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Hannes Gruk
Kim og Kenneth blev hyret for at tage ordet
Ledelsen var dem der stod ved roret
Men uden Jer fede medarbejdere
Uden Jer seje beboere
Uden Jer var det aldrig gået
Uden Jer var målet aldrig nået
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Kan man være en ydmyg blærerøv?
Ja, det kan vi godt på Jonstrupvang. Vi kan det meste, selvom vi
godt ved vi ikke kan alt. Men vi har valgt at rykke på det vi kan,
frem for at klynke over det vi ikke kan. Det har vi nemlig lært af
vores beboere.
Ledelsen har med denne bog valgt at rulle den røde løber ud, byde
dig indenfor i Jonstrupvangs kreative verden, hvor jordnær
innovation er drivkraften bag vores daglige handlinger, i en evig
stræben mod det gode liv og arbejdsliv, for beboere og personale på
Jonstrupvang. Selvtillid er motoren for handlingerne, ydmyghed er
vaccinen mod selvfedme og gårsdagens resultater er springbrættet
for morgendagens ambitioner.
I arbejdet med at få vores værdier til at leve i hverdagen, besluttede
ledelsen, i samarbejde med konsulenterne BuchLee, at al
personale skulle beskrive to indsatsområder, som vi hver især ville
arbejde med, for at understøtte og synliggøre værdierne. Det har
betydet, at vi på tre måneder har sat 100 nye tiltag i søen, langt de
fleste kan allerede sejle, de sidste er på vej.
Bogen indeholder de 100 nye tiltag, og uddybende historier til
disse. Bogen byder også på et lille udpluk af de oplevelser vi har
sammen med vores beboere. Oplevelser der for os er helt
selvfølgelige, fordi vi ikke kan lade være.
Bogen er en hyldest til vores beboere, der vil det gode og sjove liv,
og til personalet, fordi de i en travl hverdag altid finder overskud til
at efterleve vores motto: “Forvent det utænkelige”

Kreativitet

Giver plads til den enkelte beboer, medarbejders og leders evner,
initiativ og opfindsomhed.
Lader dig undre, får nye ideer og realiserer dem.
Bryder med vanetænkning, kendte rutiner og laver nye handlinger.
Tør få skæve / sjove ideer og realisere dem - føre dem ud i livet.

Respekt

Udvikler respektfulde relationer mellem beboere, kolleger og
ledelsen.
Arbejder loyalt for Jonstrupvangs hovedopgave og værdier.
Inddrager og anvender dine kollegers kompetencer, potentialer og
forskelligheder.
Anderkendende møder kolleger og ledere med fokus
på fremadrettet samarbejde.
Er rummelig overfor forskellighed.

forvent det uTænkelige
Fra Værdi til Hverdag

Fra Holdning til Handling

Ansvarstagen

Er engageret i dit samarbejde med beboerne, kollegerne og
ledelsen.
Involverer dig i opgaverne på Jonstrupvang.
Tager ansvar for egne arbejdsopgaver og kompetenceudvikling.
Stiller krav og har forventninger.
Er loyal overfor aftaler og melder til og fra.
Beder om og giver hjælp hvor der er behov.

Faglighed

Motiverer beboerne til at udnytte deres muligheder optimalt.
Reflekterer over egen praksis.
Giver faglig, social og personlig feedback.
I gensidig respekt indgår i faglige og tværfaglige opgaveløsninger.
Sikrer at faglig indsigt medfører ændringer i praksis.
Vil fremme et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, præget af
værdierne på Jonstrupvang.

- gør det umulige
Fra Værdi til Hverdag

Fra Holdning til Handling

Hannes Værdisang
Melodi: “Nu skal vi tegne 8-taller”

1. Nu skal vi synge om værdier

om værdier
om værdier
Gør vi mon dét, vi går og siger
går og siger
Gør vi??

3.R er det første i respekten
i respekte
i respekten
Forskellighed står på recepten
på recepten
brug den
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2. K står for kreativiten
”-tiviteten”
”-tiviteten”
Gør vi det nok, kan vi nok se den
vi nok se den
se den

4.At tage ansvar gi´r os A´et
gi´r os A´et
gi´r os A´et
Tag det nu bar´, hvis du vil
ha´ det
vil du ha´ det
vil du?
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5.F står for faglighed og viden
faglig viden
faglig viden
Meget skal læres gennem tiden
gennem tiden
bar´ vent
6. uTænkeligt, her har vi T´et

har vi T´et
har vi T´et
Kom lad os gøre noget ved´et
noget ved´et
kom nu

7. Brug denne KRAFT, når noget skal

klares
noget skal klares
noget skal klares
Så vores gode liv bevares
liv bevares
HUSK DET

Jeg vil:

Billard
turnering
Idag på
torvet kl. 13
Be there
or be
square!!

Jeg vil:

Sørge for at
dilemmaspillet
bliver et fast punkt
på dagsordenen
på gr. 4 og 5`s
personalemøder
så værdierne
kommer i spil
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Jeg vil:

Fastsætte dato
og grovplanlægge temadag
vedr. sexsualvejledning for
alle ansatte på
JV

Lave kostplan for uge
3, med afsluttende
udendørs “Tyroler
Hygge” menu, fakler,
grill, bål og musik

Jeg vil:

Finde ud af hvad der
findes af
computerspil der
kan bruges af
beboerne

Jeg vil:

Skrive en
hyldest sang
om værdierne og synge
den til
julefrokosten
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Jeg vil:

Læse Karen Marie
Lillelunds bog
“Humor på
arbejdspladsen”. Dele
guldkorn fra de første
50 side på næste
tværfaglige møde
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Jeg vil:

Prøve at få
personalet til at
lægge deres tasker
ind i deres skabe

Jeg vil:

Gerne ud i
praktik i
nogle
grupper
eller i
Aktiviteten

Jeg vil:
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Sige
godmorgen til
alle jeg møder
her på
Jonstrupvang

Jeg vil:

Bruge
tilbuddet
om at træne
i kælderen
2 gange om
ugen

Jeg vil:

Prøve at få
medarbejdere til
ikke at smide
cigaretskod ved
indgangen og i
gårdhaven

Jeg vil:

Synliggøre mit
administrative
arbejde overfor
medarbejderne
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Hverdagshistorier
Året vinter tur til Norge – ”Merket” – uge 13 2011
Vi var 16 personer der skulle til Merket Kursus & Feriecenter, og vi
skulle af sted tidlig søndag morgen kl. 8.00 fra Jonstrupvang.
Turen, på ca. 11 timer, gik med højt humør og gode tørre veje, og vi
ankom til Merket omkring kl. 19.00, fik tømt bussen, spist
aftensmad, pakket ud og gjort sengene klar, og så hyggede vi til vi
skulle i seng.
Mandag morgen, stod på fordeling af pulke, på med vintertøjet, og
så blev vi, i hold, kørt op til starten af kælkebakken. Det havde i
ugen inden vi kom, været varmt og blæsende, så meget af sneen
var forsvundet, men ikke det hårdt sammenkørte sne på
kælkebakken.
Det eneste problem var bare, at den blev afsindig hurtig at køre på
og det var umuligt at bremse, før vi nåede bunden.
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Vi fik i løbet af dagen så god øvelse i kørslen på kælkebakken, at
der opstod konkurrencer om hvem der kom først ned. Der blev
kælket hele dagen, kun afbrudt af frokosten. Alle var lidt matte og
meget røde i kinderne efter aftensmaden, så vi besluttede at blive i
huset og hygge, og Morten spillede guitar og der blev sunget.
Pludselig kom de danske pæd. studerende med vafler, syltetøj og
flormelis, og det faldt i god jord.
Det er tirsdag og solen skinner, efter morgenmaden er vi på
kælkebakken igen og det kommer til at gå vildt for sig. Der bliver
startet side om side, der bliver trukket og skubbet, ja alt foregår
fuldstændig ureglementeret. Lærkes hold vil så gerne komme før
Kims, det lykkes også, men hun kan bare ikke stoppe, med det
resultat, at hun drøner igennem et hegn, glider 2 meter ned, og
Nawjin laver et ”stangspring” i sin pulk, hen over hovedet på
Lærke, men Anja er sat af på kanten, de blev nr. 1.
Om eftermiddagen besluttede vi at slappe lidt af, vi havde nemlig
kælket længe og fået udskudt vores frokost, og der var flere der var
klar til en ”morfar”, for om aftenen skulle vi til bål i skoven. Vi blev
trukket op af snescootere, der var et bål med siddepladser rundt
om, her skulle vi stege flæsk og hygge.
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Onsdag havde Morten lånt en minibus, der var nogen der skulle en
tur til Valdres, de tilbageværende fik snescooter ture i terrænet og
fandt på ”sjove” ting. Om eftermiddagen var der ”slange” tæmning,
som foregår på den måde, at man sidder i en ”donut”, der bliver
slynget rundt af en snescooter, og det går rigtig vildt for sig, men
sjovt er det.
Om aftenen kl. 20 skulle vi over i ”vikingehytten”, her blev der bagt
pandekager, Per og Jostein spillede guitar og sang, og vi kan sige
det var en utrolig dejlig aften, hvor alle hyggede og syntes det
havde været super. Da vi kom hjem spillede vi “Tegn & Gæt”, og
legede “Gæt en kendt”.
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Torsdag sneede det, nok fordi Maria fyldte 30 år, hun blev vækket
med sang. Det var også dagen, hvor der var kælkekonkurrence, de
studerende havde lavet en slalombane, som skulle gennemkøres to
gange, og den der kom tættest på den samme tid var vinder. Det
ville blive offentliggjort om aftenen, sammen med
diplomoverrækkelsen.
Efter frokost var der snescooter ture oppe på sæteren, som var en
meget smuk tur, som dog havde været smukkere i solskin. Yvonne
havde lavet fin fødselsdagslagkage til om aftenen, der var dækket
et par fine borde, og Claus (pæd. stud.) havde pyntet op med flag
og balloner, mens vi spiste aftensmaden.
Fredag morgen havde vi aftalt at køre kl. 8.00, det var meget
sneglat på vejen ned til dalen, så vi måtte have snekæder på
bussen, det gjorde det noget mere sikkert. Turen forløb fint hele
vejen, stemningen var høj og vi ankom til en pæn modtagelse på
Jonstrupvang ca. 21.30.
Alle deltagerne syntes det havde været en fantastisk og oplevelsesrig tur, og vi var glade for det legat vi havde modtaget fra Ludvig og
Sara Elsass Fond, der gjorde turen mulig.
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Værdifortælling

Hvorfor: Jeg ønskede at få forhandleren af el-kørestole Torben
Andersen fra TA-service, til at komme ud på JV og undervise
personalet fra ”mine” to grupper (gr. 4 og 5) i brug af el-kørestole
og puder. Størstedelen af el-kørestolene på JV er fra TA-service og
mange kørestolspuder stammer også fra dette firma. El-kørestolene
har mange funktioner, som er vigtige at kende, da de både bruges
til at få brugeren til at sidde godt samt kan lette personalets
arbejde f.eks. i forbindelse med forflytninger. På samme måde er
det vigtigt som personale at kunne indstille kørestolspuderne med
luft korrekt, så brugeren får størst gavn af puden.
Målgruppe: Jeg havde tænkt mig, at personalet i gr. 4 og 5 skulle
deltage. Da jeg omtalte undervisningen for de andre terapeuter
fandt jeg dog ud af, at de også var interesseret i at få ”opdateret”
deres viden om hjælpemidlerne, så det endte med, at
fysioterapeuter og ergoterapeuter også blev inviteret til
undervisningen.
Processen: Jeg kontaktede Torben Andersen pr. mail. Jeg kender
ham i forvejen, da han ofte står for afprøvning af kørestole/puder
på JV. Jeg spurgte, om han var interesseret i at komme og
undervise plejepersonale og terapeuter (ca. 15-20 personer) ca. en
times tid. Jeg bad ham om at vise de forskellige funktioner på
kørestolene og puderne, samt hvad en god/dårlig siddestilling er.
Torben ville meget gerne komme og i fællesskab med personalet i
gr. 4 og 5 fandt vi en dato og tidspunkt.

Undervisningen: Torben kom en formiddag og underviste. Han
havde en el-kørestol og puder med. Der var ca. 8 deltagere fra
personalet i gr. 4 og 5 og så godt som alle fysioterapeuter og
ergoterapeuter. Torben gjorde undervisningen meget praktisk og
fortalte også om, hvordan indstilling af stole også kunne gøre
personalets arbejdsstillinger lettere i dagligdagen. Undervisning i
puder blev også gjort meget praktisk og anvendelig. Der var flere
spørgsmål undervejs fra deltagerne og en god dialog med Torben.
Tilbagemelding: Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger både
fra personalet og terapeuter. Personalet fortalte, at de fik ny viden,
som de kunne bruge i dagligdagen. Terapeuterne syntes, at
undervisningen var relevant, og at personalet i deres grupper også
burde have mulighed for en lign. undervisningen.
Fremover: Jeg tror, det er vigtigt, at jeg i det daglige og på
tværfaglige møder i de to grupper ”fastholder” den viden, som noget
af personalet har fået. Jeg har bl.a. tænkt mig (på møder) at tage
nogle af de ”emner” op, som Torben underviste i – også for det
personale, som ikke var til stede. Sammen med de andre
fysioterapeuter kan jeg planlægge undervisning til personalet i de
andre grupper. Torben har allerede sagt, at han gerne vil komme
igen.

Lone Trier Damgaard
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Jeg vil:

Få gang i
7´erens
digitale
fotoramme og
tilføje nye
billeder

Jeg vil:

Blive bedre til at
uddeligere opgaver
til kollega ift. en
beboer

Jeg vil:

Søge ledelsen
om penge til
haveprojekt
på gang 7
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Jeg vil:

Revidere alle
forflytningsskemaer for
beboerne på gang 6

Jeg vil:

Være mentalt
tilstede i
afslutning og
påbegyndelse
af dag- og
aftenvagterne

Jeg vil:

Læse bogen om
teori U
og referere
hovedpunkterne for
ledergruppen

Jeg vil:

Afholde
forflyningsuge
på Jonstrupvang

Jeg vil:

Drikke the i
begge grupper
hver morgen
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Hverdagshistorier
Idrætsdag 2010
Turen gik i år til Jonstrup Zoo. Vi havde fået besøg af en masse
dyr, i form af en hest, en degu, et marsvin og et grønt firben (som
desværre fik sceneskræk), der var en kanin og en høne, som alle
var fordelt på posterne rundt omkring huset.
Vi startede med at mødes i cafeen, hvor vores Zoo tårn stod.
Der blev budt velkommen, og så startede det ude på posterne, hvor
beboerne, dagbrugerne og personalet dystede både sportsligt og
intellektuelt.
De modige fik prøvet sig selv af på posten med ”følekasser”, hvor
andre fik lugtesansen at føle – på ”gæt en lort” posten.
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Der blev kastet med skildpadder, men det var ikke
dyremishandling – da de var af stof.
Der blev sprøjtet med vand. Der blev kastet til måls, grinet og
pjattet, lige indtil fodringstid.
Frokosten var som sædvanlig tilberedt af det skønne
køkkenpersonale, som diskede op med løvemad, abemad, røget
elefantsnabel. Søløveguf og flere andre dyreretter.
Efter frokosten fortsatte dagen med en lille dyst om paratviden
indenfor dyrenes verden.
Det var gruppe fire der løb af med sejren, på de sammenlagte
point.
Den skønne præmie var en tur til Zoologisk Have – for hele
gruppen. Tillykke til jer.
Alle grupper var rigtig gode m.h.t. at ”fodre dyrene” undervejs.
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Værdifortælling

Mit ene drejebogsprojekt gik ud på, at beboerne fra gang 7 med
støtte fra mig skulle give deres personlige aftryk til gangens vægge.
Vi havde tit snakket om, at der manglede noget på væggene, så jeg
tænkte, at dette projekt var oplagt og i den forbindelse male et
maleri/malerier ud til gangen.
Dagen kom, hvor jeg skulle præsentere mit drejebogsprojekt
overfor beboerne. Jeg havde allerede på det tidspunkt gjort mig
flere forskellige overvejelser. Skulle det være et stort maleri, skulle
det være fire individuelle, skulle det mon være to stk., hvor de så
gik sammen to og to osv. Jeg kunne heller ikke lade være med at
tænke på hvordan min egen fremgangsmåde er når jeg maler
privat. Der skal sættes musik på i forhold til stemning, humør og
hvad jeg gerne vil udtrykke igennem maleriet. Så alle mine private
fremgangsmåder og ritualer skulle de da også præsenteres for og
derigennem få idéer til lige netop deres stil og vej.
Jeg serverede alle mine tanker og overvejelser overfor de fire
beboere. Jeg gjorde mig især den tanke, at det skulle være kort,
præcist og spiseligt for dem, så jeg ikke mistede nogen på vejen.
Jeg blev færdig med at udtrykke alle mine idéer, tanker og planer
overfor de fire beboere. Mit ambitionsniveau var højt, min
overskudsagtige facon var i top, energien strømmede ud af kroppen
på mig og jeg var nærmest allerede ved at finde malergrejet frem og
sætte noget rockmusik på (som jeg i øvrigt selv maler fantastisk
effektivt til).

Jeg kiggede rundt og så nu, at den reaktion jeg havde forventet
ikke var det jeg oplevede, den ene meddelte kort: ”NEJ, det vil jeg
ikke være med til”, den anden reagerede ved at hæve armene,
spidse munden og kigge ned. De to andre meddelte blot ”Tja, det
kan vi da godt”. Jeg kan huske, at det første jeg tænkte var ”mon
de har forstået idéen og projektet - det kunne de da umuligt, siden
de bare reagerede med et “tja”, men det havde de.
Det næste skridt var, at jeg handlede ind og gjorde klar til at de
kunne male. De havde begge valgt deres personlige måde at
håndtere dette projekt på, og jeg kunne mærke, at det var på tide
at jeg skulle trække mig, men stadig være synlig. Malerierne blev
malet, og de blev rigtig flotte, ligesom de havde forventet.
Jeg har lært flere forskellige ting under dette drejebogsprojekt. Det
er for mig ret følsomt, når det projekt jeg har sat mig for ikke løses
eller gøres på den måde jeg har udtænkt. Det kan også være
angstprovokerende for mig at tænke ”Bliver det nu lige så godt som
jeg forventer”. I denne proces kom jeg ud af min comfortzone og jeg
oplevede flere personlige sejre. Forvent det utænkelige er noget der
sker hver eneste dag og i denne proces er jeg endnu engang blevet
opmærksom på, hvorfor jeg netop valgte at arbejde på den mest
blærede arbejdsplads nogensinde
Lærke Katrine Rasmussen, gang 6 og 7
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Jeg vil:

Arbejde med ostevoks
sammen med beboerne

Jeg vil:

Have fliser i
markhytten,
tilbud er
indhentet
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Jeg vil:

Meget gerne
lave en
blomsterpark
bag ved
Jonstrupvang

Jeg vil:

Være mere
kreativ i
arbejdet, starte
med at lære at
sy på
symaskine
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Jeg vil:
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Bruge tilbuddet om
at træne i kælderen
i 2x½ time om ugen
i arbejdstiden

Jeg vil:

Arrangere en
tur for xx
til en
motorcykelklub hvor
han engang
har været
medlem

Jeg vil:

Fastholde det
møde vi har
besluttet af
holde i
gruppen
(personalet)
efter
morgenmaden

Jeg vil:

En gang om måneden
tage på små ture med
1-2 beboere.
Spise-biograf-musik.
Det de brænder for
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s
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e
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til Argent café
en lille
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r
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Jeg vil:

undersø
g
mulighe e
den
for over
lap
mellem
dag og
natteva
gter

Jeg vil:

Undersøge
mulighederne for en
godkendelse/tilladelse
til en “køre-sti” for
beboerne i skoven
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Værdifortælling

For et par år siden havde Aktiviteten en teambuilder ude som
vejledte os i motion/bevægelse for primært at modvirke det slitage,
som er i vores fysiske arbejde.
Undervisningen var bygget meget enkelt op med ”de tre hurtige”:
Nakke-Skulder-Knæ
Kombineret med god musik, lærte vi nogle øvelser hvor vi
gennemgik de muskelgrupper som berørte områderne.
Formålet var, at vi skulle blive i stand til at vedligeholde os selv.
På længere sigt, kørte det ud i sandet. Personalet i gruppen syntes
det var et savn, men ingen gjorde noget ved det.
Der var det så, drejebogen kom ind. Det var lige til højrebenet at
gribe den der. Det blev taget godt imod af alle kollegaer. Vi kunne
godt mærke, at vi havde savnet det – både det fysiske og det sociale
i det. Det giver velvære og godt humør. Det at se hinanden hoppe
rundt og tviste på gulvklude er uvurderligt.
Det giver godt sammenhold og et smil på læben.
De værdier der har været i spil er:
Kreativitet, vi har brudt de daglige rutiner, tænkt nyt og ført det
ud i livet.
Ansvarstagen, vi gjorde det og engagementet er genopstået blandt
kollegaer, til gavn fysisk og socialt.
Jane, Aktiviteten

Hverdagshistorier
Den årlige fisketur.
Hvert år omkring juni måned tager vi på havet og fisker. Det plejer
at være rigtig sjovt og man er som regel ret træt efter sådan en tur
på bølgen blå.
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Helles hyldest til værdierne
Mel: Humen (The killers )
1. Der er et sted derude,
ved skoven det er nær,
et sted der aldrig hviler stille,
Jonstrupvang, jo stedet er,
en masse skønne mennesker,
med en form for handicap,
hver især, speciel de er.

2. Jonstrupvang….
Det er stedet vi alle elsker,
vi har et job som,
står hjertet nær,
og vi arbejder,
ved frihed under ansvar,
det er stedet vi alle elsker.

3. Er det nu os der skal bestemme,
hvordan jeres dagligdag skal vær`
skal I på job eller blive hjemme,
skal I bestemme hver især,
det ikke længe siden,
4. Så klip nu bare den snor…..
i vores lom´ jeres vilje sad,
I er voksne, skal selv
nu det nok, I sagde stop.
bestemme,
jeres bruger råd,
det fungerer godt,
selvbestemmelse,
det er ikke ringe,
I er voksne,
32
skal selv bestemme.

5. Vil I gætte på en lort,
vil I ride på kamel,
idrætsdag og julefrokost,
vent du bare det utænkelige.

6. Det er stedet vi alle elsker,
og vores værdier, de passer flot,
kreativ, respekt, faglighed og ansvar.

7. For det er Jonstrupvang…….
Det er stedet vi alle elsker,
vi har et job som,
står hjertet nær,
og vi arbejder, ved frihed under ansvar,
det er stedet……………. vi alle elsker.

8. Det er stedet, vi alle elsker…….
Det er stedet, vi alle elsker.
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Værdifortælling

Mine 5 dage i køkkenet startede med, at jeg selv skulle stå for at
planlægge menuen.
Jeg havde valgt lidt anderledes menuer, end dem vi har set tidligere,
nemlig noget krydret og eksotisk mad. Fredagen besluttede jeg
skulle afsluttes med noget Jonstrupvang - forvent det utænkelige.
Menuerne blev modtaget med forskellige kommentar: Nogle sagde
skønt, andre var lige ved at gå til og måtte tage et ekstra glas
mælk…og andre igen, fik sved på deres bare isse, men nød alligevel
dagens menu.
Fredagen afsluttede jeg med frokost i tyroler stemningens tegn. Alt
foregik ude i vores gårdhave, omringet af fakler og østrigsk
slagermusik fra højtalerne. Der blev serveret hjemmelavet glüwein,
gullash suppe, pølser og kartoffelmos (desværre manglede sneen den
dag).
Det var en spændende og lærerig uge. Lærte blandt andet, at der er
noget der hedder 5 sek. reglen….. (en køkkenhemmelighed som jeg
ikke vil røbe). Og lave 40 liter suppe, som skal smage som den plejer
var noget af en ”pædagogisk” mundfuld, have maden klar præcis til
kl. 11:30, hvor beboer og personaler står klar, at skulle stå op i 8
timer, rense spandevis af kartofler, osv, osv.
Jeg kan kun anbefale, at man prøver hinandens arbejdsområder, det
er både sundt, sjovt og lærerigt at få forståelsen og ikke mindst
respekten for hinandens dagligdag.
Tak til køkkenpigerne, Freddy, Henrik, og Kurt.
Hilsen Yvonne

Værdifortælling
Min ide er at komme til gruppe sammenkomst og være sammen
med personale og beboere under mere uformelle former. Vil også
gerne komme tættere på beboere og kollegaer og ikke kun når der
er pedelopgaver. Jeg tænker at man kunne vende de opgaver der
har været i gang, og ikke mindst kommende opgaver, store som
små.
Selv om man færdes i hele huset er det ikke ensbetydende med at
man kender alle, men med dette tiltag, er jeg overbevist om at vi
alle får glæde af det. Ved sammenkomsterne i grupperne vil jeg på
forhånd advisere min kommen via mail, så de eventuelt kan have
nogle emner parate, vi kan tale om.
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Henrik Hågensen, pedel

Hverdagshistorier
Endelig oprandt dagen, hvor arrangementet “Musik i skoven”
skulle løbe af stabelen.
Der var gjort et meget stort forarbejde af idemændene Jens, Erik og
Freddy, der skulle hyres forskellige bands, der skulle lejes et
kæmpetelt med gulv, der skulle lejes toiletter, køkkenet skulle
inddrages omkring maden. Der var også ansøgt om økonomisk
tilskud, og Elsass Fonden gav kr. 50.000,00, Spejdernes genbrug
havde tidligere på året givet kr. 10.000,00, der skulle bruges til
glæde for beboerne og Tuborg havde sponsoreret 5 fade øl og 10
kasser sodavand, der var en masse personale der havde meldt sig
til lidt frivilligt arbejde, da det jo ellers ikke ville være muligt at
gennemføre.
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Og så til festen!
Sikke et arrangement, det summede af liv. Der var godt gang i madog drikkeboderne, samt vores lille aktivitetsbod, som Cristina B.
styrede med hård hånd.
Ja, så var der jo det ene fede band efter det andet, solen skinnede og
alle hyggede sig med dans og petanque. Der var hygge, både inde og
ude, for det kæmpestore telt var sat op til dagens arrangement.
Det hele blev sluttede af med et brag, da Søren Poppe gik på scenen
og fik alle ud på dansegulvet.
Sikken en fest!
Vi glæder os allerede til næste år.
Tak for en fantastisk indsats til alle.
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Værdifortælling
Da vi startede vores værdiprojekt med Kim og Kenneth, blev vi på et
tidspunkt i processen bedt om at lave 2 drejebøger, med ønsker om
det vi kunne tænke os. Jeg tænkte straks at jeg skulle i terapien, det
har jeg faktisk ønsket mig i mange år.
Som sagt så gjort. Jeg fik arrangeret, at jeg kunne komme i terapien
i 2 dage.
Her et par af mine oplevelser:
En beboer skulle gå i Maywalker, og se hendes ansigt og
koncentration, da hun kom op i den og skridtede ned ad gangen, det
var skønt at se, og jeg tror at hun gik lidt længere end hun plejer,
måske fordi jeg var med. Det der slog mig, var også den respekt
personalet udviste overfor hende, og det fortalte mig, hvorfor jeg er
ansat på Jonstrupvang. Skøn oplevelse og dejligt at beboeren ville
dele den med mig.
En anden beboer skulle i sanserum, og igen så jeg ham fra en helt
anden side.
Bare det at se ham ligge der og lytte til musik, og bagefter komme i
hængekøje, det gjorde mig rigtig glad og stolt.
Min konklusion er, at respekt mellem beboere og personale
er i højsæde.
Jeg nød de to dage i terapien, og fik et lille indblik i
deres (personalets) hverdag.
Tina Olsen

39

Jeg vil:

Få forhandleren af
el-kørestole til at komme
ud og undervise/fortælle
om brug af el-kørestole og
puder. En gang min.1 time
for personalet i gr. 4-5
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Jeg vil:

Jeg vil:

Tage kontakt til
køkkenets MED
repræsentant
og få MED til at
tage aktiv stilling til,
leve op til,
vores seniorpolitik

Jeg vil:

blive bedre
til at tale i
store
forsamlinger
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Jeg vil:

Arbejde på at de
pædagogiske afta
ler
bliver et punkt p
å
de tværfaglige
møder

Jeg vil:

Lære at sy på
symaskine og
jeg vil sy et
juleforklæde
til vores
madhold og
et til Kim

Gøre hvad jeg
kan for at
begrænse
sladder i min
afdeling

OBS

Der er
brugerrådsmøde
i den lille café
på torsdag
kl. 13

Jeg vil:

Forstå 10 af
xx`s tegn
inden
31-1-2011

Jeg vil:

Jeg vil:

læse om
beboernes
historie i min
gruppe
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Arbejde for en
bedre hygiejne
på beboernes
toiletter,
fællesrum og
skyllerum

Jeg vil:

Lave en opslagstavle til
en beboer om hans
sociale og familiære
relationer, til hjælp for
hans kommunikation

Jeg vil:

På hyttetur / blive
gruppeven med gr. 2
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Værdifortælling

Jeg havde i første omgang af værdiprojektet lavet 2 drejebøger.
Den første: ”Udarbejde en metode til ikke at blive irriteret over
kaffevognen om morgenen” samt ”At finde ud af hvad der findes af
computer spil der kan betjenes af alternativt betjeningsudstyr”
Den første drejebog synes jeg selv var lidt kedelig og nok også lidt
pinlig, men jeg havde flere morgener inden taget mig selv i, at blive
irriteret inden jeg overhovedet mødte på arbejde pga. den dumme
kaffevogn og tænkte, at det nok var oplagt at tage det op, hvilket
jeg nok skulle have gjort inden da ;)
De andre i terapien grinte lidt af mig og var overraskede over, at
det gik mig på og siden da må jeg nok indrømme at det har været
svært at komme til at hjælpe med den kaffevogn!!
Min 2. drejebog synes jeg til gengæld er rigtig spændende, men
alligevel ret tidskrævende, er ikke bare sådan at finde! Og i en
hverdag hvor man har alt muligt andet, så er det ikke altid der er
tid til at sidde og surfe i længere tid af gangen.
Der er flere af beboerne der har svært ved at anvende tastatur og
den alm. lille mus med 2-3 knapper, der er også flere der kun
anvender den ene hånd og derfor kræves der af spillene at de kan
styres med 1 hånd og helst med mus.
Jeg har fundet 1 spil, der har været rigtig godt at spille med mus,
men synes ikke helt at det er nok, så jeg leder fortsat videre og
afprøver spillene med beboerne til vores Net Caféer.
Sara Salkenberg, terapien.

Hverdagshistorier
I ca 20 år har det været en fast tradition at tage på en uges sejlads
i Holland på skibet Lutgerdina. Der skal både hejses sejl og skures
dæk og alle mand giver en hånd med. Efter en hel dags sejlads, når
ankeret er kastet, nyder alle at sidde på dækket og nyde en kold øl!
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Sort Teater

Hverdagshistorier

Til vores beboere og vores dagbrugere har vi en aktivitetsafdeling,
der bugner med interessante og udfordrende aktiviteter. Men en
aktivitet jeg særligt vil fremhæve er vores Sort Teater, som vi har
spillet de sidste 12 år.
Sort Teater er et teaterstykke, som foregår i total mørke, hvor
scenen er oplyst at et UV lys, der kun opfanger maling og stoffer i
fluorescerende farver. Hjælperne er iklædt sorte dragter med
hætter og maske, så de er usynlige for publikum og derfor er det
kun skuespillerne, der er synlige for publikum. Der er et
nonverbalt stykke og derfor er det høj musik, i forskellige genrer,
der er med til at skabe stemningen.
Selve forestillingen bliver til i et samarbejde mellem
skuespillere(beboere) og hjælpere (personale). Det er en lang
proces, der starter først i september, hvor vi alle mødes til en
brainstorm. Derefter mødes vi en gang om ugen, hvor vi drøfter
emner, handling, musik, kulisser, kostumer osv. I januar har vi en
råskitse klar og næste trin, produktionen af kostumer, kulisser og
fremstillingen af lydsiden kan begynde. Sidst i februar opsættes
scenen, tæpper og lys.
Derefter øves der meget intenst i 14 dage, til vi er klar til premieren
med publikum. Der spilles mellem 10-12 forestillinger i spilleugen,
der som regel ligger sidst i marts.

Blandt vores mange forestillinger, kan nævnes, Jens Hansen's
Bondegård, som handlede om årets gang på en traditionel dansk
bondegård i bedste Morten Korch stil, med heste, grise, køer og får.
Vi har også spillet forskellige eventyr, og i anledningen af
Jonstrupvangs 25 års jubilæum, lavede vi et stykke der beskrev
Jonstrupvang som et skib, der sejlede i stille vand og i høje bølger.
Vi har også lavet en parodi på Stripperkongens piger, en hyldest til
HC. Andersen, samt Nordisk films 100 års jubilæum, et par
rejsebeskrivelser i forskellige lande og kontinenter er det også
blevet til.
Der er altid stor interesse for vores "Sort Teater". Der kommer bl.a.
daginstitutioner, skoleklasser fra lokalområdet, brugere fra andre
dagtilbud og aftenklubber, samt pårørende og venner af huset til
vores forestillinger, og vi har haft besøg af TV Lorry og de lokale
aviser flere gange.
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Hverdagshistorier
Fællesjulefrokosten den 3. december 2010
Traditionen tro startede dagen med at personalet spiste
morgenmad sammen, så var det på med ”julemandstøjet”, og så
rundt i alle lejlighederne, i en lang kæde, for at vække beboer med
sangen ”Nu er det jul igen…”.
Mens beboerne gjorde sig klar med lidt morgenbad og -mad,
dækkede og pyntede besætningen fra terapien og aktiviteten, og
pedellerne havde sørget for at bordene stod som de skulle.
Alle mødtes på Torvet kl. 12.15, og 12.30 gik vi til bords, køkkenet
havde igen igen overgået sig selv med super lækker julefrokostmad,
lotteriet forløb også som det plejer, hvor nogle vinder meget og
andre ingenting, der var også et bankospil, hvor man kunne vinde
mp3 afspillerere, en opvaskebørste og hele opvasken.
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”Klassens tykke dreng” kom midt i det hele, og gav os dejlig
underholdning, med musik og sjove historier og kommentarer. Lidt
senere blev lyset pludselig dæmpet og ind kom 2 dansende
”isbjørne”, de bevægede sig yndefuldt rundt blandt bordene til sød
musik, de endte på scenen, hvor der så kom rigtig gas på dem,
isbjørne var, udover luft, fyldt med Sara og Anders, fantastisk
indslag.
Uddeling af årets sild, makrel og torsk, til en der havde lavet noget
rigtig fjollet, fandt selvfølgelig og sted under maden, kåret som
årets sild blev Heidi N (gr.2), hun havde nemlig hørt, at der var
sket en stor ulykke i Tyskland, med 15 døde og de 21 af dem var
danskere, Tommy (gr.1) blev kåret som årets makrel, fordi han
havde tilkaldt brandvæsnet på et ”Brandtryk” og årets torsk gik til
Kirsten fra aktiviteten, der havde formået at skylle sin mobiltelefon
ud i toilettet.
Da maden var slut, spillede gruppen ”Super Stars” op til dans, alle
hyggede sig og der blev snakket og grinet, der blev danset og der
var en der dansede på et bord, så var der to og så var der tre, og så
gav bordet op!
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Jeg vil:

Arrangere og afvikle
fælles bowlingtur for
personalet i samarbejde
med personaleforeningen
(57 tilmeldte)
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Jeg vil:

Indkøbe og montere
1 stk projektor til
“den lille café”

HUSK
Infomøde
onsdag
kl.12

Jeg vil:

Jeg vil:

metode
n
e
e
jd
e
b
r
a
d
U
ve
til ikke at bli
irriteret over
m
kaffevognen o
morgenen

Sammen med
beboere som har
lyst fra gang 7,
male et maleri.
Enten 1 stort, eller
4 individuelle

Være ordstyre
på aktivitetens
onsdagsmøde
2 gange

Jeg vil:

Være bedre til at
deltage i min
gruppes
arrangementer og
hyggepauser

Jeg vil:

Få nye
radiostyrede
ure i huset, så
de går ens
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Jeg vil:

Jeg vil:

Tale med 2
beboere fra
grupperne

Jeg vil:

Arbejde med
projektet
“Lys og
Glæde”
del 1

Jeg vil:

Lave et
skema til
brug for
optagning af
vores
beboere i
dagligdagen

Jeg vil:

Lære at betjene
computer/fladskærm så
vi kan vise billeder fra
vores kamera
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Kære alle,
Hvem vil
med til
Skovlyst på
fredag?
Skriv Jer på:
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Jeg vil:

Tage initiativ til
udredning af
beboer

Jeg vil:

Blive bedre til at
rydde op efter mig
selv, hos beboere og
i personalerummet

Lidt om Jonstrupvang
Jonstrupvang er et selvejende bo- og dagtilbud for yngre fysisk
handicappede, fortrinsvis spastikere. Der er 46 beboere i huset og
23 brugere af dagtilbuddet.
På Jonstrupvang opfatter vi beboere og brugere som selvstændige
mennesker, og deres selv- og medbestemmelse er altid øverst på
vores prioriteringsliste.
Beboerne og brugerne er organiseret i et brugerråd, og de har 2
pladser i vores bestyrelse.
Der er 90 fastansatte og 30 vikarer tilknyttet Jonstrupvang.
Jonstrupvang har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, og
er beliggende i Værløse.
Yderligere oplysninger kan findes på www.jonstrupvang.dk
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EN HYLDEST TIL FORSKELLIGHED
Bagsiden viser et udpluk fra en billedserie, der består af en række
”portrætter” af flere af vores beboeres hænder, som på den ene eller
anden måde holder en blomst. Nogle af disse hænder er ”ubrugelige”
eller ”ustyrlige” og de ser anderledes ud. Gennem billedserien er mit
håb, at man kan se sit eget og andres handicap i et nyt lys.
Mit visuelle arbejde tager ofte afsæt i tanker og observationer
omkring menneskelige relationer som komprimeres i en kort tekst
eller overskrift. Mellem billede og tekst skulle der gerne opstå en
historie der giver plads til eftertanke.
Formålet med billedserien er, at hylde forskelligheden.
Det interessante sker i forskellen.
Dorthe Wagner

