
Praksiserfaringer fra en “frontmedarbejder”

Deltagelse
Inddragelse 

Indflydelse
Styring



Værkstedet Åmosen er et aktivitets- og samværsstilbud i tilknytning til et større botilbud 
under Vestsjællands Amt, der nu hedder Center Høng. (Tidligere GudrunsMinde)

De handicappede er udviklingshæmmede og udviklingshæmmede med autisme.
Værkstedet er beliggende på Niløse gamle skole og værkstedet råder over 5 tidligere
undervisningslokaler og kan i øvrigt anvende gymnastiksal og idrætsbaner ved skolen.
Herudover foregår en del af aktiviteterne i skoven omkring Dianalund.

Værkstedet har 15 handicappede i alderen 25 til 55 år. 5 af de handicappede kommer fra
Grønland. Der arbejder både mænd og kvinder på værkstedet.

Personalet består af pædagoger og værkstedsassistenter med forskellig faglig baggrund.
Der er næsten altid en praktikant fra et socialpædagogisk seminarium tilknyttet
værkstedet.

Et sted på værkstedet har vi haft dette lille citat hængende, som vi har det helt godt med:
Acceptér mig som jeg er,

så jeg tør forsøge at blive den,
jeg ønsker at være!

Værkstedet Åmosen



Historie



Det organisatoriske

Den pædagogiske platform

Teknologiens hjælpemidler

Ufærdige tanker og erfaringer om  
brugerinddragelse:

De tanker der har præget os, vil jeg dele 
op i 3 forskellige punkter:

Den uformelle 
Den individuelle
Det kollektive



Mindre kan være mere!!!
Medinddragelse forudsætter først og fremmet, at de handicappede forstår hvad der sker og hvad der skal 
ske og at personalet har evner og lyst til at etablere kontakten med de handicappede.

Størrelse af organisationen:
Det har derfor været vigtigt at vi var et lille sted 

Størrelse på lokalerne og stedet:
Vi har omkring 40 m2 til 3 handicappede samt adgang til et et meget stort inde -og udeareal.

Tilknytning til et lokalsamfund:
Vi er en aktiv del af et lokalsamfund, hvor dagpleje, legestue, beskæftigelseprojekter mm har deres 
daglige gang.

Åbenhed:
Vi har forsøgt at være meget åbne udadtil - altid praktikanter - Praktikanter fra Grønland - Eksterne 
samarbejdspartnere - Arbejdsopgaver for andre.

Planlægning/ mødeaktivitet:
Det har under hele forløbet været et mål at der ikke skulle være langt mellem ide og beslutning.
 Alle er en del af arbejdsfællesskabet - med forskellige forudsætninger.

Gruppetilhørsforhold:
Det har været afgørende at alle har haft sin basisgruppe men med stor fleksibilitet i mulighederne for at 
rokere rundt. Kontinuitet og det at have et meget nøje kendskab til hinanden har ligeledes været bærende 
elementer.

 Det organisatoriske



Vi har fokuseret på skabe et arbejdsmiljø på værkstedet med udgangspunkt i “det fælles tredie” og forsøgt at have 
dialogen som det bærende element, så det i højere grad kan lykkes for de handicappede at styre deres eget liv.

Hvad er det fælles tredie?
Handlinger og aktiviteter skal udgøre et indhold der er fælles for begge parter og være det der er uden for begge 
parter og samtidigt med at det er det fælles anliggende imellem dem.
Den pædagogiske udfordring ligger i at kunne iværksætte aktiviteter som virkelig er
fælles og ikke kun udtryk for den enkeltes interesser og behov.

Det lykkes når aktiviteten er:
1. Ikke fremmedgjort, den skal være styret af og være udtryk for deltagernes potentialer deltagerne er med i processens 
forskellige faser. beslutning, planlægning over udførelse til værdsættelse.
2. Har et højt kommunikativt indhold, aktiviteten formidler og udvikler kommunikative kompetencer - sociale relationer, 
forståelse, indlevelse samarbejde og fællesskab.
3. At produktet af aktiviteten opfylder behov, som af den enkelte opleves meningsfyldt. Deltagerne må kunne identificere 
sig med produktet og at det må afspejle deltagernes evner og kompetencer. Man kan sige at aktiviteten producerer 
selvværd,
identitet, betydning og samhørighed.

Pædagogisk platform





Fordele ved personnære billeder:
At være sammen med nogen 
De handicappede kan meget bedre føre en dialog med hinanden uden personalestøtte.
Den handicappede kan fortælle om sine oplevelser til andre, både hjemme, på besøg hos familien eller på arbejde.
At bestemme 
Den handicappede kan via computeren/kameraet selv vælge mellem forskellige muligheder.
Fx: Hvem af pædagogerne skal hjælpe mig med at gå i bad. 
At snakke om noget 
Det som har med former, farver og følelser at gøre. fx : Her er jeg. Jeg er glad, fordi jeg er sammen med moster Karen.
Når man vil fortælle om en speciel situation er det vigtigt,  at personen selv er med på billedet, da det øger identifikationen.  
fx: “Det var dengang jeg var på tur til Norge sammen med Ole.”
At erindre
Når man vil fortælle om noget, der er sket.  fx: “ I går spiste vi fisk sammen med Thomas. Det var Thomas, der fangede 
fiskene.”
At opleve
For at bearbejde vigtige eller voldsomme oplevelser  fx :  “Her ligger rådyret. Det er blevet kørt over.”
At ville 
Den handicappede får bedre muligheder for at forstå og tage stilling til fremtidsplaner. 
 fx “Jeg vil gerne bo i et hus, hvor der er dyr.”
At lære
For at opbygge begreber.- fx:  Billeder af forskellige slags stole kan til sidst give fornemmelsen af, hvad en stol er.

Instruktion af mange forskellige ting.  fx: ”Du skal gå den vej og finde det hvide hus og ringe på den grå klokke. Det er 
Thomas, der ser sådan ud, der åbner døren.”

For at kunne orientere sig i tiden.  fx: Det skete om sommeren, træernes blade var grønne. Det var dengang vi havde den 
gule bil.

For at vise relationer af forskellig slags. - De to stod tæt sammen, vi gik bag efter hinanden, vi satte stolene i en cirkel.

Teknologiens muligheder



Beslutningsstøtte (Thomas)

Kommunikation og indlevelse (Thomas)

En personlig assistent (Gitte)

3. eksempler



Beslutningsstøtte



Kommunikation og indlevelse



En god assistent



www.aamosen.com    Åmosens hjemmesider - 
under nyheder et forsøg med en weblog -
artikler mm.

www.certec.lth.se    Forskning mødet mellem 
mennesket og teknik  - 800mb artikler

www.hmi.dk   Hjælpemiddelinstituttet

Digitale billeder - en nødvendig 
kommunikationsform


