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SIDE 2

Med afsæt i Aarhus Kommunes handicappolitik 
og  ”Kommune forfra” gentænker vi 
samarbejdet med borgerne. I Aarhus ser vi 
mennesker før handicap, hvor håb og drømme 
for eget liv er omdrejningspunktet. 

I voksenhandicap tror vi på, at alle mennesker 
har ressourcer og muligheder i livet. 
Vi vil udfordre, åbne døre og skabe bro til det 
liv der leves i Aarhus.

Fælles fagligt fundament er vores grundlag og 
bygger på aktuel international viden og den 
bedste praksis i Aarhus. Udvikling af specialer 
og valg af metoder altid skal ses i lyset af fælles 
fagligt fundament.

HVOR VIL VI HEN?
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Familie Samfund

Venner

FÆLLES FAGLIG STRATEGI

HVORFOR?
• Større sammenhæng for borgeren
• Mere målrettet og vidensbaseret 
   støtte
• Mere samspil med omverdenen

Koordinering, opfølgning 
og retssikkerhed i 

dialogen med borgeren

Kriminalitetsforebyggelse 
Misbrug og domsfældte
udviklingshæmmede 

Åben dialog

Neuropædagogik

ASK
- Alternativ supplerende
   kommunikation

OCN
- Open college network

Kognitiv ressourcebaseret
anerkendende pædagogik

Læring og beskæftigelse
- herunder OCN

Senhjerneskade

Udviklingshæmning

Autisme

-for medarbejdere og ledere på voksenhandicap-området i Aarhus kommune

DINE MULIGHEDER

• Mere faglig stolthed

• Klar faglig retning

• Mere kompetenceudvikling

• Nye faglige fællesskaber

• Nye værktøjer 

Viden
Kompetencer FORVENTNINGER TIL DIG

• Tag del i kompetenceudviklingen

   og brug det i praksis

• Vær nysgerrig på egen og andres 

   praksis

• Vær proaktiv i forhold til daglige

   udfordringer

• Engager dig og byg bro til lokal-

   samfundet

VISION

FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT

SPECIALER

METODER - UDVALGTE EKSEMPLER 

Livsmestring 
- Den aktive borger

Effekt

LÆRING    LEDELSE    IMPLEMENTERING
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Kommunen gentænker ...

Kommune forfra - Aarhus gentænker velfærden (2015)
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SIDE 4

Troværdighed - Respekt - Engagement - Sammenhæng
Etik og værdier
Hvordan møder vi det andet menneske?

Dialektisk handicapforståelse
Hvordan forstår vi menneskelig udvikling?

Læring og livsmestring
Hvordan arbejder vi målrettet?

Familie Samfund

Venner

Læring
&

Livsmestring

Dialektisk
Handicapforståelse

Etik
&

Værdier

FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT



SIDE 5

Værdier

Troværdighed - Respekt - Engagement - Sammenhæng

Vi tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes værdier 
som altid skal være styrende i samarbejdet med 
borgerne og deres familier
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Etisk bevidsthed er bærende for godt socialt arbejde, og øger evnen til at træffe 
bevidste og velovervejede valg.

Den etiske model er en metode til refleksion, der skaber tydelighed omkring det 
grundlag beslutninger træffes på. Den etiske model består af 3 teorier og 4 principper.

De etiske teorier kan gøre os bevidste om, hvad vi som organisationer, fagpersoner og 
mennesker er styret af i vores tilgang til borgerne. De 3 teorier omhandler;  
nytteetik, pligtetik og nærhedsetik.

De 4 etiske principper kan bruges som konkrete redskaber i det daglige samarbejde, 
og har fokus på; respekt for selvbestemmelse, hensyn til integritet, anerkendelse af 
værdighed og omhu for det sårbare liv.

Etik
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De 4 etiske principper
RESPEKT FOR
SELVBESTEMMELSE

HENSYN TIL 
INTEGRITET

ANERKENDELSE AF
VÆRDIGHED

OMHU FOR DET 
SÅRBARE LIV

DET VIL SIGE, DET ENKELTE MENNESKE, 
SÅFREMT DET ER MULIGT, BEVARER MAGTEN 
OVER EGEN TILVÆRELSE OG RETTEN TIL AT 
TRÆFFE EGNE VALG.

DET VIL SIGE, DET ENKELTE MENNESKES 
VÆRDIER, PERSONLIGHED, VÆREN, ØNSKER 
OG MÅL I LIVET RESPEKTERES.

DET VIL SIGE, DET ENKELTE MENNESKE ANSES 
SOM ET UNIKT OG UENDELIGT VÆRDIFULDT 
MENNESKE.

DET VIL SIGE, DET ENKELTE MENNESKE 
SIKRES BESKYTTELSE OG OMSORG.
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Den dialektiske handicapforståelse

Et handicap opstår, når der bliver et misforhold mellem den enkeltes 
forudsætninger og indretningen af omgivelserne. Et handicap kan derfor 
aldrig betragtes som noget statisk, og skal altid ses som et samspil mellem 
det enkelte menneskes fysiske, kognitive og psykosociale forudsætninger 
og indretningen af omgivelserne. Vi skal have fokus på begge dimensioner.
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iHåb & Drømme

Handicap som en dynamisk 
størrelse, set over tid

Fokus på både mestring & 
behov for kompensation

dialektisk handicapforståelse



SAMSPIL

PERSON OMGIVELSER

SAMSPIL MED 
OMVERDENEN

DRIVKRAFT

MOTIVATION

VILJE

FØLELSER

PSYKISK ENERGI

Håb & Drømme

Læring og livsmestring

KLARE MÅL OG
TIDSAFGRÆNSEDE
VIDENSBASEREDE

INDSATSER

INDHOLD

KOGNITIVT

PSYKISK + SOCIALT

FYSISK

LÆRING

Målet er, at borgerne og deres familier 
trives og får styrket muligheden for at 
mestre eget liv bedst muligt. Indsatser 
har fokus på læring og livsmestring og 
bygger på aktuelt bedste viden.
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Hvert center udarbejder for perioden 2019-
2021 en plan for implementering, der blandt 
andet beskriver, hvilken kompetenceudvik-
ling og hvilke læringsrum der etableres for 
medarbejdere og ledere. 

Derudover arbejdes der på at opbygge en 
gruppe af særlige ressourcepersoner, der kan 
undervise, tilbyde faglig sparring og etablere 
læringsforløb efter behov.

Implementeringsplanerne tager afsæt i ”QIF – 
implementering med kvalitet”

Fra vision til virkelighed



HVIS DU VIL VIDE MERE:
Se uddybende materiale og film om fælles fagligt fundament på:
www.aarhus.dk

Du kan også kontakte en lokal leder for mere information
Udarbejdet af Socialforvaltningen, Aarhus kommune, marts 2018

Dette er en kort og enkel udgave af fælles fagligt fundament på voksenhandicapområdet i 
Aarhus kommune. Formålet er at give et hurtigt indblik og lyst til at søge mere viden.

God fornøjelse!


