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KÆRE LÆSER
Du sidder nu med årets 5. nummer af Social Udvikling i hånden. Vi bevæger os
mod mørkere tider. Sidste weekends skift fra vinter- til sommertid har yderligere
cementeret den fornemmelse, også selvom efterårsskovens farvepragt stadig kan
henrykke. I særdeleshed når solen får lejlighed til at skinne på de sidste stand
haftige blade på de efterhånden halvnøgne grene. Men mørkere bliver det.
Om vi også går mørkere tider i møde, når talen falder på handicappede, udsatte,
socialpolitik og velfærdsledelse, det kommer til at vise sig i den kommende tid.
Siden valget i juni måned har Socialt Lederforum, sammen med de øvrige inte
resseorganisationer indenfor området, holdt skarpt øje med hvad der er blevet
sagt om vores område – eller måske nærmere hvad der ikke er blevet sagt.
Starter man med at kigge på regeringsgrundlaget, så nævnes handicap over
hovedet ikke. Der er en lille smule med om socialpolitik. Eksempelvis skriver
regeringen, at man savner dokumentation for, hvad der virker, når man kigger på
den sociale indsats. Dette følges op af en hensigtserklæring om at der fremover
skal fokuseres på metoder og redskaber, der reelt gør en forskel. Derfor konklu
deres det, at arbejdet med at indsamle og bearbejde data skal styrkes.
Overordnet set har regeringens udmeldinger en kraftig slagside i retning af socialt
udsatte, udsatte familier samt udsatte børn og unge. Det er naturligvis meget
vigtige fokuspunkter i dagens Danmark, men det fremstår såvel perspektiv- som
respektløst slet ikke at nævne handicap eller handicappede, når linjerne for de
kommende års politiske arbejde indledningsvis skal trækkes op.
Den nyligt annoncerede fordeling af satspuljemidlerne levner ligeså lidt opmærksomhed til handicapområdet. Her er der tale om et bredt forlig. Så konklusionen
er, at der i virkeligheden nok mere er tale om en generel politisk ’blindhed’ i
forhold til handicappede end et konkret problem for den nye regering.
Det nye folketingsår har godt og vel en måned på bagen på nuværende tidspunkt,
rollerne er fordelt, og alle politikere er trukket i arbejdstøjet. Hos Socialt Leder
forum vil vi i den kommende tid i særlig grad holde øje med, hvad der sker i
forhold til den annoncerede revision af serviceloven.
De overordnede temaer i dette nummer er retssikkerhed under pres, tillids
reformen omsat til praksis, målrettet undervisning vedrørende medborgerskab
samt begrebet transfer i forhold til kompetenceudvikling. Vi håber, som altid, at
artiklerne i dette nummer af dit socialfaglige tidsskrift vil give anledning til eftertanke og inspiration vedrørende velfærdsledelse, socialpolitik og mennesker
med særlige behov.
Vi er samtidig glade for at kunne præsentere en ny, skarp og vigtig stemme i
den sociale debat i dette nummer. Lisbeth Riisager Henriksen er cand. mag.,
forfatter, redaktør og socialpolitisk kommentator med stor gennemslagskraft.
Vi håber fremover at få muligheden for at bringe flere artikler fra hendes hånd.
Med venlig hilsen
Bo Mollerup

Ansvarshavende redaktør
bomo@socialtlederforum.dk
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Retssikkerheden er
under pres
Af Lisbeth Riisager Henriksen

Resumé:
Retssikkerheden er i
disse år under pres i
mødet med den offentlige
forvaltning. Det fremgår
blandt andet af en rapport
fra Advokatrådet og af
undersøgelser fra flere
handicaporganisationer.

4 – November 2015

For mennesker med handicap eller sygdom
er retssikkerheden under særligt stort pres.
Social- og beskæftigelsesforvaltningen går ofte
lige til grænsen af, hvad der er lovligt. Det er en
tendens, der især er eskaleret efter kommunalreformen i 2007. Samtidig ser vi en række meget
hårde arbejdsmarkeds- og socialreformer i kombination med store kommunale besparelser.
Advokat i sager om social forvaltning Mads Krøger Pramming ser mange urimelige afgørelser og
har udtalt til Advokaten:
»Retssikkerhed? Der er ingen, sådan
som det er nu. Den ene af de tre
statsmagter udfylder ikke den rolle, de
har på det her område. Det er en kæmpe
urimelighed i vores retssystem, at du har
en grundlovssikret ret, der i praksis ikke
fungerer. Når der er et så stort fravær af
kontrol, så er myndighederne selvfølgelig
grænsesøgende, ikke mindst fordi de skal
spare. Så opstår der en kultur, hvor man
kan tillade sig hvad som helst, fordi det
stort set ingen konsekvenser har.«
At borgerens ret ikke er tilstrækkeligt sikret i det
sociale system og i beskæftigelsessystemet, konkluderes ligeledes i en rapport fra Advokatrådet
om retssikkerheden i den offentlige forvaltning
samt i undersøgelser fra Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Sjældne
Diagnoser og Landsforeningen Autisme (alle fra
2015 bortset fra undersøgelsen fra Danske Handicaporganisationer, der er fra 2014).

Retssikkerhed som begreb
Retssikkerhed er et objektivt mål for, at mødet
med en offentlig myndighed går ret for sig.
Advokat Sanne Møller giver følgende definition
af begrebet retssikkerhed i bogen Et liv i andres
hænder:
Retssikkerhed er, forenklet set, når der er
sammenhæng mellem den ret og pligt,
som borgeren kan læse i loven, og den ret

og pligt, som borgeren rent faktisk oplever
udøvet af de offentlige myndigheder.
Retssikkerhed er, når den, der har magten,
og den, magten bliver udøvet overfor, har
et forudsigeligt og reguleret forhold.

Tre retssikkerhedsmæssige
problemstillinger
Advokatrådet identificerer i deres rapport tre
områder i den offentlige forvaltning, som rejser
retssikkerhedsmæssige problemstillinger.
1. D
 en offentlige forvaltning går i disse år ofte til
grænsen. Den praksis har meget store negative
konsekvenser for borgerne, som ofte lider økonomiske tab eller manglende kompensation
for konkrete funktionsnedsættelser. Selvom en
borger klager over en forvaltning, vinder sagen
og får fuldt medhold hos ankeinstansen, så kan
borgeren sjældent få erstatning for en ikkeøkonomisk skade. Og selvom en forvaltning
opfører sig lovstridigt, og en borger har fået
ret i sin klagesag, så er det forvaltningen, der
opnår en økonomisk besparelse eller berigelse
ved at træffe forkerte afgørelser og ikke udbetale en ydelse til en borger.
2. Forvaltningen iagttager ikke konsekvent vejledningspligten, og retten til at have en bisidder
eller rådgiver med til mødet bliver ofte draget
i tvivl hos sagsbehandlere. Mange borgere
kender slet ikke til denne ret, og den manglende sagkyndige rådgivning og bistand udgør
derved et stort problem for disse borgere.
3. Siden den 1. november 2014 har borgeres
møder med den offentlige forvaltning som
udgangspunkt skullet foregå via digital kommunikation. En gruppe af borgere er endnu
ikke klar til at få digitaliseret deres kommunikation med forvaltningen – og bliver det måske
aldrig. Desuden regner forvaltningen modtagelsestidspunktet for post svarende til forvaltningens afsendelsestidspunkt uden at sikre sig,
at modtageren faktisk er i stand til at modtage
posten.
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Udvalgte konklusioner
Danske Handicaporganisationers undersøgelse
af retssikkerheden viser, at mange af deres
medlemmer er presset på retssikkerheden på
en lang række områder som lange sagsbehandlingstider, manglende oplysning af sager,
manglende individuel vurdering af behov eller
speciallægeerklæringer, som ikke bliver taget
tilstrækkeligt alvorligt i sagsbehandlingen. Den
viser også, at der er borgere, der ligefrem har
modtaget trusler i forbindelse med sagsbehandlingen. Og så peger den på, at nogle kommuner
træffer afgørelser, som de ved, at de ville tabe,
hvis sagerne blev påklaget til Ankestyrelsen.
Såvel en analyse fra Det Centrale Handicapråd
samt undersøgelser udført af foreningerne
Sjældne Diagnoser og Landsforeningen Autisme
konkluderer, at borgerne vurderer sagsbehandlingen lavt på alle parametre. Mange borgere
føler sig ikke hørt i kontakten med kommunerne
og oplever ikke, at de har indflydelse på deres
situation. En række undersøgelser dokumenterer altså, at vi har et socialt system, der gør
nogle borgere mere syge, end de allerede er i
forvejen!

Klagesystemet
De seneste år har budt på massive reformer af
lovgivningen inden for social- og beskæftigelsesområdet. En af reformerne har ændret klagesystemet væsentligt, så Ankestyrelsen nu er
den eneste klageinstans. Samtidig har man også
nedlagt mulighederne for at inddrage lægmænd
i klagebehandlingen, og de fleste klager bliver
nu behandlet ”administrativt”. Oveni synes
Ankestyrelsen i de seneste år at være blevet
politiseret. Det betyder, at den, frem for at være
en sikring af borgernes interesser og retssikkerhed, i højere grad forekommer at gå politikeres
ærinde.
Et eksempel er en ny principafgørelse om
forsørgelsespligt for kærestepar, hvor den ene
er på kontanthjælp. Indtil for få måneder siden
udløste det en efterbetaling af tusinder af kroner
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i kontanthjælp til borgere, hvis det kom frem,
at en kommune ikke havde foretaget registeropslag i forbindelse med sagsbehandlingen. For
det foreskriver Kontanthjælpsloven, at kommuner skal. Men nu har Ankestyrelsen med en
ny principafgørelse ændret praksis, så overtrædelse af den retsregel ikke længere giver andet
end lidt skriftlig kritik af kommunen. Den slags
politiserende tendenser er med til at undergrave den retssikkerhed, som man ellers kunne
forvente, at en klageinstans for borgere ville
arbejde for at fremme.

Manglende indgriben
fra regeringen
Selvom borgernes pressede retssikkerhed i kommunerne er et alment kendt problem og er blevet
påtalt adskillige gange over for Folketingets politikere, har man ikke villet gribe ind. De forskellige
socialministre har igen og igen henvist til ”det
kommunale selvstyre” og udtalt, at de ”har (haft)
tillid til”, at kommunerne gør deres bedste. De
færreste folketingspolitikere har interesseret sig
for, hvad der egentlig sker med de syge borgere,
som bliver ramt af reformer og manglende retssikkerhed i den kommunale forvaltning.

Anbefalinger til bedring
af retssikkerheden
Advokatrådet er i sin rapport kommet med
anbefalinger til, hvad man kan gøre for at rette
op på de tre retssikkerhedsmæssige problemområder, som de har peget på. Disse indbefatter
følgende:
– At man i højere grad benytter sig at retsmidlet opsættende virkning – det vil sige, at en
afgørelse først får virkning, når den er endelig
stadfæstet.
– At der bliver skabt en lovhjemmel for godtgørelse af ikke-økonomisk tab, ligesom en
kommune som udgangspunkt skal fralægge
sig den fulde besparelse eller berigelse og
overføre den til borgeren. Dette vil kun kunne

realiseres ved samtidig indførelse af sanktioner over for kommuner, når de ikke efterlever
lovgivningen.
– At man opretter et uafhængigt og permanent
råd på det sociale område, som skal kunne
kontrollere kommunerne.
– At der i Forvaltningsloven indføres en pligt for
forvaltningen til at vejlede borgere om retten
til bisiddere.
– At der foretages en evaluering af lovgivning,
som indeholder unødige begrænsninger af
visse gruppers ret til at fungere som bisiddere.
– At borgere i særligt indgribende eller komplicerede forvaltningssager direkte kan få beskikket en advokat og få dækket rimelige sagsomkostninger i den forbindelse.
– At digitaliseringen ikke gennemføres hurtigere,
end at man samtidig kan udvikle it-systemer,
der respekterer retssikkerhedsgarantierne
(formelle såvel som materielle). Eksempelvis
bør man indføre automatisk kvittering for modtagelse af digital post.

Lad os håbe, at den nye regering og det nyvalgte
Folketing vil bruge folketingsperioden til at se
med større alvor på de kommunale forvaltningssvigt over for borgere og tage ansvar for at få
kommunerne til at ændre kurs. Det kunne for
eksempel ske ved at ophøje Advokatrådets anbefalinger, som beskrevet ovenfor, til lov, eksempelvis anbefalingen om at indføre sanktioner over for
kommuner, når de ikke efterlever lovgivningen.
Det er nemlig den til enhver tid siddende regerings ansvar at sikre, at kommunerne lever op til
lovgivningen, ligesom det er den til enhver tid
siddende socialministers særlige ansvar at sikre,
at Handicapkonventionen bliver efterlevet.

Lisbeth Riisager Henriksen er cand.mag.,
forfatter og redaktør af to bogantologier,
senest ”Et liv i andres hænder”. Artiklen er
en forkortet udgave af hendes blogindlæg
”Retssikkerheden er under pres i mødet med
den offentlige forvaltning” fra den 22. juli
2015 på Avisen.dk, som kommunikationschef
i Hjerneskadeforeningen Susan Søgaard har
udarbejdet til Hjerneskadeforeningens medlemsblad ”Hjerneskadet” i september 2015.

Artiklen kan læses i sin fulde længde på:
http://bit.ly/retssikkerhed-under-pres eller ved at
skanne QR-koden herunder.
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Tillidsreformen i praksis
Jane Torp, pædagog og fagkoordinator, Tina Bak, pædagog og fagkoordinator
i STU2 og Nina Overgaard Nielsen, daglige leder af STU2 og forstander i
Møllehuset, Thisted Kommune

Resume: I artiklen præsenteres tillidsreformens grundprincipper og Møllehusets
arbejde med tillidsreformen i praksis.

Det var den tidligere regerings ønske at udforme
en tillidsreform i den offentlige sektor, for at
sætte fokus på bedre velfærd og kvalitet gennem effektivitet i en stram økonomisk ramme.
Tillidsreformen lægger op til en kultur- og
styringsændring i den offentlige sektor, der skal
bidrage til at nå de mål, arbejdspladserne har
for kvalitet, effektivitet og trivsel. Der er erklæret
nye mål om at finde nye veje til bedre velfærd
ved at frigøre midler indenfor en stram økonomisk ramme. De offentlige ressourcer skal
anvendes bedst muligt og på områder, hvor der
er størst ”behov”.

Tillidsreformen skal styrke:
• Vidensdeling og koordinering på alle
niveauer
• Faglighed og indsats på tværs af niveauerne i forvaltningerne
• Kvalitetsmål, udredningsmetoder og dokumentation
• Den enkelte medarbejderes kompetenceudvikling og engagement
• Dialogen og relationen mellem medarbejder og leder på alle niveauer
• Forståelse for og betydningen af begreberne tillid og kontrol
• Sundt arbejdsmiljø

Elementer i tillidsreformen
Tillidsreformen har til opgave at moderniseringen samarbejdet mellem de forskellige parter på
det offentlige arbejdsmarked.
Modernisering skal fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid,
samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning,
kvalitet og faglighed.
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Udgangspunktet er en demokratisk styret
offentlig sektor med en høj grad af
decentralisering, hvor beslutningskompetence
og ansvar for opgaveløsning er tæt forbundne.
En forudsætning for moderniseringen er en
sund økonomi, en klar politisk styring, kompetent offentlig ledelse samt motiverede og fagligt
dygtige medarbejdere. Moderniseringen skal
bygge på 7 principper.

De 7 principper
Intentionen er, at de 7 principper via styring og
ledelsesudøvelse på de offentlige arbejdspladser kan bidrage til en merværdi i den offentlige
sektor i form af kvalitets- og/eller effektivitetsforbedringer – altså skabe værdi for kerneydelsen.
Principperne skal medføre en større frihedsgrad og mere hensigtsmæssige tillidsbaserede
modeller for ledelse og styring.

De 7 principper
1. S
 tyring i den offentlige sektor skal fokusere
på mål og resultater.
2. D
 ialog, åbenhed og klare mål skal være
udgangspunkt for opgaveløsningen.
3. L
 edelse og styring skal tage afsæt i tillid og
ansvar.
4. U
 dvikling og fagligt handlerum skal bygge
på velbegrundet dokumentation.
5. O
 pgaveløsningen skal baseres på viden
om, hvad der virker.
6. L
 edelse og engagement skal fremme
innovation.
7. O
 ffentlig service skal inddrage borgernes
ressourcer.

Samarbejdet om realisering af principperne skal
være baseret på et fælles ansvar, for at opnå
den bedst mulige kvalitet i den offentlige service
for de ressourcer, der er til rådighed. Dette
fordrer en tillidsfuld relation mellem ledelse og
medarbejder. Dermed skabes der grobund for
at medarbejderen udvikler sit engagement og
sine faglige kompetencer, så kerneydelsen løses
effektivt på et professionelt højt faglig plan.

Der er på landsplan udvalgt 10 socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland,
Sydjylland og Lolland-Falster. Møllehuset i Thisted Kommune er udvalgt af SL Nordjylland.
Møllehuset er blevet udvalgt, da vi gennem flere
projekter har arbejdet konstruktivt med implementeringen og effekten af en tillidsbaseret
ledelse, med nøgleord som innovation, forandringsprocesser, kvalitetsudvikling og resultatmålinger.

Tillidsreformen og Møllehuset
I Møllehuset er det altid vigtigt, at nye tiltag
implementeres ud til hver enkelt medarbejder og
ud i kerneydelsen. Møllehusets kerneydelse er, at
være et udviklende, specialfagligt tilbud indenfor
handicap-området i Thisted Kommune. I Møllehuset har vi fokus på at skabe en udviklende, tryg
og oplevelsesrig barndom for børnene.
Tillidsreformen har haft stort fokus i Møllehusets årsplan 2015. Der har været arbejdet med
reformen på personalemøder med afsæt i den
daglige pædagogiske praksis og med udgangspunkt i de 8 faglige indsatsområder i Socialtilsynets kvalitetsmodel.

De 8 indsatsområder:
1. Kognitiv pædagogik
2. Sansestimulation
3. Relationer og social udvikling
4. Glæde, smil og livskvalitet
5. Sundhedsfaglig fokus og trivsel
6. Kommunikation
7. Selvstændighed og selvhjulpenhed
8. Forældresamarbejde

Uddannelse af tillidsambassadører
Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) udvikler
sammen med Socialpædagogerne, Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen en uddannelse af
tillidsambassadører for ledere og medarbejderrepræsentanter, for at få omsat og implementeret tillidsreformen i praksis på de offentlige institutioner.

Betydningen af begreberne
tillid og kontrol
Vi har i forbindelse med tillidsreformen arbejdet med begreberne tillid og kontrol på den
”kreative platform”. Hvad betyder disse ord for
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har også stor betydning i vores arbejde.
Grundlæggende handler det om hvordan kon	
  
trollen opleves af medarbejderne. Vi ser kontrol
	
   som en nødvendighed, for at frigive energi til
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Det er af betydning, at medarbejderen føler konsom et hjælperedskab og ikke som overvågning. Da vil kontrol og tillid gå hånd i hånd.
Samtidig kan kontrol og dokumentation være et
redskab til at reflektere over evt. fejl. Vi er bevid-
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ste om, at ikke alle fejl er acceptable. Andre fejl
skal vi skabe et læringselement ud af ved at gå
	
   på metaplan.
	
  

Hvis der skal være en sammenhængskraft i
tillidsreformen, skal vi have en tillidsbaseret
dialog på alle niveauer i Thisted kommune
I Thisted Kommune får det derfor stor betydning
at se på tillidsreformen i hele organisationen,
som beskrevet i pyramiden.
Tillid betyder, at vi på alle niveauer i pyramiden
lytter til hinanden. Der skal være rum og plads
til at sætte noget på spil for at finde nye veje og
tænke innovativt. Hvis der er en åben og fordomsfri dialog på alle niveauer,
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Case:
En nyt barn x skulle flytte i Møllehuset.
Vi blev kontaktet af forvaltningen – de
ønskede at x skulle flytte i Møllehuset.
X er en meget specialiseret opgave med komplicerede problematikker. Vi blev informeret
om, at barnet er et enmandsprojekt.
Opgaven krævede nytænkning – da barnets
beskrevne problematikker ikke umiddelbart
passer ind i nogen af bo-grupperne i
Møllehuset.

Vi er bevidste om, at den økonomiske situation
i Thisted Kommune er under voldsomt pres. Vi
skal forsøge at løse opgaven uden at der tilføres
yderligere ressourcer.
Det var vigtigt med en åben dialog om den fælles opgave på alle niveauer i organisationen /
Thisted Kommune.

Målet er at få flyttet x ind i Møllehuset og på sigt
være en del af den normale normering.
At flytte x ind i Møllehuset, var en forandringsproces, hvor alle medarbejdere i Møllehuset
blev sat i spil:
– Der skulle ske store omrokeringer
– Der skulle flyttes på ressourcer
– Der skulle arbejdes med nye opgaver
– Der skulle arbejdes med nye pædagogiske
metoder
– Der var mange ukendte faktorer
– Der skulle indhentes ny viden
Det var vigtigt at alle; forvaltning, ledelse og
medarbejdere havde en konstruktiv dialog om,
hvorledes opgaven kunne løses med tillid til
hinanden og indenfor de mulige økonomiske
rammer.
Det krævede en fælles forståelsesramme fra
alle parter; forældre, medarbejdere, ledelse og
forvaltning, da opgaven krævede at:
– Normeringen i en periode blev anderledes for
nogle af børnene
– Nogle medarbejdere i en periode fik flere
arbejdsopgaver
– Nogle børn skulle dele værelse
– Der skulle udarbejdes nye procesbeskrivelser
for flere børn
Når disse omstændigheder sættes i en kontekst
med Tillidsreformens 7 principper, kommer processen til at se sådan ud:
1. S
 tyring i den offentlige sektor skal
fokusere på mål og resultater
Der blev allerede inden indflytningen udarbejdet
mål for indflytningsperioden. Målet var at skabe
tryghed og ro omkring barnet. Målene var konkretiseret ud i fokuspunkter, så alle medarbejdere arbejdede med målene hver dag. Målene
blev understøttet af procesbeskrivelser, således
at alle kunne arbejde ensartet og evaluere og se
på resultatet af målet hver dag og efterfølgende
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vidensdele mellem personalet i Møllehuset og
personalet på barnets skole. Der var fokus på
den gode historie; hvilke tiltag virkede og hvilke
virkede ikke samt hvilke ressourcer barnet har at
arbejde med. Dermed kunne der arbejdes videre
med succeserne.
2. D
 ialog, åbenhed og klare mål skal være
udgangspunkt for opgaveløsningen.
Der blev arbejdet tæt sammen med sagsbehandleren i forvaltningen. Der blev sat konkrete
rammer og mål op for barnet og samarbejdet
med familien, og der blev lavet en konkret
arbejdsfordeling mellem Møllehuset og Forvaltningen. Dermed var der et godt grundlag for at
støtte op om hinandens arbejde, og der var en
god forståelse for hinandens situation.
I processen omkring indflytningen og målene
for barnet, var der et tæt samarbejde og en åben
dialog mellem alle parter i samarbejdet omkring
barnet; sagsbehandleren, Møllehuset, Fritidsordningen, Specialskolen, Møllehusets speciallæge
m.fl. Der blev løbende afholdt møder, hvor der
blev evalueret på de faglige mål gennem fælles
erfaringer og viden.
3. L
 edelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar
Ledelsen i Møllehuset opstillede tydelige rammer for hvorledes indflytningen overordnet
skulle finde sted. Herefter var medarbejderne på
banen og skulle med deres faglige kompetencer
og viden samt engagement få opgaven til at lykkes ned i deltaljen.
Der var en kreativ tilgang til opgaven, så hver
enkelt medarbejder fik ejerskab af opgaven.
Derved så vi, at medarbejderne var motiveret til
at give noget af sig selv, være aktive medspillere, tage fat på nye opgave, tænke ud af boksen
m.v. Alle var elementer, der var nødvendige for
at den specialiserede opgave skulle lykkes med
succes.
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4. U
 dvikling og fagligt handlerum skal
bygge på velbegrundet dokumentation
Der var i hele processen fokus på dokumentation med udgangspunkt i de pædagogiske tiltag,
der var succesfulde. Der blev dokumenteret ud
fra de modeller vi generelt bruger i Møllehuset
med afsæt i vores pædagogisk faglige fundament; KRAP. Det var modeller som 4 kolonneskemaet, procesmodellen, ressourceblomsten,
energikoppen, stresspyramiden m.v.
5. O
 pgaveløsningen skal baseres på viden
om, hvad der virker
Med udgangspunkt i den viden, vi opnår gennem udarbejdelse af før nævnte modeller, kan
der hele tiden evalueres på, hvad der virker. Gennem modellerne kan der analyseres og tolkes og
dermed fortsat udvikle pædagogikken omkring
barnet, så indsatsen er målrettet og effektiv.
6. L
 edelse og engagement skal fremme
innovation
I Møllehuset er der en tradition for, at der tænkes innovativt og arbejdes med kreativ evaluering. Som før beskrevet blev der i processen
omkring indflytning af x givet plads til at medarbejderne kunne lade sine kreative og faglige
kompetencer komme på banen. Ledelsen er
tydelig i rammesætningen og melder disse ud
på en måde, så medarbejderne finder gejst og
engagement til at være medspiller til at tingene
lykkes. Dette gøres især gennem ejerskab; at
medarbejderne føler ansvar for og lyst til at
opgaven løses tilfredsstillende – også selvom
det betyder at medarbejderen skal tænke på nye
måder og skal varetage nye opgaver.
7. O
 ffentlig service skal inddrage borgernes ressourcer
Der var i hele forløbet fokus på ressourcerne
i huset. Der var en åben og ærlig dialog i hele
organisationen omkring ressourcefordelingen

i huset. Der var dialog med forældrene, medarbejderne og ledelsen omkring fordelingen af
ressourcer i perioden omkring indflytningen.
Denne dialog medvirkede til at der var en stor
forståelse for og opbakning til at ressourcerne
i en periode blev priorriteret til den svære
opgave.
Nu, 2 år efter indflytning af x, kan vi se tilbage
på et forløb, hvor processen er forløbet som vi
ønskede. X skal nu indgå i en børnegruppe, hvor
normering hedder 2 ansatte til 3 børn og x er i
trivsel og i en positiv udvikling.
Som organisation er vi kommet styrket ud
af opgaven:
– Vi fik tingene til at lykkes
– Opgaven er blevet løst uden at tilføre Møllehuset ekstra ressourcer
– X er i trivsel og udvikles
– Der er et konstruktivt samarbejde med forvaltningen og specialskolen omkring opgaven
– Der er et positivt samarbejde med familien
– Der er stor forståelse fra hele forældregruppen
i Møllehuset omkring fordelingen af ressourcer
– Medarbejderne oplevede ansvar og engagement
– Medarbejderne oplevede anerkendelse og tillid fra ledelsen
– Der var fokus på fagligheden og dokumentationen af dette
– Medarbejderne oplevede at kunne lykkes med
nye opgave.

Tillidsreformens betydning
for Møllehuset
Eksemplet demonstrerer hvordan vi har arbejdet med elementerne i tillidsreformen gennem
en årrække. ”Rejsen” gennem de forskellige
niveauer har styrket vores skarphed på udformningen af tilgangen til f.eks. forandringsprocesser og vigtigheden af udarbejdelse af fokuspunkter, målsætninger og evaluering af disse.
Vi har i arbejdet konkret med koblingen mellem

reformen og Møllehusets kvalitetsudviklingspyramide. Vi har set vigtigheden og effekten af
at være aktive medspillere, hvor vi inddrager
alle niveauer i arbejdet.
Vi har udviklet på vores vigtigste arbejdsredskab; udarbejdelsen af fokuspunkter og målsætninger samt opsamling og vidensdeling. Dette
har stor betydning for kerneydelsen.
Vi har profiteret af det grundige arbejde med
betydningen af tillid og kontrol, hvor det relationelle og tillidsbaserede arbejde er båret af tværfaglighed, dialog, åbenhed og ansvar. Dette kræver en synlig styring og ledelse på alle niveauer
og at netop kontrol ses som et konstruktivt og
nødvendigt arbejdsredskab i tillidsreformen.
At arbejde systematisk med tillidsreformen har
været en stor gevinst for kerneydelsen i Møllehuset. Vi har fået bekræftet, at vidensopsamling
og implementering styrker effektiviteten i vores
tilbud. Effektivitetsbegrebet har fået en konstruktiv betydning; vi ser sammenhængskraften
mellem faglighed, resultater og effekt under de
rammer og ressourcer, der stilles til rådighed.
Det giver tydelighed for alle niveauer i hele
organisationen og dermed grobund for tillid og
konstruktivt samarbejde på tværs.
Herudover har den fælles proces med implementering af tillidsreformen medvirket til engagement, konstruktiv dialog og arbejdsglæde
i Møllehuset. Vi takker for muligheden for at
deltage i dette projekt.
I en virkelighed, hvor forandringer er et vilkår,
vil vi konstruktivt arbejde videre med Tillidsreformens 7 principper; vi skal være klædt på til
at arbejde med forandringer og nye opgaver i
vores organisation, for at sikre kvaliteten i arbejdet i forhold til Møllehusets kerneydelse.
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Undervisningspakke i
medborgerskab
Ditte Sørensen cand. pæd.pæd.

Resumé: Artiklen beskriver Socialstyrelsens undervisningspakke i
medborgerskab, en metode, der kan fremme borgere indflydelse på eget liv, og
samtidig kan fremme centrale kompetencer hos socialpædagogerne.

Socialtilsynets kvalitetsmodel stiller krav til
dokumentation af pædagogiske metoder og til,
at tilbuddene kan tydeliggøre sammenhæng
mellem metoder og mål generelt og i forhold til
den enkelte borger.

• arbejder – med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse – systematisk med faglige tilgange
og metoder, der fører til positive resultater for
borgerne,
• understøtter borgernes medinddragelse og
indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet

Kvalitetsmodellen består af syv temaer:
1) Uddannelse og beskæftigelse
2) Selvstændighed og relationer
3) Målgrupper, metoder og resultater
4) Organisation og ledelse
5) Kompetencer
6) Økonomi
7) Fysiske rammer

Kvalitetskriterierne er primært udtrykt som
konkrete effektmål for indsatsen i tilbuddene og
indikatorerne som synlige tegn på, at den
kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i
praksis (ibid. punkt 101).
Temaet Målgruppe, metoder og resultater har
bl.a. som konkrete effektmål for indsatsen, at
tilbuddet:
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Temaet Kompetencer har som konkrete effektmål for indsatsen, at tilbuddets medarbejdere:
• besidder relevante kompetencer i forhold til
målgruppens behov og tilbuddets metoder.
(kvalitetsmodellen 2013)

De 8 indsatsområder:
1. Kognitiv pædagogik
2. Sansestimulation
3. Relationer og social udvikling
4. Glæde, smil og livskvalitet
5. Sundhedsfaglig fokus og trivsel
6. Kommunikation
7. Selvstændighed og selvhjulpenhed
8. Forældresamarbejde

Men hvilke kompetencer er relevante; hvilke
faglige tilgange og metoder er gangbare fordi
de understøtter borgernes medinddragelse og
indflydelse på eget liv?

Socialpædagogik som et etisk,
retsligt og demokratisk projekt
Sørensen (2014) peger på, at fremtidens socialpædagogik er et etisk, retsligt og demokratisk
projekt, der har til formål at fremme mennesker
med handicap´s civile, politiske, sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder, samt sikre deres
værdighed, deltagelse og inklusion.
Det er et etisk projekt fordi den socialpædagogiske faglighed, med udgangspunkt i konventionen, må bygge på etiske værdier som frihed/
selvbestemmelse, retfærdighed, ligebehandling,
værdighed og integritet. Socialpædagogerne må
kunne begrunde deres praksis med udgangspunkt i disse værdier.
Det er et retsligt projekt fordi den socialpædagogiske faglighed, med udgangspunkt i konventionen, må vægte borgernes rettigheder og ligebehandling, altså må udvikle en rettighedsbaseret
praksis med vægt på lighed for loven, frem for
f.eks. bekymring for den andens sårbarhed.
Dette kan godt være en stor udfordring fordi
mange socialpædagoger i deres praksis i høj
grad vægter omsorgen og beskyttelsen af den
anden, jf. Rosendal Jensen mfl. (2013).
Det er et demokratisk projekt fordi den socialpædagogiske faglighed, med udgangspunkt i
konventionen, alene kan udvikle sig i tæt dialog
med de mennesker som den er rettet imod. Og
det er et demokratisk projekt fordi den enkelte
socialpædagog og det socialpædagogiske kollektiv (Socialpædagogerne) må påtage sig det
ansvar, at arbejde for social retfærdighed og på
at fremtidens Danmark i høj grad bliver kendetegnet ved lige muligheder principielt og reelt.
Konkret betyder det, at socialpædagoger og det
socialpædagogiske kollektiv (Socialpædagogerne) påtager sig et særligt politisk ansvar for

at sikre, at også mennesker med funktionsnedsættelse reelt får mulighed for at udleve deres
medborgerskab.

Undervisningspakke
i medborgerskab
I den forbindelse kan botilbuddene – og dermed
socialpædagogerne – lade sig inspirere af og
konkret tage udgangspunkt i Socialstyrelsens
undervisningspakke om medborgerskab. Benyttelsen af undervisningspakken vil sandsynligvis
kunne opfattes som en metode, der på den ene
side vil kunne fremme borgernes viden om egne
rettigheder og dermed deres indflydelse på eget
liv, og på den anden side fremmer socialpædagogernes kompetencer i forhold til viden om
borgerens grundlæggende rettigheder.
Undervisningspakken er et samlet uddannelsesforløb om borgerrettigheder – som kan fungere
som et generelt tilbud til i forhold til undervisning
af unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser f.eks. på STU (Særligt Tilrettelagt
Uddannelse), VSU (Voksenspecialskoler), værksteder og højskoler mv., men undervisningspakken kan også inspirere til temaforløb og evt.
aftenskoleforløb i botilbud og på dagtilbud mv.
Undervisningspakken skal give mennesker med
kognitive funktionsnedsættelser mulighed for at
få viden og færdigheder om medborgerskab og
egne rettigheder, samt konkrete redskaber til at
udøve det i praksis.

Undervisningspakken består af 4 ugers undervisningsforløb, struktureret i 4 temaer: Individ
og rettigheder, Aktiv samfundsborger, En del
af samfundslivet og Demokrati og indflydelse.

Undervisningsforløbene kan sagtens igangsættes uafhængigt af hinanden, selvom et samlet
forløb selvfølgelig vil være at foretrække. Men
hvis socialpædagogerne sammen med borgerne
i tilbuddene tilbagevendende over tid f.eks.
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sætter fokus på temaerne via medborgerspillet,
vil dette utvivlsomt fremme bevidsthed om
medborgerskabets rettigheder og pligter hos
alle. Dermed også bevidsthed om hvilke grundlæggende rettigheder man har som borger i
samfundet og kompetencer til at udøve sine
rettigheder i praksis, er nogle af grundstenene i
vores samfund.

Introduktion til
undervisningspakken
Der er udarbejdet en introduktion til undervisningspakken som præsenterer medborgerskabet som begreb. Af introduktionen fremgår at
begrebet anvendes i forskellige sammenhænge,
og begrebet præciseres i forhold til de betydninger, der lægges vægt på i forhold til undervisning af personer med funktionsnedsættelse.
Medborgerskabet udspiller sig i en lang
række af de fællesskaber, man indgår i
som individ – fra det globale til det lokale
fællesskab. Medborgerskab handler om,
at den enkelte borger har mulighed for
at bruge de rettigheder, som den pågæl
dende har i henhold til lovgivningen og
samfundets tilbud. Desuden handler det
om, at den enkelte borger har kompeten
cer til at gøre brug af disse rettigheder og
i praksis har mulighed for at deltage og
være medbestemmende i fællesskabet,
f.eks. ved at tage ansvar og bidrage til
samfundet ud fra egne forudsætninger.
Medborgerskab handler med andre ord
om inklusion” (Medborgerskab, undervisningspakke, introduktion s.2).
I introduktionen præciseres at: ”Service
loven understreger, at den sociale indsats
skal gives efter en individuel vurdering
og i samarbejde med den pågældende –
uanset funktionsnedsættelse. Medborger
perspektivet vægter betydningen af den
enkeltes ressourcer, udvikling af kompe
tencer og ret til selv at bestemme. Støtte
skal gives ud fra den enkeltes behov og
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ønsker. Udgangspunktet for arbejdet med
personer med funktionsnedsættelse er, at
disse via lovgivningen anerkendes som
personer med borgerrettigheder. Borger
rettighederne udtrykt i eksempelvis Grund
loven og i menneskerettighederne gælder
for alle” (ibid.).

Undervisningsforløbet
Hvert tema indeholder et program på fem
undervisningsdage med tilhørende undervisningsvejledning og undervisningsmaterialer. For
hver undervisningsdag er der en beskrivelse af
indhold og læringsmål. På dag fem under hvert
tema er der lagt op til opsamling på de foregående fire undervisningsdage.

Indhold
Undervisningspakken er opdelt efter temaerne
og består af:
1. introduktion til undervisningen
2. undervisningsprogram og vejledning
3. undervisningsoplæg, begrebskort,
situationskort, øvelser m.v.
Undervisningspakken er udarbejdet i PDF og
i PowerPoint format med mulighed for tilpasning. Herudover vil hver deltager have brug for
kasketter eller farvekort i farverne grøn, gul og
rød samt evt. en mappe til diverse papirer, som
deltagere får udleveret eller producerer i forløbet.
Undervisningspakken er et grundmateriale,
som det er muligt at udvælge dele af, eller man
kan gennemføre hele forløbet. Det er tilrettelagt
sådan, at de fire temaer tilsammen dækker centrale elementer ift. medborgerskab.
Da Undervisningspakken henvender sig til en
forholdsvis bred gruppe, er det derfor nødvendigt at tilpasse materialet til den enkelte gruppe
og de enkelte deltagere. Undervisningspakken findes til download i et format, som det er

muligt for socialpædagogen at redigere i, for
at tilpasse undervisningsprogrammet til deltagerne. Forløbet er prioriteret sådan, at nogle af
øvelserne i programmet er supplerende. Det er
også muligt at udbygge det eksisterende materiale.
Det er væsentligt for gennemførelsen af forløbet,
at socialpædagogerne har et godt kendskab til
materialet. Undervisningspakken indeholder
derfor en kort baggrundsinformation til medarbejdere om medborgerskabsbegrebet.
Et eksempel på materiale er undervisningspakkens tema 1: Individ og rettigheder – som har
fokus på den enkeltes rettigheder og muligheder
for at træffe valg for sig selv.

Temaet indeholder en lang række materialer: Letlæsudgaven af handicapkonventionen, et brætspil om medborgerskab
(herunder skabeloner til spørgsmål til spillet
og spilleregler), skabeloner til beslutningsmodel, beskrivelse af undervisningsforløb,
vejledning og program samt skabelon til
vennebog.

F.eks. indeholder brætspillet om medborgerskab
en række kort der tydeliggør hvad det vil sige at
have selvbestemmelse, medbestemmelse og
indflydelse. I den forbindelse arbejdes der med
et begrebskort (trafiklys – hvem bestemmer)
Rød = indflydelse
Gul = medbestemmelse
Grøn = selvbestemmelse
Hvor tema 1 har fokus på den enkeltes rettigheder og muligheder for at træffe valg for sig selv,
har tema 2 – Aktiv samfundsborger – fokus på
kommunikation, dialog, mulighed for at træffe
beslutninger sammen med andre. Tema 3 – En
del af samfundslivet – har fokus på fællesskaber
i samfundet og mulighed for inklusion på arbejdet, i uddannelse samt i fritids- og kulturlivet. Og
endelig har tema 4 – Demokrati og indflydelse –
fokus på den demokratiske styreform på landsplan og i lokale sammenhænge samt mulighed
for indflydelse.  
Undervisningsmaterialet findes på socialstyrelsen.dk/handicap/medborgerskab og er en del af
en lang række tilgængelige materialer om medborgerskab og at mennesker med funktionsnedsættelser reelt bliver en del af samfundet – på
lige fod med alle andre.

Scan koden på din mobil og gå direkte til hjemmesiden, der indeholder undervisningspakken,
eller download på http://bit.ly/undervisningspakke (filen fylder 64 mb).
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Videreudvikling af undervisnings
materialet i medborgerskab
Af Lone Ovesen, Stedfortræder, Organisationen Nordhøj

Resumé:
I artiklen fortælles om Nordhøjs arbejde med at videreudvikle Socialstyrelsens
undervisningsmateriale i medborgerskab.

Organisationen Nordhøj er Kolding Kommunes beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og
samværstilbud for mennesker med nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne. Der er indskrevet ca. 250 brugere, som kaldes medarbejdere, og der er ansat ca. 50 personaler, der
repræsenterer forskellige uddannelsesretninger som f.eks. pædagoger, håndværkere,
HK´ere og AC´ere.
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Organisationen Nordhøj er en stor og vidt forgrenet organisation – ledet af Driftschef Anette
Nielsen – med daghjem, dagcenter, beskyttet beskæftigelse, rammeværksted, butikker,
kunstuddannelse samt naturvejledning for
børnehaver og folkeskoleklasser (0.-3. klasse).

Organisationen Nordhøj
Tilbage i 2010 udviklede Socialstyrelsen undervisningsmaterialet til de første kurser i medborgerskab til unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser. Formålet var at give mennesker
med kognitive funktionsnedsættelser mulighed
for at få viden og færdigheder om medborgerskab og egne rettigheder.
Undervisningspakken, som var blevet udviklet i
samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner for unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser, henvendte sig til blandt andet
undervisere og pædagoger på f.eks. STU (Særligt
Tilrettelagt Uddannelse), VSU (Voksenspecialskoler) samt højskoler.
Efterfølgende ønskede Socialstyrelsen at udvide
kredsen af borgere og samarbejdspartnere, der
kunne have glæde af undervisningsmaterialet,
og derfor valgte man at videreudvikle materialet,
således at en bredere målgruppe af borgere også
har mulighed for at benytte det.

Det var i den forbindelse, at Organisationen
Nordhøj bidrog til at videreudvikle den eksisterende undervisningspakke, som bestod af:
– Introduktion til undervisningen
– Undervisningsprogram og vejledning
– Undervisningsmaterialer i form af blandt
andet oplæg, begrebskort, situationskort
og øvelser

I februar 2014 mødtes vi for første gang i Socialstyrelsen, sammen med et andet beskyttet
værksted, hvor vi gennemgik undervisningspakken trin for trin – opgave for opgave. Hensigten
var at forenkle materialet, således at mennesker
med større kognitive funktionsnedsættelser
kunne have mulighed for at udvikle sig gennem
undervisningsforløbet om medborgerskab.
Det stod dog hurtigt klart, at undervisningsmaterialet var yderst professionelt udarbejdet og

var af høj kvalitet. Derfor blev der kun foretaget
mindre ændringer og justeringer i materialet.

Materialet tager udgangspunkt i både Grundloven og FN´s Handicapkonvention. Grundloven beskriver de rettigheder og pligter, vi har
som borgere i Danmark; og Handicapkonventionen sikrer, at mennesker med handicap kan nyde samme menneskerettigheder
og grundlæggende frihedsrettigheder som
andre. Konventionen indeholder blandt andet
følgende generelle principper:
– Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer
– Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i
samfundslivet, herunder uddannelse og job
– Respekt for forskellighed og accept af
personer med handicap som en del af den
menneskelige mangfoldighed

Afprøvningen af
undervisningsmaterialet
I juni 2014 afprøvede vi for første gang det fire
uger lange undervisningsforløb for 12 borgere,
der er indskrevet på det beskyttede værksted
MultiFlex. Undervisningsmaterialet er bygget op
omkring fire forskellige moduler af hver en uges
varighed med følgende temaer:
– Jeg bestemmer
– Vi bestemmer
– Med i samfundet
– Indflydelse
Inden vi skulle afprøve materialet, valgte vi at
afsætte god tid til forberedelsen – ikke kun til
forberedelsen af selve undervisningen, men også
til at indrette et egnet undervisningslokale på
MultiFlex.
Vi ønskede at kunne variere undervisningen og
tilgodese kursisternes individuelle læringsstile,
så derfor fik vi f.eks. vores rammeværksted til at
fabrikere fire tavler med rammer i farverne grøn,
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gul, rød og sort, som symboliserer henholdsvis
selvbestemmelse, medbestemmelse, indflydelse
samt ingen indflydelse. Vi håbede, at denne visualisering kunne hjælpe kursisterne til bedre at
kunne både forstå og huske begreberne. Derudover anskaffede vi os ”arbejdskasser” med sakse,
lim, farver, posters etc., således at kursisterne
havde mulighed for at udnytte deres kreative
evner, når der skulle løses forskellige opgaver.

Highlights i løbet af
undervisningen
Inden undervisningsforløbet skulle påbegyndes,
havde vi valgt at invitere de kommende kursister til et informationsmøde, hvor de fik mulighed for at komme med ønsker til forløbet. Et af
ønskerne var blandt andet at se Rådhuset og
samtidig besøge borgmesteren. Det lykkedes os
at få arrangeret både et besøg på Rådhuset samt
et møde med borgmesteren til stor glæde for
kursisterne. Dette kunne kun lade sig gøre, idet
vi heldigvis havde påbegyndt planlægningen i
god tid. Derudover skulle der endvidere indgås
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aftaler med f.eks. en brugervejleder fra ULF og en
arbejdsmarkedskonsulent, og endelig skulle der
planlægges virksomhedsbesøg samt besøg på
f.eks. kulturelle institutioner i byen.

Brugervejlederen fra ULF viste sig at være
rigtig dygtig til at sætte fokus på de eventuelle konsekvenser, som trufne valg kan medføre. Det kan godt være, at man selv bestemmer, om man vil børste tænder og gå i bad,
men hvordan vil ens kæreste eller kolleger
reagere, hvis man møder usoigneret frem.

At der findes en verden uden for det beskyttede
værksted ved de fleste medarbejdere på MultiFlex, men at turde blive en del af dette arbejdsliv
kan være en stor udfordring, selv om man måske
besidder de kvalifikationer og kompetencer, der
skal til. Derfor var det en god oplevelse, at
Organisationen Nordhøjs egen arbejdsmarkedskonsulent kunne fortælle om de mange muligheder, der er uden for det beskyttede værksted.

Herunder mulighed for deltagelse i kurser samt
mulighederne for praktik og job med løntilskud i
såvel private som offentlige virksomheder.
Derudover var arbejdsmarkedskonsulenten
behjælpelig med at arrangere et besøg i Føtex,
hvor kursisterne kunne møde ansatte i job med
løntilskud og se alle de forskellige former for
arbejdsopgaver der findes, og som er realistiske
for denne målgruppe.
Oprindeligt skulle vi have holdt et fiktivt valg i
afslutningen af undervisningsforløbet, men vi
var så heldige, at der faktisk skulle vælges en
arbejdsmiljørepræsentant samt suppleant blandt
medarbejderne (de indskrevne borgere) på MultiFlex. Det blev en rigtig god oplevelse, hvor kursisterne var meget engagerede. Der blev afholdt
valgmøder, lavet valgplakater og stemmesedler.
Stemmesedlerne blev udformet således, at der
både var billede og navn på kandidaterne. Dette
hjalp formodentlig til, at der kun var én ugyldig
stemmeseddel blandt de mere end 80 afgivne
stemmer (på den eneste ugyldige stemmeseddel
var der sat kryds ved alle kandidater).
I løbet af temaet omkring valg kom det frem, hvor
mange der havde prøvet at stemme tidligere, og
derfor var det et overraskende stort antal kursister, som ikke tidligere havde prøvet at stemme
til enten et folketingsvalg eller kommunalvalg.
Efterfølgende udtalte en af kursisterne, Rosita
Mehl, sig til Jyske Vestkysten:
”Jeg skal stemme næste gang, der er valg.
Det er nødvendigt, så vi har indflydelse på,
hvad der sker.”
Gennem rollespil fik kursisterne rig mulighed
for at deltage aktivt samt udvikle sig individuelt
og sammen med andre. Det, at kunne lære at
lytte og ytre sin egen holdning, kan være en stor
udfordring for kursisterne. Rollespil kan derfor
være med til at motivere og engagere, og give
kursisterne mulighed for at deltage kreativt og
aktivt i undervisningen ud fra deres forskellige
forudsætninger og tilgange. Jens Bech, som var
en af kursisterne, udtalte: ”På medborgerskabs-

kurset lærer vi noget om at bestemme selv. Jeg
synes, at vi er blevet rigtig gode til at lytte til
hinanden og snakke om tingene.”

Udfordringer
En stor udfordring i forbindelse med at afholde
kontinuerlige undervisningsforløb i en afgrænset
periode er, at flere kursister f.eks. har en hjemmedag, som de ikke ønsker at aflyse, eller de går
til behandling hos en fysioterapeut, som ikke kan
aflyses. Såfremt kursisterne skal møde stabilt
hver dag, kræver det derfor et godt samarbejde
med både kursister, det beskyttede værksted,
hjemmevejledere, bosteder og pårørende. Foruden et godt samarbejde er et højt informationsniveau ligeledes påkrævet. En kursist havde en
mindre uoverensstemmelse med en pædagog på
sit bosted. Pædagogen mente, at kursisten havde
hjemmedag og skulle rydde op i sin lejlighed jf.
deres aftaler, men kursisten ville hellere holde sin
aftale med MultiFlex og følge sit kursus i medborgerskab, og da der lige præcis denne dag var
planlagt et besøg hos borgmesteren, så kunne
oprydningen helt klart vente til en anden dag.

Evaluering
Generelt var der stor tilfredshed blandt kursisterne, når der blev evalueret. Kursisterne
evaluerede undervisningen hver dag ved at give
enten en grøn og glad smiley, en gul og neutral
smiley eller en rød og utilfreds smiley. Derudover
evaluerede kursisterne deres egen læring og
tilfredshed efter endt tema.
Der vil selvfølgelig altid være stor forskel på, hvor
stort et udbytte hver kursist har opnået i løbet
af et fire ugers undervisningsforløb, men vores
oplevelse er, at kursisterne hver især greb deres
egne muligheder og udviklede sig – både personligt og fagligt; så derfor afslutningsvis dette lille
citat fra en af deltagerne, Rosita Mehl: ”Jeg vil
huske på det, jeg har lært; at jeg kan bestemme
ting og også har noget at sige. For eksempel når
jeg er til møde med min sagsbehandler – at jeg
siger, hvad jeg føler og mener”.
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Transfer
At bygge bro mellem læringsarenaer
Af Torben Bloksgaard og Micki Sonne Kaa Sunesen

Resumé:
Artiklen fokuserer på hvordan kompetenceudviklingsforløb og den læring der
finder sted kan implementeres i den sociale praksis.

Torben Bloksgaard

Micki Sonne Kaa Sunesen
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Indledning
Denne artikel er en refleksion over, hvordan en
pædagogisk institution får det bedst mulige
læringsudbytte af et kompetenceudviklingsforløb. Med begrebet transfer fokuserer vi på,
hvordan forskning udsiger, at viden kan flyttes
fra en situation til en anden, men vi reflekterer også over hvilke barrierer der kan være i
denne forbindelse, og om det i det hele taget er
muligt at flytte viden; altså skabe transfer. Først
vil vi præsentere transferbegrebets betydning,
dernæst vil vi udfolde udvalgte aspekter af den
forskning, som er relateret til begrebet for at
efterfølgende komme ind på særligt tre temaer:
(1) Den lærende, (2) undervisningen og underviseren og (3) anvendelseskonteksten. Slutteligt
vil vi opstille forslag til, hvordan kompetenceudvikling af professionelle i pædagogiske
institutioner optimalt kan gøres.

Transfer som begreb
Transferbegrebet handler om, hvordan
viden og færdigheder overføres fra en sammenhæng til en anden. Det kan være fra
kursusvirksomhed til den sammenhæng,
den kontekst, som det lærte skal bruges i.

Temadage, kurser og uddannelse er den
primære strategi til kompetenceudvikling af
professionelle i pædagogiske kontekster, men
når vi skriver denne artikel er det grundet
denne opdagelse, at disse tiltag nok kan være
spændende og inspirerende, men at viden fra
disse sammenhænge trods dette stort set ikke
gøres brug af som tiltænkt, om overhovedet.
Professor Bjarne Wahlgren siger, at det kun er
ca. 10 procent af det, som lærende lærer i
undervisningsforløb, der overføres til praksis
(Wahlgren, 2009). Det er en lang række af
faktorer, som er medbetydende for om transfer
finder sted. Han indkredser det til de tre
nævnte faktorer: (1) den lærende, (2) undervisningen og underviseren og (3) anvendelseskon-

teksten. Derudover har han sat procent på,
hvilke faktorer der betyder mest i forhold til
transfer. I forhold til dette kan der opstilles
denne model:
20%
Undervisningen og underviseren
35%
Den lærende
45%
Anvendelseskonteksten

Model 1 viser den procentvise fordeling af, hvilke
faktorer, der er betydningsfulde for om viden fra
en sammenhæng overføres fra en anden. Som
det fremgår af modellen, så er det af størst betydning at den nye viden og de nye færdigheder bruges af i anvendelseskonteksten, dvs. i den pædagogiske sammenhæng, som den lærende har
sin hverdag. Det næstvigtigste er den lærende
selv og det mindst vigtige er undervisningen og
underviseren. I det følgende beskrives udvalgte
faktorer i forhold til hver faktor, startende med
undervisningen og underviseren.

Undervisningen
I forhold til undervisningen
og underviseren
og underviseren er
det væsentligt, at undervisningen bærer præg
af at der er en tæt kobling mellem teori og
praksis, dvs. at det er synligt for den lærende,
til hvad og hvordan den nye viden kan bruges.

Når dette bliver synligt for den lærende, så bliver
læringen meningsfuld. Derudover skal undervisningen bære præg af at der er en vekselvirkning
mellem formel undervisning, kreative og spændende læringsaktiviteter og korte forløb, hvor de
lærende har tid til at afprøve og eksperimentere
med det nye læringsindhold. Video og dramatisering kan fungere som redskaber, der kan trække
erfaringer fra hverdagen ind i undervisningsrummet, hvor disse erfaringer gøres til genstand for
refleksion og analyse. Underviseren skal kunne
relatere sig til målgruppen, have erfaring fra det
felt som undervises ind i og kunne trække en rød
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tråd mellem teori og praksis for at derved vise, at
teori ikke kun er flotte ord, men har en praktisk
nytteværdi.

Den lærende
Om den enkelte lærende er motiveret for at
tilegne sig det nye stof er af afgørende karakter.
Men motivationen for det faglige indhold er
ikke tilstrækkeligt, den lærende skal også være
motiveret for transfer, dvs. ønske at bruge det
lærte i sin egen praksis. Som Wahlgren siger, så
er der forskel på at have lært noget, på at kunne
anvende noget, man har lært og så faktisk at
anvende det, man har lært (Wahlgren, 2013).
Wahlgren henviser til et aspekt af motivationen, nemlig om den lærende har selvtillid; om
den lærende tør bruge det lærte i nye situationer. Med dette siger han, at ny læring ikke kun
udfordrer den lærendes allerede eksisterende
viden, men faktisk også personens professionelle
identitet.

Anvendelseskonteksten
Det er afgørende at det nye gøres. Den måde,
som viden bliver til en måde at gøre noget på,
er ved at gøre det, så simpelt er det. Men når nu
det simple alligevel er svært, så kan det være
fordi en pædagogisk praksis er indlejret i vaner
og rutiner, kulturelle forhold og ikke mindst
organisatoriske aspekter såsom strukturer, regler
og rammer. Derfor er det vigtigt at opmærksomheden er rettet mod at afsætte tid og mulighed
for at det nye rent faktisk kan afprøves, gøres og
reflekteres i teamet. Forholdet mellem ny viden,
pædagogisk gøren og refleksion i teamet er tre
i hinanden indlejrede faktorer, som det måske
kan være en ledelsesmæssig opgave at få til at
gå op i en højere enhed. En sidste faktor, som
vi i denne artikel vil fremhæve, er betydningen
af at de lærende modtager coaching eller andre
muligheder for støtte i deres læreproces. I forhold til dette peger nyere forskning i ledelse på,
at når lederen leder på professionelles læring,
så giver det øget læringsudbytte for målgruppen
(Robinson, 2014).
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Er det muligt at flytte viden, altså skabe
transfer? For at svare på dette spørgsmål må
vi dykke lidt ned i, hvad vi mener med viden.
Transfer baserer sig grundlæggende på 2
grundforståelser af viden: (1) Identiske elementer og (2) generel viden. Vi uddyber disse
to i det følgende.

Identiske elementer er direkte overførbare
elementer fra undervisningen, der passer direkte
ned i den anvendelseskontekst medarbejderen
befinder sig i. Eks.: Et nyt journalføringsprogram
man bliver undervist i som er identisk med det
program man anvender til daglig. En evalueringsmodel der kan overføres direkte til egen praksis
eller eksempelvis en sangleg eller motorisk
aktivitet der kan overføres direkte til ens hverdag.
Transfer af identiske elementer vil kunne ske ret
hurtigt under forudsætning af, at det er muligt at
udføre i praksis. Generel viden er en lidt sværere
størrelse at overføre. Det kunne være en ny
pædagogisk tilgang, en ny teori, en ny struktur,
der adskiller sig fra det eksisterende. Altså en
generel forståelse af noget der skal ”oversættes”
til anvendelseskonteksten før det vil få virkning i
praksis. Dette vil ofte være forbundet med
forandringer, ændringer i strukturer og tilgange til
målgruppen. Transfer her kræver mere fokus og
kan ikke bare lige overføres, som vi kunne med
identiske elementer.
Faktorer for transfer i anvendelseskonteksten:
Der er flere elementer at være opmærksomme på
i anvendelseskonteksten for at optimere mulighederne for transfer.
Det vigtigste er, at den lærende skal have mulighed for at kunne anvende det lærte i praksis.
Faktisk vil nogle forskere sige at det skal være
umuligt at undgå at anvende det lærte. Det kræver at der flere ting på plads (Wahlgren 2009):
1. Tid og rammer (At der er praktisk mulighed for
at øve sig og indøve nye rutiner og strukturer
i dagligdagen. At der bliver givet tid til at få
indført det lærte og at der bliver lavet praktiske

træningsbaner for den lærende hvor de er nødt
til at bringe den nye viden i spil)
2. O
 pfølgning fra nærmeste leder (At nærmeste
leder følger op og interesserer sig for den nye
viden og de fremskridt medarbejderen gør,
med henblik på at implementere og anvende
det lærte i praksis. Det sidste er centralt!, lederen skal have fokus på hvordan den nye viden
bliver anvendt og hvordan organisationen kan
lære af det)
3. B
 elønning og feedback (At lederen giver feedback på medarbejderens måde at anvende den
nye viden på og eventuelt gerne belønne hvis
det er muligt)
4. M
 edarbejderklima der tager godt imod forandring og ny viden (At kollegerne og institutionen tager godt imod ny viden og tiltag og er
interesseret i at optage og udvikle strukturer,
rammer og rutiner. Transferklimaet skal være
inkluderende, nysgerrigt og læringsparat)

Vægtning af ressourcer i forhold til medarbejdernes efteruddannelse eller kurser.
Som beskrevet i indledningen overføres ca.
10 % af den viden der fås på uddannelse eller
kurser til praksis.

Ovenfor beskrev vi hvor vigtig anvendelseskonteksten er for muligheden for transfer. Det kan
derfor være vigtigt at sætte fokus på, hvor
energien eller ressourcerne skal lægges i forhold
til at øge mulighederne for at vi får den nye viden
i spil i vores organisationer.
Robert Brinkerhoff fordeler ressourcerne således.
40% før – 20% under – 40 % efter uddannelsen
(Brinkerhoff, 2001).
Det vigtige er her at sætte fokus på transfer allerede inden kurset starter. At have samtaler med
medarbejderen om hvad de ønsker at få med
hjem. Sætte sig ind i hvad kursets indhold er og
ikke mindst begynder at skabe læringsbanerne
for hvordan den nye viden skal implementeres.
Det er vigtigt at lederen sammen med medarbejderen får skabt meningsfuldhed og motivation
for transfer – altså at ville have noget med hjem

der skal anvendes. Fokuser 40% af energien her.
Det er yderligere centralt for transfer at lederen
undervejs i læringsforløbet har løbende samtaler
med medarbejderen om hvilket indhold der er på
kurset, hvad medarbejderende er særligt optaget af og hvordan træningsbanen kan justeres i
forhold til den mest optimale transfer og motivation. Fokuser 20% af energien her.
Slutteligt er det vigtigt at bruge mange ressourcer på at få transfer til at ske i virkeligheden. Få
lavet træningsbanen, følg op på og skab tid og
mulighed for at medarbejderen anvender det
lærte. Sæt fokus på teamets eller kollegernes
modtagelse og læring af det nye og arbejd med
evaluering for at sikre at den nye viden bliver til
en del af praksis. Fokuser mindst 40% her.

Opsamling
I denne artikel behandler vi begrebet transfer.
Transferbegrebet udfoldes og centrale aspekter
af den bevægelse, som handler om at flytte viden
fra en kontekst til en anden udfoldes. Opsamlende i forhold til transfer kan det udtrykkes:
• Det er afgørende, at ny viden og nye færdigheder bruges i anvendelseskonteksten
• Motivation for at ikke blot at lære, men motivation for at gøre brug af den nye viden og de nye
færdigheder ses som væsentligt
• Undervisningens kvalitet er af betydning. En
særligt betydningsfuld faktor er, at anvendeligheden af det nye fremstår klart og tydeligt
• Det er centralt at der bliver skabt tid og rum til
at øve sig og at øvelsen bliver fulgt systematisk
op og prioriteret højt allerede fra starten
• Det er vigtigt at fokusere på før – under og efter
faserne i medarbejderens læring for at sikre og
optimere mulighederne for transfer
• Transferklimaet og kollegernes villighed til at
lære nyt og justere eksisterende praksis og ikke
mindst tage i mod den nye viden fra hinanden
er en central faktor for transfer
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Anmeldelse

Af Ditte Sørensen

Handicaphistoriske genstande
– genstande i historien
Handicaphistorisk Tidsskrift 33,
Dansk Psykologisk forlag,
www.handicaphistoriskselskab.dk
Et nyt nr. af Handicaphistorisk Tidsskift har set
dagens lys. Temaet denne gang er ”Genstande i
historien”. Et tema som der ikke er helt entydigt
svar på – for hvornår bliver en genstand ”Historisk”? spørger redaktørerne af temanummeret.

Tidsskriftet er delt i en museal del og en aktiv del
og temanummeret forsøger både at indfange
museale genstande brugt i forhold til mennesker
med forskellige former for funktionsnedsættelser,
og arkivalier i form af nedskrevne tekster og billedmateriale.
Der er i alt 8 bidragsydere til temanummeret, og
ideen har været at bidragsyderne hver især har
skullet vælge 5-10 genstande fra deres specialområde. Deres valg har de så skulle begrunde og
dermed italesætte hvorfor netop disse genstande
er valgt, og de har skullet skrive en kort introduktion og en beskrivelse af genstandens brug i
praksis og hvor man kan se den i dag.
Både de konkrete genstande fra institutionerne
for mennesker med handicap, og de genstande i
form af billeder og tekster, som forskningen om
disse institutioner omfatter, er repræsenteret i
temanummeret.
Følgende specialområder er repræsenteret:
1. F
 ra Døvehistorisk Studiesamling
2. Genstande fra Blindehistorisk Museums samling – nu beliggende i Medicinsk Museion
3. Genstande fra Dansk forsorgshistorisk
museum på Andersvænge
4. Genstande i Eriksholms Samlingen
5. Genstande fra Medicinsk Museion
6. Handicapprotokoller, sager og billeder i
Rigsarkivet
7. Tanker om genstande fra Taleinstituttet
8. En historie om ”Projekt dåseringe”
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Det ville være alt for omfattende her at skulle
beskrive indholdet og genstandende fra de 8 specialområder. Men som en appetizer til læseren
kommer her et nedslag fra specialområdet Dansk
forsorgshistories museum, hvor Henning Jahn
og Kirsten Rosenkilde står for teksten.
Udover den generelle introduktion til specialområdet har forfatterne valgt 10 genstande. Det
handler om:
•P
 ersonlige ejendele
• Uniformerne
•E
 n ”dimser”
• Fikseringsmidler
• Bind
•K
 blev deporteret til Danmark
•K
 rig og kaffe
•O
 pskrifter fra 1940’erne
• Vil åndssvaghed kunne helbredes
• Postkassen
Til inspiration skal her et af forfatternes nedslag
i en af de i genstande uddybes. Om genstanden
personlige ejendele findes et fint billede af, hvad
en sådan kasse kunne indeholde. Forfatterne
skriver:..”at når man blev indskrevet på en ånds
svagesanstalt fik man frataget alt sit personlige
tøj og de fleste af sine personlige ejendele. Tøj
og ejendele blev lagt i depot. I stedet fik ”patien
terne” udleveret en trækasse med hængelås
og nøgle. Kassen var til personlige ejendele og
rummede ofte det, som den enkelte betragtede
som sit dyrebareste guld. I kasserne kunne man
finde breve og postkort fra familien og fotos af
familien…”

”På mange måder
symboliserer kasserne
til personlige ejendele
den rest af personlighed, man fik lov til at
have på en åndssvageanstalt. Ellers var alt jo
stor set ens. Alle bar det samme tøj og skulle indordne sig under de fælles regler, der var fastsat
af anstaltsledelsen”
Forfatterne fortæller, at kasserne senere blev
opgraderet til et lille sengeskab og senere igen til
et egentligt skab.
Det er inspirerende men også meget tankevækkende læsning. Fortællingerne om de forskellige
genstande giver indsigt i det liv og de muligheder – eller mangel på samme – mennesker med
funktionsnedsættelser havde på forsorgsinstitutionerne. Fortællingerne giver også indblik i og
konkrete billeder på det menneskesyn som lå til
grund for og som institutionerne byggede på.
Temanummeret er absolut anbefalelsesværdigt
og værd at bruge tid på at få læst. Det vil også
med fordel kunne bruges til introduktion af
pædagogstuderende til en dialog om fortidens
og nutidens syn på mennesker med funktionsnedsættelser, og hvordan vi som samfund vil og
skal behandle dem.
Læseren får således indsigt i både museale og
tekstmæssige tilgange til handicaphistorien og
tillige indsigt i, hvor disse genstande og arkivalier
befinder sig i dag.
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Tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING henvender sig til alle med interesse
for det socialfaglige område, herunder praktikere og studerende,
som ønsker at holde sig opdateret med ny viden, nye muligheder og
praksiserfaringer.
I redaktionen modtager vi gerne artikler til SOCIAL UDVIKLING. Har
I lavet et spændende udviklingsprojekt på jeres tilbud eller har du i
forbindelse med din uddannelse lavet et projekt, hvor der er kommet
nyttig viden ud af det, er du velkommen til at sende os artiklen.
Vi modtager også gerne forslag til anmeldelser af fagbøger eller ideer
til emner, som bør belyses i SOCIAL UDVIKLING.
Artikler, anmeldelser og ideer sendes til ansvarshavende redaktør
Bo Mollerup på bomo@socialtlederforum.dk
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