”DE ÆNDREDE REGLER
BEGRÆNSER KLART BEBOERNES
FRIE VALG AF FERIER, FORDI
DE ER AFHÆNGIGE AF
LEDSAGELSE, OG DET KOSTER
NATURLIGVIS NU SOM FØR,
MEN PENGENE SKAL TAGES AF
VORES DRIFTSMIDLER.”
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FERIE EFTER ÆNDREDE
REGLER OM LEDSAGELSE

Pædagogisk arbejde ændrer sig over
tid af mange årsager. Ny viden og
nye metoder kommer til, holdninger
af etisk karakter ændrer sig, og
samfundets udvikling afspejler sig
i ressourcer og særlige fokuspunkter
i arbejdet.
Et eksempel af nyere dato er præciseringen af reglerne for finansiering af
medarbejdernes rejseudgifter ved ledsagelse af beboere, som skal på ferie.

Virksomhedsleder i Unohuset
Michael Thaulow.

KL har udarbejdet en administrativ
information om hjemlen til at yde
ledsagelse og støtte på ferier og udflugter til borgere, som har betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Hjælpen ydes ofte efter Servicelovens
§ 85, i form af socialpædagogisk bistand. Kommunalbestyrelsen har ikke
ret til at opkræve betaling fra borgeren til at dække personalets omkostninger til at tage med på en ferie eller
udflugt. Fra KL’s hjemmeside.

I Unohuset, der er et døgntilbud tilpasset voksne døve fra hele landet
med diagnoser inden for autismespektret eller med CHARGE syndrom, har vi i flere år arbejdet med
at holde feriemesse for beboerne.
Det har sikret dem selvbestemmelse
og medindflydelse samt en proces,
hvor vi har lagt bredt ud og sammen
arbejdet os hen i mod ønskelige og
realistiske rejsemål. Reglen, om at
beboerne ikke må opkræves betaling
til at dække medarbejdernes omkostninger, har haft betydning for den
måde, som vi nu og fremover afholder feriemessen i Unohuset.
ØKONOMISKE GRÆNSER
KL’s præcisering af reglerne betyder,
at bostedet skal finde pengene til
afholdelse af udgifterne til ledsagelse
i den almindelige drift.
Det betyder, at mange bosteder –
herunder også CFD – ikke længere
kan tilbyde individuelt tilrettelagte
udlandsferier hvert år. Det har sat

”I DAG AFHOLDER
VI EN FERIEMESSE
”LIGHT” MED FÆRRE
VALGMULIGHEDER,
OG DRØMMEN OM
DET STORE UDLAND,
KAN VI IKKE OPFYLDE
HVERT ÅR.”

FORMÅLET MED HANDICAP
KONVENTIONEN ER AT
FREMME, BESKYTTE OG SIKRE
MULIGHEDEN FOR, AT ALLE
PERSONER MED HANDICAP
FULDT UD KAN NYDE ALLE
MENNESKERETTIGHEDER OG
GRUNDLÆGGENDE FRIHEDS
RETTIGHEDER PÅ LIGE FOD
MED ANDRE, SAMT AT FREM
ME RESPEKTEN FOR DERES
NATURLIGE VÆRDIGHED.

en ny ramme for afholdelse af beboernes ferie. Og dermed også for
valgmulighederne i forbindelse med
feriemesserne i Unohuset.
På CFD kan de forskellige bosteder
prioritere deres midler over en treårig
periode. Foreløbigt er der lagt op til,
at beboerne får mulighed for at komme på to billige ferier og en dyrere
ferie i løbet af den treårige periode.

C FD SOCIA LE T I L BUD

”De ændrede regler begrænser klart
beboernes frie valg af ferier, fordi
de er afhængige af ledsagelse, og
det koster naturligvis nu som før,
men pengene skal tages af vores
driftsmidler. Det betyder, at vi må
tage det på os at blive endnu mere
kreative både fagligt og i praksis,
fordi vi fremover naturligvis stadig
gerne vil leve op til FN’s Handicapkonvention,” siger virksomhedsleder
i Unohuset Michael Thaulow.

lets pædagogiske ambitioner i deres
arbejde med beboerne. Det er her, at
kreativiteten kommer i spil.
Feriemessen, hvor der skulle vælges
ferie for sommeren 2016, blev afholdt tilbage i oktober måned. Alle
beboerne i Unohuset havde individuelle samtaler med personalet på
baggrund af individuelt udfærdiget
materiale.

Alle beboerne blev samlet i fællesrummet i Unohuset, og så bevægede
de sig rundt og så plancher om forskellige feriedestinationer. De kunne
efterfølgende vælge mellem 2-3
feriedestinationer.

Personalet havde lavet mapper til
hver enkel beboer med individuelt
indhold. En beboer kan ikke lide at
flyve; en beboer vil bare gerne i en
forlystelsespark; en beboer vil i sommerhus og ikke på hotel; en beboer
vil sidde på cafe om aftenen med en
paraplydrink i hånden og nyde varmen og livet omkring sig; en beboer
er meget kuldskær men vil gerne
bade fra en strand. Og endelig er der
få beboere, som gerne vil være omgivet af mange mennesker, mens de
fleste gerne vil være i rolige omgivelser uden for mange forstyrrelser.

”I dag afholder vi en feriemesse
”light” med færre valgmuligheder, og
drømmen om det store udland, kan
vi ikke opfylde hvert år,” konstaterer
Michael Thaulow. Han understreger
samtidig, at de ændrede økonomiske
rammer ikke har ændret på persona-

Målrettede ferietilbud til hver enkelt
beboer har altid været nødvendigt
og vil også være det fremover for at
kunne opfylde de meget forskellige
ønsker og samtidig sikre, at de alle
har mindst to forskellige og relevante
tilbud at vælge ud fra.

FERIEMESSE ”LIGHT”
I Unohuset har man i flere år afholdt
en feriemesse for beboerne. Det
overordnede formål var at styrke
beboernes selvbestemmelsesret og
mulighed for selv at vælge ferie på et
oplyst grundlag.
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”VI BLIVER TVUNGET TIL
AT GÅ ANDRE VEJE, SOM VI
MÅSKE IKKE HAVDE TÆNKT
PÅ TIDLIGERE. OG VI KAN
HÅBE PÅ, AT BEBOERNE
OPNÅR STØRRE UDBYTTE
OG STØRRE GLÆDE VED DE
RIGTIG GODE FERIER, NÅR
DER FREMOVER IKKE ER
MULIGHED FOR AT KOMME
AFSTED HVERT ÅR.”

ERFARINGER MED DE NYE
FERIEREGLER
Det første år med de nye regler var
2014, og her var valget i forhold til
ferie taget på forhånd. Flerhandicapklubben Fleur arrangerede ferietur til
Døves Højskole Castberggård, som
det har været tradition, at beboerne
i Unohuset har deltaget i hvert andet
år. Beboerne kunne vælge at tage
med eller at blive hjemme i Unohuset.
Personalet valgte at arrangere småture de dage, hvor de var på Castberggård. Der var tur til Legoland,
Tyskland, Kolding osv. Beboerne
havde mulighed for at vælge, hvilke
ture de ville med på. Efterfølgende
gav mange af dem udtryk for, at de
var skuffede.
I 2015 gik turen til Bornholm. Det
var en ledelsesbeslutning, da det
var nødvendigt at arrangere en billig
ferie for at finde ud af, hvor meget
en billig ferie egentlig koster i medarbejderudgifter. Denne gang kunne
beboerne vælge, om de ville rejse før
eller efter sommerferien. Ferien var
en succes for stort set alle.

C FD SOCIA LE T I L BUD

To ”billige” ferieår i træk betyder,
at beboerne i 2016 får tilbudt flere
muligheder for at komme på ferie.
NÆSTE FERIE
I år afholder Fleur atter den traditionsrige ferietur til Castberggård,
men da der ikke er råd til både at
tilbyde ophold på Castberggård med
Fleur og individuelle ferier i grupper
med Unohuset, prioriteres Castberggård ikke i år. Erfaringerne fra for to
år siden viser, at flere af beboerne
var skuffede og utilfredse med ”kun”
at komme på Castberggård.
Så i år skal der satses stort. Flere
beboere har efterspurgt solferie de
sidste to år uden at kunne få det ønske opfyldt, så i år skal det være.
”Vi bliver tvunget til at gå andre veje,
som vi måske ikke havde tænkt på
tidligere. Og vi kan håbe på, at beboerne opnår større udbytte og større
glæde ved de rigtig gode ferier, når
der fremover ikke er mulighed for at
komme afsted hvert år. Vi glæder os
til at se, hvad beboerne synes om deres ferie i år,” siger Michael Thaulow.
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