
Der er plads til forbedringer og samarbejde, når 
det handler om fremtidens beskæftigelse for 
mennesker med komplekse funktionsnedsæt-
telser. Det gælder det ordinære arbejdsmarked, 
men også socialpædagogiske aktivitetscentre og 
beskyttet beskæftigelse. For der er et gab mellem 
samfundets ønsker om inklusion og så mulighe-
derne for borgergruppen med de sværeste funk-
tionsnedsættelser. Det gab kan lukkes ved fx at 
sikre et godt arbejdsmiljø for borgere med funkti-
onsnedsættelser på det ordinære arbejdsmarked 
og åbne aktivitets- og beskæftigelsestilbud for 
mennesker med funktionsnedsættelser for det 
omgivende samfund. Politikerne skal også sørge 
for at inddrage medarbejdere og borgere i tide 
som høringsberettigede ved nye tiltag.

Sådan lød deltagernes konklusion på Bøgeskovgård 
Aktivitetscenters fremtidsværksted, hvor 70 deltagere 
drøftede emnet. Socialpædagogerne og Kreds Østjyl-
land var medarrangører, og ønsker hermed at udbrede 
budskabet til relevante politikere og embedsmænd 
indenfor socialområdet. 

Anbefalede opmærksomhedspunkter 

Borgere med komplekse funktionsnedsættelser skal 
inkluderes på det ordinære arbejdsmarked, så vidt 
de kan og har lyst. Der er dog nogle borgere med 
komplekse funktionsnedsættelser, der ikke kan eller 
har lyst til at komme i beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked.  – På eller uden for arbejdsmarkedet: 
Alle har krav på meningsfuld beskæftigelse. 

Deltagerne på Fremtidsværkstedet peger på følgende 
anbefalinger:
• Arbejdspladser på det ordinære arbejdsmarked vil 

i højere grad lykkes med at inkludere borgere med 
komplekse funktionsnedsættelser ved at sikre det 
sociale liv for borgerne på arbejdspladsen – enkelt-
vis eller i gruppe. Arbejdspladserne bør forpligtes 
på at tilbyde et godt arbejdsmiljø for borgere med 
komplekse funktionsnedsættelser.

• For mange borgere er det meningsfuld beskæfti-
gelse, når andre har glæde af arbejdsindsatsen. Be-
skæftigelsen i eller uden for det ordinære arbejds-
marked bør derfor rumme et reelt stykke arbejde, 
der giver mening og har betydning for andre, hvis 
borgeren ønsker det.

• Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud uden for 
det ordinære arbejdsmarked bør inkluderes som en 
del af lokalmiljøet. Tilbuddene bør flyttes fysisk ind i 
bymiljøet eller nyetableres, når bymiljøet ændres og 
udvikles.

• Aktivitets- og beskæftigelsestilbud uden for det 
ordinære arbejdsmarked bør åbne sig for det 
omgivende samfund ved at tilbyde aktiviteter for of-
fentligheden, indgå i partnerskabsaftaler med lokale 
virksomheder, invitere frivillige til at indgå i sociale 
relationer med borgere med funktionsnedsættelser, 
deltage i kulturaktiviteter med videre.

• Borgere med komplekse funktionsnedsættelser skal 
have mulighed for at være frivillige. Aktivitets- og 
beskæftigelsestilbud bør i langt højere grad knytte 
kontakter til den frivillige sektor, for at borgere med 
komplekse funktionsnedsættelser også opnår glæ-
den ved en frivillig og meningsfuld indsats.

HVORDAN SKABER VI MENINGSFULD 
BESKÆFTIGELSE FOR BORGERE MED 
KOMPLEKSE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER?
Anbefalinger, der har brug for politisk opbakning



Hvorfor et fremtidsværksted om beskæftigelse for 
mennesker med komplekse funktionsnedsættelser?  

Socialpædagogerne arbejder ud fra et fagligt mål om, 
at mennesker med funktionsnedsættelser og sociale 
problemstillinger skal sikres et menneskeligt netværk: 

‘Vi har alle brug for mennesker, der holder af os, 
og som vi betyder noget for i hverdagen. Alle skal 
have mulighed for at skabe sig et nært menneskeligt 
netværk. Det er vores opgave at tilbyde socialpæda-
gogisk støtte, så der er de rette rammer og vilkår til at 
opbygge menneskelige relationer.’
(Socialpædagogerne i fremtiden, faglige mål og hand-
lingsplan 2013-2015- Pejlemærke 1)

Derfor har Socialpædagogerne Kreds Østjylland støttet 
Bøgeskovgårds initiativ til at debattere praktiske og 
samfundsmæssige udfordringer og muligheder for at 
tilbyde de sværest udfordrede borgere meningsfuld 
beskæftigelse. Et af de store temaer var inklusion, som 
blev debatteret på dagen: 

– I vores workshop talte vi om inklusion som et hallelu-
ja-ord, der dækker alt. Og nogle spurgte: ‘Er det utopi at 
lade udviklingshæmmede have lov til at være udvik-
lingshæmmede?’ Selv synes jeg, at borgerne har meget 
at byde ind med. Det er fællesskabet, som de mangler 
ude på arbejdspladserne. Det er der, det  går galt, sagde 
Aage Rais-Nordentoft, S-medlem af Aarhus Byråd.

Og det var præcis det, fire borgere med særlige behov 
fortalte, da de videregav deres mange erfaringer fra 
det ordinære arbejdsmarked. De manglede fælles-
skabet og venskabet derude, og arbejdspresset kunne 
nemt blive for stort og forvirrende. En hjørnesten i de-
res tilværelse i dag er aktivitetscentre, hvor de dyrker 
venskab, aktiviteter, arbejde og undervisning.

Gode råd om inklusion fra Fremtidsværkstedet

Virksomhederne skal blive bedre til at inkludere og 
rumme borgere med særlige behov ved at tilbyde et 
arbejdsmiljø, der passer til dem. Inklusionen kan ske 
enkeltvis eller i grupper med den medfølgende støtte, 
der er nødvendig.

Og socialpædagogerne skal blive bedre til at under-
søge mulighederne for arbejde, beskrive den enkeltes 
personlighed og meget detaljeret kortlægge den enkel-
tes kompetencer.

Socialpædagoger og medarbejdere på jobcentrene kan 
skabe de bedste matches mellem borger og arbejds-
plads i et nært samarbejde mellem aktivitetscenter og 
jobcenter. Når en borger har behov, kan udearbejde 
kombineres med aktiviteter og beskæftigelse på et 
aktivitetscenter. 

Gode råd om ‘omvendt inklusion’ fra Fremtids-
værkstedet

Meningsfyldt arbejde er meget forskelligt for de 
enkelte borgere. Det kan rumme alt fra bare at være 
til stede og lytte til musik til at udføre arbejde i et 
praktisk fællesskab. Det er aktivitetscentrenes og den 
beskyttede beskæftigelses store force, at de kan kom-
binere det afgørende sociale samvær med tilbud om 
aktiviteter, undervisning, produktion og service. 

Aktivitetscentre og beskyttet beskæftigelse skal ikke 
gemmes af vejen i industrikvarterer, men flyttes ind i 
lokalmiljøets dagligliv. De skal tænkes ind i eksisteren-
de eller nye bygninger for eksempel i undervisnings-
sektoren, og de skal tænkes ind i socialøkonomiske 
virksomheder i en kobling mellem det offentlige og det 
private arbejdsmarked.

Folk fra land og by og lokale virksomheder skal in-
viteres ind i beskæftigelses- og aktivitetstilbuddene 
uden for det ordinære arbejdsmarked, der kan tilbyde 
oplevelsesaktiviteter og arbejdskraft. Og omvendt skal 
stederne tage initiativ til, at borgerne deltager i aktivi-
teter ude i samfundet. 

Frivilligheden er en del af inklusionen. Frivillige er et 
supplement til det fagprofessionelle personale. Og 
borgere med funktionsnedsættelser skal selv have 
mulighed for at være frivillige for andre.

Bliver anbefalingerne til virkelighed, har de borgere, 
der kan og vil, et væld af muligheder for en tilværelse 
med meningsfyldt arbejde. 


