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1. Basisdata 
 
 
1.1. Navn og adresse 
navn: Botilbuddet på DNS  
adresse:  Skorkærvej 8, 6990 Ulfborg.  
kommune: Holstebro 
telefon: 97 49 18 49  
lederen: 28 19 55 41 
website: www.botilbuddet‐dns.dk  
e‐mail: info@ botilbuddet‐dns.dk 
facebook:  www.facebook.com/botilbud 

 
 
1.2. Organisationsform 
Fonden Botilbuddet på DNS, oprettet i 2006.  
ledelse: Steen Conradsen 
 
1.3. Kommune, godkendelse og visitation 
Holstebro Kommune.   
Godkendt af Holstebro Kommune efter Servicelovens §107 og §108. 
Social Tilsyn Midt fører tilsyn.  

 
 
1.4. Antal pladser 
Botilbuddet har plads til i alt 12: 10 henviste beboere og  2 selvbetalere. 

 
 
1.5. Opholdstakst i 2014 
Opholdstakst: 73.821 kr. + 6.614 kr. i beboerens egenbetaling 
Beskæftigelse/uddannelse: 19.305 kr. pr. måned. 

 
 
1.6. Åbent 365 dage 
Ingen lukkede døgn. Der er mulighed for hjemrejse hver anden weekend eller oftere 
efter aftale. Der er personale og program i alle weekender og alle ferier. 

 
 
1.7. Fysisk beliggenhed 
Botilbuddet ligger på Tvind, i en landzone ved Ulfborg, midt i mellem Holstebro og 
Ringkøbing,  tæt   på  hav  og  hede.  Naboer på  Tvind  er  Det  Nødvendige 
Seminarium med studerende fra hele Europa og Ungdomshøjskolen, PTG, et andet 
botilbud. Også på Tvind: vindmølle, sportsfaciliteter og skulpturpark. 

 
 
1.8. Indmeldelse 
Beboerne kan indskrives året rundt.  
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2. Værdigrundlag  
 

”Vi vil lære vores elever om fællesskab. Kun Palle var alene i verden. Vi andre er her 
sammen.  

Verden er vores klasseværelse. Vi vil vise eleverne at verden er god, og at den rummer 
mange muligheder. Det er bare om at få afprøvet en hel masse ting – med solid støtte fra 
lærere og kammerater.  

Vi vil være troværdige og ordentlige lærere som holder af og holder ud. Som holder 
sammen. Som finder på, og får opgaverne løst, igen og igen, gerne sammen med 
samarbejdspartnere.  

Lærere som holder fast i de grundlæggende værdier fra Tvind skolerne – noget med saftige 
aktiviteter, vildskab, en ligetil tone, autenticitet og nærvær. Og som har is i maven og  aldrig 
opgiver. Som aldrig smider ud. 

Kort sagt: Kærlighed og krav. Tålmodighed og tid. Og vi er her sammen.” 

 

3. Målgruppen 
 
3.1. Aldersgruppe 
De 10 beboere er mellem 18 år og 45 år ved indskrivning. 
 
 

3.2. Målgruppe 
Botilbuddet på DNS optager 10 henviste mennesker (heraf 7 af pladserne efter service-
loven §107, og 3 efter §108), der er mellem 18 år og 45 år ved indskrivning. 
 
Det drejer sig om: 
 
• Mennesker, som af fysiske/psykiske/sociale årsager ikke er i stand til at tage vare 

på egen eksistens og derfor er i en ustabil situation – ofte vil de have en overbygning 
af social/psykiske/psykiatriske problematikker. 
 

• Mennesker med store vanskeligheder med at få hold på deres voksenliv og lille 
evne til at skabe tilhørsforhold til andre. Baggrunden herfor kan være, at de ikke 
haft en normal skolegang; at de har haft massive integrationsproblemer, idet de af 
psykiske og sociale årsager ikke har kunnet yde den fornødne indsats; at de med 
deres adfærd skaber besvær for sig selv og for andre – ofte en kombination af alle 
disse dele. 

 
• Mennesker, som med baggrund i en kompleks række årsager, f.eks. svag opvækst, 

ringe  uddannelse, mangel på personligt netværk, få livsfærdigheder, hjemløshed, 
misbrug, kriminalitet, er ved at blive markant marginaliserede. 

 
• Mennesker, som kan være udadreagerende på grund af handicap eller personlig 

kompleks og  meget presset situation, f.eks. mennesker som har en svær almen 
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livssituation, der betyder at de ikke kan begå sig, ikke kan holde sig selv eller andre 
ud og reagerer voldsomt herpå. 

 
• Mennesker, som kan være domfældte udviklingshæmmede, nogle kan være under 

kriminalforsorgens tilsyn – herunder dom til anbringelse i institution for personer 
med vidtgående psykiske handicap.   

 
• Mennesker, hvor der er grund til at formode, at de ikke vil kunne formå at blive 

etableret i egen bolig, og der er derfor ikke længere tale om et midlertidigt botilbud, 
men en varig foranstaltning.   

 
Det er mennesker, som ikke har kunnet finde sig til rette i eller få udbytte af traditionelle 
institutioner og  boligformer for voksne med social/psykiatriske problemstillinger eller i 
bofællesskaber eller boformer for handicappede. 
 
 
De er hver især mennesker, der er i en situation, hvor de ikke kan tage vare på sig selv; 
de kan ikke etablere sig i et fællesskab; 
de har ofte ikke et netværk, som de kan trække på, og som kan rumme dem; 
de kan ikke opretholde et arbejde på almindelige vilkår; 
de har ikke særligt høje tanker om sig selv, men måske har de helt urealistiske ønsker, som 
de dog ikke kan få realiseret; 
omgivelserne kan blive bange for dem, fordi de er anderledes, opfører sig 
uhensigtsmæssigt, måske af og til truende; 
de kan være truede af marginalisering, kriminalitet, misbrug, selvmord. 
 
Der er tale om mennesker, der er til stort besvær for sig selv og for deres omgivelser. 
 
De fleste  af  dem  er enten pensionister  eller  vil  skulle  have  en  pension;  det  er  ikke 
sandsynligt, at  de nogensinde bliver i stand til at forsørge sig selv ved lønarbejde på 
almindelige vilkår. 
 
 
Nogle af disse voksne kan have fået en dom i henhold til straffeloven eller anden lov og er 
typisk under kriminalforsorgens tilsyn. 
 
 
Vi tager grundigt stilling til hver eneste ansøger; i forhold til om det er sandsynligt, at 
vedkommende vil kunne udvikles og trives i Botilbuddets rammer og program og i den 
personsammensætning, der er på det pågældende tidspunkt. 
 
 
I denne individuelle stillingtagen vil der være mennesker, som vi ikke vil modtage, fordi 
vi skønner, at de ikke vil kunne få udbytte af tilbuddet. 
 
 
På forhånd kan vi sige, at vi ikke vil indskrive mennesker, der er akut psykotiske og 
heller ikke mennesker, der har et stofmisbrug, som de ikke  er  indstillede  på   at   få  
behandlet,  og  som  er  behandlet  i  andet  regi  inden indskrivningen på botilbuddet. 

 
 
3.3. Selvbetalerne / Støttepersonerne  
Der er plads til 2 selvbetaler / støttepersoner. De er ofte studerende fra Det Nødvendige 
Seminarium, men kan også komme fra andre steder. 

Naboskabet med Det Nødvendige Seminarium har fostret masser af samvær med beboerne 
på Botilbuddet på DNS. Der har været – og er – lærerstuderende fra seminariet, der har 
deres virke ind i den pædagogiske hverdag på Botilbuddet, og der har været – og er – 
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beboere, der deltager i sociale og kulturelle arrangementer på seminariet. Ligeledes er der 
masser af uformelle sammenkomster, og der er opstået – og opstår – venskaber mellem 
beboerne og de lærerstuderende. 

Det var netop denne funktion, vi ønskede os, da vi beskrev konceptet for Botilbuddet forud 
for dets start. 

 

4. Botilbuddets fysiske rammer 
 
4.1. Husene 
Indtil 2014, rådede Botilbuddet over 2 huse, hvori der i hver bor 3 beboere. Husene  er  
istandsatte  og  ombyggede i 2006-2007,  og  de  udgør  en moderne og indbydende ramme 
om Botilbuddets liv. Efter udvidelsen fra 6 pladser til 10, råder Botilbuddet over 3 huse. 

I hvert af husene er der køkken‐alrum med brændeovn, sofakrog, spise‐ og samlingsbord 
og gode  faciliteter til madlavning. Værelserne er hyggelige og velindrettede med god 
plads til de forskellige beboere. Hver af beboerne har 2 værelser til rådighed, således at der 
kan indrettes soveværelse i det ene og opholdsværelse i det andet. 
 
 

 
4.2. Udendørs og omgivelserne 
Botilbuddet ligger på Tvind og er nabo til Det Nødvendige Seminarium, Dagskolen på 
Tvind og  Ungdomsbotilbudet  PTG.  Der  er værksteder, sportshal, kunstrum og 
fitnessrum. Udendørs er der masser af plads og muligheder. Der er hyggelige terrasser i 
forlængelse af husene, hvor alle nyder at kunne sidde det meste af året. Desuden er der 
sportsbaner, bålplads, flotte parkområder med træer, buske og blomsterbede som vi selv 
har været med til at skabe. Botilbuddet har haft stor succes med at deltage i anlæggelse af 
og pasning af nogle store grøntsagshaver, som danner rammen om en god og sund 
produktion af fødevarer.  

 
 
 

5. Personalet 
 
 
5.1. Personalenormering 
Normeringen er 19,11 fuldtidsstilling. 

 
 
5.2. Personalekompetencer 
Botilbuddets leder har bred og mangeårig erfaring med socialpædagogisk praksis i mere 
end 35 år. Stedfortræderen har ligeledes arbejdet med børn, unge og voksne med sociale 
problemer i 20 år. 

Desuden er der på stedet en fast kerne af pædagogisk uddannet personale og personale 
med bred erfaring, som danner den personalemæssige rygrad i det daglige pædagogiske 
arbejde. 
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Støttepersonerne og andre af de lærerstuderende deltager i visse aktiviteter under ledelsens 
og det erfarne personales supervision og anvisning. Støttepersonerne tilfører botilbuddet 
en stor Ildsjæle-værdi gennem deres engagerede bidrag. 

Botilbuddet sætter i det hele taget stor fokus på personalets personlighed og menneskelige 
kompetencer - med andre ord går vi efter personer, der udover deres faglighed, har hjerte 
for og brænder for at yde en ekstra indsats for udsatte mennesker. Disse ressourcer har stor 
betydning for kvaliteten i vores arbejde.  

Hermed opnås en dagligdag med en meget bred facetteret personalegruppe, som 
tilsammen garanterer det pædagogiske miljø omkring beboerne, drager omsorg for dem og 
udfordrer dem til udvikling. 
 

5.3. Personalemøder og supervision 
Personalegruppen har dagligt faste møder: en halv time hver morgen og en halv time hver 
eftermiddag. Disse møder handler om ”dagen og vejen”, er organisatoriske og bringer 
overensstemmelse om dagligdagens gøremål. 
En eftermiddag eller en aften hver uge afholdes der et møde, hvor de enkelte beboere 
drøftes igennem, således at der bliver fulgt op på vedkommendes udviklingsplan; der 
bliver analyseret, således at der er overensstemmelse i den pædagogiske tilgang, og der 
bliver revideret i planer og mål.  

Mødet skaber også et forum for pædagogisk sparring for medarbejderne i form af 
”reflekterende team”, hvor drøftelser, diskussioner og derefter kompetence udvikling 
finder sted.  

Andre gange kan det være et relevant tema som gennemgås – til yderligere forståelse og 
uddybelse. 

Supervision af psykoterapeut: I 2012 har Botilbuddet lavet fast aftale med en psykoterapeut 
om at give supervision cirka 4 gange om året til hele personalegruppen samt til enkelt 
personer, dersom dette ønskes. Desuden kan psykoterapeuten tilkaldes i tilfælde af, at der 
er særlige forhold, som gør sig gældende. 

Supervisionen finder også sted i form af ugentlige ”cirkel drift møder” på Tvind, hvor 
ledelsen og repræsentanter fra flere institutioner på Tvind mødes og drøfter vigtige 
pædagogiske spørgsmål.  

Desuden deltager botilbuddet 3 gange om året i ”Keystaff møder”, hvor endnu flere 
institutioner mødes, og derigennem opnår bredere og kvalificeret sparring.  

 
Kurser: Ledelsen planlægger med samt tilskønner, at både ledelsen og medarbejderne 
deltager i forskellige relevante kurser. Disse omfatter såvel længerevarende kurser indenfor 
et emne som enkeltstående temakurser af en dags varighed.  
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6. Botilbuddets pædagogik 
 
 

6.1. Om Botilbuddet på DNS 
Botilbuddet på DNS er et sted, hvor mennesker med store vanskeligheder kan leve, 
udvikle sig, skaffe sig færdigheder, gøre nytte, få betydning i et fællesskab med andre 
voksne, der socialt og personligt er i en  overskudssituation, og som har gavn af at 
bruge af deres overskud og derved i fællesskabet lære at blive rummelige mennesker. 

Målsætningen er,  at  disse  mennesker  med  meget  komplekse  vanskeligheder  efter  
deres ophold på  Botilbuddet på DNS kan leve et liv i større værdighed, i højere grad 
være selvhjulpne og med en langt højere kvalitet i deres liv. 

Vores botilbud er et fristed og et lærested for nogle af de mennesker, der – uden indgriben 
– er på vej til at blive udstødte, marginaliserede, ensomme, overladt til sig selv med en 
fast overførsel af et pengebeløb hver måned; og som ofte bliver til besvær for sig selv og 
for andre. 

Vores  botilbud  er  ligeledes  et  fristed  for  mennesker,  som  gerne  vil  bidrage  til  at 
fællesskabet ikke udelukker de, der har det sværest, og som erkender, at individualismen 
ikke rækker, når nu vi mennesker  er her sammen. Nogle af disse er deltagere på DNS. 
DNS er en forkortelse af Det Nødvendige Seminarium, et lærerseminarium, der har 
uddannet lærere  siden  1972.  DNS  er  en  kostskole  med  et  program,  der  indeholder  
de  samme akademiske fag, som andre danske lærerseminarier. Herudover indeholder 
det  3‐årige forløb studierejser og praktikperioder. De lærerstuderende deltager i det fælles 
liv på stedet. 

 

6.2. Program og anerkendende pædagogik  
Botilbuddet på DNS lægger i sit pædagogiske arbejde vægt på, at den enkelte 
beboer skal anerkendes for det, de er og bidrager med til det fællesskab, som skal 
bygges op mellem alle beboere på Botilbuddet –  uanset hvem de er. Fokus er 
altså på den enkelte – og på fællesskabet. 

Botilbuddets målgruppe rummer mennesker, der som en del af deres historie har alt det, 
der har været  svært, som ikke kunne mestres, som ikke var opnåeligt – af afvisning, 
sikkert endda svigt; og herpå har den enkelte reageret med resignation eller med voldsom 
adfærd rettet mod omgivelser eller mod sig selv. 

Disse mennesker står ikke bare klar til at modtage nye tilbud, udvikles heraf og lære 
meget nyt – bare fordi andre synes, at det ville være godt for dem. 

At møde menneskene i vores målgruppe kræver åbenhed af os, og det kræver, at vi har 
noget på hjerte, som vi gerne vil dele med dem – tage dem med i. Det kræver af os, at vi er 
klar over, at vores pædagogiske tilgang til dem er en proces, hvor tiden ikke er begrænset. 
Samtidig er vi opmærksomme på, at der skal komme gode resultater ud af processen, og 
ofte skal vi stoppe op og sige til menneskene i vores målgruppe og til os selv: ”Så har du 
lært det; nu kan du det; det var godt, at du gjorde det”. 

Vi  anvender  altså  i  vores  pædagogiske  tilgang  til  den  enkelte  en  anerkendende 
pædagogik, der fokuserer på hans styrkeområder. 

Generelt kan siges, at det, de henviste beboere skal have ud af deres ophold, er, at de skal 
komme   i   god   udvikling,   at   de   skal   tilegne   sig   færdigheder   af   både   praktisk, 
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uddannelsesmæssig og social art  –  altså et bredt spektrum af life skills – og at de skal 
opdage, at der er plads til dem i et fællesskab. 

Uanset om beboere på Botilbuddet på DNS kommer til at blive selvforsørgende efter deres 
ophold, er det et vigtigt formål for deres ophold, at de menneskeligt set bliver i stand til 
leve et godt liv – og det er vigtigt, at de lærer at bidrage til et fællesskab og modtage fra et 
fællesskab. 
 
 

6.3. Det konkrete pædagogiske arbejde og dets metoder 
Hver beboer får en kontaktperson. 
 
 
Når den nye beboer indskrives på Botilbuddet, afklarer vi med vedkommende (og med 
hans anbringende kommune), hvad der for ham er mest vigtigt at satse på: 
udviklingsmæssigt og færdighedsmæssigt. Vi lægger herefter en handleplan sammen 
med ham for, hvad der  skal til – og i hvilke tempo. Denne plan følger vi jævnligt op 
på, tager stikkene hjem og lægger ny og videre plan. 

Nøgleordet i denne proces er: Overensstemmelse. 

Dette er nemmere sagt end gjort. Ofte vil der skulle mange forsøg til og mange – daglige – 
justeringer. Det er heller ikke konflikt frit. Medarbejderne vil skulle få ideer til den bedste 
udgang på en myriade af små og store konflikter hver dag. 

Processerne er meget konkrete: 
• Den mandlige beboer er god til at holde sin lejlighed pæn, ren og hyggelig, men har 

ikke styr på vask af tøj og orden i det. Det skal han lære at gøre. Aftale: Han og 
pædagogen hjælpes om mandagen. Om torsdagen skal han selv vaske. I næste uge 
skal han vaske sit eget tøj og naboens. 
 

• Den unge mand er tilmeldt teoriundervisning. Han vil tage et kørekort. Inden han 
tager til teori i byen, er det aftalt, at han skal øve sammen med en af selvbetalerne. 
Men  denne  konkrete  dag   gider  han  ikke  øve.  Han  bliver  rasende  over,  at 
selvbetaleren derfor mener, at han ikke skal til teori. Pædagogen skal nu have redet 
trådene ud og få begge parter til at lære af situationen –  og  komme overens om, 
hvordan situationen løses. 
 

• Den voksne, men meget barnlige pige husker alle navne, fødselsdage osv. Hun vil 
så gerne glæde andre, men er brovtende og larmende. For at give hende et redskab 
til at kontakte andre uden at støde dem fra sig, finder pædagogen på, at hun skal 
have et kamera og en fotoprinter, således  at  hun kan tage billeder af alle sine 
venner og forære dem billederne. 

I hvert af de 3 eksempler har pædagogen først i samarbejde med de andre i personale-
gruppen analyseret, hvad der er beboerens situation – hvor er styrkeområderne, hvad  er  
det   næste,  der  skal  ske,  og  hvordan  skal  det  ske  – og  hvorfor.  Så  har 
kontaktpersonen aftalt planen med beboeren. Herefter skal den føres ud i virkeligheden. 
Og her støder der masser af hændelser til, der skal håndteres. 

 

I det daglige pædagogiske arbejde handler det om: 
• At højne beboerens almene velbefindende ved at han anspores til at holde god 

hygiejne, spise ved veltilrettelagte og veltillavede måltider, gå i pænt tøj, dyrke 
motion og ikke blive syg. 
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• At styrke beboerens selvværd ved at motivere til at han er aktiv i at skaffe sig 
mangeartede  færdigheder, at han skaffer sig systemer til at holde orden på 
økonomi og aftaler, at han får gode sociale og venskabelige kontakter til andre 
mennesker, og at konflikter bliver løst. 

• At give beboeren mod på livet og fremtiden ved at han deltager mere og mere 
på lige fod med andre i dagligdag og højdepunkter, at han tør lægge planer, der 
bliver konkrete og målrettede, at han får tiltro til, at der er noget, han kan. 

De 10 henviste beboere har brug for omtanke og omsorg. Det er derfor af stor betydning, 
at personalet har fokus på den enkelte: 

• At der er styr på de materielle forhold, rent og rart på værelset, blomster i 
vindueskarmen, billeder på væggen, rent sengetøj.  

• At der er styr på den personlige hygiejne, nyt tøj, tøj der passer, shampoo og 
creme, tandbørste og tandlægeeftersyn, sko til forskellige formål, slankekure og 
motion  nok,  små‐skavanker  behandles,  varige  sygdomme  gives  den  rette 
behandling. 

• At   hjælp   til   at   styre   økonomien   er   klar,   ingen   løftede   pegefingre   ved 
overforbrug, men hjælp til at få det under kontrol, systemer så pengene rækker 
hele måneden. 

• At drømme af alle slags kommer op og bliver taget alvorligt. 

Pædagogikken er anerkendende; den er ”learning by doing”; den yder hjælp til struktur i 
beboerens liv og dagligdag; den er inkluderende og integrerende. 

Samtaler, samvær og deltagelse i mange aktiviteter fører med sig, at beboeren bliver mere 
og mere klar over, hvad han kan og vil. Jo flere situationer, der er positive, jo mere vil han 
være med til; vil han gøre. 

Hverken Botilbud,  selvbetalere,  pædagoger  eller  nogen  andre  kan  sætte  de  henviste 
beboere i god udvikling. Det kan kun de selv. Et hvert menneske er pilot i egen indlæring, 
udvikling og i eget liv. Dette gælder også selv om mennesket har store vanskeligheder. 

Det er  vores  opgave  at  hjælpe  med,  iscenesætte  og  garantere  miljøet  således,  at  den 
henviste beboer selv begynder at opdage, at han kan, at han er regnet, og at han kan lære 
mere. 

 
6.4 Integrationspædagogik 
Vi bygger vores botilbud på integrationspædagogik. Måske har vi selv fundet på ordet, 
men  vi  har  ikke   selv  opfundet  begrebet.  I  mange  andre  geografiske  og  historiske 
sammenhænge  har  det  været  helt  nødvendigt  og/eller  ønskeligt  at  få  mennesker  fra 
forskellige grupperinger, med forskellige kulturbaggrunde og med forskellig intellektuel 
og færdighedsmæssig kunnen til at lære at fungere sammen og få udbytte af og bidrage til 
et fællesskab. 

Det har altid været erfaringen fra disse steder, at integration ikke bare er en proces, der 
indfinder sig af  sig selv, fordi forskellige mennesker opholder sig på det samme sted; 
integrationen kræver, at  pædagogiske nøglepersoner sætter sig i spidsen for processen, 
tænker sig om, finder på, forsøger, analyserer, høster de gode resultater, indser fejlene og 
er klar til at begynde forfra; denne gang på et nyt niveau. 

Desuden kræver processen, at de forskelligartede mennesker, der skal finde sammen, har 
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noget at finde sammen om, og desuden kan få opfyldt deres egne respektive mål. 

Den almindelige brug af ordet integration i Danmark omhandler den proces, der skal få 
nytilkomne til at komme på plads i deres nye land. Vi bruger ordet om den proces, der 
bringer mennesker med forskellig baggrund til at høre sammen – på trods af og i kraft af – 
deres forskelle. At de lærer, at forskellighed ikke er forhindring, men at forskellighed er 
udtryk for mangfoldighed. Og at de ligeledes  lærer, at der er plads til at alle – uanset 
størrelsen og arten af deres bidrag. 

Denne proces består af en lang række hverdagsagtige og praktiske enkeltheder. En af 
lærernes  vigtigste  opgaver  er  at  garantere,  at  der  er  et  godt  og  sikkert  miljø,  hvor 
løsningen på de mange dagligdags spørgsmål er kammeratlig og til gavn for den enkelte 
og for opnåelsen af de aftalte mål. Udgangspunktet er respekten for det enkelte menneske, 
for  hans  ønsker  og  mål,  der  skal  bearbejdes  i  samklang  med  det  enkelte  menneskes 
deltagelse i og bidrag til et fællesskab. 

Lige så betydningsfuld som grundideen om integration er vores fokus på ”det at være i 
gang – det at være i udvikling”. Det er en gammeldags betragtning, at voksne mennesker 
ses som ”færdigudviklede”, og det er kun i eventyrene, at mennesker efter at have gået så 
grueligt meget ondt igennem, lever lykkeligt til deres dages ende.  I nutiden taler man om 
”livslang uddannelse og udvikling”. 

Men ham, der er hægtet af, udvikler sig kun lidt. Udvikling kræver næring. Næringen 
består af egne mål, nye muligheder, oplevelser, tankevirksomhed, samtaler, kærlighed og 
krav. 

For alle på Botilbuddet – henviste som selvbetalere – får ”det at være i gang, det at udvikle 
sig” betydning. Alle kan lære nyt; alle kan få andre vaner; alle kan gøre noget anderledes, 
end de plejer; alle kan gøre  nytte; alle kan komme til at holde af andre; alle kan blive 
regnet med; alle kan komme i udvikling. 

 
 
6.5. Hverdagen 
Dagligdagen  er  bygget  op  med  sine  faste  strukturer.   

De praktiske gøremål, der hører med for at få hverdagen til at fungere, er delt ud, således 
at hver eneste  beboer har et ansvarsområde. Nogle områder kan være store; andre af 
begrænset omfang. Nogen kan være to om deres område, mens andre kan have deres eget 
osv. Organiseringen er fleksibel – bliver ændret, når det er godt for det hele, eller når vi 
bare trænger til nyt. 

Vi prioriterer, at alle får lært sig praktiske færdigheder. Alle skal med tiden have lært at 
lave mad, vaske tøj, gøre rent, udføre vedligeholdelse og meget andet.  

Vi prioriterer også, at alle får udviklet sig kognitivt. I gennem morgensamlinger og klasse 
undervisning, lærer beboerne om sprog, regning, politik, samfund, historie, kunst, musik 
og meget mere.    

Fritiden, eftermiddage og aftener tilbringes efter den enkeltes plan med de aktiviteter, han 
har bestemt sig for. Hans medbeboere blander sig i dem, hjælper med gode planer eller 
sørger for fred og ro, når det er påkrævet. Beboerne bliver opfordret og hjulpet til at dyrke 
sport og motion. 

Der er en eftermiddag og aften om ugen, hvor alle i Botilbuddet mødes til ”Hjemmedag” 
med  hovedrengøring, diskussioner, husmøde, hygge. Her er alle, der er hjemme med. 
medarbejderne er selvfølgelig også med. 
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Weekenderne er forskellige. De kan være planlagte som fælles aktivitetsweekender, hvor 
alle gør en praktisk indsats. Der kan være ture for nogle. Der kan være hjemme hygge. 
Og der kan være hjemrejse på besøg hos nogen, man kender. 

Måltiderne  er  vigtige.  Der  er morgenmad i  husene; frokost og aftensmad sammen med 
DNS og PTG i den fælles spisesal – og hjemme på Botilbuddet, når det er weekend. 

Årets gang planlægges med nogle faste højdepunkter, som de fleste på Botilbuddet er med 
til.  Det kan være det årlige store sportsstævne på Tvind. Det kan være en stor koncert. Det 
kan være et teaterstævne.  

Det kan være juleferiens skitur i Norge, sommerrejse til Sydeuropa eller studierejse til den 
anden siden af verden. 

Beboerne lærer, at det er godt at ”gøre godt”. De lærer at bidrage til fællesskabet. Beboerne 
er inddraget i at drive stedet. At dyrke vores egne grøntsager, at passe vores park og have, 
at tage godt imod besøgende, at indsamle penge til AIDS bekæmpelse i Afrika, at opsætte 
stenskulpturer til udstilling, at flyve varmluftballon for lokale gæster, og at lave aktiviteter 
for lokale skolebørn… Disse opgaver er ikke opstillet ud fra pædagogiske overvejelser, men 
er funderet i jordnære og virkelige behov. Nogle gange befinder beboerne sig i opgaver, 
som er meget større end dem selv, og de oplever at blive løftet til et langt højere niveau end 
de egentlig er på, hvorefter de udvikler sig yderligere. 

 
 

7. Magtanvendelser og konflikter 
 
Flere af de beboere, der er på Botilbuddet på DNS, har svært ved at bearbejde frustrationer 
eller endda forstå, hvad der foregår indeni. Andre har lært, at utilfredshed skal håndteres 
med vold.               
Det kræver en pædagogisk tilgang fra personalet, der er ligefrem og ovenpå. 

Det er vores målsætning at tackle konflikter uden magt og vold. Det er vigtigt at arbejde på 
at kunne forudse, hvilken retning situationerne bevæger sig, således at en voldsom 
konfrontation kan forebygges.              
Desuden er det vigtigt at have en grundlæggende overensstemmelse med den enkelte 
beboer. 

Det lykkes i langt de fleste tilfælde, at konflikter ikke udvikler sig voldeligt. 

I tiden siden 2010 har vi således kun haft 3 magtanvendelser - i 5 år. De er indberettet til 
Holstebro kommune, Social Tilsyn Midt og anbringende socialrådgiver. 

 
 

8. Uddannelse/beskæftigelse 
 
Det er vigtigt, at alle på Botilbuddet bor godt og har gode materielle forhold; at der bliver 
spist god mad;  at hver især har en privatøkonomi, der når sammen; at hver især får 
motion og har det godt fysisk set. Lige så vigtigt er det, at alle er ”godt på plads”. 

”At være godt på plads” er et begreb, der udtrykker, at man ved, hvad man går efter og 
skal, at man har et ordentligt perspektiv for sin færden, at man kan finde ud af, hvad man 
skal dag for dag – og at man er glad for det. Det er bestræbelsen for Botilbuddet på DNS, 
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at alle beboere kommer godt på plads. 

De 6 henviste beboere vil vise sig at have meget forskellige krav til opfyldelsen af dette 
begreb.  Der  vil  være  nogen  af  dem,  der  dag  efter  dag  ønsker  at  arbejde  på  et  af 
værkstederne, hvor de vil gøre  en stor indsats med det praktiske mål, der er for dette 
værksted. De vil blive dygtigere til at udføre det arbejde, man laver på dette værksted, og 
efterhånden vil de måske også blive dygtigere til at overskue hele produktionen.  

Der vil være nogen, der ønsker at gå i skole nogle timer hver formiddag for at tage 9. -10. 
klasse fag. Resten af tiden vil de måske gerne være på arbejde i et af værkstederne, eller de 
vil supplere deres skolegang med at lære selv, eller gå ture og se fjernsyn. 

Vi har også haft gode erfaringer med STU-forløb for nogle beboere. 

Endelig vil der være nogen, der den ene uge vil arbejde praktisk i det ene værksted efter 
det andet, og den anden uge have deres egen plan med skolegang og andre gøremål, som 
de selv fastlægger. 

Der vil også være nogen, der ikke magter hverken det ene eller det andet, men som nyder 
godt af at være med, og som efterhånden får greb om noget de kan, og som herefter får fat 
og udvikles. 

Eller for at sige det overskriftsagtigt: 

Beboerne på Botilbuddet lægger i samarbejde med lærerne hver kvartal deres plan for, 
hvad de går efter i det kommende   kvartal, og hvad der skal til for at de 
uddannelsesmæssigt/beskæftigelsesmæssigt er godt på plads. 

Denne planlægningsproces  er  ikke  nødvendigvis  let.  Den  er  nødt  til  at  være  meget 
fleksibel og udført med stor indføling fra det involverede personale. Nogle af beboerne er 
kommet dertil, hvor de ikke selv tror, at de har nogen ønsker for egen beskæftigelse, hvor 
deres kondition til at gennemføre noget er meget lille, og hvor de umiddelbart synes, at 
det er helt ligegyldigt. 

Andre vil have store mål, der er nødt til at blive pindet ud i mange små bidder for at 
lykkes. Andre igen vil i nogen grad have styr på, hvad de vil, og hvad de kan. 

Vi kræver ikke, at alle har 8 timers uddannelse eller beskæftigelse hver dag, men vi stiller 
os i spidsen for, at alle er i gang, at der er brug for alles indsats, at det er godt at være i 
gang. 

 

9. Varighed af opholdet 
 
Ved  indskrivning  af  en  ny  beboer  aftales  der  mellem  beboeren,  den  anbringende 
kommune og Botilbuddet, hvad beboeren skal have ud af opholdet, hvad plan og program 
derfor skal være, og hvor længe vi går efter, at det skal vare. Hvert halve år gør beboeren 
og hans kontaktperson status, og der laves videre plan for den kommende tid.   
Et ophold kan være under et år – eller mange år.  

 
 


