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Gennem alle år har medarbejdere og ledere på 

Kofoedsminde stræbt efter at gøre deres bedste. 

Ind  i mellem løfter vi os op og spørger os selv, 

om vi kan løse vores opgave på en anden måde, 

måske lidt bedre.  

Vores nye og fælles praksis er båret af stærkt øn-

ske fra medarbejdere og ledere om at finde et 

tydeligere og mere fælles fokus. Gennem et år 

har vi derfor arbejdet med at sætte ord på den 

praksis og det grundlæggende afsæt, som vi tror 

på, og som kan skabe gode resultater. 

Vores opgave er at tage vare på de borgere, som 

er anbragt på Kofoedsminde. I den tid, de har 

deres hjem her, skal vi sammen finde den vej, 

som hjælper den enkelte til at kunne mestre sit 

liv bedre. Vi tror, vi kan løse den opgave 

på en måde, som udløser tydeligt færre 

konflikter, end vi har set før. Og det har 

vi alle sammen brug for!   

Kofoedsmindes nye og fælles praksis 

begynder vi at implementere fra efter-

året 2018 i en rullende proces. Under-

vejs lærer vi af de erfaringer, som imple-

menteringen giver os.  

Jeg er taknemmelig for og stolt over, at 

mere end 50 medarbejdere og ledere 

har deltaget aktivt i arbejdet med at ud-

vikle vores nye og fælles praksis. Tak for 

indsatsen. Nu glæder vi os til at føre de 

gode intentioner ud i livet. 

 

 

 

Kay Jokil 

Forstander  

Kofoedsminde sommeren 2018 

 

 

"Vores nye og fælles  

tilgang og praksis er båret  

af et stærkt ønske fra 

medarbejdere og ledere 

om at finde et tydeligere 

og mere fælles fokus."  



 



 

Beboere på Kofoedsminde, er udviklingshæmmede  

og har begået alvorlig personfarlig kriminalitet –  

personen er vurderet uegnet til afsoning i fængsel,  

og har fået en anbringelsesdom.  

Det betyder, at Kofoedsmindes beboere på nogle  

områder adskiller sig markant fra beboerne på andre 

bosteder for udviklingshæmmede. Det stiller store  

krav til det pædagogiske behandlingsarbejde.  

Ny fælles tilgang og praksis er vores svar på denne  

opgave. Det har vi udviklet i en proces, vi kalder for 

Kofoedsminde-modellen. 



Formål, 
opgave og 
resultater 
 

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne udviklings-

hæmmede, som har fået en dom, eller som er idømt en for-

anstaltning i et åbent eller sikret miljø. 

Kofoedsmindes formål. Vi er en landsdækkende institu-

tion, der kan huse dømte udviklingshæmmede og begrænse 

deres adgang til offentligheden, sådan som deres dom fore-

skriver. De anbragte har krav på et tilbud efter serviceloven  - 

og med et perspektiv, der om muligt øger den enkeltes evne 

til at mestre sit liv med mulighed for at kunne leve og bo un-

der mindre restriktive og krævende rammer. 

Kofoedsmindes opgave er derfor at skabe et sammen-

hængende og helhedsorienteret tilbud til den enkelte, som 

på den ene side skærmer offentligheden mod personen, og 

som på den anden side alligevel bedst muligt støtter den en-

kelte i at kunne opnå en bedre evne til at mestre sit liv uden 

tilbagefald til vold, trusler og kriminalitet. 

Kofoedsmindes ønskede resultater afspejler begge 

ben i formålet i samtidighed.  

På den ene side skal der være præcis det mål af restriktioner 

og sikkerhed omkring i den enkelte, som dennes dom fore-

skriver – men hverken mere eller mindre. Resultatmålene 

skal derfor rumme såvel den generelle sikkerhed på hele Ko-

foedsminde som varetagelsen af opgaven i forhold til hver 

enkelt beboer. 

På den anden side skal den sociale og pædagogiske opgave i 

forhold til hver enkelt beboer løses på en måde, som giver de 

bedste muligheder for, at beboeren kan blive bedre til at me-

stre sit eget liv og få større mulighed for at kunne leve og bo 

under mindre restriktive rammer.  

Vores resultatmål bør derfor afspejle, hvordan vi løser disse 

opgaver på tre niveauer – et samlet niveau, et afdelingsni-

veau og er individniveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"… at kunne mestre sit liv 

uden tilbagefald til vold, 

trusler og kriminalitet…" 



De  
aktuelle  
vilkår 
 
Straffeloven definerer, hvornår en beboer, som har begået 

en kriminel handling, kan dømmes til anbringelse på Kofoeds-

minde. Tolkningen af hvornår en beboer kan henvises til Ko-

foedsminde, ligger uden for Kofoedsmindes indflydelse. 

Serviceloven definerer hovedlinierne for det tilbud, som 

Kofoedsminde skal levere. ”Formålet … er at opretholde be-

boerens livskvalitet gennem kontakt, tilbud om samvær, om-

sorg og pleje. … der ydes en helhedsorienteret indsats afpas-

set den enkeltes særlige behov, og at dennes sociale og per-

sonlige funktion vedligeholdes, eller om muligt forbedres.”   

Stedet. Kofoedsmindes bygninger er ikke altid hensigtsmæs-

sige i forhold til at kunne yde den bedst mulige helhedsorien-

terede indsats. Men den givne ramme i dette udviklingsarbej-

de er Kofoedsminde, som det tager sig ud ved praksisprojek-

tets start.  

Ressourcer. Udgangspunktet for Ny fælles tilgang og prak-

sis er Kofoedsminde 2018 med de økonomiske og personlige/

faglige ressourcer, som er til stede.  

Samarbejdet med handlekommunen. Den sociale 

opgave på Kofoedsminde løses med afsæt i den handleplan, 

som den anbragtes handlekommune skal varetage. Handle-

planen får derfor en central rolle for den daglige praksis. 

Handleplanen udstikker en række mål for den anbragte. Det 

er mål, som er helt centrale for den pædagogiske behand-

lingsindsats. Disse mål understøttes af personlige mål og del-

mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...handleplanen får derfor 

en central rolle for den  

daglige praksis…"  



"Vores faglighed hviler jo på nogle grund-

læggende værdier. Et menneskesyn og en 

forståelse af, hvordan du kan udvikle dig 

som individ. Det er ikke bare en overfrakke 

vi tager på, når vi møder på arbejde."  
Deltager i udviklingsgruppen 



Beboeren er et unikt individ 

Beboeren er ikke statisk og upåvirkelig. Hver person har en 

unik historie, egne evner og egne begrænsninger. Vi anerken-

der individet, som det er og fremtræder. 

 

Vi forstår personen i sin historie og fortælling 

Individet eksisterer med og i en historie og et historisk net-

værk af familie og andre personer. Fortællingen om personen 

og disse relationer er med til at definere individet og optages 

i personens egen fortælling om sig selv. Egenfortællingen er 

en af de centrale adgangsveje til at udvikle personens mulig-

heder.  

 

Vi forstår personen i sammenhæng 

Vi vil se mennesket og dets handlinger i sammenhæng med 

andre mennesker (medarbejdere, andre beboere, venner, 

pårørende, myndighedspersoner), og med et behov for social 

sammenhæng og samtidig påvirket af sin sammenhæng med 

mennesker og systemer i givne situationer.  

 

Vi søger personens ressourcer 

Beboere, som har levet store dele af deres liv i institutions-

miljøer, bliver ofte kun set som problembærere. Den formelle 

og skriftlige historik har fokus på beboerens begrænsninger 

og risici.  

Det kan skabe en adfærd omkring personen, som er med til at 

holde beboeren fast i en lav grad af mestring af eget liv. Vi 

ønsker at se hele personen og at fokusere mulige ressourcer 

som en vej til øget glæde og mestring i personens liv.  

 

Vi ønsker relationer og samarbejde 

At kunne mestre sit eget liv forudsætter deltagelse og ansvar. 

Derfor er det afgørende, at institutionen ikke afskærer bebo-

eren fra indflydelse på eget liv. Tværtimod ønsker vi, at bebo-

eren systematisk er med til at udvikle, planlægge og beslutte 

flest mulig forhold i sit eget liv. Et sådant samarbejde mellem 

beboer og medarbejder kræver tillid, og at beboeren oplever 

en holdbar og god relation. Samarbejdet baseres på den gode 

relation, og det er sammen to af de afgørende forudsætnin-

ger for det pædagogiske behandlingsarbejde. 

 

Vi vil have et ikke-voldeligt miljø 

Langt de fleste trusler og voldshandlinger er udtryk for den 

tvangsanbragtes afmagt og frustration. Vi ønsker en praksis, 

hvor der er færrest mulige anledninger til, at beboerne og 

medarbejderne skal opleve ukontrollabel afmagt og frustrati-

on.  

 Beboeren skal mødes, behandles og respekteres som indi-

vid (ingen kollektiv afstraffelse og regulering) 

 Beboeren tilbydes deltagelse og medbestemmelse 

 Beboeren skal tilbydes værdifulde relationer 

 Beboeren skal mødes med en low arousal adfærd 

 

Professionel monitorering 

Parallelt med vores anerkendende praksis, registrerer vi lø-

bende beboerens trivsel, både når den er tiltagende, og når 

den er aftagende. Den løbende registrering og de opsamlede 

data på såvel positiv som negativ udvikling er et vigtigt red-

skab for at kunne justere indsatsen i forhold til beboeren. 

Afsættet,  
vores  
platform 



Praksis omfatter alle forhold og handlinger, vi selv er ansvarli-

ge for, og som påvirker hverdagen for beboeren. Lige fra ad-

ministrative tiltag, vagtplaner og indretning af lokaler til sam-

arbejdet med beboeren om personlige mål. Derfor er praksis 

også en vanskelig og kompleks størrelse, som man ikke kan 

lave en manual for.  

Derimod kan vi føre en vedvarende diskussion af vores sam-

lede praksis med fødderne solidt plantet i vores fælles afsæt. 

At opretholde en faglig refleksion er afgørende for at udvikle 

og forbedre praksis.  

 

En systematisk og målbar indsats 

Den fælles praksis er også en praksis, der kan måles. Den 

hviler på en række værdier og anerkendte tilgange, og den 

udmøntes i hverdagen med afsæt i beboerens handleplan. 

Praksis folder sig ud i et felt, hvor der er en række mål og 

delmål knyttet til beboeren, og en række tilgange og forståel-

ser knyttet til medarbejdernes pædagogiske indsats.  

Vi ønsker at monitorere praksis i forhold til den enkelte bebo-

er og i forhold til Kofoedsmindes afdelinger og på tværs af 

afdelingerne. 

Monitoreringen vil vi udvikle, så den afspejler både de mål og 

delmål, der er knyttet til beboeren, og de tilgange og forståel-

ser, som er knyttet til praksis. Her er mål og delmål primære, 

medens tilgange, forståelser og metoder er værktøjer i arbej-

det med at udvikle beboeren i retning af mål og delmål. Beg-

ge dele skal monitoreres. 

 Det betyder, at der i forhold til den enkelte beboer skal 

lægges en plan (som løbende revideres), og at den skal 

rumme alle de elementer, som den fælles praksis er base-

ret på: Individuel hensyntagen, Samarbejde og medindfly-

delse, Egenfortælling, Bevidst brug af relationer, Ressour-

ceorientering m.v. 

Planen er retningsgivende for arbejdet i hverdagen, både 

Hjemme og Ude. Den regulerer også, hvordan arbejdet i for-

hold til beboeren vægtes de to steder.  

 Kvaliteten af planerne og deres virkeliggørelse er kernen i 

den løbende monitorering.  

Over tid bliver det muligt at sammenligne indsatsen på tværs 

af hele Kofoedsminde. 

 

Kompetent og nærværende ledelse 

Fælles praksis skal ledes. Og her er den lokale ledelse 

(herefter kaldet ledelsen) særlig vigtig, fordi den skal sikre, at 

praksis på tværs af Kofoedsminde følger samme sæt af værdi-

er, tilgange, forståelser og metodikker.  

Ledelsen skal ud fra den fælles praksis udarbejde en plan for 

indsatsen i forhold til hver enkelt beboer med afsæt i handle-

planen og de mere operationelle personlige mål og delmål. 

Ledelsen sikrer, at indsatsen for den enkelte også er med til 

at tegne den pædagogiske bredde og retning i hverdagen. På 

Kofoedsminde er koordinatorerne i praksis tovholdere på 

opgaven med at udvikle mål m.v. for beboerne i et tæt sam-

arbejde med og for den lokale ledelse og de tilknyttede med-

arbejdere. 

Ledelsen holder fokus på alle de centrale dele af fælles prak-

sis og træner medarbejderne i dem – den aktive brug af risi-

kovurderingen og low arousal tilgang, professionel og varie-

ret brug af de personlige relationer, ressourceorientering og 

arbejde med egenfortælling, samarbejdet Ude / Hjemme 

m.v. 

Ledelsen sikrer, at indsatsen i forhold til den enkelte beboer 

løbende drøftes, og at det primært sker med de medarbejde-

re, som bærer de vigtigste relationer til beboeren. 

De lokale ledelser samarbejder om at styrke den fælles prak-

sis og fører en vedvarende drøftelse af de forskellige ledel-

sesmæssige aspekter i fælles praksis. Der er åbenhed om 

monitoreringerne og evalueringerne af fælles praksis. 

 

"...over tid bliver det muligt 

at sammenligne indsatsen 

på tværs af alle huse på   

Kofoedsminde…" 

Vores praksis  
omfatter det hele 



"Vi er nødt til at opbygge et fælles ståsted 

i vores daglige arbejde. En professionel og 

velbegrundet faglighed  - ikke bare, hvad 

den enkelte føler." 
Deltager i udviklingsgruppen 



Vi kan beslutte nok så mange planer for vores arbejde. Men 

når det kommer til stykket, er det os selv og vores adfærd, 

der skaber Kofoedsminde. Vi kan tale grimt om stedet og 

hinanden, og vi får et sted, hvor der ikke er rart at være. Vo-

res egen fortælling om Kofoedsminde bestemmer faktisk, om 

vi skaber et godt sted sammen, eller om vi skaber et sted, 

som ingen kan holde ud at bo eller arbejde på. 

 Så inden vi går i dybden med vores faglige praksis, må vi 

lige se dette i øjnene: Vi bliver ikke bedre end vores egen 

tale. Og derfor skal vi tage vores egen adfærd og fortæl-

ling rigtig alvorligt. Det er den muld, vores fælles faglig-

hed skal gro i. 

 

Vis respekt, interesse, ligeværd og anerkendelse 

Vi kan begynde med os selv og beboeren. Det er vores ho-

vedopgave at støtte beboeren med at finde en lidt bedre vej i 

sit liv. Målet er altid, at beboeren bliver mere selvhjulpen og 

bedre kan mestre sit eget liv. 

Derfor skal vi altid og i alle situationer opføre os, så vi har 

mest mulig positiv kontakt med beboeren. Det handler om 

vores kropslige adfærd, vores måde at tale, hvad vi siger, og 

hvornår vi gør det.  

Det gælder til enhver tid, at vi ikke bruger et talesprog eller 

et kropssprog, der udstråler magt og dominans. Vi skal vise 

respekt for beboeren, interesse for mennesket, vise at vi 

trods den helt ulige situation opfatter os som ligeværdige  

mennesker, vi skal vise i hele vores adfærd, at vi anerkender 

beboeren, også i situationer hvor vi er helt uenige. 

 

Vi skaber vores fortælling hvert eneste minut 

Vi er ikke aktionmænd på hver vores mission. Vi er et fagligt 

fællesskab i samarbejde med beboerne. Derfor har vi fælles 

krav til hinandens opførsel som fagfolk med en opgave. På 

job er ordentlighed nødvendig hele tiden, for vi sætter sce-

nen hvert eneste minut, dagen igennem. Vores kropssprog 

bliver set og tolket, både af beboere og kolleger. Vores tale-

sprog bliver hørt, og vi sætter på den måde hele tiden mær-

ker i vores omgivelser. 

Med den ny fælles praksis vil vi stramme os an for at skabe 

en god fælles fortælling. Det indebærer, at vi altid anstrenger 

os for at tale ordentligt til hinanden og om vores arbejds-

plads. Problemer taler vi konkret om, men vi udnævner aldrig 

nogen til at være skyld i noget. Vi vil opleve Kofoedsminde 

som et fællesskab, og derfor modarbejder vi klikedannelser.   

Vi sætter fokus på vores kropslige og mundtlige sprog, og gør 

det til en bærende del af vores faglighed. Derfor skal sproget 

være et fast og tilbagevendende emne.  

 

Den gode fortælling er ikke fri fantasi 

Vi har hele tiden gang i en fortælling. Om hinanden og om 

vores fælles sted, Kofoedsminde. Nu handler det om at tage 

magten over fortællingen. 

Vi ønsker at skabe en god fortælling, hvor vi taler ordentlig og 

respektfuldt til og om hinanden. Vi ønsker at skabe en fortæl-

ling, der er fuld af positive forventninger i stedet for gamle 

skuffelser.  

Den gode fortælling er ikke en fantasi, den er et bevidst og 

fagligt valg. Vi vælger at arbejde bevidst med vores fælles 

fortælling, fordi det hjælper os til at få en bedre hverdag 

sammen med bedre trivsel og bedre resultater. 

Det vi siger, det bli’r vi selv.  

 

"...vi er ikke aktionmænd på 

hver vores mission. Vi er et 

fagligt fællesskab i  

samarbejde med beboerne. 

Derfor har vi fælles krav til 

hinandens opførsel som 

fagfolk med en opgave…" 

Det vi siger, 
det blir vi selv... 



"Vi bliver ikke bedre end vores egen tale. 

Og derfor skal vi tage vores egen adfærd 

og fortælling rigtig alvorligt. Det er den 

muld, vores fælles faglighed skal gro i.” 
Kay Jokil, forstander 



Det personlige forhold mellem en beboer og en medarbejder 

er det vigtigste værktøj til at påvirke beboeren. Relationen er 

afgørende for, at den pædagogiske indsats lykkes. 

Som medarbejdere har vi forskellige evner og personligheder. 

Vores evne til nærvær har stor betydning for, hvordan vi ind-

går i relationer. Evnen til at møde et andet menneske åbent, 

nysgerrigt og ikke dømmende, respektfuldt men ikke følgag-

tigt og med alle sanser åbne for at mærke og forstå den an-

den person – den evne er ulige fordelt også blandt medarbej-

dere. Alligevel er den nøglen til at skabe resultater.  

Derfor er vi meget opmærksomme på, hvilken type af relatio-

ner hver enkelt medarbejder er god til at skabe, og vi forsø-

ger at bruge den vifte af relations-kompetencer, vi samlet 

råder over. Relationerne  er ikke et privat anliggende mellem 

medarbejder og beboer, men et vigtigt fælles værktøj i et 

fælles pædagogisk behandlingsarbejde. 

Samtidig arbejder vi vedvarende på at styrke vores evne til 

nærvær, og vores bevidsthed om karakteren af de relationer, 

vi arbejder i. 

 I arbejdet med at skabe så betydningsfulde relationer som 

muligt er vi bevidste om, at der er asymmertri i relatio-

nen, fordi vi altid repræsenterer myndigheden og magten, 

medens beboeren er dømt til at være i vores varetægt. Vi 

holder fri på fridage, medens beboeren aldrig har fri og 

ikke kan gå væk fra institutionen.  

Asymmetrien kan betyde, at beboerens velfærd bliver gjort 

afhængig af, at han/hun opnår gode relationer til medarbej-

dere, og at en tilsyneladende god og tillidsfuld relation ikke 

er, hvad den ser ud til at være. Vi tilbyder nærvær og udelt 

opmærksomhed, men vi bruger ikke os selv som adgangsvej 

til fordele. I den forstand er vores relation professionel og er 

ikke som relationen i et kammeratskab. Dette står ikke i mod-

sætning til, at vi kan skabe dybe og meget afgørende relatio-

ner med beboerne. Vores nære relationer handler om perso-

nens sind og liv, ikke om personens mulighed for at manøvre-

re i hverdagen på institutionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...evnen til at møde et  

andet menneske åbent,  

nysgerrigt og respektfuldt  

er nøglen til at skabe  

resultater…"  

Vi bygger 
på relationer 



Beboerens liv på Kofoedsminde udspiller sig grundlæggende i 

to miljøer – Hjemme og Ude. 

At have et hjem  

Med begrebet ”Hjemme”, sætter vi fokus på, at beboeren 

skal opleve at have et hjem med et privatliv. Vi skal respekte-

re hjemmet og anstrenge os for, at beboeren oplever at have 

”sit” sted. Hjemmet er en del af beboerens selvfortælling, og 

at tage hjemmet til sig er et bidrag til at begynde en mestring 

af eget liv. Det forudsætter, at beboeren ikke oplever at få sin 

hjemlige sfære overtrådt respektløst. 

Omkring beboerens hjem er et fællesskab af andre beboere 

og medarbejdere. Her skal beboeren opleve at have medind-

flydelse på fællesskabet og alligevel kunne hævde egne præ-

ferencer, også selv om de ikke er på linie med fællesskabets 

majoritet.  

Hverdagslivet hjemme og i fællesskabet holdes sammen i et 

adfærdskodex, som aftales med beboerne, og som er aftalt 

med og tilpasset den enkelte. Der er derfor kun få fælles reg-

ler og aldrig kollektiv sanktionering. Når aftaler brydes, ser vi 

det som et behov for at styrke kontakten til beboeren, og ikke 

som en adfærd der skal påvirkes gennem sanktioner. 

Beboerens personlige mål hjemme er tæt koblede til, at be-

boeren kan mestre at trives i sit hjem. Vi er meget opmærk-

somme på, at vi ikke har vores egne forestillinger om æstetik 

m.v. som målestok. Fokus er på beboerens trivsel og evne til 

selvregulering hjemme og i fællesskabet.  

 

At gå ud til noget  

Med begrebet ”Ude” ønsker vi at kunne tilbyde beboerne at 

deltage i fritidsaktiviteter og/eller arbejdslignende opgaver 

uden for den hjemlige ramme - begge dele på Kofoedsmindes 

område. Fælles for vores tilbud ”Ude” er, at de foregår på 

bestemte tidspunkter, og at de har et givet indhold, som del-

tagerne vælger at gå ind i og samtidig kan være med til at 

udvikle eller præge.  

 

"...hjemmet er en del af  

beboerens selvfortælling,  

og at tage hjemmet til sig  

er et bidrag til at begynde 

en mestring af eget liv…"  
 

Nogle tilbud har karakter af arbejde og er organiseret som en 

arbejdsplads. Her oplever deltagerne at være med i en fælles 

arbejdsaktivitet i et kollegialt fællesskab, hvor hver arbejdsak-

tivitet udvikler sin egen identitet, og deltagerne er med til at 

præge og være en del af identiteten – et medejerskab 

Arbejdsaktiviteter foregår på Kofoedsmindes Udviklingscen-

ter eller andre steder på Kofoedsmindes område. Vedlige-

hold, anlæg og serviceopgaver kan organiseres som opgaver 

for arbejdsteams. Produktioner med salg til markedet via 

egne udsalg kan vise deltagerne, at produkterne har en værdi 

og opleves som værdifulde af kunderne. 

Fritidsaktiviteter foregår også på Kofoedsminde og giver be-

boeren mulighed for at udfolde sig kreativt, mentalt eller 

fysisk. Aktiviteterne tilrettelægges efter beboernes behov. 

Fokus i alle tilbud er den enkelte beboers ressourcer og mu-

ligheder på alle dimensioner – socialt, færdighedsmæssigt, 

vedholdenhed og så videre. Dette giver nye bidrag til beboe-

rens egenfortælling og selvbillede. 

 

Samarbejde mellem Hjemme og Ude 

Det faglige samarbejde mellem medarbejderne Ude og Hjem-

me har især fokus på beboerens ressourcer og muligheder. At 

finde positive bidrag til beboerens egenfortælling er en cen-

tral opgave. Derfor skal der være et systematisk samarbejde 

på tværs. 

Hjemme 
og  
Ude 



 

"Vi skal se efter muligheder og ressourcer 

hos den enkelte i stedet for kun at se  

problemerne. Det er der, borgeren kan  

finde vej til at mestre sit liv bedre. Lad  

os få fokus på dét, der faktisk kan lykkes." 
Deltager i udviklingsgruppen 

 
 



At se hele personen 

Beboere, som har tilbragt en stor del af deres liv på institutio-

ner, bærer en historie af problembeskrivelser med sig. Pro-

blemerne og vanskelighederne er én del af personen under 

givne omstændigheder, men kan med årene komme til at 

fylde hele personens selvbillede og egenfortælling. 

Opholdet på Kofoedsminde skal støtte beboeren i at kunne  

mestre sit liv mere hensigtsmæssigt. Målet er at kunne forla-

de Kofoedsminde for at kunne leve et liv i mindre restriktive 

og indgribende rammer.  

Skal det lykkes, er det nødvendigt at styrke beboerens evne 

til at fungere mere  hensigtsmæssigt socialt. Ofte er en vigtig 

del af denne opgave at finde veje til at mindske aggression og 

frustration.  

Vi mener, at dette kun er muligt, hvis beboeren kan skabe 

modbilleder til den gamle historie af problemer. Det handler 

om at skrive nye mere positive sider i beboerens egenfortæl-

ling. Dette er en helt central opgave i det pædagogiske arbej-

de såvel Hjemme som Ude. 

Fokus i vores billede af beboeren og vores måde at tale om 

beboeren skal flyttes fra at være problemorienteret til også at 

være mulighedsorienteret. Ikke at vanskelighederne skal un-

dervurderes, men de skal ikke stå alene.  

Beboeren skal forstås og omtales som et helt og sammensat 

individ med et perspektiv om udvikling til et liv efter Kofoeds-

minde. Det kræver et bevidst skifte i vores egen sproglige 

kultur. Vi vil insistere på, at vi ser og taler om beboeren som 

et helt menneske og aldrig med generaliserende udsagn. 

 

At se hele personen i en sammenhæng 

Vi vil se beboeren som et helt menneske. Men vi ser også 

altid beboeren som et menneske, der indgår i og er påvirket 

af en række andre forhold – andre mennesker, andres beslut-

ninger, fysiske forhold og så videre. 

Vi er selv en vigtig del af beboerens omverden, og denne del 

af beboerens omverden kan vi derfor forsøge at optimere. 

Det gør vi gennem at udvikle relationer og gennem en adfærd 

og et kropssprog, der udtrykker anerkendelse, nærvær, inte-

resse og ikke-aggression. 

Vi vil kende beboerens særlige personlighedstræk. Men vi 

insisterer samtidig på at forstå og se beboerens adfærd som 

mere end noget, der alene udspringer af beboeren selv -  

derimod som et resultat af, hvordan beboeren påvirkes af og 

aflæser sin omverden. Beboerens adfærd udtrykker beboe-

rens aktuelle evne til at forstå og omsætte sin omverden. Det 

gælder også i kritiske situationer – trusler og voldsepisoder. 

For at kunne støtte beboeren i at mestre sit eget liv bedre, er 

vi nødt til at styrke de dele af beboerens omverden, som vi 

har mulighed for at påvirke. Og derfor skal vi vedvarende 

forstå beboeren i sin omverden, både i hverdagen Hjemme 

og Ude og i de kritiske situationer.  

 

 

 

 

"...fokus i vores billede af 

beboeren, og vores måde at 

tale om beboeren, skal 

flyttes fra at være problem-

orienteret til også at være 

mulighedsorienteret…"  

At se personen 
som sig selv 
og i sammenhæng 



Kofoedsmindes beboere er alle dømt til anbringelse på grund 

af en alvorlig forbrydelse. Til gengæld er arten af kriminalitet 

meget forskellig. Den er også i meget forskellig grad bundet 

til personlighedstræk hos beboeren. 

Vi ønsker at kende den enkelte beboers kriminalitet. Der er 

forskel på livsperspektivet for en kriminalitet, som er tæt for-

bundet med beboerens personlighed, og en kriminalitet som 

snarere er knyttet sammen med livsomstændigheder og til-

fældigheder på et givet tidspunkt. 

 Uanset arten af kriminalitet anerkender vi beboeren som 

et helt menneske med et perspektiv. 

For flertallet af beboere på Kofoedsminde handler den krimi-

nalpræventive indsats om at styrke beboerens evne til at me-

stre sit eget liv: At udvikle nye muligheder i forpligtende rela-

tioner og at styrke beboerens egenfortælling. 

Vores perspektiv er derfor ikke at opnå en angerfølelse hos 

beboeren, men derimod at flytte beboeren over i en adfærds- 

og mestringsgrad, hvor kriminaliteten ikke længere er aktuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...vores perspektiv er derfor 

ikke at opnå en angerfølelse 

hos beboeren, men derimod 

at flytte beboeren over i en 

adfærd og mestringsgrad, 

hvor kriminaliteten ikke 

længere er aktuel…" 

Kriminaliteten 



For 20 år siden begyndte man at tale om, at psykisk sygdom 

ikke behøvede at have et livslangt perspektiv. Der var en mu-

lighed for, at den enkelte kunne komme sig, Recovery. Det 

blev et perspektiv, som har påvirket opfattelsen af, hvad en 

psykisk lidelse er og kan forløbe.  

Vi ønsker at introducere et recovery perspektiv også i arbej-

det med tungt institutionaliserede udviklingshæmmede. Det 

er givet et andet perspektiv, end når det gælder psykisk syg-

dom. Men det er et perspektiv, som alligevel åbner et håb. 

Vi mener, at tilværelsen på institutioner og år med tiltagende 

adfærdsvanskeligheder kan ende med at lukke beboeren inde 

i en person, der kun ses som et problem, og som kun opfattes 

gennem sine dysfunktioner. Vi oplever på trods af det, at selv 

svært dysfunktionelle personer kan ændre adfærd og bringes 

til at kunne mestre sit eget liv så godt, at en tilværelse uden 

for Kofoedsminde er mulig. 

Sådanne forandringer er jo ikke mulige, uden at de rummes 

og bæres af personen selv. Man kan vælge at forstå dem 

som, at beboeren får fat i og gør brug af mestringsstrategier, 

som vedkommende på grund af sit livsforløb har ladet ligge 

ubrugte.  

 

Et nyt perspektiv om et bedre liv 

Muligheden for at gennemgå en sådan forandring kalder vi 

for Recovery – selv om det ikke er en tilbagevenden til en 

tidligere tilstand.  

Vi vil arbejde med et recovery perspektiv, fordi det over tid vil 

ændre vores egen måde at forstå de beboere, som anbringes 

på Kofoedsminde. Vi kan se håbet om forandring, og det kan 

beboeren måske også. Og vi håber, at et recovery perspektiv 

for udviklingshæmmede og institutionaliserede beboere, kan 

være med til at give dem et større håb om at opnå et bedre 

liv. 

 

 

 

"...vi håber, at et recovery 

perspektiv for udviklings-

hæmmede og institutionali-

serede beboere, kan være 

med til at give dem et større 

håb om at opnå et bedre 

liv…" 

Et recovery  
perspektiv 



Handleplanen er udgangspunktet 

Beboerens handlekommune opstiller i samarbejde med Kofo-

edsminde en handleplan for beboerens ophold på Kofoeds-

minde. Denne plan rummer en række mål, som er de afgø-

rende overskrifter for det pædagogiske behandlingsarbejde i 

forhold til beboeren. 

For at kunne arbejde for målene mest optimalt, er det nød-

vendigt at skabe en kobling mellem handleplanens mål og 

beboerens aktuelle, reelle formåen. Det sker i form af en per-

sonlig plan med mål og delmål. 

Den personlige plan skal opbygges i et tæt samarbejde med 

beboeren. Planen afspejler alle hovedlinierne i Kofoedsmin-

des praksismodel: Relationer, egenfortælling, ressourcefokus, 

social sammenhæng, medansvar og aftalefællesskab, Hjem-

me & Ude og low arousal. 

 

 

...vi ønsker at skabe en  

aftalekultur, hvor beboeren 

har mest mulig oplevelse  

af reel indflydelse...  
 

 

Målene er guide i hverdagen 

Vi ønsker, at den personlige plan skal fungere som guide for 

hele det pædagogiske arbejde i forhold til beboeren i alle 

døgnets timer. Det skal derfor gøres målbart og være ledel-

sens fremmeste redskab til at følge og evaluere indsatsen 

over for den enkelte beboer såvel som indsatsen i en afdeling 

og på tværs af afdelinger. 

Processen omkring tilblivelsen af mål og delmål står derfor 

som kernen i det pædagogiske arbejde. Og det er en løbende 

proces, hvor mål og delmål kan ændres i takt med at behove-

ne ændres. Mål og delmål vil være til vedvarende overvejelse 

- også i samarbejdet med beboeren. 

 

Samarbejde, samarbejde, samarbejde 

Det er vel dokumenteret, at en praksis, der tydeligt inddrager 

beboeren omkring planlægning, mål og beslutninger, har me-

get positive følgevirkninger. En af dem er, at beboeren bedre 

kan mestre sin aggression og frustration. Det skaber også en 

fælles ramme omkring samarbejdet i hverdagen med delmål 

og mål, som giver beboeren et klart medansvar. 

Vi vil derfor bygge vores praksis på et samarbejde med bebo-

eren, hvor netop samarbejdet omkring delmål og mål er det 

centrale. Vi ønsker at skabe en aftalekultur, hvor beboeren 

har mest mulig oplevelse af reel indflydelse.  

Samarbejdet er den afgørende platform for arbejdet med 

egenfortælling og mestring. Derfor ønsker vi at skabe rutiner 

og målbarhed i forhold til samarbejdet. Vi er samtidig op-

mærksomme på, at samarbejdet i hverdagen ikke må reduce-

res til at udfylde skemaer, men handler om at opbygge relati-

oner og at finde veje til kontakt og gensidige forpligtelser. 

En hverdag 
med 
samarbejde 



 

 

"Opholdet på Kofoedsminde skal være 

et samarbejde mellem beboer og 

medarbejder. Sammen skal vi finde 

den vej, som bedst matcher beboeren 

og hverdagen.  

Det øger medansvaret, og det  

sænker graden af frustration."  
Deltager i udviklingsgruppen 



 

"Når vi arbejder omhyggeligt med den  

enkelte og forstår at møde frustrationer 

inden de eksploderer, mindsker vi vrede  

og vold. Det er os, der har nøglen til den 

gode hverdag." 
Deltager i udviklingsgruppen 



Aggression og frustration kan ende i et fysisk indgreb mod 

beboeren (magtanvendelse), trusler fra beboeren eller alvor-

lige voldelige episoder. Både for medarbejderne og for bebo-

erne på Kofoedsminde er aggression og frustration meget 

negativt. Arbejdsskader, stress, dårlig stemning, angst og 

utryghed dominerer. Hvor aggression og frustration sætter 

dagsordenen, er et pædagogisk behandlingsarbejde med et 

længere perspektiv stort set ikke muligt. Begyndende eller 

aktive kriser påvirker omgivelserne, både medarbejdere og 

beboere.  

 

Flere forudsætninger 

Derfor er det helt afgørende for den gode praksis, at den kan 

folde sig ud i en atmosfære af tillid og med så lidt aggression 

og frustration som muligt. Der er flere forudsætninger for at 

kunne opnå en sådan tilstand:  

 Stor og systematisk opmærksomhed på beboerens sinds-

tilstand, og hvad der påvirker den. 

 En meget bevidst low arousal adfærd fra medarbejdernes 

side, også i tilspidsede situationer – sprog, kropssprog 

m.v. 

 At relationen til beboeren og den pædagogiske indsats 

bygger på et system af samarbejde og aftaler med ud-

strakt individuel hensyntagen og fokus på beboerens res-

sourcer. 

 At beboeren ikke underlægges kollektive sanktioner. 

 

Bruge værktøjerne rigtigt 

Det er vigtigt at se og imødegå en potentiel kriseudvikling hos 

beboeren, inden den når et klimaks. Det kan risikovurderings-

værktøjerne hjælpe med.  

Forudsætningen er imidlertid, at værktøjerne bruges aktivt – 

altså at en begyndende potentiel kriseudvikling straks udløser 

pædagogisk overvejelse, analyse og handling: Hvad er det, 

der skaber den begyndende krise, hvordan kan krisen mødes, 

hvem er bedst til at håndtere opgaven, hvilken læring er der 

af forløbet. Tilsvarende krav er der til rapporteringen af 

egentlige kriser – voldelige handlinger m.v.  

At følge den enkelte beboer opmærksomt kræver stor ledel-

sesmæssig opmærksomhed  og opfølgning med præcis skrift-

lig dokumentation fra såvel medarbejdere som ledere.  

 

 

 

 

 

 

 

"...hvor aggression og  

frustration sætter dags-

ordenen, er et pædagogisk 

behandlingsarbejde med  

et længere perspektiv stort 

set ikke muligt…"  

Low Arousal  
og  
lavere risiko 



 

"I dag eksisterer den gode praksis som 

små lommer hist og her. Lad os få spredt 

de gode erfaringer på tværs af hele vores 

store sted." 
Deltager i udviklingsgruppen 



Praksisformidlere spreder viden 

Fælles praksis er i vedvarende udvikling. At dele viden og er-

faringer står derfor som et bærende element i Kofoedsminde-

modellen.  

I arbejdet med at udvikle modellens forslag til Fælles Praksis, 

har et stort antal lokale medarbejdere og ledere bidraget. Det 

betyder også, at forløbet har afdækket en række fagpersoner 

med specialviden, der typisk er knyttet til lang tids praksis. 

Disse fagpersoner er en vigtig ressource i det fortsatte arbej-

de med at implementere en fælles praksis. Vi kalder dem for 

Praksisformidlere, og de vil være tilgængelige på tværs af 

Kofoedsminde. Vi forventer, at afdelingerne vil være flittige 

brugere af Praksisformidlerne, fordi de netop altid vil formid-

le faglig viden, der er knyttet til en eksisterende praksis i en 

omverden, alle på stedet kender. Det bør gøre den faglige 

viden og erfaring særlig tilgængelig. 

 

Uddannelse og praksisdialog 

På Kofoedsminde får den enkelte afdelingsleder støtte til ud-

viklingsarbejdet af et internt team af konsulenter og af kolle-

gerne. Konsulenterne sikrer et samlet overblik og kan bringe 

ny viden ind i arbejdet. 

Viden og erfaring rækker også ud over Kofoedsminde. På den 

ene side vil KFM gerne dele erfaringerne fra arbejdet med 

Kofoedsminde-modellen med eksterne, ligesom vi på den 

anden side er meget optagede af at få del i ny ekstern viden 

og praksiserfaring i feltet.  

Kofoedsminde fokuserer de interne kursustilbud og uddan-

nelser, så de flugter med Fælles Praksis. Der udarbejdes en 

uddannelsesplan for implementeringsperioden – fra efteråret 

2018 til udløbet af 2020. 

Arbejdet med den fælles praksis på Kofoedsminde evalueres 

en gang om året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...fælles praksis er i  

vedvarende udvikling. At 

dele viden og erfaringer  

står derfor som et bærende 

element i Kofoedsminde 

modellen..." 
 

 

 

 

At dele  
viden og  
erfaring 



Kofoedsminde-modellen er en sammenhængende metode til 

at udvikle og implementere en pædagogiske praksis. Fokus er 

på den praksis, som bedst leverer de resultater, organisatio-

nen ønsker, og som samtidig bedst muligt respekterer stedets 

grundsyn og faglige afsæt. I dette dokument præsenterer vi 

resultatet af udviklingsarbejdets første del på Kofoedsminde 

– at finde ind til og sætte ord på en ny, fælles praksis. 

Kofoedsminde-modellen er således mere end en beskrivelse 

af en pædagogisk praksis. Modellen er nok så meget en måde 

at sikre deltagelse og forankring af praksis i hele organisatio-

nen, ligesom modellen skal sikre en vedvarende refleksion af 

praksis. 

Kofoedsminde-modellen kan benyttes af andre organisatio-

ner, den er ikke bundet til stedet men har fokus på den socia-

le opgave. 

Modellens udviklingsdel forholder sig til: 

 Organisationens formål og opgave, ønskede resultater 

 Organisationens aktuelle vilkår 

 Afsættet 

 Praksis og mulige resultater 

 

Modellens udviklingsproces, deltagere 

 Medarbejdere – de, der varetager daglig praksis på gulvet 

 Koordinatorer – de, der varetager sagsbehandlende opga-

ver i daglig praksis 

 Afdelingsledere – leder den daglige praksis på gulvet 

 Ledelsen – stedets øverste ledelse 

 Eksterne videnressourcer 

 Beboerne - Modellen har i sin aktuelle udformning ikke et 

spor, der involverer beboerne. Vi ønsker at finde måder at 

involvere beboernes oplevelser, ønsker og synspunkter i 

det fortsatte udviklingsarbejde. Et forskningsprojekt med 

det formål er sat i gang. 

   

Udviklingsproces og indhold 

Kofoedsminde-modellen tager udgangspunkt i den viden og 

de konkrete pædagogiske ressourcer, som allerede er til ste-

de i organisationen. Og modellen supplerer denne viden med 

eksterne erfaringer og viden.  

Det er således medarbejderne, der indkredser og udvikler 

den ny fælles praksis baseret på egen viden og erfaring sup-

pleret med indoptaget ekstern erfaring og viden. Det kan 

være med til at styrke forankringen og bærekraften for den 

ny praksis. 

Afdelingslederne udvikler parallelt et fælles fokus på, hvor-

dan de bedst ledelsesmæssigt kan understøtte og sikre den 

ny fælles praksis. Det samme gør koordinatorerne i forbindel-

se med sagsbehandlingsforløb.  

Ledelsen følger forløbet og kan justere i det administrative 

setup i forhold til praksis, f.eks. skabe operativ kobling mel-

lem de mål, praksis arbejder efter, og de mål, som kvalitets-

styringssystemet benytter. 

Processen har et udviklingsforløb (som dette dokument har 

fokus på) og et efterfølgende implementeringsforløb (som 

samtidig i sig selv er et udviklings- og læringsforløb). 

 

Vores begreber 

Afsæt  Her formulerer vi det menneskesyn, som giver 

  retning for vores arbejde i praksis. Det er både 

  et værdigrundlag og et forståelsesgrundlag.  

Tilgang Tilgangen henter sin substans fra flere teorier, 

  og giver retning til at vælge metoder og værktø

  jer (redskaber som bruges i en metode). Tilgan

  gen bygger bro mellem afsæt og praksis.  

Praksis Praksis er når afsæt og tilgang omsættes i det 

  løbende arbejde i hverdagen. Her vil flere 

  forskellige metoder og værktøjer ofte være i 

  spil, lige som medarbejderen med sin person og 

  kommunikative evner er helt central. 

Sådan er  
Kofoedsminde 
modellen 



 

 

"...modellen er en måde at 

sikre deltagelse og  

forankring af praksis i hele 

organisationen - og en  

vedvarende refleksion af 

praksis…" 



Den ny fælles tilgang og praksis ruller ind over Kofoedsminde 

fra efteråret 2018 og de følgende to år. Stedets 17 afdelinger 

starter en forskudt implementering. 

Et par afdelinger vælges ud til et modelprojekt. Når de vigtig-

ste erfaringer fra modelprojektet er i hus, begynder imple-

menteringen i de øvrige afdelinger trinvist. Undervejs støttes 

afdelingerne af Kofoedsmindes konsulentteam. Der holdes 

også drøftelser i medarbejdergruppen undervejs i forløbet. 

Målet er, at samtlige afdelinger har omstillet til den ny fælles 

tilgang og praksis inden udgangen af 2020. Det betyder også, 

at der kan ske en udvikling af målopfølgelse i forhold til afde-

linger og Kofoedsminde som helhed baseret på den ny fælles 

tilgang og praksis. 

 

Modelprojekt med to afdelinger 

To afdelinger gennemfører et modelprojekt. Det indebærer, 

at de to afdelinger implementerer den ny tilgang og praksis i 

et forløb, hvor alle faglige organisatoriske aspekter nøje føl-

ges, og hvor modelforløbet udvikler en konkret model for at 

kunne drifte den ny fælles tilgang og praksis. Denne model 

bliver platform for den videre implementering i de øvrige 

afdelinger.  

Modelprojektet indledes i september 2018 og forventes af-

sluttet i juni 2019. 

 

Samlet implementering 

I februar/marts 2019 begynder implementeringen i et yderli-

gere antal afdelinger på basis af de hovedlinier, som model-

projektet har vist.  

Frem til sommeren 2020 påbegyndes implementering i alle 

øvrige afdelinger, dog hele tiden med forskudt start, så det er 

muligt at sikre alle afdelinger den nødvendige support fra 

konsulentteamet. 

 

 

Fortsat erfaringsopsamling 

Hele forløbet med implementering følges og beskrives. Det 

sker med både en behandlingsfaglig og en organisatorisk vin-

kel.  

Kofoedsminde forventer at kunne præsentere resultater fra 

arbejdet med den ny fælles tilgang og praksis allerede fra 

sommeren 2020. Det gælder både den behandlingsfaglige del 

og den organisatoriske. Det samlede resultat og arbejdet med 

at udvikle den fælles tilgang og praksis samt at  implementere 

den, beskrives desuden i en publikation. 
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Gennem et år har en store gruppe af 

medarbejdere og ledere sammen  

udviklet  en ny fælles tilgang og praksis 

for Kofoedsminde. 

 

I dette hæfte præsenterer vi arbejdet. 
 


