
"Neuropædagogik omsat

Dette var emnet for det årlige fælles

på16rendemøde i områdeteamet for

boenhedern e 2, 4,1.2, t4 og 40, afholdt 24.O6. f ra

L7 - 20 i Kantinebygningen.

Under den omfattende titel (med yderligere 4

linier) gemte sig en model for, hvordan

emneaftener i Landsbyen Sølunds tre områder

kan afvikles med succes.

I sit oplæg betonede Elin Daugaard vigtigheden af

personalets kompetenceudvikling med beboeren

i centrum.

Aftenens mØde skulle også ses i lyset af

Skanderborg Kommunes vision "Mennesker

møder mennesker" og Landsbyens pædagogiske

grundlag "Gentle Teaching".

Som ekspert i neuropædagogik førte Marianne

Kirk, der er VISS-konsulent, os ind i nogle af de

spændende, pædagogiske analysemodeller, man

arbejder med inden for feltet. Vi lærte i løbet af

aftenen, at neuropædagogikken meget kortfattet
går ud på at give personalet pædagogiske

redskaber til at nå ind til den enkelte beboer,

eksempelvis hvordan man skal reagere på

pludselig opstået fysisk uro. Marianne ville i

Øvrigt gerne dele sit materiale (sine slides) med

mØdedeltagerne, hvoraf i første omgang Elin

Daugard ville få dem stillet til rådighed.

Et andet af aftenens spændende indslag var faglig

leder i hus 4, Lone Premate og pår6rende

Marianne Hauerdahls fortælling af en forbilledlig

inddragelse af Marianne H. til udredning af

dennes datter. lnddragelsen bestod i 5 møder å 3

timers varighed med deltagelse af - foruden den

pårørende - pædagog, konsulent og

dagbeskæftigelse. Da det således er en meget

tidskrævende proces, er det nok urealistisk, at

alle Landsbyens 240 borgere bliver genstand for

en neuropædagogisk udredning. I det konkrete

i praksis i Landsbyen Sølund"

tilfælde havde der været tale om mistrivsel. Som

Marianne H. udtrykte det, mente hun at

have "kørekort" til, hvordan hun skulle omgås sin

datter, men der viste sig dog en del overraskelser

undervejs i forløbet, og det havde

været "fantastlsk" at være med til udredningen.

Meget positivt var det, at mødedeltagerne i løbet

af aftenen blev inddraget i forskellige dialoger

rundt om ved bordene og i plenum. I mødet

deltog ca. 30 personer fordelt på pårørende og

personaler. Der kunne sagtens være kommet

mange flere. Det kan tænkes, at nogle har fundet

aftenens emne lige lovlig "nørdet" for pårørende,

der måske ikke har den helt store interesse for

pædagogik,

Et forslag til fremtidige møder kunne være en

mere enkel titel og et andet tidspunkt, evt. i april.

Til sidst blev beboernes "livshistorier"
problematiseret. Eksempelvis: Hvor lange skal de

være? Hvor findes de? Hvem har ansvaret for at

delagtiggøre de pågældende personaler (vikarer)i

et hus? Herunder berørtes også problematikken

med den "skjulte" viden, der går tabt, når en

mangeårig medarbejder stopper i boenheden.

Stor ros herfra til Områdeleder Elin Daugaard for

afholdelsen af dette møde, hvor vi pårørende

blev inviteret med ind i

pædagogernes "maskinrum". Vi snusede til en

måske lille, men yderst vigtig del af arbejdet med

borgerne i Landsbyen.
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