Gaias bygninger er på i alt 900 kvm. Grunden er på 5.500 kvm. med mulighed for
mange forskellige aktiviteter (havebrug, dyrehold, leg o.a.). I botilbuddet har beboerne
egen lejlighed med badeværelse og the-køkken. Derudover er der fællesrum med
køkken/alrum og stue samt diverse rum. Der er plads til 10 beboere. I dagtilbuddet
er der industrikøkken/kantine, værkstedsrum samt badeværelse med spa.

Boformen Gaia
- med plads til alle
Gaia er en fondsejet boform, der er hjem for 10
mennesker med varigt nedsat psykisk og fysisk
funktionsevne. Det er et socialt tilbud oprettet efter
§104, §107 og §108 i Serviceloven, hvilket bl.a. betyder, at beboerne har deres dagsbeskæftigelse på
stedet. Beboernes kognitive udviklingsalder ligger
fra 2,5 - 6 år, og der er personale til stede døgnet
rundt. Gaia blev oprettet i 2007.

hvor målet er, at beboerne bliver værdsat som det
menneske, han eller hun er. Alle ansatte såvel ledelse som medarbejdere stræber efter, at beboerne får
stimuleret deres selvopfattelse positivt. Vi bygger
på neuropædagogik og anvender det som et styresystem til at afdække, hvilke skader beboeren har,
og dermed hvilken pædagogik der er hensigtsmæssig for vedkommende.

Gaia er værdibaseret, hvilket betyder, at husets
fire værdier - tillid, respekt, ansvar og dialog - er
synlige i hverdagen, og kan ses i relationen til både
beboere, pårørende, kolleger, ledelse samt andre
aktører. Vi har i huset en anerkendende tilgang,

I dette hefte kan du læse mere om hverdagen i Gaia
for medarbejdere, beboere og Gaias øvrige aktører.
God læselyst.

Bente Pedersen, leder af Boformen Gaia
Hanne Kargo, faglig leder
Michael Schelde, bestyrelsesformand

Fotograf: Dan Mortensen

Værdierne

- fundamentet i Gaia
Beboeren viser med sit kropssprog, at hun er vred. Hun tramper hårdt i gulvet, forlader rummet, rykker i branddøren, så den lukker og, skubber til stole m.m. Jeg ved ikke, hvad der er
årsag til denne tydelige frustration, men følger alligevel efter hende. ”Jeg vil ikke snakke
med dig!” udbryder beboeren højt og tydeligt. ”Det er helt i orden! Jeg vil bare lige sidde
ved dig!” svarer jeg. Beboeren svarer ”Nej!” og fortsætter med at gå ned gennem huset, ud
ad døren, og sætter sig i gyngesofaen uden for. Jeg følger efter, og sætter mig ved siden af
hende. ”De skal ikke glo på mig!” siger beboeren skarpt - med henvisning til andre beboere,
der også er udenfor og i gang med praktiske opgaver. ”Det er helt okay, svarer jeg. Så må de
i stedet glo på mig!” Jeg skubber gyngesofaen i et roligt tempo. Beboeren er nu mere tavs,
og bliver siddende ved siden af mig. ”Hvad er det, der driller dig?” spørger jeg. ”Det skal vi
ikke snakke om!” svarer beboeren. Jeg kommenterer, at jeg ved, at når hun er så vred, er det
fordi, der er noget, vi ikke har styr på? Beboeren svarer ikke. ”Jeg gætter på, at det er noget
med gederne?” fortsætter jeg. ”I lyver for mig, for dyrlægen skulle komme i dag!” svarer
beboeren heftigt. Jeg fortæller beboeren, at jeg sørme godt kan forstå at hun er forvirret,
da dyrlægen nævnte, at han ville komme forbi i dag. Jeg undskylder for hende at jeg ikke
har været god nok til at fortælle om den nye aftale, som er at dyrlægen kommer om to dage
i stedet for i dag. ”Jeg kan sørme godt forstå, at du er forvirret!” siger jeg igen. Beboeren er
atter tavs. Vi rokker stadig i et roligt tempo i sofaen. ”Jeg gætter på at du havde glædet dig til
at være med i dag, og gerne vil være med, når dyrlægen kommer om nogle dage?” spørger
jeg. Beboeren bekræfter. Jeg foreslår derfor, at hun og jeg skal gå ned og skrive en besked
til en kollega, om det er muligt, hun er med, når dyrlægen kommer igen? Dette accepterer
beboeren, og rejser sig sammen med mig. Hun går roligere nu, men skubber til en enkelt stol
på vejen. ”Er det stadig svært?” spørger jeg. ”Det er min krop! Det kan godt tage lidt tid for
den!” svarer hun. Jeg kommenterer, at det kan jeg godt genkende, når jeg har været vred.

”

Vi oplever Gaia-samarbejdet som åbent. Vi oplever ligeværdighed,
at vi bliver godt behandlet, bliver lyttet til og kommunikationen er
voksen - voksen.
Det er tydeligt, at i Gaia siger I, hvad I gør, og I gør det, I siger.
Værdigrundlaget udleves i praksis af de involverede.
(Pårørende)

Frustrationer møder vi også hos beboerne i Gaia.
Frustrationer, som beboerne ikke selv formår at
komme ud af. Årsagerne til en frustration, er fra starten ofte ikke tydelige for personalet. På trods af det
har vi, som personale, ansvaret for at hjælpe beboeren med at få løst situationen, og dermed komme ud af den frustrerede tilstand. Vi vælger også at
påtage os ansvaret, hvis vores kommunikation ikke
har været tydelig nok, og dermed ikke forstået af
beboeren. Dette er ofte årsag til situationen. Af respekt for pågældende og de øvrige beboere i huset, reagerer vi hurtigt, når en beboer viser tegn på
en frustration, og vi stræber efter at værdigheden
opretholdes bedst muligt. Det kan vi gøre ved at
følge beboeren hen til et sted, hvor der er mere
ro og færre mennesker. Beboeren kan indimellem
verbalt afvise vores hjælp, når vedkommende er
mest frustreret. Her balancerer vi på en knivsæg i
forhold til på den ene side at respektere dette udsagn, og den anden side vores erfaring og viden om
hvad den pågældende beboer faktisk har brug for. Vi
stræber derfor efter at komme andre veje hen mod
en dialog med beboeren. Måske kræver det tavs til-

stedeværelse fra personalets side i en stund, inden
beboeren er klar til dialogen. Det er vigtigt at forstå
baggrunden for situationen, og dermed hjælpe. Det
kræver tillid fra begge parter. Vi kan vælge hurtigt at
tage ansvaret for beboerens manglende overblik, og
møde beboeren i hvor svært det aktuelt må være at
være vedkommende.
Stifterne af Gaia, ægteparret Dorthe og Arne Gjerløv, havde en klar mission om, at Gaia skulle være en
boform bygget på værdier. Værdierne skulle være i
spil i hverdagen, og ikke kun ord der er gemt væk i
en skuffe. De skulle være vigtige byggesten i huset,
der skulle kunne genkendes i arbejdet i og omkring
Gaia. Inden for det første år af Gaias levetid besluttede ledelsen, hvilke værdier Gaia skulle bygge på.
Værdierne blev efterfølgende udfoldet i et samarbejde med den daværende personalegruppe.
I en institution som Gaia, kan der være stor risiko
for, at værdierne blot bliver ord, som ingen kan være
uenige i, men omvendt heller ingen har taget stilling til, hvad betyder i praksis. Det kræver en aktiv

og bevidst indsats af ledelse og medarbejdere, at
holde værdierne i live, og gøre dem til en aktiv del
af hverdagen. Værdierne har i alle årene været vigtige for os, da de er det fælles omdrejningspunkt i
alle forhold i Gaia, såsom hvad vægter vi i arbejdet
for beboerne, i samarbejdet med pårørende, kommuner, kolleger, bestyrelsen og alle andre interessenter. Værdierne har gennem årene sikret en fast
og tydelig kurs, og har været i spil på forskellig vis.
Hvert år har vi en pædagogisk dag for hele personalet, hvor vi tager afsæt i værdierne. Formålet
med dagen er at koble værdiudsagnene med den
aktuelle pædagogiske praksis i Gaia.

Udover pædagogiske dage har vi i huset udpeget
to ”værdipiloter”, der er ansvarlige for, at værdierne løbende bliver taget op til fælles refleksion på
personalemøderne. Her har vi bl.a. arbejdet med
at finde praksiseksempler på, hvordan værdierne
er i spil, enten ved hjælp af fotos, oplevelser eller journalbeskrivelser - hvilke værdier er særligt
fremtrædende og hvilke er ikke? Hvordan ser vi
værdierne udlevet i forhold til beboere, til kolleger
eller samarbejdspartnere? Det er for os vigtigt, at
de er synlige, og vi bliver bevidste om betydningen
af, hvad vi gør med udgangspunkt i værdierne.

Tillid:

Ansvar:

bygger på gensidig tro på – og tryghed ved hinanden. Tilliden udmøntes i en anerkendende og
positiv tilgang til kolleger, beboere og øvrige
aktører omkring Boformen Gaia. Tilliden er fundamentet for samarbejdet i Gaia og giver den
enkelte rum til at lære af egne erfaringer – såvel
positive som negative.

Alle medarbejderne i Boformen Gaia har et tydeligt ansvar i forhold til de opgaver, vedkommende
skal løse. Ansvar og konsekvens er to sider af
samme mønt, og i Boformen Gaia tydeliggør vi,
at vore handlinger har en negativ/positiv konsekvens på et personligt, mellemmenneskeligt og
institutionsplan.

Værdierne er udtryk for, at medarbejdere, beboere og øvrige samarbejdspartnere udvikler Gaia i et samspil. Et samspil, hvor identitet, selvværd
og anerkendelse er tæt sammenvævet. Jeg er blevet opmærksom på,
at vi arbejder ubevidst med dem, og kendetegner den måde vi omgås
hinanden på. Vores værdier understøtter vores faglighed f.eks. i
forhold til neuropædagogikken, hvor de samlet er i spil.
(Personale)

Respekt:

Dialog:

er en væsentlig del af grundlaget for socialt
samspil. Vort samvær bygger på respekt, og vi
respekterer den enkelte med de evner og muligheder, vi hver især besidder. Vi er forskellige og
ligeværdige, men ikke ligestillede.

Gennem dialog bliver alle set, hørt og forstået.
Dialog er grundlaget for et værdifuldt samarbejde og medvirker til at inddrage de relevante
fagligheder i Boformen Gaia. Gennem dialogen
udfordrer vi såvel egne som andres synspunkter.
Dialogen er forudsætningen for, at vi sammen
kan præstere en helhedsorienteret indsats.

Vi anerkender
beboerne som
de er
Beboeren havde kastet op de sidste dage. Jeg spørger hende til morgen hvordan det går?
Hun fortæller at det er trælst, men det går ok. Jeg spørger, om der er noget hun spekulerer
på, hvilket hun benægter. Efter lidt anden snak siger jeg til hende, at jeg jo er så heldig at
have kendt hende så længe, og ved derfor at når hun spekulerer på et eller andet svært (som
hun ikke får sagt), reagerer hendes krop på denne måde - med opkast. Her begynder beboer at græde, og får hulkende fremsagt at det er tandlægen der bekymrer hende. Jeg spørger
ind, og hun deler at hendes højeste ønske er at få visdomstænderne rykket ud, da ”det jo
ikke nytter” at få dem lavet, da samme problem vil opstå igen. Hun giver ligeledes udtryk
for, at hun føler tandlægen ikke lytter til hende, hvilket hun er ked af. Jeg foreslår, at det kan
være fordi tandlægen ikke kender hende så godt, så hvis ikke hun tydeligt siger ”Nej!” tror
tandlægen måske at hun mener ”Ja?” Jeg spørger om en løsning kan være, at jeg ringer til
dem og hører om, der er en anden mulighed, hvilket hun gerne vil have.
Beboer giver fortsat udtryk for, at hun er bekymret for, om tandlægen hører på hende, hvor
mit svar er, at vi hjælper hende med at udtrykke, hvad hun mener (oversætter), men at det
er vigtigt, hvis hun bliver spurgt, skal hun give udtryk for hvad hun mener. Jeg understreger,
at jeg jo ikke ved hvad enden bliver, men vi nok skal hjælpe hende, og det altid er hende der
bestemmer, hvad der skal ske med tænderne.

I Boformen Gaia stræber vi efter at anerkende beboerne som de er. Den pædagogiske tilgang til
beboerne er støttende og vejledende, og i videst
muligt omfang indeholdende valgmuligheder.
I konfliktsituationer, kan tilgangen også være
grænsesættende, men vigtigst er det at ”se bag
om konflikten” for at forstå personalets rolle i konflikten. Her er det vigtigt for os at tage ansvar og
løse konflikten. F.eks. kan en konflikt opstå, hvis
vi ikke har set de små tegn på, at beboeren føler
sig for presset eller ikke forstår, hvad der skal ske.
Hvis der er ændret i rutiner, eller hvis beboeren
har mistet overblikket i situationen. Her er det for
os vigtigt at hjælpe beboeren tilbage så balancen
og overblikket igen er oprettet. Forudsigelighed,
struktur og tryghed er afgørende. Det er personalets
ansvar, at beboeren trives.

Hovedparten af beboerne i Gaia har autistiske træk.
Det betyder ikke, at de alle har en autismespektrum-diagnose, men set fra beboerens perspektiv,
som udviklingshæmmet, så kan verden til tider være
rigtig svær at forstå. Derfor har de, i højere grad end
andre, behov for at nogle ting er de samme, dag efter dag, uge efter uge og år efter år. Det betyder, at
vi på Gaia har en dagsbeskæftigelse og en hverdag,
der ligner den i går og fra sidste uge. Vi udarbejder
ugentligt, i samarbejde med beboeren, en individuel
ugetavle. Her er det afgørende, hvor mange aktiviteter en beboer kan rumme ad gangen. For nogle
beboeres vedkommende er det rigeligt med én ”anderledes” ting på ugeskemaet, hvor det for andre er
fint, at der er flere nye ting på programmet i løbet
af en uge. Det giver overskuelighed for beboerne. I
fald tingene er anderledes end i sidste uge, bruger vi
meget tid på at forberede beboerne.

”

Pårørende fortæller at han er positiv, og ”det fungerer i det hele”.
Han giver udtryk for, at han ser, at der sker udvikling, og at beboeren
er mindre frustreret. Hans oplevelse er, at han fulgte beboer tæt til eks.
sygehusbesøg, de første år, men at der er styr på det, og det ikke er nødvendigt længere. Han fortæller, at han oplever, at der er et godt samarbejde,
og på trods af den negative oplevelse ved beboerens tidligere bosted, føler
han sig i dag heldig.
(Pårørende)

Forberedelserne er afhængige af beboernes
funktionsniveau. For nogle af beboernes vedkommende er det nok at fortælle om ændringen, hvorimod det for andre er af stor betydning, at de bliver
forberedt dage før, og evt. via det pædagogiske
redskab social stories. Social stories er en beskrivelse på papir af, hvad der skal ske på eksempelvis
en udflugt. Her skriver eller bruger vi billeder til at
illustrere hvad der skal ske, hvem der hjælper på
turen, hvor vedkommende skal sidde i bussen, osv.
Den er udformet på baggrund af viden om den aktuelle beboers kognitive niveau og behov, hvilket
afspejler, hvor detaljeret den skal være, og om
den er i ord eller med billeder. Den gennemgås i
samarbejde med beboeren, hvor der er mulighed for
at repetere og forklare, hvad der skal ske. Hermed
danner beboeren et overblik over det ukendte og

kan i de fleste tilfælde igen samarbejde om det, der
skal ske. Der er her større chance for at udflugten/
aktiviteten bliver en succes, - i stedet for at udløse
konflikter pga. frustrationer og manglende forståelse. Af samme årsag udarbejder vi også et årshjul
med årets aktiviteter. Vi sikrer for det første, at aktiviteterne er planlagt udover året, og dernæst har
god tid til både at planlægge, og forberede beboerne på disse aktiviteter. Hvert år på et af beboernes
husmøder, kommer beboerne med ønsker og forslag til næste års aktiviteter. Ofte er det de samme
aktiviteter som året før, da de fleste beboere har en
svag forestillingsevne, og derfor er udfordret på at
ønske ting, de ikke har prøvet før. For at udfordre
dem, planlægger personalet derfor også enkelte
aktiviteter, der ikke er blevet foreslået af beboerne.

Neuropædagogik

- vejen til forståelse
Beboeren har dårlig erfaring med besøg hos lægen, hvilket ofte har udmøntet sig i en frustreret og udadreagerende adfærd, hvorfor besøgene tit er blevet aflyst i sidste øjeblik. Der
er nu kommet endnu en indkaldelse til en årskontrol hos lægen. Jeg vælger, modsat tidligere, at informere beboer omkring dette, flere dage før. Beboeren svarer straks, højt og
tydeligt at det vil hun ikke! Jeg spørger om hun ved, hvad der skal ske ved lægen? ”Nej?”
Jeg fortæller, at hun er helt rask, men lægen skal en gang imellem undersøge hende for at
se, at alt er som det skal være!
Jeg spørger om hun ved hvad lægen vil gøre? ”Nej?”
svarer hun igen, samtidig med at hun har hendes
blik fokuseret på mig. ”Når du skal til lægen, skal
jeg med dig, og jeg skal nok hjælpe dig. Lægen
vil sikkert veje dig. Har du prøvet det før?” Beboer
svarer: ”Ja, jeg tror jeg har tabt mig!” Jeg svarer at
det kan da godt være, og at vi finder ud af det, når
vi kommer derned. Jeg fortsætter med at fortælle,
at hun skal have målt hendes hjerte, og spørger om
hun ved hvordan det skal foregå? ”Nej?” er svaret.
”Du skal have sådan nogle små klistermærker på din
overkrop, og så skal du ligge helt stille, imens de
måler dit hjerte”. ”Gør det ondt?” Jeg forsikrer hende om, at det ikke gør ondt, men når de skal af igen
kan det måske mærkes, som når man skal have et
lille plaster af, og spørger om hun har prøvet det?
”Det gør ikke ondt” svarer hun, hvilket jeg bekræfter hende i. Den sidste ting jeg ved, der skal ske er,
at hun skal have taget en blodprøve. ”Ved du hvor
den skal tages” spørger jeg. Hun peger på sin arm,
hvilket jeg bekræfter. Jeg fortæller hende, at hun

må have lov at bestemme hvilken arm, det skal være.
Beboeren peger på den ene arm. ”Jeg vil ikke!” Siger
hun igen. Jeg spørger om det er fordi det gør ondt?
Dette bekræfter hun. Jeg giver jeg hende ret i at det
godt kan gøre ondt. Jeg fortæller hende at jeg har
et forslag. ”Jeg vil gerne købe et ”trylleplaster” til
dig, så du ikke kan mærke når du bliver stukket?”
Jeg spørger, om hun har prøvet sådan et plaster før,
hvilket hun ikke har. Inden jeg går, repeterer vi sammen igen, hvad der skal ske, og aftaler at vi taler om
det igen i morgen. Her opfordrer jeg hende til, at vi
sammen kan fortælle andet personale om, hvad hun
skal på mandag. Her fortæller hun selv flere pointer,
og jeg supplerer med støttespørgsmål til hende om,
hvad der skal ske. På dagen for kontrollen er hun
klar fra morgenstunden til at få plasteret på, og senere køre sammen med mig til lægen. Undersøgelsen bliver gennemført, med guidning og forsikring
undervejs. Efter hjemkomsten fortæller beboeren til
flere hun møder, om hvad hun lige har fået lavet.
Hun får meget ros for sin indsats.

Alle Gaias beboerne er født med en hjerneskade. De
kan have spasticitet, mobilitetsnedsættelse, nedsat psykisk funktionsevne, Down Syndrom, epilepsi eller andet. Hovedparten af Gaias beboere er
tidligere blevet beskrevet. Ofte er beskrivelserne
eksempler på adfærd, men ikke begrundet i hvad
adfærden skyldes. Sjældent siger beskrivelserne
noget præcist om beboernes kognitive udviklingsniveau, hvilket medfører, at vi ofte sætter forventningerne og kravene for højt til dem. Det har medført, at flere af dem har tillært sig den strategi at
svare ”Nåh ja” på de rigtige tidspunkter og med det
”rigtige” tonefald. Det betyder, at personalet fejltolker beboeren og tror, at vedkommende forstår, hvad
der skal ske, har givet samtykke til en aftale eller
andet, og herefter handler eller går ud fra, at beboeren er enig i, og har en forståelse for det aftalte.
På den korte bane får beboeren ”fred” og ikke flere
uddybende spørgsmål fra personalet. Men på den
lange bane kan beboeren oparbejde en frustration
baseret på disse misforståelser. Hvis man igennem
lang tid lever i et miljø med forventninger, som man
gentagne gange forsøger tilpasse sig eller at leve
op til, men ikke altid forstår, så er det naturligt, at
det udløser store frustrationer eller at man vælger
at trækker sig ind i sin egen verden. Når man bliver frustreret, øges stresstærsklen, hvilket kan
give forskellige reaktioner. Det kan f.eks. udløse
udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, eller man kan vælge at resignere og ”dukke sig/ikke
gøre sig bemærket.” Dette oplevede vi særligt i de
første år af Gaias levetid. Der forekom episoder,
hvor en frustreret beboer kastede med ting, når der
f.eks. blev kaldt til spisetid, ved lægebesøg eller
ved andre mindre eller større krav i hverdagen. Personalet kunne vælge at udskyde information om
f.eks. lægebesøg til sidste øjeblik, være talrigt repræsenteret hvis der, til en beboer, skulle gives en
besked om noget der potentielt kunne være svært,
eller vælge ikke at informere fyldestgørende for en
kommende aktivitet, hvis der var formodning om,

at det ville udløse en konflikt. Der har også været
episoder, hvor det var beboere, der ”trak sig”, undlod at give udtryk for egne holdninger eller blev i
deres lejligheder. Det kunne på baggrund af disse
eksempler være nærliggende at konkludere at ”beboeren er farlig og uforudsigelig”, ”beboeren foretrækker eget selskab” eller ”beboeren har forstået
eller valgt…”. Hermed er der basis for at konkludere
ud fra myter eller problemadfærd fremfor fakta og
viden. Med en sådan tilgang lægges ansvaret for
adfærden hos beboeren. Men hvem er det, der har
det reelle ansvar i relationen beboer-pædagog?
Det kan aldrig være beboeren!

Neuropædagogik er ikke
en pædagogisk metode.
Det er en viden om hjerne
og adfærd som et ”styresystem”
for både metoder og holdninger, så det passer til den
enkelte borger, via et humanistisk menneskesyn. Så sker
indsatsen på baggrund af ”en
portion viden og en portion
holdninger.
Karen Borrisholt

Neuropædagogik
i praksis
Det er frokosttid, og vi skal, som vi plejer hver 4. onsdag, spise en time før, pga. personalemøde. Beboerne har i starten af ugen lavet deres egen ugetavle, hvor piktogrammet for
personalemøde er sat på, så de er forberedt på, hvad der skal ske i løbet af ugen. Jeg går
ind til beboer for at fortælle, at det er spisetid. Han skælder mig højlydt ud, og understreger
sin utilfredshed ved at fægte med armene. Beboeren kan ikke forklare verbalt, hvad hans
utilfredshed præcist handler om. Jeg sætter mig ned og forsøger verbalt at gætte på hans
udtryk. ”Synes du det er trælst, at vi skal spise nu?” Beboeren bekræfter. Jeg spørger, om
det er fordi vi skal spise en time før vi plejer i dag? Beboeren bekræfter igen, og understreger det med kropssproget. ”Er det fordi personalet ikke har fortalt dig, at i dag skal vi
spise en time før?” Beboeren bekræfter endnu engang. ”Det må du simpelthen undskylde!
Det er min fejl! Jeg har glemt at fortælle dig, at når vi skal have personalemøde, skal vi
spise før!” Jeg fortæller ham, at jeg godt kan forstå, han er forvirret, når det er anderledes
i dag end de andre dage. Jeg foreslår ham, at jeg skriver i min kalender, at jeg fremover på
forhånd skal huske at fortælle ham, at vi hver 4. onsdag skal spise tidligere? Beboeren
bekræfter tydeligt med kropssprog og lyde. Dette bliver aftalen. Jeg spørger, om han nu
er klar til at følges med mig til frokost? Det er han.

Med neuropædagogik har vi fået et fælles fagligt udgangspunkt at arbejde målrettet ud fra. Den er Gaias
forståelsesramme og styresystem, der fagligt afdækker beboernes forudsætninger, deriblandt beboerens
styrkesider, i modsætning til at konkludere på en beboers adfærd. De pædagogiske metoder målrettes den
enkelte, i modsætning til at beboeren skal passe ind i husets pædagogik.
Pædagogen, der arbejder neuropædagogisk, har som mål at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompensere for dysfunktioner uden at beboeren mærker det som ”indblanding”
Tage stilling sammen med beboeren, uden at tage over eller invadere vedkommendes liv
Være personlig/faglig uden nogensinde at være privat
”Sætte grænser” uden at begrænse beboerens udfoldelse
Lade beboeren træffe egne valg uden at omsorgssvigte
Ikke at anvende magt for at undgå omsorgssvigt
Holde professionel afstand uden at distancere sig
Respektere beboeren uden at acceptere hvad som helst
Kende beboerens forudsætninger, det hele menneske, så man ikke over- eller
undervurderer beboerens kompetencer

(Kilde: K. Borrisholt og J. Christensen: Neuropædagogik – Den pædagogiske Praksis, 2014, s. 7. 7)

Der er mange andre pædagogiske institutioner, der
har valgt en neuropædagogisk tilgang og efterfølgende undervisning, så hvad kendetegner det
særlige ved dette forløb i Gaia? I Gaia har arbejdet
med at få implementeret neuropædagogikken været lang og hård. Det har krævet vilje, ressourcer og
ihærdighed løbende at fastholde den forståelsesramme som omdrejningspunkt i tilgangen til beboerne. Alle fastansatte deltager i undervisningen,
så den erhvervede viden ikke kun er forbeholdt
enkelte medarbejdere. Nye medarbejdere introduceres hurtigt til denne forståelsesramme, samt
beboernes screeningsmateriale og samværsvejledninger m.m. Derudover afholder vi forsat interne
kursusforløb for at bevare en bevidsthed om, hvad
der er beboernes ressourcer, og hvad vi som professionelt personale skal kompensere for. Hermed
bliver det et fælles projekt og ansvar at konsolidere
neuropædagogikken i huset.
Udover viden om hjernens funktioner, er undervisningen og materialet bevidst meget praksisorienteret. Det betyder, at vi kan overføre teorien til vore
egne beboere, og dermed har vi større chance for
at etablere et grundlag for en årelang faglighed på
Gaia.
I modsætning til tidligere, ser vi ikke længere på
en dysfunktion som en defekt hos beboeren, men
snarere som et relationelt forhold, der kan kompenseres for, hvis omgivelserne tilpasses, og den
professionelle selv tilpasser sig mennesket med
nedsat funktionsevne. Der er således et øget fokus på, hvordan den professionelle kan indgå i
samarbejdet med beboeren, og hvor afgørende

dette forhold er for beboerens situation. Det betyder i praksis at vi med årene har set en markant
nedgang i magtanvendelser og udadreagerende
adfærd. Beboerne er nu i stand til at lykkes i situationer, der før var svære for dem, eksempelvis
ændring af dagsstruktur, lægebesøg, deltagelse i
større arrangementer m.m. Det skyldes personalets
kompensation af dysfunktioner, med udgangspunkt
i den pågældende beboers kognitive niveau.
Neuropædagogik er ikke en pædagogisk metode, så
hvordan kan udefrakommende se, at vi har det som
omdrejningspunktet i alt det pædagogiske arbejde?
Alle beboere har vi screenet efter Karen Borrisholt
og Jens Christensens materiale. Vi har hermed fået
et overblik over, hvilke ressourcer beboeren har potentiale til at bygge videre på, samt hvilke dysfunktioner personalet skal kompensere for. Det kunne
være manglende overblik, konsekvensberegning,
impulskontrol eller andet. Beboerne har derudover
alle fået udarbejdet en Kuno Beller test, der giver et
billede af, hvilke kognitivt udviklingsniveau beboeren befinder sig på. Denne test kan hjælpe os til at
sætte baren på det rigtige sted, og møde beboeren
på det kognitive niveau de magter i stedet for det
niveau, vi forestiller os, de er på. Ud fra disse test og
screeninger, udarbejder vi en forudsætningsanalyse, som danner grundlag for udarbejdelsen af en
individuel samværsvejledning. Vejledningen tager
udgangspunkt i de områder, der er vigtige for den
pågældende beboer og vejleder personalet i, hvad
der skal kompenseres for i en stor del af ugens situationer. Hermed bliver der en større genkendelighed
for beboeren.

Supervision og
dokumentation
Personalet har faglig gruppesupervision fire gange årligt. Den faglige leder deltager i disse supervisioner. Dette valg er truffet dels for at ledelsen fortløbende kan orientere sig
om faglige problematikker, og dels kan støtte personalet og følge op på pædagogiske
udfordringer. Ved særlige udfordringer, vælger vi også at tilbyde ene-supervision til medarbejdere. Det kan eksempelvis skyldes, at en medarbejder er blevet personlig påvirket i
arbejdet, og har brug for hjælp til en bevidstgørelse af, hvad der er på spil i relationen til
beboer eller kollega.

I Gaia bliver fagligheden dokumenteret, både
gennem journalbeskrivelser og i de pædagogiske
mål. Når vi opstiller udviklings, - eller vedligeholdelsesmål i samarbejde med beboerne, skal det
kunne måles, men samtidig hænge sammen med
det screeningsmateriale, vi har udarbejdet. Vi har i
samarbejde med Voksenskolen for Undervisning og
Kommunikation (VUK), Nørresundby, udviklet et didaktisk dokumentationsmateriale inspireret af GAS
(Goal Attainment Scaling) samt SMTTE-modellerne, (Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag, Evaluering).
Det hjælper os med at holde fokus på de opstillede

mål, som er indenfor beboerens udviklingspotentiale. Her er det gennemtænkt, hvad beboeren eventuelt skal have hjælp til at kompensere for, hvis målet
skal indfries. Det er personalets ansvar at støtte op
omkring det, og hvis det igen bliver svært, hjælpe
beboeren tilbage til at kunne mestre mest muligt i sit
liv igen. Dette dokumenterer vi både i vores samarbejde med kommuner og med de pårørende. Vi har
fokus på beboernes trivsel, hvilket forpligter os som
personale til at tilegne os de kvalifikationer, der skal
til for at løse denne opgave.

Minimal
udadreagerende
adfærd
Personalets kompensering for dysfunktioner har
givet afkast bl.a. i form af færre magtanvendelser
og færre registreringer af udadreagerende adfærd.
Ved modtagelse af nye beboere er det tydeligt, hvilken betydning Gaias pædagogiske grundlag har. I
et konkret tilfælde har en beboer efter indflytning
vist sig at være for dårligt beskrevet. Denne person
viste sig udover en varig nedsat funktionsevne at
have udadreagerende adfærd, psykiatrisk diagnose
og vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge.
Ved hjælp af en massiv normering og en målrettet

pædagogik baseret på Gaias neuropædagogiske
screeninger er det på trods lykkes at give vedkommende et godt og meningsfyldt liv sammen med
andre beboere i huset. Et enkeltmandsprojekt i en
boform. Vi har ændret vores syn på mange af vores
beboere, og det er blevet mere tydeligt for os, hvad
der er en hjerneskade, og hvad der er mytedannelse.
Vi har gennem årene registreret udvikling hos beboere men vigtigst af alt, at de trives. Dette understøttes både af observationer, beboerudsagn, samt
de pårørendes tilfredshed.

Der er handlemøde, og talen falder på tidligere udadreagerende adfærd. Sagsbehandler
spørger beboer om hendes oplevelse af det. Hun svarer: ”Jeg kastede engang med en
termokande – det gør jeg ikke mere!”

Boformen
Gaias rejse
Vi havde fokus på, at målgruppen var mennesker, der har brug for omsorg, nærvær og ”et
blidt” skub i forhold til at blive udfordret. To ting, som vi begge fra dag ét synes væsentlig
er, at beboerne er kerneydelsen, og at miljøet er så hjemligt, som overhovedet muligt.
Som medarbejdere følger vi beboerne og ikke omvendt.
”Ingredienserne” i Gaia er: faglighed, ordentlighed, fornuft og intuition.

		
		
		
		

•
•
•
•

Faglighed er viden og erfaring
Ordentlighed er værdier og normer
Fornuft er modenhed og overblik
Intuition er summen af det hele

									
									 Dorthe og Arne Gjerløv

Ægteparret Dorthe og Arne Gjerløv er idémagere
og initiativtagere bag Boformen Gaia. Idéen var at
skabe noget mildt, tålmodigt, omsorgsfuldt og vidtfavnende. Derfor var det ikke tilfældigt, at navnet
på boformen blev Gaia, opkaldt efter den græske
gudinde, som ifølge den græske mytologi er mor til
alle levende væsener: en ”moder jord”. Med denne
idé blev kursen fra starten af Gaias levetid sat og det
er de værdier, den pædagogik og det menneskesyn
stedet fortsat bygger på. Den nuværende ledelse
tog over i efteråret 2016.
Boformen Gaia er medlem af Foreningen Akkreditering Danmark. Vi blev akkrediteret første gang i
2013, hvilket er en anerkendelse og blåstempling
af vores høje kvalitet, som stadig i dag er vigtig i
vores strategi. Senest i 2018 har vi modtaget vores
certifikat med bedre score end hidtil.
Det har ligesom den øvrige faglighed krævet en målrettethed og vilje til at fastholde den eksisterende
standard og kvalitet i boformen. De forskellige

kriterier, bliver af personalet, gennemgået på de
månedlige personalemøder, hvilket er medvirkende
til at bibeholde en opmærksomhed på procedurerne i huset. Gaia er i 2021 blevet akkrediteret i overensstemmelse med kvalitetsledelsessystemet: ISO
9001;2015.

Gaias fysiske rammer i dagsbeskæftigelsen blev
i 2012 udvidet med en tilbygning. Her er der bl.a.
værksteder og et stort køkken. Beboerne deltager
i den daglige madlavning, som en del af dagsbeskæftigelsen, men også pasningen af geder og
høns, indgår i de daglige opgaver. Desuden fastholdes de årlige traditioner, såsom fejring af højtider,
deltagelse i fester og klubaftener med ligesindede,
temauger samt afholdelse af Gaialegene.

Ledelsen
i Gaia
Jeg har superviseret ledelsen siden de overtog roret fra grundlæggerne af Gaia. Jeg kender ikke
parret, der grundlagde stedet, men de bliver omtalt som karismatiske af Hanne og Bente, og de
var i starten, de kom hos mig, meget optagede af, hvordan de kunne videreføre arbejdet i den
samme ånd OG stadig sætte deres egne aftryk på arbejdet. At overtage ledelsen efter karismatiske grundlæggere er i sig selv en stor udfordring for den ledelse, der overtager. Her var der
endda tale om, at Hanne og Bente gik fra at være ansatte til at være ledere. Det er en vanskelig
disciplin for en ny ledelse - såvel som for de gamle kolleger! Det er mit klare indtryk, at det er
gået godt i dette tilfælde. Og jeg kan fra min side af sagen - i ledelsessupervisionen - garantere,
at det ikke er kommet af sig selv. Både Hanne og Bente evner at kigge både indad i sig selv og
at have deres medarbejdere på sinde – sådan som de er - men også se, hvilket potentiale der
er hos medarbejderne. Jeg har stor respekt for den arbejdsiver og vedholdenhed de begge har i
arbejdet og jeg glæder mig til hver gang de kommer hos mig!
Svend O. Andersen
Supervisor/Psyko- og familieterapeut MPF/socialpædagog

Den nuværende ledelse tiltrådte i 2016 og har mange års erfaring i Gaia dels som pædagoger i huset, og
dels for den enes vedkommende også som administrativ medarbejder. Det er en klar fordel, at de har
et indgående kendskab til beboerne og rutinerne på
Gaia. Ledelsen har prioriteret at fastholde den eksisterende kultur og faglighed. De har skabt synlighed om Gaias tradition. Ledelsen har haft en klar bevidsthed og respekt om, hvilke ting der særligt skulle
værnes om, fra de første år i Gaia. Med tiden har de
sat deres eget personlige præg på husets ledelsesstil samt dets vision. Med en tydelig rollefordeling af
opgaverne – en overordnet leder med ansvar for HR,
økonomi, strategi m.m. samt en faglig leder med det
pædagogiske ansvar - har de taget afsæt i værdibaseret ledelse, hvor den menneskelige ressource er
den væsentlige i opgaveløsningen. For dem handler det om at motivere, engagere, fastholde og tiltrække medarbejdere, der skaber resultater af lyst,
i overensstemmelse med organisationens værdier.
De tror på og arbejder ud fra, at når medarbejderne er fagligt højtuddannede, motiveret, færdes i et
godt arbejdsmiljø og oplever arbejdsglæde, er det
et professionelt personale. Et personale, der kan
tage ansvar, og gør en forskel for de mennesker vi
er ansat til at tage vare på. Et personale, der agerer naturligt ud fra værdigrundlaget, og reflekterer
ud fra faglighed og ikke på baggrund af personlig
forforståelse. Overordnede leder har en diplomuddannelse i ledelse, og faglig leder læser diplom i
psykologi.
Ledelsen lægger vægt på, at den daglige faglige
sparring, refleksion og dialog er essentiel. Ledelsen
er et team i institutionen, der sætter og fastholder
kursen. Ledelsen kræver meget af personalet, men
stræber også efter at gå forrest i forhold til egen,
medarbejdernes samt Gaias udvikling. Det gæl-

der også i forhold til personlig udvikling, hvorfor
supervision er højt prioriteret – også af ledelsen.
Samtidig er uddannelse fortsat en vigtig brik. Den
faglige leder har fortløbende undervist personalegruppen i neuropædagogik, for på den måde at
sikre, at grundpillerne i pædagogikken, i tilgangen
til beboerne og i samarbejdet fortsat er tydeligt implementeret. Der bliver samtidig inddraget ny viden
og begreber i arbejdet. Der har også været faste årlige pædagogiske dage, med eksterne undervisere,
hvor strategiplan, værdier, traumer, arbejdsglæde
m.m. har været temaer som personalegruppen har
arbejdet med.
Nogle vil måske påstå, at i en boform af Gaias størrelse er det unødvendigt mange ressourcer, der
bliver brugt på ledelsesteamet? Der har fra starten
af Gaias levetid været prioriteret en synlig ledels,
der er let tilgængelig. Ledelsen er fysisk til stede i
hverdagene med et kontor i centrum af boformen.
Døren står oftest åben, og det er muligt for ledelsen
at være nærværende, engageret og deltagende for
både beboere, personale og andre samarbejdspartnere. De er med til at sikre, at kursen bliver
fulgt, og aktuelle pædagogiske refleksioner kan
blive debatteret samme dag, som de opstår. Med
andre ord at der fortløbende er en høj faglighed i
huset.
2021 påbegyndes et nyt internt uddannelsesforløb.
Uddannelsen omhandler mentalisering og miljøterapi, hvor personalets personfaglige kompetencer
bliver udfordret. Formålet er at styrke personalets
evne til at forstå, hvad der sker i andre personer,
samtidig med en bevidstgørelse af, hvad vi selv bidrager med i relationen. Derudover er der fokus på
hvilke fysiske og strukturelle faktorer i vores hverdag, der har betydning for vores beboere.

Boformen Gaias
interessenter
Ordet faglig er nok det ord, som jeg synes kendetegner Gaia bedst. Jeg har et indtryk af
en pædagogisk praksis med et tydeligt fagligt ståsted. Et ståsted, som ikke er til at rokke
ved, og dermed styre ud af kurs.
Når jeg tænker på mit samarbejde med medarbejderne, kan jeg her genkende imødekommenheden og de udviklingsorienterede/lærende dialoger i min relation til dem.
Imødekommenheden har vist sig i selve læringsdialogerne med medarbejderne, hvor de
grundlæggende har udvist stor nysgerrighed og imødekommenhed over for de faglige,
teoretiske og ikke mindst processuelle idéer, jeg har tilbudt. Imødekommenheden har
gjort, at vi sammen har afprøvet flere forskellige supervisionsformer og dermed kontinuerligt udviklet supervisionsrummet, med henblik på at fremme refleksion og læring. Vi
kan sammen eksperimentere og prøve os frem, lege med ideen om ikke at kende svaret
på forhånd, som personalet jo som oftest heller ikke gør i deres pædagogiske arbejde
med beboerne og derfor kontinuerligt også må eksperimentere og evaluere egen praksis.
Marlene Andersen
Supervisor og proceskonsulent

Gaia har en lang række af samarbejdspartnere,
som tæller forskellige kommuner, revisor, Samvirke (en paraplyorganisation for mange af Hjallerups
foreninger), diverse virksomheder i byen m.fl. Vi er
medlem af LOS som er vores brancheorganisation,
hvor vi udover et netværk også får juridisk bistand.
Gaias bestyrelse er den overordnede ledelse af
Fonden. Bestyrelsesmedlemmerne har et bredt
udsnit af kompetencer og baggrund indenfor jura,
pædagogik, organisation samt ledelse og økonomi.
De er løbende med til at fastlægge strategien for
boformen på kort og langt sigt. Bestyrelsesformand
Michael Schelde har været med siden Gaias start, og
er underviser på en af de årlige pædagogiske dage.
Her er værdierne og strategiplanen temaet.

Vi indgår i dialog og samarbejde med Social Tilsyn
Nord. Dette for at sikre, at den enkelte beboer får
den indsats som vedkommende er berettiget til
ifølge Serviceloven. For os er det naturligt at samarbejde, og vi går gerne i dialog, for derved konstruktivt, at komme frem til en fælles forståelse. For
os handler det om at holde fokus på kerneopgaven,
at bevare troværdigheden og den høje faglighed.
Endelig er beboernes pårørende en aktiv del af
samarbejdet. De har gennem tiden vist Gaia stor
tillid, ved at bakke op omkring tiltag for deres
nærmeste. Det er fra deltagelse i pårørendearrangementer til pædagogiske tiltag for deres kære.
Deres tilfredshed er vi utrolig stolte af, og betyder
meget for os.

Jeg har som revisor været samarbejdspartner med Gaia siden opstarten
og har oplevet husets udvikling fra første færd. Gaia har fra første dag
haft en særdeles professionel tilgang til driften af opholdsstedet,
såvel på det økonomiske som på det pædagogiske område.
Gaias professionalisme har betydet, at der aldrig er blevet gået på
kompromis i forhold til beboerne. De har til alle tider været i højsædet.
Jeg oplever også at Gaia altid søger nødvendig rådgivning og
kompetencer hvor der er behov.
Jeg har altid været glad for vort samarbejde, og kan kun sige at
samarbejdet har været upåklageligt.
Finn Ole Sørensen
Registreret revisor

Når vi i dag kigger tilbage på Gaias historie, er der
sket meget. Mange af de ting vi som personale troede vi vidste for 14 år siden, er vi blevet væsentlig
klogere på i dag. Det kan vi ikke mindst se i trivslen
for vores beboere. Ligeledes har vores tankesæt

ændret sig markant fra ”mytedannelse” til i dag at
turde tage ansvaret for relationen i vores samspil
med beboeren. Det har været en lang og utrolig
spændende rejse, som vi ikke er færdige med endnu. Vi har stadig meget at lære.

Ser du Gaias værdier i vores samarbejde? ”Vi kan se det på vores børn,
som er faldet til ro. Der er kun godt at sige. Vi oplever aldrig, at
personalet hæver stemmen/bliver kørt op, men de bevarer derimod
roen – det kunne vi (forældre) godt lære af. Når min søn er hjemme
på besøg, er han glad, men har pakket til middag om søndagen og vil
gerne hjem til Gaia igen. Uanset hvornår vi kommer på besøg på Gaia,
er der aldrig stress på, men derimod møder vi en rolig hverdag.
I ligger højt på skalaen, fordi I er troværdige og til at stole på.
Vi oplever ingen svigt, og det er imponerende at alle medarbejdere
”trækker på samme hammel.

(Pårørende)

Det er socialtilsynets vurdering, at Boformen Gaia anvender relevante faglige tilgange og
metoder, som matcher målgruppens særlige behov. Det er socialtilsynets vurdering, at
medarbejderne har en relevant forståelse herfor og har relevante kompetencer i forhold
til at omsætte tilbuddets faglige metoder og strategier, således at de i praksis modsvarer
borgernes behov.
(Tilsynsrapport 2020)

Vi siger det vi gør
og gør det vi siger
Vi oplever Gaia-samarbejdet som
åbent. Vi oplever ligeværdighed,
at vi bliver godt behandlet, bliver
lyttet til og kommunikationen er
voksen - voksen. Det er tydeligt,
at i Gaia siger I, hvad I gør,
og gør hvad I siger.
				(Pårørende)
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