Vores store
ønske var at sikre
beboerne den
højest mulige grad
af medbestemmelse.
For hvorfor
skulle de ikke have
indflydelse på
vigtige spørgsmål.
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Beboerne skal være med
Af Lone Pallesen Suhr og Runa Møller

Vi gjorde os mange etiske tanker og
overvejelser om, hvordan og hvor
meget vi i dette projekt kunne sikre,
at beboerne kunne finde sig selv i
processen, og at de fik indflydelse på
deres fremtidige livssituation.
Strukturelle begrænsninger
Vores store ønske var at sikre beboerne
den højest mulige grad af medbe
stemmelse. For hvorfor skulle de ikke
have indflydelse på vigtige spørgsmål
som:

Tryghed, deltagelse og medbestemmelse var
essentielle ord for os, da et større byggeprojekt
på CFD satte de vante rammer for 11 beboere med
autisme fuldstændig ud af spil.
Processen blev spændende; vi benyttede os af
chancen til at vende alting på hovedet. Der gik fire
år - to huse blev til tre - beboerne fik nye rammer
og nye naboer - medarbejderne fik nye kolleger.

- Hvordan skal mit hus indrettes?
- Har jeg brug for et tekøkken?
- Skal jeg have et rum eller to rum?
Vi stødte dog på nogle strukturelle
begrænsninger; der er nogle rammer
for sådan et byggeri, som vi ikke har
indflydelse på.
Der er en økonomisk projektering, der
er lovgivning vedr. byggeri og så er
det, som for mange andre mennesker,
ikke muligt at have indflydelse på
det hele, når byggeriet sker i samar
bejde med en boligforening. Der er
desuden forhold, der er bestemt af
pædagogernes arbejdstidsregler og
husets økonomi.

Endelig er der den vigtigste faktor –
beboernes primære handicap – autis
men, som gør det vældig vanskeligt
at blive inddraget i for mange spørgs
mål, der ikke med det samme kan
afklares, som det vil være tilfældet
med et stort byggeri.
Beboernes behov i nye
omgivelser
De mere bløde rammer kunne vi i hø
jere grad tage hånd om. Vi satte fokus
på, hvordan vi bedst kunne tilgodese
hver beboers behov i den nye beboer
sammensætning. I forbindelse med et
stort afdækningsarbejde overvejede
og analyserede vi adskillige mulig
heder ud fra fokus på beboernes res
sourcer i forhold til at bo sammen.
Hvem kan spejle sig i hinanden?
Hvem har glæde af at bo sammen?
I Uno-huset er der beboere, der har
behov for den udvikling, der ligger i
at bo selvstændigt, og som kan klare
sig uden tilsyn om natten. Derfor var
det naturligt, at det ene hus skulle
være uden nattevagt. Det betød, at
vi kunne bruge lidt flere ressourcer i
dagtimerne sammen med beboerne.

37 kvm. bolig i det nye Unohus

Vi dannede først en gruppe til Hus 3
– huset uden nattevagt. Det blev ud
gangspunktet for det videre arbejde
med beboersammensætningen.

bo i samme hus, da det stiller særlige
krav til, at pædagogerne ved noget
om og udvikler pædagogiske strate
gier i forhold til sanseintegration.

I samme periode blev to af beboerne
udredt af en genetiker. Det viste sig,
at de begge har diagnosen CHARGE.
Det var derfor naturligt, at de skulle

Ved inddelingen af de to øvrige huse
gennemførte vi en proces, hvor vi
systematisk afdækkede beboernes
indbyrdes trivsel i forhold til at kunne
have glæde af hinandens kompeten
cer. De blev således placeret i husene
og måtte inden for de rammer selv
vælge bolig.
Værn mod frustration og
forvirring
Da resultatet forelå begyndte vi at
overveje, hvordan og hvornår bebo
erne skulle informeres og inddrages.
Sideløbende med at vi i personale
gruppen udviklede tankerne om
projektet, holdt vi tæt kontakt med
forældre/pårørende for at sikre os,
at de var med på vores planer. Vi
holdt blandt andet en forældre- og
pårørendedag om hele byggepro
jektet. Forældrene og de pårørende
betragter vi som en meget vigtig
samarbejdspartner i arbejdet med at
bevare et trygt miljø for mennesker
med autisme.

Planche med nye beboergrupper
i hus 1 og 2
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For at beskytte beboerne mod fru
stration og forvirring ventede vi med
at give dem besked om ombygningen
til det blev efterår – flytningen var på
daværende tidspunkt fastsat til januar
måned. Det er begrænset, hvor længe
man som menneske med autisme kan
holde til at leve i den utryghed, det
medfører, at skulle igennem så omfat
tende forandringer, som en flytning
er! For lang tid i utryghed medfører
et forhøjet stressniveau, som kan føre
til angsttilstande og generel indre
ubalance.

For at beskytte
beboerne mod
frustration og
forvirring ventede vi
med at give dem besked
om ombygningen til
det blev efterår.
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For at tilgodese
beboernes behov for
at få konkretiseret
den fremtidige
boligsituation
udarbejdede vi
så detaljeret
information som
muligt til hver
enkelt person. Vi
valgte at indkalde
så meget personale
på arbejde, at der
var mulighed for at
imødekomme alles
behov for individuel
opmærksomhed.

Modeller
Vi var så heldige, at to af medarbej
derne i Uno-huset har en fortid som
henholdsvis teknisk tegner og indret
ningsarkitekt.
For at hjælpe beboerne med at få et
overblik over hele bygge- og flytte
processen lavede de nogle fantastisk
flotte modeller af de tre nye huse og
af de enkelte værelser i skala, så be
boerne kunne forestille sig huset og
værelset. Det gav dem mulighed for
at placere små modelmøbler, så de
kunne få et realistisk billede af virke
ligheden efter ombygningen. Disse
modeller var guld værd for beboerne.
Vi udarbejdede desuden mapper med
konkret billedmateriale til hver beboer,
som indeholdt oplysninger om dato
for flytning, nedpakning, nyindkøb,
udpakning, midlertidig bolig, fremti
digt personale i det nye hus – hvem er
min støtte igennem forløbet, program
for selve flyttedagen etc.
De ”gamle” og kendte pædagoger
byggede bro mellem det gamle og
det nye liv i den første periode. På
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den måde arbejdede vi bevidst med
at skabe kontinuitet for beboerne i en
periode fuld af forandringer.
Vores mål for den eftermiddag, hvor
beboerne skulle informeres om de
forestående forandringer var at skabe
så lidt kaos som muligt. De skulle
kunne føle sig trygge nok til, at der
var plads til at glæde sig til deres
fremtidige liv.
For at tilgodese beboernes behov
for at få konkretiseret den fremtidige
boligsituation udarbejdede vi så de
taljeret information som muligt til hver
enkelt person. Vi valgte at indkalde så
meget personale på arbejde, at der
var mulighed for at imødekomme alles
behov for individuel opmærksomhed.
Vi dækkede op til samlet kaffebord,
hvor beboerne fik informationen om:
”VI SKAL BYGGE OM”.
Vi havde sat plancher op på væggene
med billeder af den fremtidige bebo
er- og personalesammensætning. Vi
havde udarbejdet en fyldig informati
onsmappe til hver, og vi havde sat de

føromtalte modeller af husene frem
på bordene.
Fællesmødet blev efterfulgt af indivi
duelle møder på beboernes værelser,
som både blev fotograferet og video
optaget til senere dokumentation af
forløbet. Som afslutning valgte hver
beboer selv, hvor hans/hendes nye
bolig skulle være. Beboerne var me
get optagede af arrangementet, og
deres behov for at stille spørgsmål og
få støtte i situationen strakte sig ind i
aftenstunden.
Der var den begrænsning, at pæda
gogerne i den ene fløj havde vurderet,
at en bestemt beboer skulle have bo
ligen tættest på deres soveværelse på
grund af hendes fysiske tilstand. Be
boerne tog dernæst hver især deres
billede og placerede i den bolig, de
ønskede – og vupti puslespillet gik op.
Beboerne var meget opmærksomme,
studerede modellerne nøje og viste
stort engagement hele dagen.
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Hvilken bolig vil jeg
gerne have? Hvem
skal være min nabo?
Hvilken farve vil jeg
have på væggene?
Hvilke møbler vil jeg
gerne have, og hvor
skal de stå? Hvilke
billeder vil jeg have
på væggene?

Selvbestemmelsesretten
Da projektet nu var kendt for bebo
erne, sørgede vi for, at de hver især fik
indflydelse på de nære ting:
Hvilken bolig vil jeg gerne have?
Hvem skal være min nabo? Hvilken
farve vil jeg have på væggene? Hvilke
møbler vil jeg gerne have, og hvor
skal de stå? Hvilke billeder vil jeg have
på væggene?
Når man ser boligerne i dag, ses det
tydeligt, at selvbestemmelsesretten
blev holdt i hævd, som anvist i FN’s
Handicapkonvention.
Boligerne præges i høj grad af bebo
ernes personlighed og individuelle
kompetencer: et sted træder der et
rigtigt værksted frem, hvor der arbej
des med sikkerhedsbriller og borema
skine; et andet sted er der det flotte
ste store akvarium med smukke farve
rige fisk; i en tredje bolig produceres
og udstilles der stearinlys og Fætter
BR har holdt sit indtog i en fjerde bo
lig. Og sådan kunne vi blive ved.
Øget ejerskab
Det er interessant nu at se, hvordan
de ændrede fysiske rammer har ført til
en anden pædagogisk tilgang med

større fokus på at fremme beboerens
integritet. Beboerne fremtræder mere
selvstændige og med et større ejer
skab i eget liv, hvor de benytter mu
ligheden for både at være private og
søge fællesskabet.
I skrivende stund er beboerne halv
vejs igennem den store flytteproces.
Hus 3 er på plads, hvor det skal være,
og beboerne er flyttet ind. Beboerne i
Hus 1 og Hus 2 er midt i deres genhus
ningsperiode. Alle følger de byggeriet
af deres nye hus meget nøje og glæ
der sig til at komme endeligt på plads
i de nye boliger.
Beboere såvel som medarbejdere er
opløftede over de nye muligheder, der
er opstået, fordi vi har været ”tvun
get” ud i noget nyt. Det er en stor
mundfuld – men vi er glade for de
forandringer, det allerede nu har med
ført. Især tydeligheden i den øgede
selvstændighed hos beboerne.
Det har således vist sig at være både
inspirerende og udviklende at vende
alting på hovedet.

Beboere såvel som
medarbejdere er
opløftede over de
nye muligheder, der
er opstået, fordi vi
har været ”tvunget”
ud i noget nyt. Det er
en stor mundfuld –
men vi er glade for
de forandringer,
det allerede nu
har medført. Især
tydeligheden i den
øgede selvstændighed
hos beboerne.
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Det skal personalet
også…

Det blev hurtigt
tydeligt, at med alle
de bolde i luften, blev
der behov for sikker
styring af forløbet.
Vi etablerede derfor
en byggestyregruppe
bestående af en leder
og to medarbejder
repræsentanter fra
hvert hus.

Ombygningen af Uno-huset er kun en
lille brik i det store puslespil, der hed
der ombygning af den samlede byg
ningsmasse på CFD i Gladsaxe. Når
rigtig meget planlægning skal passes
ind efter hinanden, sker der nemt det,
at noget bliver forsinket. Det skete
også for CFD. På en måde blev det
vores held. Vi havde pludselig vældig
god tid til vores forberedelse og plan
lægning.
Byggestyregruppe
Det blev hurtigt tydeligt, at med alle
de bolde i luften, blev der behov for
sikker styring af forløbet. Vi etab
lerede derfor en byggestyregruppe
bestående af en leder og to medar
bejderrepræsentanter fra hvert hus.
Første del af processen var, at vi
skulle forholde os til, hvordan husene
skulle ledes fremover. Vi valgte en
konstellation med en virksomheds
leder og en souschef i stedet for den
hidtidige organisering med en virk
somhedsleder og to gruppeledere.
Ved projekteringen blev det klart, at
vi skulle udvide husets samlede areal
for, at hver beboer kunne få en dejlig
privat bolig på ca. 37 kvadratmeter.
Det førte til, at Uno-huset måtte have
et ekstra hus – Hus 3.
Personalegrupper brydes op
En del af processen ved at gå fra to
huse til tre var nye personalegrupper.
Hvordan gør vi nu det, så alle medar
bejdere bliver hørt?

Vi valgte en form, hvor hver enkelt
blev interviewet om, hvordan han/hun
forestillede sig sit fremtidige arbejds
liv, herunder hvilket hus de gerne ville
være tilknyttet. Alle medarbejdere fik
heldigvis enten deres første eller an
den prioritet opfyldt. Det skabte det
bedste udgangspunkt for det store
arbejde, der lå foran os.
Da de nye personalegrupper nu var
dannet, begyndte pædagogerne at
videregive information og viden om
beboerne til de nye kontaktpædago
ger for at sikre, at det ikke gik tabt.
Det tog tid. Men den grundige forbe
redelse har haft stor indvirkning på,
at vi i dag kan se roligt tilbage på en
periode med massive forandringer og
se frem til, at de øvrige huse står fær
dige i starten af 2014.

Det tog tid. Men
den grundige
forberedelse har
haft stor indvirkning
på, at vi i dag kan se
roligt tilbage på en
periode med massive
forandringer og se
frem til, at de øvrige
huse står færdige i
starten af 2014.
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