INTRODUKTION
TIL MASTERPLAN
OG DIALOG

Landsbyen Sølund 2014

Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på
dit bidrag i en proces, hvor vi med åbne øjne, nysgerrighed og fremsynethed ser på udfordringer
og muligheder og samtidig ”sætter sejl” mod fremtiden.
En god dialog er for os, en dialog hvor vi får sat spot på både vores ”arvesølv” og de nye
udfordringer vi skal forholde os til, hvor alle hovedinteressenter løbende får mulighed for at
bidrage med ideer og forslag til hvordan fremtidens
udfordringer imødekommes.
Hvis man ikke ved
Vi kan ikke love at alle ideer bliver ført ud i livet, men vi
hvilken vej man sejler er
kan love at alle ideer og tanker bliver set og hørt af
ingen vind favorabel…
både styregruppe og ledergruppe, og vi vil glæde os til
at arbejde med de forhåbentligt mange forslag. Vi
Lucius Annaeus Seneca,
håber at den kommende proces vil understøtte at
lærer for kejser Nero
dialogen fortsætter i dagligdagen, og at nye ideer bliver
ved med at komme til.
Vi ved at mange af spørgsmålene er store og dilemmaerne er
komplekse, men vi håber du alligevel vil deltage i snakken.
Dialogmaterialet er sit første af slagsen. Vi håber, I synes det er brugbart, men giv os også gerne
tilbagemelding på det.

God fornøjelse – og på forhånd tak for dit input!
Lone Bahnsen Rodt

Dialogmaterialet skal give input understøtte arbejds- og styregruppens arbejde om masterplanen.
Der er planlagt dialogmateriale for alle temaer i masterplanen.

Hvad vil vi med en masterplan?
Med en masterplan gør Landsbyen Sølund sig klar til de næste mange års omstillinger og
forandringer. Fokus i masterplanen er at bevare og udvikle en levedygtig landsby med en fortsat
høj efterspørgsel og et højt specialiseret pædagogisk og sundhedsfagligt tilbud til borgere med
gennemgribende og komplekse problemstillinger.

Masterplanens temaer
Masterplanens fokus er tre temaer, der
hænger indbyrdes sammen.
Masterplanen – version 1.0 - skal
indeholde bud på en udviklingsstrategi
og plan for alle temaerne, der skitserer
fremtidsscenarier og bud på vejen dertil.
De tre temaer er:

Fysiske
rammer og
teknologi

Kompetencer
, ledelse og
innovation

a. Beboere og ydelser
b. Fysiske rammer og teknologi
c. Kompetencer, ledelse og innovation

Beboere og
ydelser

Kortlægge behov for
ændringer af fysiske
rammer
Kortlægge behov for
organisatoriske
ændringer
Kortlægge behov for
nye kompetencer

Drøfte fakta
Drøfte nye veje
Drøfte behov for nye
kompetencer
Drøfte behov for
innovation
Drøfte behov for
organisatoriske
ændringer

Masterplan

Kortlægge fremtidig
målgruppe og
sammensætning

Analyse og drøftelse

Overblik og fakta

Proces
Plan for udvikling og
omstilling
Plan for tilpasning af
kapacitet

Plan for tilpasning af
fysiske rammer
Plan for omstilling af
tilbud
Plan for udvikling af
kompetencer

Der er tilrettelagt en proces, som tilgodeser såvel dialog som resultat. Det er på forhånd vurderet,
at den etablerede organisation har det bedste afsæt til at kvalificere og give input. Alle involveres
undervejs, men proces-/arbejdsgruppen vurderer løbende engagementet i drøftelserne, herunder
hvilke drøftelser som giver mening i arbejdet.

Hvordan griber vi dialogen an?
Landsbyens medarbejdere er alle medskabere og aktører i fremtidens Sølund, hvorfor en tæt og
løbende dialog med ledere og medarbejdere i landsbyen om milepæle i landsbyens udvikling er
omdrejningspunktet for masterplanen.
Der er derfor tilrettelagt en proces, hvor alle medarbejdere deltager i temadrøftelser og kommer
med input til arbejdsgruppe og styregruppe.
Alle input og drøftelser har værdi for Landsbyen Sølund og for udarbejdelsen af masterplanen. I
drøftelserne er det vigtigt at der er fokus på det helt lange sigt, - altså Landsbyen Sølund om 20-25
år. For enkelte boenheder er der et akut behov for, at man her og nu ser på de fysiske rammer.
Dette arbejde sker sideløbende med denne proces.
Som ramme for drøftelserne foreslås ”tragtmodellen”, som er den dialogmodel ledergruppen
bruger på ledermøder. Tragtmodellen sikrer, at alle bliver hørt i debatten og at der undervejs i
processen sker en opsamling af pointer og synspunkter. Figuren viser de forskellige trin i
processen.

Beskrivelse af trin i drøftelserne
1. Medarbejderne forbereder sig med udgangspunkt i dialogmaterialet
2. Medarbejderne drøfter spørgsmål (parvis)
3. Drøftelse i plenum
4. Opsummering og input til masterplanen.

Input til masterplan
Alle afdelinger sender input senest 1. juli 2014 til arbejdsgruppen (Joan Sindberg eller Britt Bach Madsen).

Vi forestiller os, at de tre vigtigste budskaber fra boenheden viderebringes – I bestemmer selv
detaljeringsniveauet.

4. Input til
Masterplanen
Input skal
gerne være
konkrete

Den tavse
viden bliver
synlig

3. Opsamling

1. Forberedelse
Forudsætning
for god dialog
er indsigt

Dialog og
refleksioner

2. Drøftelse

Når snakken flyder…
En god dialog har mange veje og afveje – og kommer
forhåbentlig til at rumme kreative og vilde ideer. Husk
blot på vores virkelighed – en virkelig med mange
interessenter, som med rette har andel i, hvordan vi
prioriterer og løser vores opgaver. Hvis vores ideer
skal være holdbare og blive til virkelighed, skal vi
huske, at vi ikke er alene om at definere, hvordan vi
arbejder.

Masterplan version 1.0 vil blive udarbejdet
med udgangspunkt i de nære interessenter
(beboere, medarbejdere, ledere og
Skanderborg Kommune) – i det videre forløb
vil der ske en inddragelse af de øvrige
interessenter.

De overordnede rammer fastlægges af regeringen i lovgivningen. Socialtilsyn Midt, Arbejdstilsynet og
øvrige myndigheder sikrer at lovgivningens rammer overholdes.
Region Midtjylland fastsætter takster og aftaler
antallet af pladser i hele regionen, - i samarbejde med
de 19 kommuner i regionen.
Køberkommunerne efterspørger pladser til borgere i
samarbejde med pårørende og potentielle beboere.

Det samlede antal pladser til voksne fysisk
handicappede i Region Midt er 1.486. For de
340 er Skanderborg Kommune driftsherre.

I hverdagen er det pårørende, medarbejdere og ledere, som skaber den daglige ramme om beboernes liv.

Køberkommuner
Arbejdstilsyn

Regering
(lovgrundlag)

Region
Midtjylland
(rammeaftale og
takster)

Landsbyen
Sølund

Skanderbor
g Kommune
(driftsherre)

Ledelse og
medarbejdere

Det sociale
tilsyn
Interesseorganisationer

Pårørende

Hvad indeholder en masterplan?
Masterplanen er endnu på tegnebrættet, men vi arbejder efter denne skitse til
version 1.0:
1. Indledning
2. Beboere og ydelser – beskrivelse og tendenser
3. Fysiske rammer – beskrivelse og tendenser
4. Kompetencer, ledelse og innovation – beskrivelse og tendenser
5. Scenarier for fremtiden
6. Planer og principper
 Plan og principper for udvikling og omstilling
 Plan og principper for tilpasning af fysiske rammer
 Plan og principper for tilpasning og kapacitet
 Plan og principper for udvikling af kompetencer
7. Økonomi
8. Det videre forløb

Tidsplan
20. maj 2014

Ledergruppen drøfter masterplanens temaer

26. maj 2014

Lokal MED drøfter masterplanens temaer

Uge 22-34

Alle boenheder og afdelinger drøfter temaer

1. juli 2014

Deadline for input til arbejdsgruppe fra drøftelser i juni

26. august 2014

Opsamling på ledermøde af drøftelse i enhederne

15. september 2014

Første udkast til masterplan drøftes i LMU

29. oktober 2014

Masterplan version 1.0 er klar

Hvis
duom
vilmasterplanen
vide merepå intranettet – her finder du kommissorium og referater fra
Læs mere
Læs
mere om masterplanen på intranettet – her finder du kommissorium og referater fra
styregruppen.
styregruppen og arbejdsgruppens tidsplaner.
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Egne noter:

