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BAGGRUND OG FORMÅL

Silkeborg kommune er Danmarks Outdoor 
Hovedstad og har via en kommunal 
masterplan sat nogle konkrete mål for, 
hvorfor og hvordan man via Outdoor 
kan løse de kommunale kerneopgaver 
på velfærdsområdet. 

Projektet ”Bo- og aktivitetstilbud med 
Outdoorprofil” skal ses som en del af 
denne indsats. Projektet blev gennemført 
på 3 institutioner i perioden april 2021 - 
juni 2022.

Det overordnede formål for projektet 
var at inspirere medarbejdere på bo- 
og aktivitetstilbud til at øge brugen af 
uderummet i dagligdagen og skabe 
grundlag for kompetenceudvikling og 
videndeling til gavn for både med-
arbejdere og borgere. 

Projektgruppen bestod af Silkeborg 
Kommunes Socialafdeling, Outdoor 
Institute og Dansk Arbejder Idrætsfor-
bund.

Projektets delmål var at: 
 Ӽ Gennemføre et skræddersyet kur-

susforløb for 3 tilbud i samarbejde 
med DAI 

 Ӽ Udarbejde lokale handleplaner,
som styrker kapacitetsopbygningen 
på hvert tilbud i samarbejde med 
Outdoor Institute 

 Ӽ Skabe grundlag for en målrettet
videndeling og erfaringsudveksling 
på tværs af kommunens bo- og akti-
vitetstilbud på socialområdet 

INSPIRATIONSWORKSHOP I BIRKEPARKEN

Billeder – Birkeparken:
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DE TRE TILBUD 

Aktivitetstilbuddene Kernen  og Blå Gård
Kernen rummer flere dele – Atelieret, Bikuben 1+2, Pavillonen 
og Parkholdet – der har i alt 65 voksne brugere med fysiske 
og psykiske funktionsnedsættelser.  Blå Gård er et aktivitets-
tilbud med fokus på natur og udeliv for 35 voksne udviklings-
hæmmede.

Botilbuddet H.C. Branners Vej 
På H.C. Branners Vej bor 24 unge voksne med psykisk sårbar-
hed i alderen 16 til 40 år.  Det overordnede formål for botil-
buddet er, at det skal være et springbræt for, at beboerne kan 
komme videre i livet og få et selvstændigt og meningsfuldt 
hverdagsliv.  

Botilbuddet Birkeparken 
I Birkeparken bor 12 voksne med psykiatriske og sociale pro-
blematikker i alderen 35-65 år. Birkeparken er en ikke-døgn-
dækkende boform og udfylder således et behov hos borgerne 
for at bo selv og leve selvstændigt kombineret med støttet og 
guidet samvær med andre samt mulighed for at være i me-
ningsfulde fællesskaber. 

03.04.2022 12.10Kort – Krak.dk

Side 1 af 2https://map.krak.dk/print?profile=dk_krak&dname=krak.dk

Start Kejlstrupvej 30, Silkeborg slut Fabriksvej 2, Kjellerup

18 min. (14.8 km)

1.  Start i retning mod nord-vest på Kejlstrupvej, kør 142 m

2.  Drej til højre og fortsæt ad Kejlstrupvej, kør 310 m

3.  Drej til venstre ind på Lupinvej, kør 575 m

4.  Drej til højre ind på Borgergade, kør 290 m

5. Fortsæt ligeud ind på Viborgvej (52), kør 1.8 km

6.  Tag tredje afkørsel i rundkørslen (retning venstre). Kør ind på Nordre Højmarksvej, kør 141 m

7.  Drej til venstre ind på Balle Kirkevej, kør 138 m

8.  Drej til højre ind på H.C. Branners Vej, kør 110 m

03.04.2022 14.30Kort – Krak.dk

Side 1 af 1https://map.krak.dk/print?profile=dk_krak&dname=krak.dk
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DE FIRE INSPIRATIONSWORKSHOPS
Projektet startede med at der blev gennemført et skræddersyet kursusforløb i hvert af de 3 tilbud i 
samarbejde med DAI. Kursusforløbet bestod af 4 workshop. Indhold og formål beskrives herunder. 

Gennem inspirationskurset arbejdede deltagerne med at udvikle eksisterende og nye aktiviteter, 
idéer til forbedring af de fysiske rammer samt idéer til nye samarbejder. Eksempler på dette 
beskrives på de følgende sider. 

Workshop 1
Fælles forståelse/tilgang/
målsætning til bevægelse/ 

idræt/motion
Sundhedsstyrelsens anbe-
falinger om fysisk aktivitet

Formål: 
Bevidstgørelse om brugen 
af de fysiske rammer på 
institutionen i den pæda-

gogiske praksis. 
Nye øjne på samværskul-
turen mellem beboere/

ansatte og beboere/bebo-
ere i uderummet.

Workshop 2
Naturen som ramme for 

bevægelse og trivsel.

Formål:
At give deltagerne viden 
om basis friluftsliv lige 
fra, hvordan man laver 
bål, hvilken påklædning 
kræves, inspiration til 
at bruge udeområdet 

omkring institutionen, fx 
haven eller parken.

Workshop 3
Tilpassede aktiviteter –

pædagogisk idræt

Formål:
At afmystificere begreber 
samt at få et nyt syn og 
viden om inkluderende 

fysisk aktivitet.

Workshop 4
Implementering

Formål:
At bevægelse, motion og 
fysisk aktivitet prioriteres 
-og indgår på lige fod med
andre indsatser/aktivite-

ter på institutionen.
Outdoor-aktiviteter som
brobygger til civilsamfun-
det i Silkeborg kommune
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KERNEN OG BLÅ GÅRD
INSPIRATION FRA WORKSHOPS

BEDRE UDNYTTELSE AF 
EKSISTERENDE RAMMER 

Indretning af haven
 Ӽ Inddele haven i ”rum” 
 Ӽ Større terrasse
 Ӽ Havehus laves til uderum
 Ӽ Bed med køkkenhave, ærter, gulerød-

der, bær

Adgang til haven
 Ӽ Havedør til baghaven, så man ikke skal 

igennem borgernes rum for at komme 
ud

Faciliteter
 Ӽ Gynger, hængekøjer, hygge/slænge-

plads 
 Ӽ Nedgravet trampolin 
 Ӽ We go swing – Kongeågyngen 
 Ӽ Mulighed for udendørs musik

Hjælpemidler 
 Ӽ El-sofacykler
 Ӽ El- cykler til kørestole
 Ӽ El-Kørestolsgynge med siddeplads til 

personalet 
 Ӽ Gyngeskinner til kørestol 

Aktiviteter
 Ӽ Tilplantning af sansestimuli kasser/

urtehave
 Ӽ Brug af motorikbanen 

SAMARBEJDE MED 

CIVILSAMFUNDET

Samarbejde kan f.eks. være omkring fælles 
aktiviteter, hjælp til vedligeholdelse af  
uderum eller frivilliges tilbud om 
aktiviteter med Kernens brugere.

Institutioner
 Ӽ Børnehaver
 Ӽ Skoler
 Ӽ Oase højskolen
 Ӽ Alhuset Kjellerup

Klubber
 Ӽ Petangue-klubben
 Ӽ Seniorklubber
 Ӽ Kjellerup Håndboldklub
 Ӽ Kjellerup cykelklub
 Ӽ Spejder 
 Ӽ Vandrelaug 

Butikker
 Ӽ Genbrugsbutikker – fx tilbyde hjælp til 

vareopdeling  

BRUGERE AF KERNEN PÅ TUR
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BEDRE UDNYTTELSE AF 
EKSISTERENDE RAMMER 

Indretning af haven
 Ӽ ”Rum” i haven vha. afskærmning 
 Ӽ Skabe hyggekrog i ”gården” 
 Ӽ Elektrisk lys udendørs

Faciliteter 
 Ӽ Udendørs motionsområde med nye/

flere redskaber 
 Ӽ Sansehave / bærhave (tættere på ind-

gang) 
 Ӽ Flere udendørs siddepladser 
 Ӽ Shelter  
 Ӽ Skaterpark, basket kurv, kurv til disc-

golf  
 Ӽ Lys og klapstole til bålhytten 
 Ӽ Bænke/borde omkring bålsted 
 Ӽ Vandtilslutning til drivhuset 
 Ӽ Cykler

INTERNT SAMARBEJDE 

Personale
 Ӽ Frigivelse af timer til aktiviteter i dag-

grupperne
 Ӽ Flere personaler til fællesaktiviteter, 

både i og udenfor huset = tryghed = 
større deltagelse

 Ӽ Mere personale til torsdagsmotion = 
sjovere for alle

 Ӽ Vidensdeling af kompetencer
 Ӽ Få fagligheder i spil
 Ӽ Byd ind med interesser og personlige 

kompetencer
 Ӽ Økonoma, etablering af madgruppe

Beboere
 Ӽ Beboere skal være mere med i planlæg-

ningen og aktiviteten
 Ӽ Tydelig ansvarsfordeling mellem perso-

nale og beboere
 Ӽ Beboerstyrede aktiviteter 

H.C. BRANNERS VEJ
INSPIRATION FRA WORKSHOPS

SAMARBEJDE MED 
CIVILSAMFUNDET

Institutioner
 Ӽ Balleskolen: luciaoptog, brass-band, 

låne musiklokale
 Ӽ Efterskoleforestilling
 Ӽ Den kreative skole
 Ӽ Børnehave
 Ӽ Plejehjem

Foreninger
 Ӽ Lokalt foreningsliv og idræt
 Ӽ Idræt om dagen. Sind
 Ӽ Kontakt til Kajakklubben/kano
 Ӽ Invitere spejdere til at lave bål i 

bålhytten
 Ӽ Mænds mødested
 Ӽ Spille fodbold i klub
 Ӽ Dilemma: balancen mellem aktiviteter i 

huset vs. beskæftigelse/aktiviteter uden 
for huset

Kirken
 Ӽ Balle sogn: sang og lignende

Pop up arrangementer
 Ӽ Sankthans
 Ӽ Julelys
 Ӽ Valgdebat
 Ӽ Mærkedage i byen

HAVE VED H.C. BRANNERSVEJ
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UDARBEJDELSE AF HANDLEPLANER
En lokal outdoor-handleplan er et 
redskab, der kan være med til at un-
derstøtte en systematisk og strategisk 
dialog mellem medarbejdere og ledere 
på et givent tilbud. 
  
Ved hjælp af handleplanen kan tilbud-
det målrette og prioritere konkrete 
aktiviteter og sikre den ønskede effekt. 
Handleplanen kan desuden give anled-
ning til mere overordnede drøftelser 
som fx kompetenceudvikling, samar-
bejde med eksterne aktører, deltagelse 
i netværk eller andet. 
 

Den konkrete handleplansmodel inde-
holder felterne Mål, Tegn, Virksomme/
Nye indsatser samt en Parkeringsplads, 
hvor man kan skrive noter, der ikke 
umiddelbart bliver en del af handlepla-
nen. Til hver af de 3 førstnævnte felter 
er der formuleret nogle hjælpe-spørgs-
mål, der kan understøtte samtalen og 
udløse nogle konkrete svar. 
 
I projektet ”Bo- og aktivitetstilbud med 
Outdoorprofil” har man bl.a. haft fokus 
på struktureringen af konkrete Out-

door-initiativer. Her var handleplans-
processen med til at skabe et fælles 
afsæt og en øget opmærksomhed på 
mål og tegn for de konkrete aktiviteter, 
og de færdig udviklede handleplaner 
blev brugt til en løbende kvalificering af 
institutionens tilbud til borgerne. 
 
På næste side beskrives det, hvordan 
der kan arbejdes med handleplan-mo-
dellen.

HANDLEPLANWORKSHOP PÅ H.C. BRANNERSVEJ
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Borgerinddragelse Makkerskaber  
f.eks. andre sundhedstovholdere  

Tidsplan 
Opstart og evaluering 

OPSTART

Indled samtalen med en kort drøftelse 
af jeres fundament for handleplanen. 
Hvad er jeres behov, særlige styrker, 
og hvad synes I fungerer særlig godt 

MÅL 

Formuler de mål, I gerne vil opnå med 
den valgte indsats. Det kan både være 
mål for borgerne, for fagpersonalet 
eller ledelsen. Vær realistisk men også 
ambitiøs. 

1
VIRKSOMME/NYE INDSATSER 

Beskriv en nuværende aktivitet eller 
en ny aktivitet, der understøtter 
jeres formulerede mål. Hvad består 
aktiviteten af, hvordan gør I og hvad 
kræver det?”

2

TEGN

Aftal, hvad I vil se efter, når I skal finde 
ud af, om I er på vej mod jeres mål. 

Der kan være tale om konkrete tegn 
som fx borgerens eller medarbejderens 
tilkendegivelse og engagement/
deltagelse i aktiviteten, smil og grin. 

Tegnene kan også være mere abstrakte 
såsom oplevelse af trivsel, arousal, 
mindre stresset adfærd, mindre 
udadreagerende adfærd mm.

3

PARKERINGSPLADSEN

På parkeringspladsen kan I notere ting, 
der er relevante, men som ikke bliver 
en del af jeres handleplan lige nu. 

P

UDARBEJDELSE AF HANDLEPLANER
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EKSEMPEL PÅ HANDLEPLAN
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Billeder – Birkeparken:

INSPIRATIONSWORKSHOP I BIRKEPARKEN

EVALUERING

At ændre en daglig praksis på et bo- 
eller aktivitetstilbud er sjældent noget, 
der sker på én gang. Forandringer skal 
modnes og give mening for ledelse og 
medarbejdere. 

I udvikling af en outdoor-profil 
oplevede medarbejderne gennem 
de fire workshops at få fælles viden, 
erfaring og inspiration i forhold til 
udendørs aktiviteter, og samtidig blev 
de opmærksomme på vigtigheden 
af, at aktiviteterne er forankret i en 
faglig refleksion og er tilpasset til den 
specifikke målgruppe. 

Disse erfaringer og opmærksom-
heder blev samlet op i handleplan-
workshoppen, hvor deltagerne 
konkretiserede aktiviteternes faglige 
perspektiv og relaterede det til 
borgernes muligheder og udfordringer. 

For at evaluere processen blev lederne 
af de deltagende tilbud interviewet 
med fokus på:

• Tilbuddets baggrund for at deltage i
processen

• Deltagernes oplevelse af processen
• Implementeret af erfaringer fra

processen i dagligdagen
• Inspiration fra de deltagende tilbud

til andre tilbud
• Videreudvikling af outdoor på

tilbuddet

De tre ledere oplever alle, at processen 
har inspireret til nye aktiviteter og 
bidraget til en øget faglig bevidsthed i 
forhold til at lave aktiviteter udendørs 
med tilbuddets specifikke målgruppe.

På de følgende sider beskrives 
tilbuddenes baggrund for deltagelse 
i projektet samt citater vedrørende 
evaluering af inspirationskursus og 
handleplanworkshop.
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i flere år været en del af projektet 
’Sundhed for alle’, der havde fokus på 
at øge sundhed og trivsel for vores 
målgruppe. 
Vi har et ungt segment af borgere her 
på H.C. Brannersvej, så vi er optaget 
af, at de kommer godt i gang med livet. 
Det betyder også at komme i gang 
med at bruge kroppen. For vi ved jo, at 
der er sammenhæng mellem krop og 
psyke. 
Vi har altid haft fokus på fysisk aktivitet 
og stimulering af sanser, og det giver 
god mening at koble det til udeliv. 
Vi var i gang med at bruge vores 
uderum før processen, f.eks. til 
boldspil. Vi havde allerede anlagt 
bålhytten og var i gang med at etablere 
forskellige rum. Og vi har altid gået 
ture. 

Botilbuddet Birkeparken
Vi har nogle gode udendørsarealer 
ved Birkeparken og har adgang til 
nærliggende naturområder, og vi 
havde i forvejen en bålplads og var 
vant til at gå ture. Så jeg syntes, at det 
ville være spændende at sætte fokus 
på at lave flere udendørs aktiviteter.

BAGGRUND FOR TILBUDDENES DELTAGELSE

Baggrunden for tilbuddenes interesse 
for at udvikle en outdoor-profil var dels 
deltagelse i de tidligere projekter ’Liv i 
sundhed’ og ’Sundhed for alle’, og dels 
at tilbuddene har adgang til udearealer 
med mulighed for en række forskellige 
aktiviteter. Herunder beskriver lederne 
på de tre tilbud afsæt for tilbuddenes 
deltagelse. 

Aktivitetstilbuddene Kernen 
og Blå Gård
Vores deltagelse i projektet udspringer 
af projektet ’Liv i sundhed’. Vi har arbej-
det med udendørs aktiviteter i mange 
år, og tilbuddenes medarbejdere 
er generelt gode til både at udvikle 
nye aktiviteter og holde fast i mange 
aktiviteter, som vores borgere kender. 
Kernen har 2-3 tønder land, som Kjel-
lerup Kommune opkøbte før struktur-
reformen i 2007, så vi har gode fysiske 
rammer, og det motiverer både medar-
bejdere og borgere til at komme ud.

Botilbuddet H.C. Brannersvej
Projektet opstod, fordi vi i 
Socialafdelingen – som en del af 
Outdoor-hovedstaden - snakkede 
om, hvad vi kunne gøre for at fremme 
udeliv for vores målgruppe.  Vi har 

BRUGERE AF KERNEN PÅ TUR



17

EVALUERING AF INSPIRATIONSKURSUS

IKKE FOKUS PÅ BEBOERDELTAGELSEIKKE FOR VORES MÅLGRUPPENYE AKTIVITETER

MANGLENDE OVERFØRBARHED

Vi havde lagt op til, at kursusforløbet med DAI 
var et fælles læringsforløb mellem beboere 
og medarbejdere. På det første modul var 
der kæmpestor tilslutning fra beboerne, og 
jeg havde prioriteret at alle medarbejdere 
skulle deltage, så forløbet var noget, vi var 
sammen om. 

Gennem forløbet oplevede vi et markant 
frafald fra vores beboere, og det var 
ærgerligt, for det var meget værdifuldt for 
udbyttet af forløbet, når de deltog. Men 
dialogen og øvelserne var ikke tilpasset vores 
målgruppe. Det var primært de konkrete 
aktiviteter, beboerne kunne være med til, - vi 
havde f.eks. en god sansetur.  I oplæggene 
blev det mere medarbejderrettet. 

Vores målgruppe har svært ved at høre 
meget på en gang og at blive afkrævet 
direkte svar. I første modul arbejdede vi i små 
grupper, og det fungerede godt. På andet 
modul startede vi i en fælles rundkreds, 
hvor vi stod længe, og hvor man skulle høre 
hinanden fremlægge. Det var egentlig en god 
øvelse, men ikke for vores beboere. Vi har 
bagefter overvejet, hvordan vi kunne have 
målrettet forløbet mere ift. vores beboere, - 
kunne vi have klædt DAI bedre på i forhold til 
det?

Leder af H.C. Brannersvej

Vi oplevede at workshop-forløbet ikke 
passede så godt til vores borgere, der 
har tunge handicaps og ofte har brug for 
hjælpemidler som f.eks. en kørestol. De 
medarbejdere, der deltog i forløbet, syntes at 
det var inspirerende, men vi havde svært ved 
at omsætte forløbets aktiviteter til noget, vi 
kunne lave sammen med vores borgere. Vi fik 
dokumentation for det, vi altid har vidst, - at 
det er sundt at lave udendørs aktiviteter.

Leder af Kernen og Blå Gård

Vi har fået nogle nye aktiviteter med os fra 
forløbet, bl.a. nogle aktiviteter med fokus 
på sanserne (f.eks. ’gå mindful’). Vi har også 
lavet et årshjul med forskellige aktiviteter. 
Derudover har vi fået anlagt en krolfbane 
med hjælp fra DAI, og vi har købt forskelligt 
udstyr, bl.a. til diskgolf. Vi er blevet inspireret 
til at lave nye typer af sansestimulerende 
aktiviteter, og f.eks. blev der lavet skattejagt til 
en motionstorsdag. Så vi er blevet inspireret 
til at lave nogle andre aktiviteter end dem, vi 
plejede at lave. Tænkningen bag aktiviteterne 
havde vi i forvejen.

Leder af H.C. Brannersvej

Det var vanskeligt for medarbejderne at 
komme fra en travl hverdag med en masse 
faglige overvejelser til et workshop-forløb, 
som de oplevede som at ’nu skal vi lege’. 
Medarbejderne var ret skeptiske overfor 
det, fordi de ikke umiddelbart kunne se, at 
aktiviteterne kunne bruges sammen med 
vores målgruppe. Mange af aktiviteterne var 
mere målrettet institutioner med borgere 
med et andet funktionsniveau. Så det tog 
noget tid for medarbejderne at se meningen 
med aktiviteterne. 

Leder af Birkeparken

DET BEHØVER IKKE VÆRE SVÆRT

Vi har fået en større bevidsthed om, at 
outdoor ikke kun er kajakture og den slags. 
Det kan også være at tænde et bål ude på 
terrassen. Så det behøver ikke at være svært 
eller tidskrævende. 

Leder af Birkeparken
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EVALUERING AF HANDLEPLANWORKSHOP

ET FAGLIGT PERSPEKTIV 
PÅ AKTIVITETERNE

Vi har primært brugt handleplanen til at 
beskrive eksisterende aktiviteter og i mindre 
grad til at udvikle nye aktiviteter. Vi er også 
begyndt at bruge handleplan-skabelonen på 
aktiviteter, der ikke er outdoor, f.eks. musik-
aktiviteter. Vi har arbejdet med handleplaner 
på fællesmøder, hvor alle medarbejdere har 
deltaget. Handleplan-skabelonen fungerer 
rigtig godt som redskab til at konkretisere og 
dokumentere aktiviteternes faglige perspektiv, 
- den er et godt udgangspunkt for fælles
faglige snakke om aktiviteterne.

Leder af Kernen og Blå Gård

Handleplan-workshoppen var super god. 
Det var dejligt, at vi ikke skulle snakke det 
ihjel, - det handlede om at komme i gang 
med at gøre noget. Min oplevelse er, at 
medarbejderne var glade for at stoppe op og 
blive bevidste om, hvad det er, vi gør. 

Leder af H.C. Brannersvej

REFLEKSION OG HANDLING

FAGLIGT OG MENINGSFULDT

Det var egentligt først da vi nåede til 
handleplanworkshoppen, at det begyndte 
at give god mening for medarbejderne. 
Handleplanerne gav mening til aktiviteterne 
ved at koble dem til medarbejdernes 
didaktiske overvejelser og til beboernes 
konkrete muligheder og udfordringer. Her 
blev medarbejdernes faglighed bragt i spil, 
og det har medført en større bevidsthed og 
metodik i forhold til at planlægge en aktivitet.

Leder af Birkeparken

IKKE FOKUS PÅ BEBOERDELTAGELSE

Det ville have været spændende, hvis 
beboerne også havde været med til work-
shoppen. Det ville f.eks. have været meget 
relevant at arbejdet med handleplaner 
i forbindelse med årskalenderen, hvor 
beboerne også var med. Vores beboere 
er meget kreative, så det ville have været 
værdifuldt med deres input i arbejdet. 

Leder af H.C. Brannersvej
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IMPLEMENTERING OG FORANKRING

Billeder – Birkeparken: 

 

 

 

 

BRUGERE AF KERNEN PÅ TUR

I evalueringsinterviewet blev lederne af de tre tilbud spurgt, hvordan erfaringerne 
fra forløbet bliver implementeret i dagligdagen på tilbuddet, og om leder og 
medarbejdere oplever, at de kan inspirere andre bo- og aktivitetstilbud på baggrund 
af forløbet. 

På de følgende sider vises citater vedrørende implementering og inspiration til 
andre tilbud.

Andet foto
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IMPLEMENTERING AF ERFARING FRA PROCESSEN

FAGLIG BEVIDSTHED

Jeg ved ikke, om vi laver flere aktiviteter nu, 
end vi gjorde før forløbet, men vi har en 
større faglig bevidsthed om, hvorfor vi laver 
de enkelte aktiviteter. 

Leder af Birkeparken

FÆLLES SPROG

Vi oplever, at de udendørs aktiviteter taler 
godt ind i de kvalitetsmål, vi skal arbejde med, 
og jeg synes, at vi er ved at få et fælles sprog 
om outdoor på tværs af Socialafdelingen.  

Leder af Kernen og Blå Gård

OUTDOOR-DAG OG OUTDOOR-EKSPERT

Vi holdt sidste år en fælles outdoor-dag for 
vores borgere, som var en stor succes. Og 
nogle medarbejdere – bl.a. én her fra Kernen 
- er blevet uddannet outdoor-ekspert. 

Leder af Kernen og Blå Gård

UDBYTTE AF AKTIVITETERNE

Vi har arrangeret vinterbadning med stor suc-
ces. Vi har en beboer, der er meget syg. Hun 
begyndte at vinterbade og kunne derigennem 
begynde at mærke sig selv.

Leder af H.C. Brannersvej

TIDEN ER EN UDFORDRING

Vi har haft meget travlt siden handleplan-
workshoppen, så vi har ikke fået fulgt så 
meget op på den. Men vi snakker om at 
lave handleplaner for nogle flere af vores 
faste aktiviteter. Det er mest tiden, der er en 
udfordring for at arbejde videre med dem.

Leder af H.C. Brannersvej

SMÅ SKRIDT AD GANGEN

Vi har igangsat nye aktiviteter, men det er 
vigtigt her hos os, at vi tager små skridt ad 
gangen. En af mine medarbejdere foreslog, at 
vi skulle tilbyde beboerne at vinterbade, men 
efter at have snakket det igennem er vi endt 
på at starte aktiviteten som sommersopning.

Leder af Birkeparken
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INSPIRATION TIL ANDRE TILBUD

I forbindelse med projektet ’Liv i sundhed’ blev 
der udpeget en sundhedstovholder i hvert bo- 
og aktivitetstilbud, og nogle gange om året 
mødes tovholderne til netværksmøder. På det 
seneste netværks-møde fortalte vores sund-
hedstovholder om handleplanerne. 

Leder af Kernen og Blå Gård

SUNDHEDSTOVHOLDERE

Jeg tror, at vi kan inspirere andre institu-tioner 
med, at det ikke behøver at være svært at lave 
aktiviteter udendørs. At gå ud og tænde et 
bål er ikke svært. Eller at gå en tur og lytte til 
bladene. Sommetider tror vi, at vi skal gøre en 
hel masse, men der skal tit ikke så meget til.

Leder af H.C. Brannersvej

DET ER IKKE SÅ SVÆRT

Medarbejderne her er gode til at sige ’så gør 
vi det’ og holde fast i det. Det handler om 
prioritering. De dage hvor der er arrangeret 
en aktivitet udendørs, planlægger vi ikke alt 
muligt andet. Så vi bakker det op. Det kan vi 
godt inspirere andre med.

Leder af H.C. Brannersvej

PRIORITERING

Vi kan godt inspirere aktivitetstilbud fra andre 
kommuner, men jeg synes, at det lokale 
samarbejde mellem institutioner skaber størst 
værdi. Langt de fleste af vores borgere bor på 
et botilbud, og vi vil meget gerne inspirere de 
botilbud til udendørs aktiviteter. Vi har et godt 
samarbejde med botilbuddene omkring vores 
borgere, men oplever at botilbuddene har 
udfordringer ift. udendørs aktiviteter, - bl.a. 
manglende ressourcer og mange andre fokus.

Leder af Kernen og Blå Gård

SAMARBEJDSPARTNERE

Jeg er leder af 3 andre bofællesskaber udover 
Birkeparken, og måske kan outdoor-fokus 
bredes ud der, men der er andre ting, der pt. 
er mere presserende. Lige nu har vi ledige 
stillinger, som vi ikke må besætte, så mine 
medarbejdere løber stærk og har ikke tid til at 
være ambassadører for outdoor-aktiviteter, 
og der er heller ikke tid på de andre bofælles-
skaber til at sætte udvikling i gang. 

Leder af Birkeparken

MANGEL PÅ TID OG RESSOURCER
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De tre ledere ser forskellige behov, mu-
ligheder og udfordringer i forhold til at 
udvikle institutionernes outdoor-profil.

AKTIVITETSTILBUDDENE KERNEN 
OG BLÅ GÅRD
Fysiske rammer
Vi vil gerne vil underopdele nogle af 
vores uderum, - skabe ’rum i rummet’. 
Men dels koster det penge at etablere 
og vi færre ressourcer end tidligere, og 
dels har vores borgere andre behov 
end tidligere, - de har sværere handi-
caps og har mere brug for hjælpemid-
ler som f.eks. kørestole. Vores outdoor 
faciliteter er dårligt tilgængelige for 
vores multihandicappede borgere.
Samarbejder
Den vigtigste udvikling af outdoor er 
nok at udvikle flere samarbejder om-
kring det. Det kan være samarbejde 
med lokalsamfundet her i Kjellerup, 
samarbejde mellem os og andre in-
stitutioner samt samarbejde på tværs 
af Socialafdelingen og Sundheds- og 
omsorgsafdelingen.
Vi har allerede i dag samarbejde med 
lokalsamfundet, bl.a. Oasehøjskolen, 
børnehaver, dagplejere, petanque-spil-
lere. Derudover svinger Krabbes grøn-
ne ring - et offentligt stiforløb rundt om 
Kjellerup - ind gennem vores park.

Vi vil gerne opbygge flere lokale samar-
bejder, - f.eks. har plejehjemmet nogle 
cykler, som vi gerne vil låne, så frivilli-
ge kan cykle ture med vores borgere. 
Samarbejdet med lokalsamfundet er 
meget personafhængigt, - det er vigtigt, 
at vi har medarbejdere, der bor her i 
Kjellerup og kan formidle kontakt.
Vi vil også gerne opbygge et tættere 
samarbejde med de bosteder, hvor 
vores borgere bor, så vi kan understøt-
te sammenhæng i de tilbud, borgerne 
modtager og de aktiviteter, de bliver 
inviteret ind i.

BOTILBUDDET H.C. BRANNERSVEJ
Aktiviteter
Mængden af udelivs-aktiviteter har et 
godt niveau nu i forhold til vores drift. 
Vi skal løbende udvikle vores aktivite-
ter, men niveauet skal ikke øges.
Fysiske rammer
Vores fysiske rammer er rigtig gode, så 
vi har ikke nogen store projektønsker.  
Vi overvejer pt, om vi skal have nogle 
udendørs motionsredskaber eller om 
vi skal arbejde mere med sanser uden-
dørs. 
Saunaordning
Beboerne har ikke så mange penge, så 
mange har ikke råd til saunaordningen 

i forbindelse med vinterbadning. Vi vil 
gerne give dem mulighed for at få den 
fulde oplevelse med både badning og 
sauna, så vi er pt. ved at undersøge, 
om vi kan finde fondsmidler til at dæk-
ke saunaordningen. 
Samarbejde med andre aktører
Vi overvejer flere samarbejder med 
lokale foreninger, så de kan lave akti-
viteter her, f.eks. et yogahold. På den 
anden side vil beboerne gerne deltage 
i aktiviteter ’ude i verden’. F.eks. har vi 
nogle årskort til IF Silkesind, der er en 
idrætsforening for psykisk sårbare i 
Silkeborg Kommune.
Ønske til Outdoor Institute
Kunne man forestille sig, at Outdoor 
Institute en gang imellem sender os 
inspiration til en ny aktivitet, der passer 
til årstiden (’Månedens forstyrrelse’)? 

BOTILBUDDET BIRKEPARKEN
Vores udendørs aktiviteter skal videre-
udvikles, men vi skal tage små skridt ad 
gangen. Vi har f.eks. lige købt en pavil-
lon til bålstedet på terrassen, og jeg har 
givet grønt lys til indkøb af nogle flere 
udendørs spil, der kan understøtte 
fællesskab og bevægelse. 
Vi er pt. ikke i gang med udviklingsiniti-
ativer i forhold til fysiske rammer eller 
samarbejder med andre aktører.

VIDEREUDVIKLING AF OUTDOOR-AKTIVITETER
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ANBEFALINGER

På baggrund af erfaringer fra inspirationskursus, handleplanworkshop og evaluering af 
forløbet, har vi i projektgruppen tre anbefalinger til andre bo- og aktivitetstilbud, der vil 
arbejde med at udvikle en outdoor-profil.

Det er efterhånden veldokumen-
teret, at natur og andre grønne 
områder er en væsentlig ressource 
for menneskers fysiske, mentale og 
sociale sundhed. 

Det er derfor relevant at fokusere 
på udvikling og afprøvning af 
outdooraktiviteter, der er med 
til at skabe en gavnlig relation 
imellem borgeren og naturen som 
ressource.

MENNESKE OG NATUR

Den faglige dialog er med til at 
udvikle og forankre konkrete 
aktiviteter og selve outdoorkulturen 
på det enkelte tilbud. 

Dialogværktøjet ”Handleplanen” 
er et godt redskab til at konkre-
tisere og strukturere aktiviteternes 
faglige perspektiv og relaterer 
dem til beboernes muligheder og 
udfordringer. 

ET FAGLIGT PERSPEKTIV

Socialafdelingens tilbud er rettet 
mod en meget bred målgruppe, 
der kan have forskellige typer af 
funktionsnedsættelser. 

Derfor er det vigtigt at fagpersonalet 
får den inspiration, der er relevant 
og kan tilpasses til borgernes behov 
og muligheder på det respektive 
tilbud.

MÅLGRUPPEN 

!! !
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