Landsbyen Sølund
Studerende i praktik i Landsbyen Sølund

Et miniaturebillede:
At være studerende i praktik i Landsbyen Sølund

At være studerende i praktik i Landsbyen Sølund er at komme tæt på en verden, hvor det
basale er i centrum, hvor der er nærhed mellem mennesker, og hvor der er samhørighed,
kærlighed og tydelighed i kommunikationen.
I en evaluering har en studerende udtrykt det sådan:
”Jeg har haft en fantastisk praktik. Det virker som om alting er gået op i en
højere enhed. Jeg har lært en masse om relationer, udviklet mig meget og fået
lov til at arbejde med nogle fantastiske mennesker – både beboere og
personale”

For at introducere os som praktiksted, har vi udvalgt brikker fra hele organisationen og
sammensat dem til et nyt miniaturebillede. Du kan se mange flere billeder på vores
hjemmeside, www.solund.dk, hvor der ligeledes findes fakta om boenhederne, tilbud om
kurser og artikler om voksne med udviklingshæmning.
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Et samfund i samfundet - om Landsbyen Sølund
Landsbyen Sølund huser 228 voksne mennesker, som på grund af betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til daglige
funktioner eller pleje, omsorg og/eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov
på anden vis. (jvf. serviceloven)
Landsbytanken er opstået, fordi vi udgør et samfund i samfundet. Ideen bygger på ønsket
om at beboere her får et liv på egne præmisser, et så optimalt liv som muligt, og samtidigt
er tæt på ”normal” samfundet. Vi taler altså om omvendt integration. Borgerne i
Skanderborg færdes hjemmevant på området, ligesom landsbyens beboere deltager i
bylivet.

Vores vision: Kærlighed
Vores mission: Det optimale liv
Vores opgave: At skabe følelse af
fællesskab og tryghed

De 228 beboerne udmærker sig ved stor forskellighed, individuelle personligheder og
behov. Andre kendetegn er, at alle er hæmmet i udviklingen,tre ud af fire af beboerne har
ikke udviklet et ekspressivt talesprog og er derfor helt afhængig af forskellige alternative
kommunikationsmetoder og midler. Mange af beboerne har neurologiske dysfunktioner og
nogle har klassiske sindslidelser, tidligt følelsesmæssigt skadet, omsorgssvigtet eller
personlighedsforstyrrelser. Dertil kommer at nogle beboere har epilepsi, spasticitet, atypisk
autisme, bevægehandicaps, syns – og hørenedsættelse; andre er helt blinde og/eller
døve.
Vi er ca. 650 medarbejdere, der på forskellig vis og med forskellige faglige baggrunde
udøver vores faglighed med personlighed og engagement.
En boform under Skanderborg
Kommune. Vi arbejder efter følgende
lovgrundlag:
Lov om Social Service:
§ 85

Personlig hjælp, omsorg og pleje
samt plejetestamenter
§ 107 Midlertidigt ophold
§ 108 Længerevarende ophold
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud
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Beboernes behov – med udgangspunkt i det grundlæggende
Den pædagogiske opgave tager udgangspunkt i individualiteten, hver
enkelt beboers behov, ressourcer og problemer, nærmere beskrevet i de
individuelle pædagogiske planer.
Et grundlæggende behov for alle beboerne er, at der skabes sikkerhed og
tryghed i hverdagen, en forudsætning herfor er tæt medarbejderkontakt,
samt gode fysiske rammer.
De forskelligartede behov indebærer:
 at hver beboer oplever tryghed og kærlighed
 at hver enkelt beboer skal opleve sig set, hørt, forstået og anerkendt for den han/hun er
 at hverdagen tilrettelægges på baggrund af beboerens (udviklingsmæssige) behov og
nærmeste udviklingszoner
 at beboeren tilbydes aktiviteter ud fra sine interesser og færdigheder,
 at beboeren får mulighed for én til én kontakt i hverdagen - hvor den basale tillid og
tryghed udvikles
 at beboeren oplever sig som en del af et fællesskab, som er afgørende for den sociale
udvikling
 at beboeren kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne i videst mulig
omfang, f.eks. at medarbejderen kompenserer for den manglende sproglige udvikling
ved at anvende alt fra tidlig følelsesmæssig kommunikation til konkreter, symboler,
pictogrammer, billeder og TTT.
 at beboeren får støtte og hjælp til at udnytte mulighederne i sig selv og sit liv
 at beboeren bliver inddraget i eget liv, - oplever sig selv som aktør mere end som blot
en tilskuer.
Boformen består af 14 boenheder med mange specialpædagogiske miljøer. Ni af
enhederne er underopdelt i to huse, hvor man i hvert hus søger at opnå størst mulig
homogenitet i beboergruppen. Seks af boenhederne er højt specialiserede enheder med
beboere fra hele landet, blandt andet findes en af Danmarks få boenheder for døvblinde
udviklingshæmmede.
Sølunds mål og værdier
Målet for Landsbyen Sølund er, at give beboerne et liv så optimalt som muligt; at skabe og
udvikle et attraktivt levemiljø på beboernes egne præmisser. At beboerne oplever sig som
en del af et fællesskab.
Læs også:



Profilmagasinet
Introduktion til Gentle Teaching
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Værdigrundlaget er funderet i det
almenmenneskelige, og den væsentligste
værdi er kærlighed, hvilket indebærer at
beboeren føler sig accepteret, anerkendt
og dermed oplever at have betydning.
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Beboerens myndighed i eget liv - og pårørende inddragelse
Beboerne inddrages og har indflydelse på beslutninger omkring dem selv, med udgangspunkt i deres forudsætninger for at forstå betydningen af de beslutninger, der skal tages.
De beboere, som kan og vil, deltager i § 141 plan møderne, ligesom beboerne har en fast
kontaktperson, som de altid kan tale med om ønsker og behov, såfremt de ikke har
pårørende som støtter og hjælper dem.
De pårørende har primært brug for forståelse for deres barns/brors/søsters behov. Det er
afgørende, at de får følelsen af, at det er fagligt og personligt kompetente medarbejdere,
der varetager omsorgen for deres familiemedlem. Ligesom det er afgørende, at de føler
sig set, hørt, forstået og inddraget i beslutninger vedrørende deres barn/bror/søster.
Det har stor betydning, at de fysiske
rammer er tidssvarende, at vi kan
tilbyde en lejlighed, så beboerne kan
have et privat rum at trække sig tilbage
til, at der er gode fællesrum/faciliteter,
hvor beboerne kan mødes med
ligestillede og hvor de tilbydes
relevante aktiviteter og oplevelser.
Det er afgørende for de fleste at leve i et miljø med
hjemlig karakter, hvilket betyder at boenhederne
indrettes så hjemligt som muligt og med beboernes
udviklingsalder for øje.

Pårørendeforeningen
Repræsenterer de pårørende.
Foreningen har kvartalsvise
møder med ledelsen af
Landsbyen Sølund
Endvidere findes der et Etisk
Råd og forældreråd tilknyttet
de enkelte huse.

Opgaven – at skabe fællesskab og tryghed
For medarbejderne er opgaven at lære at føle sig hjemme i beboernes ”anderledeshed”, at
blive kendt med beboernes særegne verden. At medarbejderne tilbyder samvær/samspil,
hvor beboerne vælger aktiviteter, der har værdi for beboeren – og at pædagogen får øje
på det betydningsfulde i beboerens verden.
Ved hjælp af forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, søger vi at skabe sikkerhed
og derved styrke beboernes tryghed; til stadighed at finpudse balancen mellem på den
ene side det kendte og forudsigelige og på den anden side det nye og udfordrende.
Vi ser på funktionsnedsættelsen – ikke som en individuel egenskab, men som relationen
mellem mennesker. Det er i samspillet mellem mennesker at mening og forståelse skabes;
det er i de måder mennesker er sammen på, måder mennesker gør ting på, måder
mennesker kommunikerer på – i fællesskabet – at relationer opstår og udvikles.
Derfor vil det pædagogiske arbejde både udtrykke sig i dagliglivets små begivenheder,
såsom opvask, påklædning, samvær ved aftensmaden, og i de langsigtede pædagogiske
perspektiver for den enkeltes udviklingspotentialer.
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Beskrivelse af metoder og deres effekt
Som naturlig konsekvens af beboernes forskellighed anvender vi forskellige pædagogiske
metoder. Grundlaget for hele boformens pædagogiske tilgang er filosofien, Gentle
Teaching.
Den grundlæggende udviklingsproces der arbejdes på i Gentle Teaching er at beboeren
føler sig sikker og tryg ved medarbejderen, at beboeren føler sig betingelsesløst ønsket og
elsket af medarbejderen, at beboeren kan holde af andre, at beboeren føler fællesskab og
samhørighed med andre.
Læringen består i nænsomt at guide beboeren ind i de nærmeste udviklingszoner.
Kontakt-Ø - en pædagogisk metode
Mål med kontakt-ø er at give beboeren
kontakt – med fast grund under fødderne:




At skabe overskuelighed for beboeren
At skabe forståelige sanseindtryk
At give beboeren betingelsesløs
opmærksomhed

Læs mere på www.solund.dk

De fysiske rammer har stor betydning for beboernes indbyrdes relation samt for kontakten
og relationen til medarbejderne. Det er f.eks. af stor betydning at beboerne får deres eget
bad og toilet, da der nemt opstår konflikter af fysisk og etisk karakter, når der er flere om at
dele disse faciliteter.
Ligesom det at kunne trække sig tilbage til sin egen lejlighed, når der bliver for meget kaos
i fællesskabet har stor betydning for den enkelte beboer og for det pædagogiske arbejde.
Dette giver medarbejderne mulighed for at skærme og opdele beboerne i små levemiljøer,
så de ikke står med en gruppe beboere, som alle bliver meget urolige og angste.
Andre metoder som anvendes er relationspædagogik, kommunikationspædagogik,
livshistoriefortælling, kontakt-ø, musikterapi, neuropædagogik, appreciative inquiry
(anerkendende samspil), interaktionsbaseret videoanalyse (Marte Meo), pædagogisk
udredning, sansestimulation, strukturpædagogik, IKT (information, kommunikation og
teknologi), kunstterapi, sommerskole, tværfaglighed omkring livets afslutning og adltræning.
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Projekter og faglig udvikling for medarbejdergrupper
Vidensudvikling, projekter og uddannelse vægter vi højt. Det bevirker som helhed, at vi
kan fastholde engagerede medarbejdere i landsbyen. At nye tiltag fødes i det praktiske
pædagogiske arbejde og løftes ind i en større sammenhæng, medvirker til at
pædagogerne oplever sig fagligt og personligt anerkendt.
Uddannelsesforløb finder sted med boenhedens samlede medarbejdergruppe med
udgangspunkt i en projektbeskrivelse, som har sit afsæt i en faglig beboerproblemstilling
eller i et organisatorisk tema. Projekterne er tidsafgrænsede og afsluttes med forskellige
former for opfølgning.
Alle projekter ledes af en af Sølunds konsulenter.
Som led i den pædagogfaglige udvikling har vi etableret de såkaldte frontboble-grupper,
hvilket består af medarbejdere, der brænder for beboer-relaterede emner og som deler
deres viden, erfaringer og ideer til nye metoder med kolleger på tværs i organisationen.
Boblegrupperne etableres, når en gruppe medarbejdere ønsker at belyse
et emne nærmere, og når emnet har værdi for hele organisationen. I
skrivende stund har vi følgende grupper, der bobler af initiativ:
Ældreboblen, Seksualitetsboblen, Livshistorieboblen, Kommunikationsboblen, UMS (Udviklingshæmmede Med Sindslidelser) boblen, Gentle
teaching boblen, IKT boblen og Tegn-til-tale-boblen.
Boblegrupperne mødes 3 – 4 gange årligt med dagsorden fastlagt af gruppens
medlemmer og med mulighed for at give/modtage relevant undervisning.
Hver gruppe har en konsulent som tovholder og procesvejleder.
Den faglige udvikling foregår på mange planer; i de enkelte boenheder, hvor et
projektforløb/uddannelsesforløb bevirker faglig fokusering og udvikling til gavn for den
enkelte beboer – og medarbejder. Erfaringsmæssigt ved vi, at fordybelse i ét tema, i én
beboerproblematik kan omsættes og anvendes i arbejdet med andre beboere.
Projektforløb bevirker endvidere, at medarbejdergruppen bliver bevidst om individuelle
kompetencer og det fælles fokus betyder, at gruppen samarbejder engageret i løsningen
af fælles opgaver.
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Boblestrukturen bevirker, at medarbejdere kan opfange og forfølge egne initiativer/styrker
og omsætte disse til gavn for kollegaer i hele organisationen. Samtidig med at
medarbejderen bliver inspireret af andre, der brænder for samme idé; på den måde får
ildsjæle mulighed for at brænde igennem, uden at brænde ud.
Her er det centralt at fremhæve landsbyens tætte samarbejde med konsulentgruppen i
VISS.dk, hvis bidrag er med til at medkvalificere boenhedernes faglige indsats i arbejdet
med en mangfoldig målgruppe.

Konkret varetages disse konsulentopgaver ved
1. vidensformidling (tilrettelægge målrettede kursusforløb, intern
og eksternt),
2. erfaringsopsamling og generering af ny viden,
3. konsultation (pædagogisk udredning og planlægning)
4. supervision (individuel supervision i grupper)
5. samarbejdstræning (fokus på samarbejde, kommunikation og
kulturudvikling).

En af de gamle bygninger huser vores videnscenter:
VISS.dk, Videnscenter Skanderborg, Sølund som
er etableret i samarbejde mellem Skanderborg Kommune
og Landsbyen Sølund. Formålet med VISS er at kvalificere
medarbejdere i hele landet, som arbejder med
udviklingshæmmede. Kurserne retter sig mod
medarbejdere, ledere og pårørende nationalt til resten af
Danmarks boformer, samt internt i Landsbyen Sølund.

Kurser og uddannelse:
Se www.VISS

Som boform og videnscenter er vi indbyrdes afhængige, idet vi har gavn af Videnscentrets
tilbud og de har gavn af de erfaringer og tendenser, som de får indsigt i gennem et
løbende samarbejde med det praktiske felt i Landsbyen Sølund..
Internationale samarbejdspartnere og gæstevisitter i Landsbyen er inspirationskilde til... ja,
resten af verden.
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Omgivelserne
Sølunds volumen spiller også en anden vigtig rolle. Sølund er på størrelse med en mindre
landsby, og de store fysiske rammer skaber muligheder og frihedsgrader for beboerne,
som de ikke kan få andre steder.
Beboerne kan med og uden ledsagelse færdes sikkert og trygt på et stort udeareal. De
kan selv gå til egen tandlæge, præst, fodpleje, frisør og på café. Der er en hjortepark, skøn
natur, svømmehal – alt sammen noget, der er med til at give livskvalitet og
udfoldelsesmuligheder for beboerne.
For ikke at tale om den glæde og livskvalitet nogle af vores beboere opnår ved at deltage i
rideterapi eller få en hestevognstur af Landsbyen Sølunds seks heste.
De store udendørsarealer bliver flittigt brugt som midler til at imødekomme beboernes
særlige behov for højt til loftet – og for at blive på jorden.
Desuden har vi gode rammer til at holde fester; først og fremmest beboernes fester og traditioner: fødselsdage, fastelavnsfest, løvfaldsfest, julefest
og Sct.Hans fest, hvor byens borgere inviteres med til at fejre lysets fest.
Festlokalerne udlejes i øvrigt også til byens borgere, ligesom vi udlejer
arealerne i forbindelse med afvikling af Sølund Musik Festival og Danmarks
Smukkeste Festival.

Svømmesal med spa-bad og 33° varmt vand i bassinet, hvor mange beboere nyder
vandleg og det fysiske velvære, som en svømmetur giver. Når svømmesalen er ledig,
benyttes den til spædbørnssvømning, familiesvømning, gigtpatienter og af alle de, der kan
have glæde af vandets forløsende virkninger. I tilknytning til svømmesalen findes et
velassorteret fitnesscenter, som beboere og medarbejdere kan benytte.
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