordan medarbejderne 
på Autismecenter Storstrøm arbej-
der målrettet med beboernes livs-
historier som et redskab til at øge 
kvaliteten i indsatsen.
- For mig at se er arbejdet med  
livshistorier ofte underprioriteret. 
For som medarbejder på et til-
bud som vores, bliver vi jo en del 
af beboerens liv. Vi får et medan-
svar for at lære beboerens historie 
at kende og for at medvirke til at 
dokumentere den for eftertiden. 
For hvis vi ikke dokumenterer 
historien, så risikerer denne grup-
pe borgere at blive historieløse, 
mener Helle Riis, viceforstander 
på Autismecenter Storstrøm, Vor-
dingborg Kommune.

Med fokus på de fysiske tegn
Traditionelt begrænser arbejdet 
med livshistorier sig til små notater 
i beboerens handleplan, bygget op 
efter en narrativ skabelon al la, ”så 
skete der det, og så kom hun der-
hen”. Men på Autismecenter Stor-
strøm ville medarbejderne gerne 
arbejde med en anden indfaldsvin-
kel til livshistorier, fordi så mange 
beboere er uden et verbalt sprog.

- En livshistorie skal give mening, 
også for borgeren. Handleplaner-
nes narrative beskrivelser var for 
mangelfulde. Så vi søgte efter en 
anden tilgang til arbejdet med livs-
historier, fortæller Helle Riis. 
Centeret søgte derfor om støtte 
til et udviklingsprojekt i BUPL og 
SL’s udviklingsfond for at kunne 
arbejde med livshistorier med 
udgangspunkt i Vigotskys virksom-
hedsteori og den kritiske psykolog 
Ole Dreiers model, hvor han taler 
om, at mennesket fra fødsel til død 
har flere livsbaner med en række 
afgørende punkter og lange tråde, 
der strækker sig fra fortiden over 
nutiden til fremtiden, og som både 
kan løbe parallelt eller krydse hin-
anden.
Med det udgangspunkt satte med-
arbejderne i projektet sig for at 
arbejde aktivt med en gruppe 
beboere for at finde frem til afgø-
rende episoder, mennesker eller 
genstande, som kunne tjene som 
et fælles afsæt for beskrivelse af 
beboernes historie.

Dokumenteret forløb
I filmen Livshistorier, der doku-
menterer projektets arbejdsmeto-
der, ser man, hvordan medarbej-
derne finder fotografier og gen-
stande frem, besøger beboerens 
pårørende, den første daginstitu-
tion eller måske tidligere medar-
bejdere, der har vist sig som vigtige 
brikker i forståelsen af beboerens 
liv.
Helt konkret finder medarbej-
derne billeder fra Beppas liv frem, 
laver små bøger med forklarende 
tekster. Bøgerne lægges ned i en 
lille kasse, så de kan tages frem 
igen og igen. Undervejs ser man, 
hvordan Beppa og hendes kon-
taktperson taler med hendes mor 
og går ture i skoven. Beppa får 
også et digitalkamera, så hun selv 
kan begynde at dokumentere sin 
historie. Kendskabet til hendes for-
tid og betydende episoder og per-
soner bliver nøglen til en ny ind-
sats over for Beppa, der pludselig 
fremstår mere fler-dimensionel og 
reagerer positivt på, at personalet 

Viceforstander Helle Riis, Autismecenter Storstrøm, Vordingborg Kommune.
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Lektor Søren Langager, DPU:

Handicapforståelsen 
under forandring 
ved tærsklen 
til det nye årti
Af Per Roholt.

tilbyder hende muligheden for at 
male og få italiensk mad.

Fortid, nutid, fremtid
Livshistorieprojektet havde til 
formål at sætte fokus på værdien 
af beboernes historie i et fortids 
nutids og fremtidigt perspektiv, og 
filmen dokumenterer på forbilled-
lig vis, hvordan viden om borge-
rens fortid kan skabe erkendelser 
i nutiden, der kan føre til ændrin-
ger i fremtiden.
- På Autismecenter Storstrøm er 
det nu blevet sådan, at de ansatte 
skal arbejde aktivt med beboernes 
livshistorie. Det behøver ikke være 
kompliceret. Man kan starte med 
et fotoalbum og en papkasse med 
beboerens navn. Det vigtigste er, 
at man kommer i gang, siger Helle 
Riis:
- Vi arbejder nu med livshistorie-
begrebet set fra beboernes per-
spektiv og med mindre fokus på 
det narrative og skriftlige og med 
mere fokus på konkrete fysiske 
ting, som har betydning for den 
enkeltes liv.  Samtidig har vi fået 
skabt en fleksibel model, som giver 
medarbejdere forskellige mulig-
heder. Jeg ser livshistoriearbejdet 
som et redskab, der både kan og 
skal anvendes i hverdagen, fordi 
det kvalificerer det pædagogiske 
arbejde og giver mulighed for, at 
beboerne oplever en højere grad 
af indflydelse på deres eget liv, 
siger viceforstander Helle Riis, 
Autismecenter Storstrøm.

Fortæl os, hvad de aktuelle udfor-
dringer er til den socialpædagogi-
ske praksis på tærsklen til det nye 
årti. Den opgavebeskrivelse havde 
lektor Søren Langager med i lom-
men, da han som keynote-speaker 
åbnede den 10. efterårskonferen-
ce i Socialt Leder Forum.
Søren Langager kvitterede for 
udfordringen med en knivskarp 
analyse af fagets udfordringer, der 
satte sig spor hos de mere end 140 
ledere og mellemledere, som var 
samlet på Hotel Nyborg Strand for 
at hente ny viden og inspiration til 
de kommende års arbejde på lan-
dets specialtilbud.
Som én af landets førende forske-
re på det socialpædagogiske områ-
de har Søren Langager identifice-
ret en række udfordringer, som 
truer med at ændre hele grund-
laget for den socialpædagogiske 
praksis:

• En ændret samfundsdiskurs
• Diagnosernes himmelflugt
• Kravet om konstant udvikling

Den ændrede samfundsdiskurs
En grundlæggende udfordring for 
den socialpædagogiske praksis er 

ifølge Søren Langager, at samfun-
dets diskurs har ændret sig drama-
tisk i det nye årtusinde. 
I de klassebevidste og socialrefor-
mistiske 1950’ere og 60´ere havde 
samfundet en politisk diskurs. Tan-
ken var at de handicappede skulle 
ud af de store centralinstitutioner 
og leve et liv så nær det normale 
som muligt. I 70´erne og 80’erne, 
hvor subkulturerne trængte frem, 
udviklede samfundet den etiske 
diskurs med fokus på afkodning af 
kulturer og fælles værdier. Nøgle-
begreberne var grupper, bofælles-
skaber, integration og det gode liv. 
Med 90’erne og det nye århundre-
des individual kultur har vi fået en 
æstetisk diskurs, hvor det i højere 
grad handler om evnen til at mani-
festere sig og være performativ. 
Man skal kunne udtrykke sig og 
skille sig positivt og originalt ud 
fra andre, handle socialt og vise 
sin individualitet. Kodeordene er 
netværk, inklusion og individuelle 
handleplaner.
For mange socialpædagoger er ud- 
fordringen derfor blevet at få  
brugeren til at udtrykke og udvikle 
sig, så de kan få deres egen solist-
bolig.

Undervisningsfilmen, ”Livshi-
storier” med undervisnings-
materiale, kan købes ved hen-
vendelse til autismecenteret. 
Ring evt. på telefon 55 36 36 
00 eller se mere på www.autis-
mecenter.dk
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- Faren er, at en række af de bor-
gergrupper, som vi arbejder med 
i dag, slet ikke kan leve op til det 
ideal. De ender som ensomme 
blandt mange, som vi har set det 
med de sindslidende. I dag ser 
vi ikke udviklingshæmmede går 
rundt på gaderne som hjemløse. 
Men det kan ændre sig, mener 
Søren Langager: Min bekymring 
er, at flere og flere mennesker 
reelt bliver mere og mere usete  
i samfundet. For de, der kan  
klare sig selv, skal klare sig selv 
og ender i en solistbolig eller i 
små fællesskaber. Vi producerer 
ensomhed.

   
Kampen for diagnosen
En anden udfordring for den 
socialpædagogiske faglighed er 
den massivt øgede interesse for at 
få en diagnose og de privilegier, 
der følger hermed, samtidig med 
at borgere med sammensatte van-
skeligheder eller gråzonebørnene 

uden diagnose i modsætning hertil 
underlægges en mere sanktione-
rende politik, hvor budskabet er, 
at de ’bare’ skal tage sig sammen 
og handle på ’den rigtige måde’. 
Ellers må de selv bære konsekven-
serne af deres væremåde.
Lektor Søren Langager peger 
som eksempel på den aktuelle 
debat om ’djævle-ungepakken’,  
Ny Start, med forslag om, at børn 
helt ned til 12-års alderen skal 
kunne dømmes til at gå med fod-
lænker for at holde dem fra dårligt 
selskab. 
- Vi fokuserer nu i stigende grad 
på sanktioner over for dem, som 
”systemerne” mener i virkelig-
heden godt ved, hvordan de bør 
opføre sig og kan gøre det, men 
som ikke vil gøre det. Dem ”som 
kan, men ikke vil”, som undervis-
ningsministeren formulerede det i 
forbindelse med ”ungepakke” for-
slaget om at ændre den klassiske 
børnecheck til en ungeydelse for 

de 15 til 17-årige, som familien kan 
miste, hvis den unge ikke er i gang 
med en uddannelse. Uddannelse 
skal tvinges igennem, og unge, der 
ikke opfører sig ”ordentligt”, får 
ikke pengene. Her er jo tale om 
unge, som burde vide, at det er 
godt at tage en uddannelse. Så når 
de ikke gør det, straffer vi dem og 
deres familie! Det er en farlig ten-
dens, mener Søren Langager: 
- Det er blevet legalt at jagte de bor-
gere, der vurderes at kunne - men 
ikke at ville - gøre, som vi siger. 
Det er en forståelse, som trænger 
ind i arbejdet med de udviklings-
hæmmede og de fysisk og psykisk 
funktionshæmmede fra den omgi-
vende verden. Den legitimerer en 
ny konsekvenspædagogik, hvor 
sanktioner er ok. Vi lægger tilmed 
et normaliseringstryk på borgeren, 
hvor vi kræver, at man ikke alene 
skal normaliseres, næh man skal 
oven i købet ville normalisere sig 
selv - selv!

Lektor 
Søren Langager.
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- Samtidig gør en anden ten-
dens sig som sagt også gældende, 
nemlig at en gruppe borgere fri-
holdes for denne selvnormalise-
ringstvang, dem, der får stillet en 
diagnose. En af konsekvenserne 
er, at vi ser en himmelflugt i antal-
let af diagnoser, lige som flere og 
flere borgere er interesseret i at få 
en diagnose, fordi den automatisk 
giver adgang til de offentlige vel-
færdsydelser.

- En mor fortalte mig fx, hvor-
dan hun havde kæmpet for at få 
en diagnose til sin dreng, som 
lærerne havde problemer med i 
undervisningen. Men da hun kom 
til psykologen sagde han: ”Des-
værre, det her kan ikke bære en 
ADHD. Men måske vi kan klemme 
en asperger ind”!

Kampen om diagnosen og diag-
nosernes himmelflugt er derfor 
andre af tidens påtrængende ten-
denser, som vil få voldsom indfly-
delse på vores forståelse af hele 
det socialpædagogiske felt, mener 
Søren Langager. Ikke mindst fordi 
de mange diagnoser presser sam-
fundets økonomi, hvilket vil ændre 
definitionen af, hvem vi anser for 
handicappede med ret til særydel-
ser i fremtiden:

- Der vil være handicappede, der 
får minimeret deres goder, fordi 
systemet ikke kan bære, hvis flere 
og flere får særlige privilegier.

Jeg tror derfor, at vi vil se, at 
blandt andet flere udviklingshæm-
mede i stigende grad skal klare  
sig selv, lige som de ældre og de 
sindslidende. Og hvis de ikke gør 
rent, så er det nok fordi, de ikke 
vil!

Kravet om konstant udvikling
En tredje af tidens udprægede ten-
denser er det voldsomme fokus på, 
at alle skal udvikle sig hele tiden, 
udtrykt i begreberne som livslang 
læring og det konstante krav på 
arbejdspladserne om forandrings-
parathed og kompetenceudvik-
ling.

- Feltstudierne som vi har gen-
nemført i forbindelse med vores 
treårige forskningsprojekt ”Social-

pædagogik og botilbud til voksne 
med udviklingshæmning” viser, at 
det stort set er umuligt for social-
pædagogerne ikke at være i gang 
med noget hele tiden. Arbejds-
pladsen er blevet beboernes priva-
te hjem og når vi så spørger medar-
bejderne, hvad der skal prioriteres 
i arbejdet svarer de, at det vigtigste 
er arbejdet med borgerens indivi-
duelle udviklingsmuligheder, siger 
Søren Langager. Det vurderes som 
et vigtigere delmål end omsorgs-
ydelsen. 

- Det stemmer fint overens med 
den politiske agenda, der siger, 
at det er den handicappede, ikke 
samfundet, der skal ændre sig. 
Men der er en potentiel konflikt 
mellem den professionelles arbej-
de med beboernes personlige 
udviklingsmål og beboerne selv, 
mener Søren Langager:

- Det viser sig for eksempel, når 
man arbejder med en voksen bor-
ger, hvor vi er enige om, at ved-
kommendes kognitive udviklings-
alder vurderes til eksempelvis 3½ 
år , men alligevel forventer vi, at 
borgeren udvikler sig hele tiden. 
Vi overser, at det ikke er alle men-
nesker, som til hver en tid, har lyst 
til at udvikle sig. At udvikle sig er 
jo resursekrævende og belastende 
for et individ, idet det indebærer 
forandring. 

- Vi skal passe på, at vi ikke for-
elsker os hovedkulds i tanken om 
konstant individuel udvikling. Vi 
skal huske at stoppe op ind imel-
lem og overveje, om der er grunde 
til, at et menneske i den konkrete 
situation ikke ønsker at udvikle sig. 
Men det må naturligvis ikke ende 
som en sovepude. Vi skal hele 
tiden skærpe det faglige bered-
skab, så vi kan se, hvornår der vir-
kelig er udviklingsmuligheder i 
forhold til den enkelte menneske, 
siger Søren Langager.

Søren Langager er lektor på 
Danmarks Pædagogiske Univer-
sitetsskole ved Århus Universitet, 
hvor han blandt andet forsker i 
socialpædagogik med særligt hen-
blik på marginaliserede unge og 
institutionskulturer.

Myten om botilbud som dårlige 
arbejdspladser punkteret 
Efter tre års forskning har Dan-
marks Pædagogiske Universitets-
skole offentliggjort resultatet af 
den største samlede forskningsba-
serede kortlægning af det social-
pædagogiske arbejde på landets 
bosteder efter servicelovens vedta-
gelse.  Og ifølge projektlederen, 
lektor Søren Langager, DPU på 
Århus Universitet er konklusionen 
klar: Botilbuddene er langt bedre 
end deres rygte.

De seneste års mediehistorier 
om svigt har efterladt et misvi-
sende billede i offentligheden af 
forholdene ved landets bosteder. 
Men har fået indtryk af, at boste-
derne generelt fungerer dårligt 
og er præget af et uengageret per-
sonale, siger Søren Langager, der 
imidlertid ikke kan genkende det 
billede fra forskerholdets iagttagel-
ser:

Tværtimod giver undersøgelsen 
et billede af engagerede medar-
bejdere, der finder stor mening i 
deres arbejde med voksne udvik-
lingshæmmede, siger Søren 
Langager og peger på, at de fleste 
gerne vil blive i faget på trods af et 
stort personligt omsorgsansvar og 
skæve arbejdstider.

Af undersøgelsen fremgår det, 
at 93 pct. af respondenterne i høj 
grad eller i nogen grad er tilfredse 
med deres arbejde. 90 % føler, at 
de pårørende påskønner deres 
indsats i hverdagen. 82 pct. er til-
fredse med arbejdsbetingelser.

Det bekymrer dog Søren Langa-
ger, at hver fjerde socialpædagog 
finder sit arbejde psykisk bela-
stende. Årsagen er blandt andet 
de voldelige situationer og fysiske 
konflikter med beboerne i daglig-
dagen.

De fem rapporter fra projek-
tet ’Socialpædagogik og botil-
bud til voksne med udviklings-
hæmning’ kan downloades 
som gratis e-bøger på adressen 
www.dpu.dk/ssip/ebog
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Gladsaxe gjorde det umulige:

Borgerne fik sat ord på 
deres tilfredshed
Af Per Roholt

Da Gladsaxe Kommune i 2007 
overtog en række specialinstitutio-
ner fra det hedengangne Køben-
havns Amt, faldt det sammen 
med, at de første skandalesager 
om andre kommuners behandling 
af borgere på sociale tilbud som 
Strandvænget ramte mediernes 
overskrifter:

- Med strukturreformen stod vi 
pludselig med en række tilbud, 
hvor de fleste borgere kom fra 
andre kommuner. Vores politi-
kere ville være helt sikre på, at vi 
havde en god vare at sælge, og at vi 
behandlede borgerne ordentligt, 
forklarer Rasmus Bækgaard, der 
er administrationsleder i kommu-
nens Psykiatri og Handicapafde-
ling. 

Meget hurtigt blev ønsket om 
en brugerundersøgelse blandt 
kommunens borgere med særligt 
behov derfor et krav, og forvalt-
ningen kastede sig ud i opgaven. 
Samtidig formulerede politikerne 
målet, at mindst 85 % af borgerne 
i målgruppen skulle være tilfredse 
med kommunens tilbud.

- Det var en fantastisk spæn-
dende opgave. Men da hverdagen 
meldte sig, og vi skulle i gang med 
undersøgelsen, opdagede vi hur-
tigt, at det slet ikke var så ligetil, 
forklarer fuldmægtig Christina 
Perticai, der som projektleder fik 
ansvaret for at gennemføre under-
søgelsen. 

Eksternt analysebureau
Gladsaxe Kommune valgte derfor 
hurtigt at entrere med analysebu-
reauet Capacent Epinion, som fik 
det praktiske ansvar for at gen-
nemføre, konkludere og evaluere 
på undersøgelsen. 

Ønsket var fra start, at samtlige 
borgere på alle kommunens socia-
le tilbud skulle udspørges. Tidligt 
i forløbet måtte man dog fravælge 
et tilbud for udviklingshæmmede 
med stærkt udadreagerende bebo-
ere. 

Inden undersøgelsen blev iværk-
sat gennemførte Gladsaxe Kom-
mune en pilottest, der fangede en 
række uhensigtsmæssigheder i det 
oprindelige spørgeskemadesign:

- Vi troede, at vi kunne benytte 

graduerede svarmuligheder, så de 
udviklingshæmmede fx kunne give 
udtryk for deres tilfredshed på en 
skala fra 1-5. Men det viste sig at 
være for abstrakt for målgruppen, 
og vi arbejdede meget med at få 
tilpasset spørgeskemaerne, fortæl-
ler Christina Perticai.

Gennemført i 2008
I efteråret 2008 var undersøgelsen 
imidlertid parat til at blive gen-
nemført. 

- Som udgangspunkt skulle det 
faste personale holde sig i bag-
grunden for at undgå at påvirke 
borgeren, der blev udspurgt. Alle 
borgere, som blev truffet, blev 
spurgt, om de ville være med - også 
de borgere, hvor vi på forhånd 

Administrationsleder Rasmus Bækgaard og fuldmægtig Christina Perticai.
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var i tvivl om, hvorvidt de ville og 
kunne medvirke, siger Christina 
Perticai.
Ud over de anonyme spørgeske-
maer, som indgik i undersøgelsen 
på bo- og dagtilbudene, gennem-
førte Capacent Epinion også kvali-
tative interviews med sindslidende 
og udviklingshæmmede brugere 
samt en kvantitativ spørgeskema-
undersøgelse blandt pårørende til 
udviklingshæmmede brugere.

 
Svarprocenter
I alt gennemførte Capacent Epi-
nion over en tre ugers periode 
75 interviews med sindslidende 
og 105 interviews med udviklings-
hæmmede. Der var dog forskel på 
svarprocenten i målgrupperne, 
også hvad angår antallet af spørgs-
mål, som brugerne i de forskellige 
målgrupper besvarede.
Svarprocenten blandt sindsliden- 
de i dagtilbud var således 80%, 
mens svarprocenten for udvik-
lingshæmmede i botilbud var  
47%. 
- Men når alt kommer til alt, så 
lykkedes det os at gennemføre en 
brugerundersøgelse i en målgrup-
pe, hvor mange på forhånd havde 
udtrykt skepsis for, om det var 
muligt, siger administrationsleder 
Rasmus Bækgaard.
- Alt andet lige står vi nu med en 
uvildig undersøgelse af bruger-
tilfredsheden blandt voksne med 
særlige behov, som vi kan bruge 
fremadrettet, siger administrati-
onsleder Rasmus Bækgaard.

 
Resultatet
Ifølge Capacent Epinion peger 
brugerundersøgelsen helt over-
ordnet på, at der på tværs af alle 
undersøgelsens målgrupper er 
en fundamental tilfredshed med 
tilbuddene. Hele 97% af de sinds-
lidende i dagtilbud, 95% af de 
udviklingshæmmede i dagtilbud, 
96% af de udviklingshæmmede 
i botilbud samt 74% af de sindsli-
dende i botilbud, er overordnet 
tilfredse med kommunens tilbud.
- Dermed nåede vi altså over kom-
munens mål om 85 % tilfredse 

brugere på de fleste områder, 
noterer Rasmus Bækgaard sig.
Hvad angår borgernes tilfredshed 
med personalet, viser undersø-
gelsen blandt andet, at mere end 
to tredjedele af de sindslidende i 
botilbud og mere end tre fjerde-
dele i dagtilbud er tilfredse med 
personalets hjælp. I forhold til 
medbestemmelse er resultaterne 
af brugerundersøgelsen noget 
mere tvetydige. Noget tyder på, 
at det har været svært for en stor 
del af brugerne at forholde sig til 
begrebet medbestemmelse. Det 
kommer blandt andet til udtryk 
ved, at mange borgere ikke har 
svaret på spørgsmålene om hand-
leplaner mv. Måske fordi mange 
udviklingshæmmede slet ikke ved, 
hvad handleplanen er.
Gladsaxe Kommune valgte efter 
undersøgelsen derfor at fokusere 
ekstra meget på borgernes medbe-
stemmelse:
- Vi stod alligevel over for at skulle 
udvikle arbejdet med handlepla-
ner i kommunen. Derfor kom 
undersøgelsens resultat naturlig-
vis til at sætte tydeligt præg på 
dette arbejde. Vi brugte blandt 
andet undersøgelsens resultater 
som et argument for, hvorfor vi 
skulle arbejde så meget med hand-
leplanerne og medbestemmelse 
på vores tilbud, siger fuldmægtig 
Christina Perticai.

Ny undersøgelse
Gladsaxe Kommunes første bruge-
rundersøgelse blandt voksne med 
særlige behov blev gennemført i 
september og oktober 2008. Kom-
munen planlægger nu at gennem-
føre en lignende undersøgelse i 
2010.

Resultat af undersøgelsen 
fra 2008 kan downloades på 
www.gladsaxe.dk/
Default.aspx?ID=30651
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Voxpop
Socialt Leder Forums efterårskonference

Af Per Roholt.

Hvad er den største udfordring, 
som du står med som leder her 
og nu?

Thomas Lindvig, 
afdelingsleder Skovtours, 
Københavns Kommune
Lige nu står jeg som ny leder med 
en meget konkret opgave, der 
handler om at få overblik over løn 
og ansættelsesforhold for medar-
bejderne på vores tilbud, som er 
en matrikelløs weekendaflastning.  
Vores tilbud er blevet lagt sammen 
med tre andre i en ny centerstruk-
tur, og selv om det indebærer for-
andringer, synes jeg, det er en klar 
forbedring i forhold til tidligere. 
På lidt længere sigt står vi over for 
en udfordring med at fastholde 
vores nuværende økonomi, idet vi 
jo nu skal se os selv som del af en 
større økonomi end tidligere, hvor 
vi bare var os selv.
Når jeg er med på Socialt Leder 
Forums efterårskonference, så 
skyldes det, at jeg som ny leder 
prøver at få så mange faglige input 
som muligt, når der er tid til det. 
Her får jeg et bedre blik for det 
arbejde, jeg selv udfører ved at 
spejle mig i andres indsats. 

Merete Erting, stedfortræder 
for forstander, SPUC, 
Helsingør Kommune
Hvor jeg arbejder, står vi konkret 
overfor et generationsskifte af for-
stander, indførelse af Bosted Syste-
met, en genhusning og flytning til 

Thomas Lindvil.

Merete Erting.
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nybyggeri om halvandet år. Så vi 
har masser af udfordringer!
Mere generelt fik jeg da noget at 
tænke over på selve konferencen. 
Igennem flere oplæg var der en 
rød tråd, der handlede om, at vi på 
sigt kan vente besparelser på vores 
område, da der simpelthen ikke 
bliver ved at være midler til alle de 
nye diagnoser m.v. Det betyder, at 
det bliver en kæmpe udfordring 
at være gode til at dokumentere, 
hvad vi gør i det pædagogiske 
arbejde, og hvad konsekvenserne 
er, hvis der bliver sparet. Den del 
er samtidig en balance, idet den 
skriftlige dokumentation såmænd 
fylder rigeligt i dagligdagen.
Som en tidligere amtsinstitution 
overgik vi til kommunen 1. januar 
2007. Samtidig fusionerede vi med 
en parallel organisation i kommu-
nen. Det er klart min oplevelse, at 
dokumentation fylder væsentligt 
mere i kommunen. Der er krav om 
virksomhedsplaner, handleplaner 
m.v. I amtet var der blot en for-
ventning om, at vi drev vores insti-
tution på bedste måde, men ingen 
krav til dokumentation.
Vi er blevet rigtig godt modtaget af 
kommunen, men der var ”højere 
til loftet” i amtet. Man kan mærke, 
at kommunen og dermed det poli-
tiske system er tættere på, end det 
var i amtet.
Jeg deltog i efterårskonferencen 
sammen med vores kommende 
forstander og vores koordinator-
gruppe bestående af fem pædago-
ger. Vi gjorde det, fordi vi synes, 
der var nogen meget spændende 
oplæg på programmet og for at få 
”rystet” vores koordinatorgruppe 
sammen. Vi er ovenud tilfredse 
med konferencen og synes det var 
et par rigtigt spændende dage.

Finn Bennet Gregersen, 
centerchef,  Bocenter Vest, 
Århus Kommune
Den store udfordring for os er at 
synliggøre et område med samfun-
dets svageste fungerende, perso-
ner med den største støtte behov. 
Mange embedsmænd og politi-
kere har helt naturligt ikke samme 

kendskab til området, da deres tid-
ligere kerneydelser så anderledes 
ud. 
Vi må også bestræbe os på, at ”den 
gode historie” skal være dokumen-
tation. Vi må tage den udfordring 
på os, at vi er konkurrenter om 
den hårdt trængte kommunale 
økonomi, hvilket stiller yderligere 
krav til os om dokumentation, 
effekt, det livslange tilbud.  Mange 
af os er jo gået fra at være et kerne-
ydelsesområde til at være en del  
af den kommunale mangfoldig-
hed. 
En af de andre store udfordringer 
er, at hvor man ved udlægningen 
i 1980 fra stat til amt havde tid til 
at gøre overgangen håndterlig, 
bl.a. med amtslige udbygningspla-
ner som forpligtede, så er denne 
reform en hovsa. Selv om rigtig 
mange gode medarbejdere fra 
såvel de tidligere amter og de gam-
le kommuner kæmper for at skabe 
overblik, så har det mange steder 
stadig sine udfordringer. 

  
Hvorfor deltog du i konferencen, og 
hvad fik du med hjem? 
Jeg var primært med for at 
overvære et oplæg fra nogle af  

mine dygtige medarbejdere, et 
oplæg omkring ”Bruger ind dra - 
 gel se for kommunikations han di - 
 cap pe de mennesker”, et tema som 
de arbejder med i et projekt under 
JYFE. Og så er jeg her da også for 
at få nye input, møde gamle og nye 
kollegaer, netværke, blive inspi-
reret. Jeg tog hjem, stolt af mine 
medarbejdere, som gjorde det 
godt, og fik vist deres store enga-
gement, samt fyldt af et par gode 
oplæg til eftertanke, inspireret og 
eftertænksom.

Finn Bennet Gregersen.
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Appetitvækkeren
Af Hans Christian Hansen

VIPU Viden
VIPU Viden udgives af Videnscenter 
for Psykiatri og Udviklingshæmning 
og Oligofreniklinikken. 
Bladet beskæftiger sig med emner 
indenfor psykiatrien og udviklings-
hæmning, og særligt hvad der sker i 
brændpunktet imellem. 
Bladet udkommer fire gange om året.
VIPU Viden har en redaktion, der 
består af:
Overlæge Kurt Sørensen 
(ansvarshavende redaktør)
Journalist Mette Egelund Olsen
Fotojournalist Hanne Engelstoft
Informationsmedarbejder 
Dorte Eifer 

Handicaphistorisk 
Tidsskrift 22 
Blindhed
Handicaphistorisk Tidsskrift num-
mer 22 retter fokus mod blindhed. 
Emnet belyses både som ”ansat”, 
”indsat” og som ”service”. 
Dette nummer af tidsskriftet rum-
mer både ”indefra- og udefraper-
spektiver. 
Udviklingen af hjælpemidler og 
produktion af skrifter og noder på 
punkt fokuseres i flere artikler.

Der kan tegnes abonnement på 
Handicaphistorisk Tidsskrift på 
www.handicaphistoriskselskab.dk 
eller ved henvendelse til 
foreningens formand:
Ditte Sørensen, 
Helikonsvej 10, 
2300 København S.

Gøgereden
De fleste har set filmen Gøgereden med Jack Nicholson i hovedrollen i 
filminstruktør Milos Formans Oscarbelønnede indspilning fra 1975. Men 
romanen Gøgereden der er udgangspunktet for filmen er også en både 

barsk, varm og væsentlig bog. Specielt 
bogens kritiske tilgang til et dehuma-
niserende og autoritære behandlings-
system er god at få forstand af, for 
enhver der arbejder i sociale tilbud. 
Bogen er skrevet af den amerikanske 
forfatter Ken Kesey. Det var Keseys 
arbejde på et psykiatrisk hospital der 
gav inspiration til romanen.
Gøgereden er historien om bissen, 
spilleren, omstrejferen, pralhalsen 
og en fusentasten McMurphys kamp 
mod Den Store Sygeplejerske, repræ-
sentanten for det ordnede samfund. 
McMurphy indlægges på et psykia-
trisk hospital, men hans vilde latter 
og ureglementerede opførsel er en 
trussel mod Den Store Sygeplejerskes 
autoritet.
Bogen kan lånes på biblioteket 
eller købes antikvarisk.
Ken Kesey: Gøgereden
Forlag: Borgen Klassiker

Abonnement kan tegnes ved henvendelse til:
Center for Oligofrenipsykiatri, Skovagervej 2, 8240 Risskov
Tlf. 77 89 29 90 - www.oligo.dk
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Udviklingshæmning og socialt netværk
Af Hans Christian Hansen

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

Mediepædagogik
Redaktion Lisbeth Bruus-Jensen

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

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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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 udstuk-
ket af den anden. Jeg peger på mulige veje at gå, og jeg accep-
terer, at målet forandrer sig undervejs. Seværdighederne fin-
der vi sammen.
Stifinderen er den nye pædagogrolle. Stifinderen hænger 
sammen med de samfundsmæssige forandringer, der sker 
omkring os, og ikke mindst med den ånd, der hersker i Lov 
om social service fra 1998.
En inspirerende bog af Peter Westergaard Sørensen om pæda-
gogens ændrede rolle fra rejseleder til stifinder.

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

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

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

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

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

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



44 UDVIKLING NR. 4 - 2009

Forlaget Udvikling
Udviklingshæmmede i arbejde 
– mere end en dagdrøm
Af Lisbeth Bruus-Jensen og Henning Jahn
Bogen der blandt andet sætter fokus på udvik-
lingshæmmedes integration på arbejdsmar-
kedet. Forfatterne peger i bogen på nye veje, 
der kan udvide udviklingshæmmedes jobmu-
ligheder på arbejdsmarkedet. Lisbeth Bru-
us-Jensen og Henning Jahn fremlægger en 
vidtfavnende og aktuel gennemgang af udvik-
lingshæmmedes deltagelse i arbejdslivet.

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

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

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

Jeg er OK som jeg er
Af Peter Westergaard Sørensen

Udviklingshæmmede har været udsat for rigelige mængder af 
opdragelsesforsøg i deres opvækst og i mange tilfælde langt 
ind i deres voksenliv. Sådan introducerer Per We stergaard 
Sørensen temaet i hans bog ”Jeg er OK som jeg er”. Med ud-
gangspunkt i praksis giver forfatteren herefter en bred gen-
nemgang af emnet. Teorier og den praktiske virkelighed for-
bindes på en fremragende måde, og ikke mindst med stor re-
spekt og solidaritet i forhold til menne sker med handicap. 
 Peter We stergaard Sørensen har tidligere udgivet bogen 
”Fra rejseleder til stifinder”. Bogen henvender sig til alle fag-
grupper, der arbejder i handicapområdet, men også til pårø-
rende, politikere, embedsmænd og andre der vil styrke deres 
viden og indsigt på dette område.

Pris kr. 200 inkl. moms 
+ forsendelsesomkostninger.   
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Dansemusen
Af Lars Holmgaard Jørgensen

Stedet er Åndssvageforsorgens Center V i Hammer Bakker ved 
Vodskov i Vendsysseel. Bogen beskriver 1960’ erne, hvor så 
mange forhold ændredes for den store gruppe af medborgere, 
som dengang bar betegnelsen “åndssvage”, og som for største-
delens vedkommende var samlet på gigantinstitutioner, anstal-
ter som den i Hammer Bakker. Vi følger en stor dreng, hvis far 
arbejder ved forsorgen, og vi følger en voksen åndssvag mand 
- i den turbulente tid, som 1960’erne var for både de åndssvage 
og for de mennesker, der arbejdede med dem - og for den lille 
by, hvis eksistens i høj grad var afhængig af anstalten i Bakker-
ne. Mange af de personer, der optræder i bogen, lever eller har 
levet i det virkelige liv - på den tid, der skildres i bogen. Bogen 
er skrevet som fiktion, og ikke alle begivenheder, som personer-
ne i fortællingen drages ind i, er hændt. Bogens forfatter, Lars 
Holmgaard Jørgensen, er født i 1952 i Vodskov af forældre, der 
arbejdede på Statens Åndssvageforsorgs Center V i Vodskov.
Pris kr. 150,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

Udviklingshæmning og brugerinddragelse
- ”det er mig, der bestemmer her…!!?”
Af Mona Burgdorf Herskind

I bogen kaster forfatteren Mona Burgdorf Herskind lys på 
betingelserne for brugerinddragelse og brugerindflydelse 
for mennesker der er udviklingshæmmede. Det er en gedi-
gen, grundig og meget inspirerende bog, der også peger på 
udfordringerne i arbejdet for at realisere brugerinddragelse. 
I bogen giver Mona Burgdorf Herskind de udviklingshæmme-
de ordet. Ved hjælp af kvalitative interviews med udviklings-
hæmmede fremkommer herlige kriti ske udsagn som ”Der er 
hele tiden nogen der blander sig i vores forhold – vi må snart 
ingenting – de tror de skal dirigere det hele – de jager så’n 
med os – vi skal skrue ned for fjernsynet.” Men brugerind-
dragelse afdækkes også gennem det professionelle personales 
øjne. På den måde giver bogen et nuanceret billede af hvor-
dan det står til med brugerinddragelse hos mennesker der er 
udviklingshæmmede.
Mona Burgdorf Herskind er cand. scient. soc. fra Aalborg 
Universitet og områdeleder for ti forskellige dag- og døgntil-
bud for voksne udviklingshæmmede.
Pris kr. 280,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

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

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



46 UDVIKLING NR. 4 - 2009

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 arbejds-
marked? Det belyser Lis Jessen i bogen ”Udvik lingshæmning, 
beskæftigelse og netværk”. Ét af svarene lyder: “Jeg kender man-
ge flere. Alle ved, hvem jeg er og snakker med mig. Før var det 
kun dem fra værkstedet, 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 kollega: “Vi hilser på hinanden, 
når vi ser hinanden og skriver sammen på mobilen.” En række 
andre tankevækkende 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 afdelingsleder 
på et beskæftigelsestilbud der støtter mennesker der er udvik-
lingshæmmede på det ordinære arbejdsmarked.
Pris kr. 225,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

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 institutionslivet. I bogens 
indledning til læserne argumenterer 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 skriver Helen Jørgensen ”Med liv og sjæl” 
bør være lærebog på alle landets seminarier. Her får de stude-
rende virkelig noget, der fortæller om fortid og nutid skrevet af 
en kvinde med hjertet på rette plads.”
 Rita Møller Nielsen blev uddannet som omsorgsassistent i 
1964 og har siden 1969 været leder på forskellige institutioner 
på handicapområdet.
 Pris kr. 225,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

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

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

”Man må jo kæmpe for det”, siger Anders. Og det har han og 
de øvrige børn i bogen her gjort.
De 23 børn er vokset op med en mor, som er udviklingshæm-
met. Forfatteren har fulgt børnene gennem 10 år – fra de var 
ca. 10 år til de var ca. 20 år gamle. I bogen fortæller børnene 
om deres oplevelser og hverdagserfaringer.
Bogen henvender sig til professionelle, som er i kontakt med 
familier, hvor en eller begge forældre er udviklingshæmmede. 
Støtten fra det offentlige er nemlig helt nødvendig 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.

Forvist til forsorg
Af Stine Grønbæk Jensen og Marie Louise Knigge

”Forvist til forsorg” undersøger skiftende bevæggrunde og hold-
ninger til, at grønlændere med handicap fra 1950’erne og helt 
frem til i dag er blevet sendt 4000 kilometer væk fra deres fami-
lier og anbragt på institutioner og senere i botilbud i Danmark – 
hvor maden, klimaet, omgangsformen og sågar personalets sprog 
er fremmet.
Tine Bryld, socialrådgiver og forfatter og Martha Lund Ol sen 
departementschef i Grønlands Hjemmestyre, bidrager til bogen 
med to debatterende indlæg om den nuværende situation for 
grønlændere med handicap i Danmark.
Bogen henvender sig til studerende, medarbejdere og politiske 
beslutningstagere in den for det sociale område i Danmark og 
Grønland. Den er desuden relevant for grønlandsforskere og 
grønlandsinteresserede i almindelighed.
157 sider. 
Pris kr. 280,- inkl. moms + forsendelsesomkostninger.

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

Telefon 64 71 59 93, fax 64 71 59 92, e-mail: udvikling@socialtlederforum.dk
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Udvikling modtager gerne artikler om arbejdet for og 
med mennesker, der er udviklingshæmmede.

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

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

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

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

Redaktionen


