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Åmosen er et aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede og autister. Det ligger på Niløse gamle 
skole, et par kilometer nord for Dianalund. Her møder de 15 brugere hver dag ved 9-tiden og bruger 
sammen med de 5 tilknyttede medarbejdere dagen på blandt andet idrætsaktiviteter, samvær, 
rengøring, kreative sysler eller computer. Når ikke det som nu er skovsæson – for så stuver brugere og 
medarbejdere sig sammen i to minibusser og sætter kurs mod en af de omkringliggende skove. 

Leder af stedet Poul Hansen fortæller: ”De mennesker, vi har med at gøre, udgør en vanskelig gruppe. 
De har meget lidt sprog, og i andre sammenhænge kan kommunikationsvanskelighederne føre til 
aggressiv adfærd.” Men at undgå vold er en mærkesag på Åmosen. ”Vold skaber angst og utryghed – 
både blandt brugerne og blandt personalet. Og et utrygt personale kan reagere med regler og kontrol, 
som gør brugerne endnu mere trængte. Det bliver en negativ spiral, som vi for alt i verden vil undgå. Vi 
giver folk den plads, de har brug for – og så mindskes volden. Vi er et fri- og udviklingssted – og for 
brugerne en betydningsfuld tryg base i deres tilværelse.” 

”Vores tilgang handler især om frihed og om relationer. At give brugerne et rum, hvor de kan indgå i 
nogle meningsfulde relationer med andre. Så trives de. Det er såmænd ikke så forskelligt fra andre 
mennesker.” 

En dag i skoven med 
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Nord for Dianalund I 
landsbyen Niløse har 15 
udviklingshæmmede 
deres daglige gang på 
aktivitetstilbudet Åmosen. 
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genkendelighed og trygge rammer – men hos os 
oplever vi, at det er variationerne i hverdagen, 
der giver os oplevelser og bringer os videre,” 
fortæller Poul Hansen. ”I dag sad traktoren fast 
ude i skoven. Så står vi alle sammen og ser på 
og tænker – hvordan mon det går, kommer den 
fri, eller skal vi hen og skubbe? Så giver vi et nap 
med og skubber bagpå, og så kommer den fri. Så 
har vi klaret noget i fællesskab – og er en 
oplevelse rigere.” 
  
”Naturen er på samme tid stabilitet og forandring. 
Det er trygge og frie rammer – men der er aldrig 
to dage, der er ens. Vi følger med i årets gang – 
finder de første blå anemoner, de første hvide og 
de første gule. Lægger mærke til, når bøgen 
springer ud. Det har en værdi og en 
meningsfuldhed – også hvis man ikke kan 
udtrykke det med ord.” 

  
At mange af brugerne er i deres helt rette 
element i skoven, er der ingen tvivl om. Nogle er 
opslugt af at fælde små træer, andre samler 
grene sammen til nydelige bunker, atter andre 
tuller rundt og ser på, hvad de andre laver. 
Thomas er fordybet i en stor kævle, som han 
møjsommeligt flækker med hammer, kile og 
økse.  
Poul Hansen fortæller: ”Da Thomas kom til os, 
var han i perioder præget af manier og uro og 
opførte sig som en mindreårig. Knækkede ting, 
bed i ting, puttede ting i munden. Var urolig og 
indimellem ulykkelig.  
Men lidt efter lidt gik det op for os, at han faktisk 

  
Fra skov til ovn 
 
Netop det at være fælles om nogle praktiske 
opgaver er et bærende element i livet på Åmosen, 
og her spiller skoven en helt særlig rolle.    
 

 
”Det startede egentlig med, at vi skulle rydde et 
tjørnehegn på vores idrætsplads. Men det viste sig 
at være så sjovt for brugerne, at vi henvendte os til 
Akademiet for at høre, om vi måtte komme ud og 
sanke brænde i skoven. De var med på ideen, og 
nu sørger de for at markere småtræer til os, som 
brugerne selv kan fælde (de store træer fælder 
personalet med motorsav, red.),” fortæller Poul 
Hansen.   
  
”Det hele skal være meget konkret. Brugerne er 
med, fra vi fælder træet, til at vi leverer det færdige 
brænde. Det er også derfor, vi kører det på en 
almindelig lille trailer. Hvis det bliver for stort, går 
overskueligheden fløjten. Dem, der køber vores 
brænde, er folk, som har købt af os i mange år. Vi 
kender dem, og de kender os. Brugerne er med ude 
og levere brændet – og så får vi kaffe og kage.” 
  
Men skovprojektet er ikke beskæftigelsesterapi. Der 
er god pædagogisk mening i at tage de 
handicappede med ud i naturen. ”Mange tror, at 
autister har brug for helt faste rammer og præcise 
gentagelser af de samme ting. Men intet kunne 
være mere forkert. Selvfølgelig har de brug for 
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kunne læse! Det var altså ikke en 1½-årig, vi var 
sammen med – men en voksen, der havde meget 
svært ved at udtrykke sig. I løbet af noget tid 
lykkedes det os at finde ind til ham. Han har nu 
styr på sin tilværelse og klarer stort set selv sin 
hverdag, hvor han med stor nysgerrighed  vælger 
til og fra – Han holder særligt af at være med i 
skoven og flække store kævler. Han udser sig 
som regel de allersværeste. Nogle dage når han 3 
kævler, andre dage når han 10. Han hviler i sig 
selv herude.”  

 
”Bag ordene  - at finde ind til – gemmer sig mange 
timers intenst og kompliceret arbejde med op- og 
nedture” – understreger Poul Hansen – ”det er 
kernen i vores arbejde. Det er her vi bruger vores 
faglige viden og vores personlige ressourcer til at 
indgå i samspillet med den enkelte og finde den 
enkeltes helt særlige personlighed”. 
”Det er på den ene side et meget krævende 
arbejde, hvor vi ofte kommer til kort og kan føle os 
magtesløse; men det er også her vi virkelig kan 
mærke når det lykkes og som giver os drivkraften 
til at udføre dette nødvendige og spændende 
arbejde. ” 
 

 
 

- sodales. 

 
 
Personaleudskiftning – hvad er det? 
 
Personaleudskiftning er ikke et ord, man kender på 
Åmosen. Medarbejdergruppen er en broget 
forsamling og tæller bl.a. en gartner og en 
håndarbejdslærer. Men det er de samme faste 
medarbejdere, der har været gennem mange år. 
Men hvad er det, der gør, at man gider stå op til det 
samme job med de samme mennesker år efter år 
efter år? 
  
Karin Andersen som pædagog på stedet siger: ”Jeg 
tror især det skyldes, at vi har et rigtig godt 
arbejdsklima og en stor frihed. Vi kender hinanden 
rigtig godt og giver hinanden plads. Er der en dag, 
man ikke har lyst til at tage med i skoven, så laver 
man bare noget andet med de brugere, der også 
har lyst til lidt variation. Den rummelighed, vi har 
over for brugerne, har vi også over for hinanden.”   
  
”Også rent fagligt er det vigtigt, at vi har det godt 
med hinanden. Problemer i personalegruppen 
forplanter sig til brugerne, og lynhurtigt kan man stå 
med en situation, der er kørt helt af sporet. Vi giver 
hinanden plads og sørger for at lave noget, vi selv 
kan lide. Så smitter vores glæde af på brugerne, og 
vi får gode oplevelser i fællesskab. Det er glæden, 
der skal være det bærende i samværet.” 
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Hvor galt kan det gå? 
 

Hvert år laver brugerne teater.  
Karin fortæller: ”Sidste år opførte de Folk og 
røvere i Kardemomme by – og senere tog vi 
alle sammen ind og så stykket på Bellevue 
Teatret. Det var en kæmpe oplevelse. Når vi 
kaster os ud i noget nyt, så spørger vi os 
selv, ʼhvad er det værste, der kan ske?ʼ Og 
som regel er det jo ikke noget, der er særlig 
slemt. Hvis bare vi som personale bevarer 
roen, når vi er på tur, så er brugerne 
generelt også glade og trygge. Og så er der 
meget, der kan lade sig gøre. For eksempel 
at tage til København og gå i teatret - tage til Norge og stå på ski - sejle i kajakker. Eller skove 50 
rummeter brænde.” 

  
Kommunal udfordring 
Det er ikke meget, Åmosen har mærket til strukturreformen og til, at de nu er blevet kommunale.  Her 
fortsætter hverdagen sin vante gang. Men Poul Hansen er ikke i tvivl om, at de nye opgaver i forhold til 
hele handicapområdet stiller kommunerne over for nogle solide udfordringer. 
 
”Indtil videre går det fint, fordi tingene kan køre videre, som de hidtil har gjort. Men behovet for at sikre 
kompetenceudvikling til hele området trænger sig på. Der skal efteruddannes – og der skal sikres en 
tilgang af nye, kvalificerede medarbejdere,” siger han. 
  
” Åmosen har en stabil medarbejderskare – men vi bliver ikke yngre, og der er nødt til at være en 
løbende tilgang af uddannede folk, ellers kan det ikke lade sig gøre at opretholde og udbygge det helt 
nødvendige specialpædagogiske niveau til dette særlige handicapområde.  

Jeg håber, at kommunerne finder ud af at gå sammen og udvikle en hel vifte af nogle gode 
efteruddannelses muligheder – og at de gør det snart.”  

Artikel skrevet af Signe Foersom, Kommunikationskonsulent Sorø kommune. 


