
 

  

MISSION & VISION 
LANDSBYEN SØLUND  

Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget 

organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de 

mange og til tider modsatrettede input. Nu skal der findes mening og fælles forståelse i sproget og 

beskrivelse af landsbyens virke og mål for fremtiden. Billedeligt er det lidt som at stable LEGO 

klodser. Læs her resultat og vejen der til.  
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Kære medarbejdere i Landsbyen Sølund 
 

Det er lykkedes Landsbyen Sølunds medarbejdere og ledere i 

fællesskab at definere en MISSION og en VISION. 

 

Tak til alle for jeres engagement i processen at nå der til.  

Samarbejde og balancens kunst  
 

Den energi vi har oplevet, der er lagt i de mange forslag har 

været uvurderlige i forhold til at få skabt kvalitet i det endelige 

resultat. Det gør os samtidig skarpe på, hvad der er vigtigt i 

vores formidling af både mission og vision. 

 

Samarbejde, dialog og balancens kunst har det været! 

 

Trods et grundigt forarbejde til dialogprocessen, har 

tilbagemeldingerne i en vis udstrækning båret præg af, at der i 

organisationen er forskellige forståelser af, hvad en mission og 

vision er. Ligeledes har vi tydeligt erfaret, hvor forskelligt vi 

tillægger ord mening, og reagerer på ordene. 

Balancen i sprog og indhold skal være forståeligt og give mening, og det færdige resultat skal drive 

medarbejdere og organisationen til at fokusere på vores kerneopgave og strække sig udover det vi 

kan i dag.  

Når vi ser os ind i det endelige resultat, er det vigtigt, at vi finder den fælles forståelse og fælles 

mening med landsbyens mission og vision.  

Med denne pjece vil vi gerne hjælpe dette godt på vej. 

Med venlig hilsen 

Lone Bahnsen Rodt 
Landsbyleder 

 

Formålet med de forskellige begreber beskriver vi som: 

• Missionen – den der giver os mening 

(hvad er vi her for – hvad er vores 

opgave) 

• Visionen – den der  giver os retning 

(hvor skal vi hen – med udviklingen af 

vores opgave, kvaliteten i og effekten af 

vores opgaveløsning)  

• Værdierne – dem som giver os et 

fundament at stå på og agere ud fra  

(De der skaber de handlinger der gør os 

til det – særlige - vi er. ) 

Illustreret i følgende:  
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Mening med ord og deres betydning i missionen 
 

Vores MISSION er en erklæring om organisationens eksistensberettigelse. Den består af fire 

grundlæggende hjørner, som vi her har skitseret sammen med den del af landsbyens mission, der 

indfrier forventningerne til indholdet: 

 

MISSION 

Landsbyen Sølund skaber rammer og muligheder for, at mennesker med særlige og 

individuelle behov oplever meningsgivende og betydningsfulde liv med fokus på 

indflydelse og mestring af egen hverdag  

Med mennesket i centrum faciliterer Landsbyen Sølund samarbejde med borgerens 

netværk. 

Flerfaglige indsatser danner forudsætningen for, at landsbyen på et højt kvalificeret 

niveau, skaber viden og tilgodeser den enkeltes udviklingsmuligheder. 

Landsbyen Sølund inkluderer nærmiljøet og samarbejder med relevante 

interessenter i det omgivende samfund. 

Via kompetenceudvikling og formidling af viden skaber vi et højt kvalificeret 

niveau for opgaveløsning. 

Hvad vi er her for 
– målgruppen! 

Beskrevet med: 

• ”Mennesker med 
særlige og 
individuelle 
behov" 

Hvad vores  
opgave er! 

Beskrevet med: 

• ”Skabe rammer 
og muligheder" 
(for målgruppen) 

• "Skaber viden og 
tilgodeser den 
enkeltes 
udviklingsmulighe
der" 

Resultatet vi skal 
skabe! 

Beskrevet med: 

• ”Menings-
givende og 
betydningsfulde 
liv med fokus på 
mestring af egen 
hverdag” (for 
målgruppen) 

Kernekompe-
tencer vi skal 
mestre! 

Beskrevet med: 

• "Flerfaglige 
indsatser danner 
forudsætningen 
for...." 

• ”Facilitere 
samarbejde med 
borgerens 
netværk" 

• Inkludere 
nærmiljøet 

• Samarbejde med 
omgivende 
samfund 
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Kravet til en mission er, at den er kort og dækkende. Det forudsætter til tider ord, der dækker en bred 

betydning. Vi forklarer her intentionerne bag de valgte ord: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Vi skriver mennesker og borgere fordi….  

Med "mennesket" ser vi individet uanset om det er beboere eller brugere, vi løser opgaven 
for. Borgeren er brugt som et supplement til mennesket.  

Med meningsgivende og betydningsfulde liv mener vi….  

Nyere forskning peger på, at vores følelse af, at der er en mening med vores tilværelse kan 
tage skade, hvis vi oplever os udelukket fra samvær med andre, men øges, hvis vi føler os 
inkluderet i et fællesskab (kilde www.fuau.dk). Meningsgivende liv forudsætter relationer, 
samvær og samhørighed med andre mennesker. Mening med livet opstår, når jeg føler mig 
betydningsfuld i relation med andre, og det er derfor omdrejningspunktet i hele vores 
mission - at sikre, at alle beboere i Landsbyen Sølund føler sig som en værdifuld del af et 
fællesskab.” 

Vi skriver faciliterer frem for samarbejde eller støtte fordi….  

At facilitere er at fremme en proces, dialog eller relation. At gøre samarbejdet mellem 
beboere, brugere (borgere) og deres netværk lettere og mere tilgængeligt - uden vi 
nødvendigsvis selv er en del af samarbejdet. 

Vi skriver flerfaglige fordi….  

Flerfaglig er valgt, fordi det er behovet i opgaven, der skal definere indsatsen. Hver 
medarbejder bidrager ikke kun med sit afgrænsede fag, men med en forståelse af sit fag i 
kombination med andre fags perspektiver og kompetencer. Det skaber en flerfagligt optik, der 
i fællesskab skal afhjælpe de vanskeligheder vores beboere og brugere har. 
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Vi skriver skaber viden fordi….  

Vi skal stræbe efter mere end kun at formidle. Det er i relationen med mennesket og gennem 
en flerfaglig indsats, at vi opbygger og praktiserer ny indsigt  og viden om den enkelte 
beboer/bruger og målgrupperne som helhed (nogle gange bygger vi vejen mens vi går....). 

Vi skriver inkluderer, interessenter og omgivende samfund fordi….  

Landsbyen Sølund er en del af en samfundsmæssig opgaveløsning, hvilket stiller os med 
nogle vilkår og gør os afhængig af det omgivende samfund. Vi kan kun udvikle 
organisationen og indsatsen ved berigende samarbejde med andre - disse andre er mange, 
og vi beskriver dem derfor som interessenter, fordi de på den ene eller anden måde har en 
interesse i os og vores opgaveløsning. Ved nærmiljø mener vi pårørende, naboer, foreningsliv 
og frivillige, der kan berige beboernes liv. 

Vi skriver kompetenceudvikling fordi….  

At opnå et meningsgivende og betydningsfuldt liv, for de mennekser vi hjælper, forudsætter 
flerfaglige stærke kompetencer. Vi forpligter os på at udvikle, udvide, beskrive og formidle 
disse. 
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MÅL (DRØMMEN)! 

Beskrevet med: 

 

• ”Med borgeren i 
centrum skaber 
Landsbyen 
Sølund, nationalt 
og internationalt 
toneanviende 
viden baseret på 
unik 
specialpædagogis
k og 
evidensbaseret 
praksis." 

• "Pårørende og 
nærmiljøet er 
stærke og aktive 
samarbejdspartne
re..." 

• "Relevante 
aktører 
foretrækker 
Landsbyen Sølund 
i samarbejdet..." 

HVORDAN! 

Beskrevet med: 

 

• ”Med afsæt i højt 
specialiseret og 
flerfagligt miljø 
fremmer 
Landsbyen Sølund 
individuelle og 
fælles 
udfoldelses- og 
udviklingsmulighe
der for borgere 
med særlige 
behov. 

Mening med ord og deres betydning i Visionen 

 
 

Vores vision er en erklæring om, hvordan vi gerne vil fremstå og blive 

opfattet i fremtiden. Vision kommer fra det latinske ”vision” = syn eller 

drømmesyn. Visionen skal være kort og klart formuleret for at fungere 

som en stærk fælles retning for organisationens arbejde. 

 

Visionen består også af fire grundlæggende 

hjørner: 

 

VISION 

Med borgerne i centrum skaber Landsbyen Sølund, nationalt og internationalt, 

toneangivende viden baseret på unik specialpædagogisk og evidensbaseret praksis. 

Med afsæt i et højt specialiseret og flerfagligt miljø fremmer Landsbyen Sølund 

individuelle og fælles udfoldelses- og udviklingsmuligheder for borgere med særlige 

behov. 

Pårørende og nærmiljøet er stærke og aktive samarbejdspartnere i borgernes liv og i 

Landsbyen Sølund. 

Åbenhed og transparens er en målsætning i udviklingen af alle faglige og 

organisatoriske aspekter i landsbyen. 

Relevante aktører foretrækker Landsbyen Sølund i samarbejdet om udvikling af 

velfærds- og informationsteknologier. 

 

HVEM! 
handler det om  
 

Beskrevet med: 

 

• ”Borgere med 
særlige behov" 

 

 

 

 

 

HVAD! 

Beskrevet med: 

 

• ”Åbenhed og 
transparens er 
en målsætning i 
udviklingen af 
alle faglige og 
organisatoriske 
aspekter i 
Landsbyen 
Sølund" 
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Med  nationalt og internationalt toneangivende viden  skriver vi.... 

At vores praksis i hverdagen omkring det enkelte menneske, bliver forudsætningen for, at vi 
kan leve op til en fastholdelse og udvikling af et fortsat arbejde, der efter- og tilstræbes af 
andre nationalt og internationalt.  

Med  individuelle og fælles udfoldelses- og udviklingsmuligheder skriver vi.... 

At udfoldelse og udvikling sker med udgangspunkt i det enkelte individ såvel som i et 
afhængighedsforhold til og af fællesskabet. 

Vi skriver "pårørende og nærmiljøet" som stærke og aktive samarbejdspartnere fordi... 

Beboere, brugere og organisationen er afhængige af et godt samspil, ligesom vi også har 
forventninger om og stræber efter, at andre vil tage aktivt del i beboernes, brugernes og 
organisationens liv og arbejde. 

Vi skriver "åbenhed og transparens" fordi... 

Uanset hvem der ser på os indefra eller udefra (beboere, brugere, pårørende, sagsbe-
handlere, tilsyn, kommune, region m.v.), er det i vores interesse at synliggøre opgaven, 
livskvalitet, arbejdmiljø, faglige resultater etc.  Samtidig er der på grund af vores forpligtelse  i 
den samfundsmæssige opgaveløsning forventninger om, at vi mestrer dette. 

Vi skriver "relevante aktører foretrækker Landsbyen Sølund..." fordi... 

Fordi vi stræber efter at vores relationelle og faglige tilgang gør, at andre finder os 
interessante at samarbejde med om fremtidens velfæds- og informationsteknologier inden 
for arbejdet med mennesker med særlige og individuelle behov.  



MISSION & VISION  LANDSBYEN SØLUND 

 

Side | 7  

Arbejdet er ikke gjort med en Vision og en Mission 
 

Beboere og brugere er vores lærermestre, og vil fortsat være kernen for vores opgave og fokus.  

 

Mission, Vision og det videre arbejde med at beskrive, hvordan vi indfrier dem, skal gøre os skarpere 

på, hvad der er værd at bevare af alt det gode, og hvad der er behov for at udvikle på – og at vi står på 

tæer undervejs for hele tiden at blive den bedste udgave af Landsbyen Sølund. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Værdigrundlag 
Værdier og fokus er ikke  glemt - men skal fremgå andre steder end i Mission og Vision! 

Gentle Teaching er fundamentet i det relationelle arbejde. Det skal bevares og udvikles, da 
det er en af mange indsatser, der skal sikre, at vi lever op til og imødekommer, det vi stiller i 
udsigt i Mission og Vision. Kerne- og nøglebegreber som kærlighed, tryghed og tillid er her 
omdrejningspunktet.  

Sammen med Skanderborg Kommunes seks grundlæggende  værdier: åbenhed - mod - 
fællesskab - mangfoldighed - engagement og ordentlighed er det forudsætningen for 
kvalitet i opgaveløsningen. Dette skal udleves i praksis og dokumenteres i bl.a. Landsbyen 
Sølunds profil. 

Profil 
Det vi fortæller andre - og det andre fortæller om os! 

Det er her fortællingen og dokumentationen skal blive synlig. Både den vi fortæller i pjecer, 
film, hjemmeside og Tilbudsportal - men i særdeleshed også den fortælling andre har om 
os, som skal dokumentere, om vi lykkes.  

Det er også her ViSS.dk's rolle skal blive tydelig. 

ViSS.dk udfører udredning, vejledning, rådgivning, kurser og uddannelse. Landsbyen 
Sølunds kontrakt med VISO løses af medarbejderne, der er ansat i ViSS.dk. Denne opgave 
og salg af ydelser uden for Landsbyen Sølund er fundamentet for ViSS.dk. De samme 
medarbejdere udfører opgaver internt i Landsbyen Sølund. Denne konstruktion er til 
gensidig berigelse ved kompetenceudvikling og udvikling af Landsbyen Sølunds opgave og 
ViSS.dk udvikling af ydelser. 

 

Foto af: fotograf Henriette Klausen (s. 0,1,3) og fotojournalist Brittany Greeson (s. 4, 6) 


