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DET MENINGSSKAPANDE KVALITETSARBETET

I det här numret av LÄS kommer ni att få ta del av hur Värna har arbe-
tat med att lyfta fram och visa på den unika kvalitet som ryms i Värnas 
Kärnvärden. Det arbetet har till syfte att skapa en Värnagaranti för våra 
medlemmar och vägen till den går genom kollegial observation, erfa-
renhetsutbyte och professionella samtal. I några av artiklarna i detta 
nummer beskriver vi hur det projektet håller på att mejslas fram och 
hur det utvecklas av medarbetare från våra verksamheter.

Under rubriken ”Jag har ett budskap” berättar en ung kvinna om hur 
det är att leva med funktionsnedsättning och hur man kan tänka runt 
det. I verksamhetsporträttet förflyttar vi oss den här gången till Schweiz 
och får där möta en välkomnande och levande gemenskap.

Trevlig läsning!

Paula och Anders
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Värnagarantin Värnagarantin

Vi som har erfarenhet av läkepedago-
gik och socialterapi vet att det finns 
en skillnad i kvalitet. Men vad? Det har 
varit svårt att sätta fingret på vad det är 
som egentligen definierar våra verk-
samheter. Länge har de yttre attributen; 
byggnader, färger, mat och betoning på 
rytmer fått representera vår speciella 
inriktning.

ATT VÄLJA INRIKTNING ELLER 
BARA VÄLJA UTFÖRARE

Detta har fungerat utmärkt i en värld 
där omsorgsalternativen varit få, be-
gränsade eller där valen varit tydliga. 
Man väljer en särskild inriktning när 
det gäller omsorg eller skola. Antingen 
så bejakar man den kommunala skolan 
eller också väljer man utifrån en önskan 
om en särskild pedagogik, till exempel 
Waldorfpedagogik eller Montessori. 
Inom omsorgen förhöll det sig på ett lik-

nande sätt; valet stod mellan kommunal 
eller läkepedagogisk/socialterapeutisk 
verksamhet. 

Så här enkelt förhåller det sig inte 
längre. Idag finns mängder av utförare 
av omsorgstjänster. Det är svårt att 
uppfatta någon egentlig skillnad mellan 
dess utförare annat än att de är olika 
privata eller kommunala alternativ. Den 
skillnad som finns kanske mest handlar 
om kostnad och vad som ingår i den 
kostnaden. Omsorg, och även skola, har 
blivit en marknad. Vård, omsorg och 
skola upphandlas. Eftersom det idag 
handlar om en marknad behöver myn-
digheterna olika kontrollorgan 
(IVO t ex)  för att hålla viss ordning och 
se till att omsorgen bedrivs på ett rätts-
säkert sätt.

I ett sådant läge är det stor risk att 
kvalitetskraven får träda tillbaka och att 

gång konstaterades att begreppet certi-
fiering inte gav rättvisa åt den process 
som Värna ville påbörja. Det var svårt 
att hitta certifieringsmetoder och sätt 
som kunde spegla de mjuka värden som 
Värnas kärnvärden utgör. Certifiering 
handlade oftast om exakta, industriella 
processer. Syftet förblev dock detsamma 
för Värna men namnet ändrades till 
Värnagarantin som bättre speglar vad  
det handlar om.  

ETT ALTERNATIV SOM STICKER UT

En Värnagaranti skall alltså stärka den 
läkepedagogiska och socialterapeutiska 
arbetsmetoden och utgöra en kvalitets- 
och innehållsgaranti. Syftet är att lyfta 
fram, stärka och visa på Värnas unika 
gemensamma kärnvärden. Detta är ett 
gemensamt genomfört utvecklingsarbe-
te som gagnar alla Värnas medlemmar.

VÄRNAGARANTIN 
– ett sätt att synliggöra 
läkepedagogik och socialterapi
En fråga som stötts och blötts i Värnas sammanhang i 
många år handlar om vad det är som skiljer läkepedago-
giska och socialterapeutiska verksamheter från andra 
omsorgsverksamheter. Vad är den kvalitativa skillnaden 
och vad kännetecknar den?

det blir minsta gemensamma nämnaren 
som styr. Ett kvalitetsminimum, lägsta 
kostnaden, erbjuds och detta riskerar 
givetvis att leda till en utarmning av 
kvalitet. 

Risken är också stor att alternativ till 
den här utarmningen drunknar i bru-
set och utbudet av utförare. Vem skall 
placeraren/handläggaren välja? Vilken 
utförare kommer först upp på skärmen 
om jag söker på ungdomsboende? 

DE UNIKA KÄRNVÄRDENA

Värna som förbund har givetvis insett 
den här problematiken och började för 
flera år sedan att arbeta fram en gemen-
sam värdegrund för sina verksamheter. 
Det var ett arbete som tog lång tid men 
resultatet blev både imponerande och 
unikt – Värnas Kärnvärden.

I de sju kärnvärdena sammanfattas den 
antroposofiska läkepedagogiken och 
socialterapin och den människosyn och 
människokunskap de bygger på.

Med tiden har dessa kärnvärden vuxit 
in i verksamheterna och blivit en del av 
deras vara. Värnas kärnvärden är den 
kvalitet som ska genomsyra verksam-
heterna. Detta är givetvis ett pågående 
arbete och det kräver en ständig med-
vetenhet och arbete för att garantera 
den kvalitet som kärnvärdena innebär. 

För att säkra att kärnvärdena fortsätter 
att genomsyra Värnas verksamheter 
påbörjades ett arbete med att erbjuda 
en certifiering av verksamheterna och 
dess arbete med kärnvärdena, den s k 
Värnacertifieringen. Under arbetets 
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Värnagarantin Värnagarantin

Egentligen har arbetet med en Värna-
garanti pågått sedan framtagningen av 
Värnas Kärnvärden och uppgiften nu 
blir att just garantera att dessa kärn-
värden lever i verksamheterna.

Denna Värnagaranti är en kvalitets-
garanti som ligger utöver det som 
myndigheter, såsom IVO, arbetsmiljö-
verket, skolverket och andra, ansvarar 
för. Värnagarantin blir därmed ett kom-
plement till varje verksamhets kvalitets-
ledningssystem, genomförandeplaner 
och andra styrdokument.

Värnagarantin visar på det mervärde 
som finns hos Värnas medlemsverk-
samheter. Detta mervärde är den kva-
litet som Värna vill förmedla och visa 
på . Den utgår ifrån en speciell män-
niskosyn som sammanfattas av Värnas 
kärnvärden. Den människosynen finns 
sammanfattad i Värnas kärnvärdens 
portalparagraf: ”Människans spirituella 
dimension - grunden för vår människo-
syn”. I detta första kärnvärde har Värnas 
medlemsverksamheter sin förankring, 
detta är den speciella kvalitet som styr 
de sex följande kärnvärdena.

Här framkommer det tydligt att det är 
människans andliga dimension som 
utgör grunden för den läkepedagogiska 
och socialterapeutiska människosynen. 
Det är alltså utgångspunkten för Värnas 
förankring och bestämmer den kvalitet 
som lyfts fram genom alla kärnvärdena.

Vi har att förhålla oss till en spirituell 
kärna i människan som ligger bortom 
hälsa/ohälsa och som hjälper mig att 
utforska, och möjligen definiera, vem 
jag är. 

I Rudolf Steiners föredragsserie ”Läke-
pedagogisk kurs” hittar vi den professio-
nella impulsen till att börja förstå hur 
det andliga i människan strävar efter 
balans och läkedom.

I läkepedagogiken har vi fått en metod 
som inriktar sig på att läka och balanse-
ra ohälsa hos barn och, till viss del, även 
vuxna. Socialterapin, som vuxit fram ur 
läkepedagogiken, förstår hur de sociala 
sammanhangen har en terapeutisk be-
tydelse i en människas liv.

Arbetet med läkepedagogik och social-
terapi har lett fram till en praxis och 
en tradition som omfattar alla Värnas 
kärnvärden.

Det första kärnvärdet om människans 
andliga dimension är också ett uttryck 

för den tidstypiska existentiella ström-
ning som löpte genom det modernis-
tiska projektet, och som Steiner gav 
uttyrck för i sin bok ”Frihetens filosofi”; 
nämligen jaget som frihetens möjlighet.

VEM ÄR JAG 

Den antroposofiska bildningshumanis-
men sysselsätter sig i hög grad med att 
utforska frågan: ”Vem är jag?” Vari lig-
ger jagets frihet? Vem vill jag vara? Vad 
är min strävan? Vem vill jag inte vara? 
Vilka val kan jag göra?

Inom läkepedagogiken och socialterapin 
är den här frågan mycket central, vare 
sig du är brukare eller medarbetare. Det 
finns en strävan att ge hjälp och stöd 
till att utforska vem jag är, i alla dess di-
mensioner, och i synnerhet att utforska 
de val man som människa ställs inför 
och hur valen definierar vem man är 
och vem man blir. 

Alla val kan sägas ha med 
människans inneboende 
ande att göra. De små valen 
speglar de stora valen i vårt 
större jag.

I första kärnvärdet finns impulsen som 
levandegör de följande kärnvärden 
utifrån en syn på människan som inne-
bär att hon är mer än sitt ekonomiska, 
sociala eller biologiska sammanhang.

RÄTTEN ATT LEVA, 
RÄTTEN ATT UTVECKLAS

Utifrån människosynen som formuleras 

i portalparagrafen visar Värnas kärnvär-
den på vad det är människan behöver, 
oavsett funktionsnedsättning, för att 
kunna leva ett värdigt liv. Ett värdigt liv  
när det gäller rätten till en biografi, ge-
menskap, arbete och kreativitet, att bli 
hörd och respekterad, att få utvecklas 
och att få tillgång till en hälsofrämjande 
miljö.

Detta kan tyckas som självklarheter, 
men i ett samhälle så komplicerat som 
vårt och med så många hänsyn att ta, 
främst ekonomiska, kan dessa själv-
klarheter lätt försvinna och ersättas av 
mindre människobefrämjade system, 
där människors behov av utveckling 
hålls tillbaka. Och på grund av att syste-
men gjorts lätta att manipulera ersätts 
tillit med kontroll. Profit eller vinst kan 
aldrig vara ett godtagbart utgångsläge 
när det gäller vård, omsorg och skola.

Som den idéburna rörelse Värna är sätts 
alltid människan före profiten, inte bara 
i ord utan också i handling. Därför är 
begreppet hållbarhet (ekologisk, ekono-
misk och social) något som omfattas av 
alla kärnvärden och som ingår i själva 
Värnagarantin.

I Värnas läkepedagogiska och social-
terapeutiska verksamheter förvaltas 
och utvecklas en humanistisk männi-
skosyn med rötter i den antroposofiska 
människokunskapen. Värna vill för-
medla till omvärlden att vår grundsyn 
och värdegrund vilar i en mångårig 
tradition och praxis som över tid gett 
ett betydande bidrag till omsorgens 
utveckling i Sverige.

Anders Rosenberg

DET FÖRSTA KÄRNVÄRDET 
DEFINIERAR DE ANDRA

Människans spirituella dimension – 
grunden för vår människosyn.
Människans jag – hennes individua-
litet, kan inte reduceras till att vara 
en produkt av yttre faktorer. Det 
biologiska arvet och den omgivande 
miljön skapar förutsättningar för 
livet men också begränsningar. Det 
som kännetecknar människan är 
hennes förmåga att bearbeta och 

förhålla sig skapande till både sina 
förutsättningar och sina begräns-
ningar. Det finns i varje människa 
något unikt och oförutsägbart som 
kan betecknas som den spirituella 
kärnan i personligheten.
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workshop Värnagarantin workshop Värnagarantin

På temat Värnagaranti - ett sätt att utveckla och 
synliggöra läkepedagogik och socialterapi 

samlades ett femtontal personer från 
olika Värnaverksamheter i Vita Villan 

på Järna Kulturcentrum. 

Uppgiften var att under denna oktober-
dag titta närmare på Värnas första kärn-
värde för att få syn på vad det är i det 
kärnvärdet som kan utgöra en ingång 
till det fortsatta arbetet med 
Värnagarantin.

Det första kärnvärdet är utgångspunk-
ten för Värnagarantin. Det är porten in i 
de övriga kärnvärdena och på det vilar 
egentligen hela det läkepedagogiska och 
socialterapeutiska projektet: 

förbättringsområden. Med den in-
troduktionen från Susanne och Jonas 
påbörjades workshopen för att vaska 
fram hur första kärnvärdet gestaltar sig 
i praktiken.

Workshopdeltagarna fick i uppgift att i 
roterande grupper bearbeta tre fråge-
ställningar rörande första kärnvärdet:

 Att det finns utrymme för 
 jaget/individen

 Att det finns en respektfullhet 
 som utgår från att våra jag 
 utvecklas tillsammans

 Att det är synen på jaget som  
 styr helheten och att den helheten   
 uttrycks i gemenskap, lärande/
 arbete och miljögestaltning.

Grupparbetet som sedan följde var 
mycket intensivt och upplevdes sä-
kert som krävande av deltagarna. Men 
det gav utdelning och underlag till 
självskattningsmaterialet som sedan 
kommer att användas i den planerade 
observatörsutbildningen.

Att det finns utrymme för jaget handlar 
givetvis om delaktighet, självbestäm-
mande och integritet. Vilket rum finns 
för att kunna vara delaktig på egna vill-
kor utifrån sina förutsättningar? Vilken 
struktur finns för att ge liv åt ord som 
just delaktighet, självbestämmande och 
integritet?

Att definiera jagets utrymme
I workshopen försökte deltagarna kon-
kret fånga in vad som måste erbjudas 
för att ge utrymme åt jaget. Här betona-
des rytmens och rutinens betydelse för 

En workshop om 

Värnagarantin  

Första kärnvärdet 
– vad betyder det för oss?

”Människans spirituella dimension – 
grunden för vår människosyn”.

De andra kärnvärdena känns både 
enklare och konkretare att begripa. Här 
talar vi om biografi, gemenskap, arbete, 
respekt, kunskap och miljö.  Vore det 
inte då bättre att börja där, när det gäller 
att vaska fram det som skall garanteras?

Efter långt och noggrant övervägande 
i garantigruppen och i Värnas styrelse 

beslutades det att det är i första kärn-
värdet som vi måste börja. Det är det 
kärnvärdet som faktiskt definierar de 
andra. Kan vi arbeta med det första 
hittar vi lättare de andra kärnvärdenas
essens.

Det första kärnvärdet i praktiken
Workshopen som arrangerades av 
Värna leddes av Susanne Arvidsson 
Stridsman och Jonas Stridsman.  
Susanne har i många år arbetat med 
myndighetstillsyn, granskning och 
kvalitetsuppföljning inom bland annat 
Nacka kommun. Jonas som är psykiatri-
sköterska arbetar idag främst med 
kvalitetsutveckling.

Susanne och Jonas började med att titta 
på syftet och kunde identifiera följande 
område:
a) Att stärka Värnas identitet
b) Att vara attraktiva för kunder/
 placerare och brukare
c) Att stärka Värnas attraktivitet för   
 medlemmar
d) Att formulera och tillämpa ett 
 meningsskapande systematiskt 
 kvalitetsarbete.

Vägen till Värnagarantin går genom 
kollegial observation och innefattar 
följande moment:
•  Självskattningsmaterial
•  Själva observationen
•  Reflektionsarbete
•  Analysarbete
•  Färdig egenanalys leder till garantin

Kärnan i observationen handlar om 
att se verksamhetens starka sidor och 

1.

2.

3.
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workshop Värnagarantin

att ge överskådlighet och trygg sam-
hörighet. 

Och givetvis i bemötande och förhåll-
ningssätt; det är inte främst en individ 
som skall åtgärdas utan en människa 
som behöver lyssnas till för att kunna 
komma till uttryck utifrån förutsättning-
ar och begränsningar. Här behövs en po-
sitivt tillåtande miljö och den förutsätter 
att verksamhetens med-arbetare aktivt 
bejakar en process av egen självutveck-
ling. Till det behövs tid för reflektion, 
hand- och vägledning och utbildning för 
att nämna något.

Det kulturellt-terapeutiska anslaget be-
dömdes också viktigt för en verksamhet 
och vad det innebär för utvecklingen av 
jaget; konstnärliga, kulturella aktiviteter, 
hantverk och kroppsliga terapeutiska in-
slag som vårdar och uppövar färdigheter 
(eurytmi, insmörjningar och massage) 
togs upp.

När det gäller respektfullheten som 
utgår från att våra jag utvecklas tillsam-
mans underströks den yttre miljöns 
betydelse allt ifrån arkitektur, färg och 
formspråk till funktion och anpassning 
av rummet. 

Den yttre miljön ansågs ge förutsätt-
ningar för den inre miljön
och hur den kan främja människans 
spirituella kärna. Här lades också stor 
vikt vid vad det är vi gör tillsammans, 
vad gemenskapen innehåller av skapan-
de aktiviteter.

Arbetet går vidare
Detta tema fortsätter i den tredje fråge-
ställningen om hur jaget styr helheten 

och hur helheten uttrycks i gemenskap, 
lärande, arbete och miljögestaltning.

Workshopen pågick mellan klockan tio 
och fram till klockan tre med avbrott för 
lunch en timme. Själva arbetstiden upp-
gick till fyra timmar. Det låter kanske 
inte särskilt mycket, men i det här sam-
manhanget visade det sig vara tillräck-
ligt för att nå fram till resultat och få tag 
i första kärnvärdets innebörd.

Arbetet med Värnagarantin kommer att 
fortsätta och nästa steg är en observa-
törsutbildning utifrån de frågeställning-
ar som bearbetades och konkretisera-
des fram under denna workshop under 
ledning av Susanne och Jonas. 

Anders Rosenberg

det internationella arbetet - tema 2018

Hur kan Grundstensmeditationen 
främja ickevåld och konfliktlösning

 – hundra år efter den sociala 
tregreningsrörelsens födelse?

De nuvarande dramatiska och tilltagande händelserna 
i världen; krig, terrorattacker, sociala spänningar och 

maktens koncentration till få enskilda händelser 
påverkar oss existentiellt i allra högsta grad. 

Även upplevelsen av verklighetsför-
lust, som en konsekvens av digitalise-
ringen och ny teknik, tvingar oss att 
mer brådskande än någonsin att ta tag i 
frågan om vårt inre väsen och öde. Hur 
vi tänker om oss själva kommer att vara 
definierande för vår framtida verklighet.

Under de senaste åren har medicinska 
sektionen, från olika utgångspunkter, 
arbetat med att försöka förstå betydel-
sen av den andliga (eller medvetna) 
själens utveckling.

Den förra läkepedagogiska och social-
terapeutiska världskonferensen som 
samlade runt 800 människor i Goethe-
anum, inleddes och genomsyrades av en 
process med Grundstensmeditationens 
framtidsorienterade inriktning.

Denna process gav ett gott gensvar och 
bekräftade att det arbete som påbörja-
des med Grundstensmeditationen var ett 
riktigt beslut.

Detta knyter också an till julmötet 
1923 då Rudolf Steiner offentligt nämn-

de de apolloniska orden ”Känn dig själv” 
för första gången. De ordens innebörd 
som berör människans kunskap om 
sig själv återfinner man  i Grundstens-
meditationen.

Att idag fördjupa arbetet med Grund-
stensmeditationen innebär en möjlighet 
att närma sig den impuls som rådde i 
samband med Antroposofiska sällska-
pets grundstensläggning 1923. Ur den 
impulsens anda kan marken idag aktivt 
förberedas för att lägga en ny grund för 
samarbete och förståelse i vår samtid. 

Det är av betydelse om varje enskilt 
jag finner den ursprungliga impulsen 
på nytt. För att detta skall kunna ske 
behöver självkännedomen vidgas och 
utvecklas från att vara enbart en subjek-
tiv handling som handlar om den egna 
individualiteten, till att omfatta och 
förstå vad som är universiellt mänskligt 
i oss och i andra.

Paula H Karlström
Översättning och bearbetning
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meningsskapande kvalitet

viktigt för en organisation att ha ett 
meningsskapande kvalitetsarbete. 
Det behöver finnas en mening både för 
den yrkesverksamme och för den som 
tar emot en tjänst. Det är också viktigt 
att den meningen har en professionell 
utgångspunkt.

TVÅ BEGREPP SOM jag börjat pröva 
utifrån att kvalitet ska vara meningsska-
pande är tillämpad och erfaren kvalitet. 
Det handlar om hur en professionell 
verksam utför sitt arbete, hur yrkes-
skickligheten tillämpas och hur den 
erfars av brukaren/kunden.

ERFARENHETEN ÄR VIKTIG här och 
den har en dubbel mening. Dels handlar 
det om den professionelles erfarenhet 

av det egna arbetet och dels om hur 
mottagaren erfar yrkeshandlingen. 
Yrkeshandlingen som tillämpas är 
kvalitetsbärande, i handlingen ”händer” 
kvaliteten och i den görs kvaliteten 
verksam. För att få syn på den tilläm-
pade och erfarna kvaliteten krävs andra 
sätt än kvantitativa mätverktyg. Ett sätt 
är att använda strukturerade kollegiala 
observationer som ett stöd för att un-
dersöka och föra professionella samtal 
om den tillämpade yrkeshandlingen. 
Genom att undersöka hur handlingen 
erfars av den yrkeskunnige och av mot-
tagaren får vi kanske veta något om 
kvaliteten i det mellanmänskliga 
yrkesrummet.

Susanne Arvidsson Stridsman

meningsskapande kvalitet

NÄR BEGREPPET KVALITET under 
1990-talet fick fäste i samhällets väl-
färdstjänster arbetade jag i förskolan. 
För mig var det positivt att äntligen få 
ha en diskussion om förskolans innehåll 
där vi fick prata om vad kvalitet är när 
man arbetar med små barn. 1997 kom 
en läroplan som satte ord på vad kvali-
tet i förskolan ska vara. Sedan dess har 
kvalitetsbegreppet följt mig genom mitt 
yrkesliv. 

DE SENASTE 20 åren har ett gransk-
ningssamhälle vuxit fram med fokus på 
kvantitativa mått och mätbara resultat. 
Det har lett till att jag utvecklat en kri-
tisk blick på hur kvalitet i mellanmänsk-
liga yrken kan göras synliga. 

Kan en enkät ge oss svar på det? 
Hur kan man veta att ett bemötande 

på något sätt är bra? 

Genom åren har jag arbetat med kvalitet 
på många olika sätt både med kund-
enkäter, kvalitetsredovisningar och 
statistik. Under de senaste 10 åren har 
jag arbetat med kollegiala observatio-
ner i förskolan och under de senaste tre 
åren med kvalitetssamtal med förskole-
chefer. Jag har också ägnat mig åt att 
i en masteruppsats fördjupa mig i 
innebörden av begreppen kvalitet och 
granskning.

MED AVSTAMP I min yrkeserfarenhet 
och mina studier så tror jag att det är 

Meningsskapande
kvalitetsarbete

SUSANNE ARVIDSSON STRIDSMAN presenterar sig själv

Kvalitetsbegreppet har alltid intresserat mig och jag har lång erfarenhet av att 
arbeta med kvalitetsfrågor på olika sätt. För mig är den stora utmaningen med 
kvalitetsarbete att förena mått och resultat med yrkespraktiken på ett sådant sätt 
att arbetet med kvalitet blir meningsskapande och leder till utveckling. 

Min erfarenhet av att arbeta med kvalitetsutveckling inom mellanmänsklig verk-
samhet har jag främst från förskolan. Där har jag tillsammans med andra prövat 
olika modeller som ska främja kvalitetsutveckling med målet att verksamheterna 
ska upplevas vara likvärdiga. För mig är det centralt att kvalitetsarbeten behöver 
innehålla ett stort mått av dialog och professionella samtal med de som är yrkes-
verksamma i den praktik arbetet berör.



LäS   14 LäS   15

intervju med Linnea Ingvesintervju med Linnea Ingves

”Jag har ett budskap som vill ut” 
Intervju med Linnea Ingves 

Linnea som är trettiotre år gammal 
jobbar på den dagliga verksamheten på 
Saltå By. Linnea bor sedan fem år tillba-
ka på Tallbacken inne i Järnas samhälle. 
Innan dess bodde hon några år strax 
utanför Katrineholm, på Vallmotorp.

När Linnea flyttade till Tallbacken kan 
man säga att hon flyttade tillbaka till 
Järna och Saltå, för innan tiden på 
Vallmotorp hade hon gått på gymnasiet 
på Saltå By och bott i ett elevhems-
boende där.

Man behöver alltid utvecklas
”Jag kom redan som tolvåring till 
Solberga By i Järna” berättar Linnea 
”och innan dess bodde jag hemma 
i Upplands Väsby med mamma och 
pappa och mina syskon. Det var ganska 
tufft i skolan, jag blev både retad och 
mobbad och jag kände att jag behövde 
en lugn miljö”. 

Det märks att det är jobbigt för 
Linnea att berätta om sin tid i den van-
liga skolan och den utsatthet hon upp-
levde. Hon säger att hon inte vill prata 
om allt som hände men att hon behövde 
komma ur den situationen.

Det blev bra på Solberga för Linnea. Hon 
fick vänner som inte retades, vänner 
man kunde dela hemligheter med.  ”På 
Solberga fanns människor man kunde 
anförtro sig åt och jag fick hjälp att öva 
på att ´vara här och nu`, det var jätte-
skönt” säger Linnea. Att det också fanns 
hästar på Solberga upplevde hon som 
ett stort plus. 

Även om det var många år sedan Linnea 
flyttade från Solberga stöter hon ibland 

på medarbetare därifrån på ICA uppe i 
Järna. ”Jag känner oftast inte igen dem 
men de kommer ihåg mig”

Att flytta till Saltå By för att börja gym-
nasiet upplevde Linnea som ett natur-
ligt steg. ”Jag var färdig med Solberga 
och behövde gå vidare. Man behöver 
alltid utvecklas”

Kökspersonal i grunden
Efter gymnasiet flyttade Linnea till 
Vallmotorp och det hon mest kommer 
ihåg därifrån är att hon fick jobba i 
köket. ”Jag är egentligen kökspersonal i 
grunden” förklarar Linnea ”att
jobba i kök är jättekul. Vi fick ibland 
jobba extra på helger i köket när det 
behövdes”.

Idag arbetar alltså Linnea på Saltå By. 
Hon ingår bland annat i den grupp som 
servar LäS-utbildningen med kaffe och 
smörgåsar och annat som behövs göras 
för att det skall fungera; hålla efter och 
göra fint. Vissa eftermiddagar arbetar 
hon i Saltås kök och matsal eller deltar 
i utegruppens arbete.

”I början här var jag mest i textilverk-
staden, men det tyckte jag blev tråkigt 
och enformigt efter ett tag. Då pratade 
jag med min stödperson Renate och 
även med Monica (som ansvarar för den 
dagliga verksamheten) om att jag ville 
ha en förändring och det blev det.”

Ingen människa skall 
behöva skämmas 
Det Linnea upplever som viktigt i sitt 
liv just nu är att berätta för andra om 
hur det är att ha funktionsnedsättning. 
”Ingen människa skall behöva skämmas 

Linnea Ingves har något hon vill berätta 
och har bland annat erbjudit sig 

att komma till den Läkepedagogiska 
och Socialterapeutiska utbildningen 

för att beskriva hur det är att leva 
med funktionsnedsättning. 

Men redan nu känns det angeläget 
att presentera Linnea och hennes 

tankar för en större krets.
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intervju med Linnea Ingves

för att de har en funktionsnedsättning 
eller för att de är lite långsammare än 
andra” menar Linnea och fortsätter 

”Jag har förstått att det inte bara är jag 
som har problem. Idag finns det många 
som berättar hur det är att ha funk-
tionsnedsättningar som autism, 
Asperger eller ADHD.

”Idag kan jag till och med 
vara glad över mina funk-
tionsnedsättningar. Det 
finns inget pinsamt med 
att till exempel vara lång-
sam ibland.”

Det berättas till och med om det på Ny-
hetsmorgon. Jag älskar TV-program där 
folk berättar om sina diagnoser och för-
klarar hur det är. På Kunskapskanalen 
finns sådana program” berättar Linnea.

Linnea förklarar att det är vad hon vill 
berätta om på LäS-utbildningen nästa 
år. Redan nu har hon besökt Rosmaries 
klass på Saltåskolans särskola och för-
medlat sina kunskaper om hur det är att 
leva med funktionsnedsättning.

”Jag tror att de blev jättenöjda och kun-
de känna igen sig själva. Jag fick många 
frågor och jag vet att jag har förmågan 
att förklara. Jag har ett budskap som vill 
ut.” avslutar Linnea.

Anders Rosenberg

Humanus Haus 
– ett ställe som välkomnar            

Humanus Haus verksamhetsporträtt

I den schweiziska kantonen Bern, mellan orterna 
Rubigen och Worb, ligger den socialterapeutiska 

verksamheten Humanus Haus inbäddad i 
lummig och vacker gammal jordbruksbygd. 

Humanus Haus, som tillhör Camphillrörelsen, 
grundades 1974 och har nu funnits i 43 år.



LäS   18 LäS   19

Humanus Haus verksamhetsporträtt

De senaste åren har vi visats runt av 
Franziska Scheidegger och Ursula 
Kissling. Franziska som ingår i lednings-
gruppen är socionom och koordinator. 
Ursula har bott många år i Sverige och 
har bland annat arbetat på det som en 
gång var Helgestahemmet (nuvarande 
Stiftelsen Eir).

ETT LITET, AKTIVT SAMHÄLLE
Humanus Haus är en stor verksamhet 
med över nittio boendeplatser som är 
spridda över ett förhållandevis stort 
område. Känslan av att befinna sig i ett 
litet, aktivt samhälle är påtaglig.

Det händer saker, folk rör sig, man 
arbetar och är i verksamhet. Området 
har många arbetsplatser och verkstä-
der, grönsaksodlingar, örtagård med 
örtberedning, tillverkning av musikin-
strument, bageri, storkök, kafeteria med 
butik, vaktmästeri och utegrupp, städ-
grupper och textilverkstad. Vi hinner 
givetvis inte titta på alla arbetsplatser 
utan gör några få nedslag.

I Choroiverkstaden får vi lära oss om 
principerna för tillverkningen av musik-
instrumenten och Rita som arbetat där 

i 18 år visar hur hon putsar de olika 
styckena som sedan sätts ihop till en 
helhet. 

I snickeriet en bit därifrån håller några 
på att tälja trägubbeskulpturer som 
kommer att säljas på lokala marknader. 
Stämningen är god och skämtsam inne 
i snickeriet. Ursula frågar arbetsledaren 
om hur det fungerar och han svarar att 
ordningen kunde vara lite bättre, som 
det är nu är det ”svensk ordning”. Vilket 
betyder att det kunde vara bättre men 
att det funkar.  

– Jag tänker inte översätta det där, säger 
Ursula och sneglar på vår grupp.

I huvudbyggnaden, som en gång varit 
herrgård och sedan en sorts vårdinrätt-
ning, ligger Kreativverkstaden. Här job-
bar man med textil, framförallt ull och 
det mesta som produceras är så påhit-
tigt och, just, kreativt.

FÖRÄNDRINGAR PÅ GÅNG
På övervåningen på herrgården lig-
ger några boenden som vi besöker. I 
Schweiz bor man inte i egna lägenheter 
utan man har sitt eget rum i ett sorts 

Under LäS-utbildningens studieresa till Schweiz besöker vi en 
del olika läkepedagogiska och socialterapetiska verksamheter. 
Av alla ställen vi besöker har Humanus Haus en speciell plats 
i våra hjärtan. Vi blir alltid glada av att komma hit, för här 
möts vi av många leenden och mycket värme. Trots att vi 
oftast är en ganska stor grupp som hälsar på, känner vi inte 
att vi är till besvär eller i vägen. Vi är helt enkelt välkomna och 
tas emot som gamla vänner med stor värme och generositet. 

Humanus Haus verksamhetsporträtt

boendekollektiv och äter i gemensam 
matsal. Man delar också badrum och 
toaletter. Våra guider berättar att för-
ändringar är på gång, både på statlig 
och delstatlig (kanton) nivå och att det 
med tiden kommer att bli ett system 
som mer liknar det vi har i Sverige med 
till exempel egna lägenheter.

Humanus Haus bygger därför nya bostä-
der på området och förbereder sig för 
de nya kraven som kommer att införas 
om några år. Herrgården är dock kultur-
minnesmärkt och därför får man inte 
bygga om de nuvarande boendena till 
lägenheter. 

KULTUR SOM BÄR
Man har också ett ganska gediget 
kulturprogram, dit allmänheten också 
inbjuds. Under hösten ges teaterföre-
ställningar och musikaftnar. Humanus 
Haus deltar också på en konstutställ-
ning i Bern, som öppnade i september 
under temat ”Jag målar in i mitt hjärta”. 

Det finns en genomarbetad estetik på 
Humanus Haus, stället andas kvalitet 
utan att det blir  pretentiöst. Det bara 
är så, det är något självklart. Det finns 
en vila och skönhet i själva strukturen 
som bär och, som namnet Humanus 
Haus antyder, finns här plats för hela 
människan.

Anders Rosenberg
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Humanus Haus verksamhetsporträtt Humanus Haus verksamhetsporträtt

FAKTARUTA

Camphill är en internationell rörelse som består 
av by- och boendegemenskaper på läkepeda-
gogisk och socialterapeutisk grund. 

Syftet är att möta behoven hos personer med 
funktionsnedsättningar genom att kombinera 
gemenskap, konstnärligt övande och arbetet 
med jorden. Idag finns över hundra gemen-
skaper i hela världen. Rörelsen grundades av 
Karl König vid andra världskriget i Skottland.
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solidaritetsfond

Den Internationella konferensens 
SOLIDARITETSFOND

Vartannat år samlas omkring 800 medar-
betare från hela världen för att delta i den 
stora Läkepedagogiska och Socialterapetis-
ka konferensen på Goetheanum i Dornach, 
Schweiz. De deltar i ett professionellt utbyte 
för att främja utbildning och möten männ-
iskor emellan. Att ha ett sådant här nätverk 
som spänner mellan länder och kontinenter 
är ett unikt särdrag för vårt antroposofiska 
arbete och ofta möjliggör detta nätverk att 
nya framsteg görs.

Många av våra kolleger, som tar ansvar för 
framväxten av läkepedagogik och socialte-
rapi, kommer från områden i världen där 
villkoren är svåra och resurserna knappa. 

Det är vanligt att dessa kolleger inte kan 
delta på konferensen av ekonomiska skäl. 
De kan därför gå miste om möjligheten att 
nätverka och skapa kontakter eller få inspi-

ration och input som kan vara avgörande 
för att kunna ta nya steg. För att stärka vår 
förmåga att kunna stödja kolleger som ver-
kar i ekonomiskt utmanande sammanhang 
att kunna delta på konferensen, har det 
Läkepedagogiska och Socialterapeutiska 
rådet skapat Den internationella konfe-
rensens solidaritetsfond.

Vi skulle vilja be era verksamheter eller 
organisationer att överväga att bidra till 
solidaritetsfonden för att göra det möjligt 
för oss att ge ekonomiskt stöd till kolleger 
som annars inte skulle kunna delta på 
konferensen. 

Vi vore tacksamma om ni kunde lyfta den 
här frågan i era organisationer och att ni 
beslutar er för att delta i denna solidari-
tetshandling.

Bidrag kan föras över till följande konton och skriv 
”Solidarity Fund International Conferences”

Bank EUR    Deutsche Bank AG, Basler Str. 155, DE-79537 Lörrach
                      Fonds für Heilpädagogik und Sozialtherapie Dornach
IBAN             DE48 6837 0024 0068 8408 00
BIC               DEUTDEDB683

Bank CHF    Raffeisenbank Dornach, Bruggweg 129, CH-4143 Dornach
                      Fonds für Heilpedägogik und Sozialtherapie Dornach
IBAN             CH40 8093 9000 0043 3571 8
BIC               RAIFCH22

Om du undrar något gällande transaktionen var snäll och kontakta 
Pascal Hoffman – p.hoffman@khsdornach.org Vid övriga frågor eller förslag 
kontakta Jan Goeschel – j.goeschel@khsdornach.org 

För det Läkepedagogiska och Socialterapeutiska rådet 19 oktober 2017
Jan Goeschel                     Sonja Zausch                    Bert Vammelchelen

 

Spara tid och pengar | Kvalitet och trygghet | Personlig inköpscoach | Frihet att välja

UHPO InköpsSupport är Värnas samarbetspartner  
för inköpsavtal och inköpsfrågor

UHPO InköpsSupport är en fristående inköpsorganisation som förhandlar  
fram ramavtal åt över 1 700 medlemmar. Vi erbjuder inköpsavtal med 60 storkunds- 

leverantörer inom bland annat livsmedel, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, 
arbetskläder, kortinlösen, fastighetsunderhåll, inredning och drivmedel. Som medlem 

i Värna ingår kostnadsfri anslutning till UHPO vilket ger er rätt att handla på UHPOs  
ramavtal och avtalsprislistor UHPO förhandlar fram.  

www.uhpo.se

ETT URVAL AV UHPOS LEVERANTÖRER

JOHAN BERGFELDT är inköpscoach och kontaktperson för Värnas medlemmar! Han hjälper dig helt 
kostnadsfritt med prisanalyser, upplägg av beställningslistor hos utvalda leverantörer, att ta fram 
offerter och produktförslag enligt önskemål och mycket annat. Välkommen att kontakta Johan på 
johan.bergfeldt@uhpo.se eller 072-710 05 70!

UHPO UTBILDNINGSFOND. UHPO InköpsSupport delar ut gratis utbildningsdagar hos Martin &  
Serveras Gastromerit. Läs mer på www.uhpo.se under fliken Utbildningar eller kontakta  
din inköpscoach!

FÖR
SMARTARE 
INKÖP OCH

 EN ENKLARE
VARDAG

Värnas medlemmar har fri tillgång  
till UHPOs inköpsavtal*

Ord. anslutningsavgift:  
8000 kr
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Resan fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Vi börjar i Wien, där          
resan sedan går vidare till Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf 
Steiner och hans offentliggörande av det teosofiska, sedermera det antroposofiska 
kunskapsstoffet från början av 1900-talet. Syftet med resan är att fördjupa rela-
tionen till Rudolf Steiners personlighet och att skapa en större förståelse för hans 
bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv ef-
ter år 1900. Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf   
Steiners biografi, med anknytning till den ort som vi just befinner oss på. 

TVÅ KLASSISKA KONSERTER PLANERAS IN I PROGRAMMET, I WIEN OCH BERLIN.

                                              Resan äger rum från
SÖNDAG 30 SEPTEMBER TILL SÖNDAG DEN 7 OKTOBER 2018
Söndag  30/9 Flyg till Wien. Välkomstmiddag, introduktion samt studier.
Måndag  1/10 Rudolf Steiner som barn och ungdom 1861–1879. 
  Tågutflykt till olika orter söder om Wien.
Tisdag  2/10 Rudolf Steiner i Wien 1879–1890. Stadsvandring och konsert. 
Onsdag  3/10   Tåg till Weimar.
Torsdag 4/10   Rudolf Steiner i Weimar 1890–1897 Stadsvandring, 
  Goethemuseum, Goethe-Schiller-arkiv m m.
Fredag  5/10   Weimar/tåg till Berlin.
Lördag  6/10   Rudolf Steiner i Berlin 1897–1923. 
  Besök på platser med anknytning till Rudolf Steiners tid i 
  Berlin. Avslutningsmiddag och konsert.
Söndag   7/10   Berlin/hemresa med flyg

Allt detta ingår i kostnaderna för resan
biografistudium, flyg (från Stockholm), tåg, hotell ***(dubbelrum), frukost, 

tunnelbana, konserter, museer och guider, välkomstmiddag i Wien och 
avslutningsmiddag i Berlin, till ett pris av 13.300 kr. 

Enkelrumstillägg 1.800 kr. 
Kostnad för lunch och resterande middagar samt avbeställningsskydd tillkommer.

Välkommen att höra av dig, om du vill följa med oss på resan!
Göran Nilo & Lennart Nilo

Intresseanmälan senast 28/2 2018 till 
kontaktperson Lennart Nilo • lennartnilo@gmail.com • tel 070–628 55 76

Inbjudan till
Resa i Rudolf Steiners fotspår
5:e resan 2018 SPIRAS FORTBILDNING 2018

Onsdagar 8.45–11.45 Kulturhuset, Järna

fortbildning spira

   
SEDAN FLERA ÅR tillbaka har Spira-utbildningar organiserat en 
föreläsningsserie på Kulturhuset i Järna. Fem föreläsningar er-
bjuds under året och tanken är att kunna ge verksamheterna i 
Järna med omnejd en möjlighet att på ett enkelt sätt möta med-
arbetarnas behov av fortbildning, nya kunskaper och inspiration. 

ETT TJUGOTAL VERKSAMHETER har redan blivit intresserade 
av konceptet och abonnerar. Abonnemanget kostar 1150 kr/år. 
Man erhåller då ett kort som gäller för fem tillfällen. I priset ingår 
fika i pausen. Kortet visas i samband med evenemanget och är 
inte personbundet. 

DET GÅR OCKSÅ att besöka enstaka föreläsningar och man    
betalar då 350 kr i Kulturhusets kassa eller så kan man köpa     
biljetterna via Ticnet.se

--------  O B S !  -------- 

EXCEPTIONELLT FÖR I år är att Spira arrangerar sex föreläs-
ningar i stället för fem och detta för samma abonnemangspris. 
Den sjätte föreläsningen erbjuds gratis till dem som abonnerar. 

DEN 21 MAJ, en måndag, ska Kaj Pollak föreläsa för oss på hans 
åttioårsdag. För de som var med kanske minns att Kaj var även 
här på Kulturhuset på sin 70-årsdag den 21 maj 2008. 

SKÄMTSAMT SLOG VI då vad att Kaj skulle komma tillbaka om 
tio år vilket han nu gör!
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fortbildning spira

christian@saltaby.se

Onsdagar 8.45–11.45 Kulturhuset, Järna

Under 2018 kommer vi att möta

Onsdag den 14 mars (vecka 11)
Sara Dahlberg Eriksson – Förlust, sorg, läkning.
Sara Dahlberg Eriksson föreläser om förluster, sorg och läkeproces-
ser. Först kommer hon att berätta om det tragiska i sin egen histo-
ria. Därefter, ur ett holistiskt synsätt, förklarar hon hur läkning kan 
fungera och hur omgivningen kan bidra eller försvåra läkningen. 
Vad är det som händer med människor som inte tilläts att sörja? Kan 
det finnas ett samband mellan en obearbetad sorg och olika form av 

missbruk? Sara pratar också om de andliga principerna såsom hopp, förlåtelse, kärlek, 
tolerans, tålamod, villighet, ödmjukhet o s v. Dessa är de olika fasta punkter som hjälper 
den behövande att hantera sin sorg och att orka.

Onsdag den 9 maj (vecka 19)
Fredrik Westin – Jag är pappa till stålmannen.
Fredrik Westin har alltid känt sig hemma på en scen. Förr i tiden var 
han rockmusiker, gitarrist och sångare. Numera är han åter i ramp-
ljuset och föreläser om att vara föräldrar till en son med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar som Tourette, Asperger syndrom 
och ADHD. Hans berättelse om hur sonen har berikat hans liv, berör 
med både ris och ros blandad med råd och dåd, speciellt när Fredrik 

talar om hur samarbetet kan och bör vara mellan föräldrarna och skolvärlden.

Onsdag den 31 januari (vecka 5)
Maria Dufva – Vad våra barn och ungdomar kan utsättas 
för på nätet?
Maria Dufva uppmanar oss att ta del av hur det ser ut idag inom nät-
vanorna hos våra barn och ungdomar. Hur är det med att chatta, spe-
la online eller umgås via sociala medier för den unga generationen? 
Det digitala erbjuder naturligtvis fantastiska möjligheter men också 
många fällor i form av utnyttjande, mobbning och näthat. Hennes 

föreläsning ger oss som föräldrar och pedagoger insyn i våra barns och elevers nätliv. 
Maria ger oss också några råd och hjälpmedel för att skapa trygga förutsättningar för att 
barn och ungdomar ska ha det så härligt, roligt och lärorikt så möjligt. Tack vare Maria 
kan vi förstå hur vi ska tala med barn och ungdomar så att vi kan stödja dem att hitta rätt 
och inte kliva snett.

 telefon 070–604 12 84

fortbildning spira

   
Måndag den 21 maj (vecka 21)
Kay Pollak – Konsten att bli åttio.
Det är länge sedan det fanns behov att presentera Kay Pollak för 
den svenska publiken. Kay är filmregissören (Så som i himmelen och 
senaste Så ock på jorden) som är en av de störst uppskattade förelä-
sarna i Sverige. Vi bjöd in Kay 2008. Datumet blev slumpvis på hans 
sjuttioårsdag. Det blev feststämning i ett då fullpackat Kulturhus. 
Skämtsamt sa vi att han skulle bjudas in igen på hans åttioårsdag. 

”Jag ser framemot det” skojade Kay. Tiden har numera kommit och Kay har valt att vara 
med oss på hans åttioårsdag.

OBS! Undantagsvis är föreläsningen på en måndag.  
Ett bra råd till den som inte har något abonnemang: 

Bättre antagligen att köpa sin biljett i förväg om man vill få en plats…

Onsdag den 12 september (vecka 37)
Christina Stielli – Skapa arbetsglädje.
Christina Stielli blev utsedd till den bästa kvinnliga talaren 2014 och 
2015. Hon föreläser om hur man kan hantera stress på arbetsplat-
sen och hitta arbetsglädjen med sina kollegor. Hon talar naturligtvis 
om verksamheternas strukturer och om arbetsgivarens roll i det 
hela, men hon belyser också om vikten av eget ansvar för att klara 
livet och arbetslivet bättre. Som bekant är vi varandras arbetsmiljö 

och när medarbetarna mår bra, mår företaget bra. Stressen på arbetsplatsen får inte bli 
negativ och den som antagligen har det största ansvaret för detta är vi själva.

Onsdag den 7 november (vecka 45)
David Eberhard – Hur barnen tog makten.
David Eberhard är psykiatrikern, välkänd författare och ofta närva-
rande gästen i medievärlden. Han är också en uppskattad föreläsare 
som ibland tycker om att provocera. David kommer att föreläsa för 
oss om hur barnen i vår tid har tagit makten och hur de har lyckats 
att få föräldrarna att göra precis som de vill. Vad ska ätas till middag 
eller var ska man ta sina semestrar i år? Ofta är det barnen som har 

svaret… Känner ni er träffade? Kanske är ni inte ensamma då detta är mera regel än un-
dantag i dagens Sverige. David sträcker till oss en spegel och uppmanar oss att se behovet 
att återta föräldraansvaret.

SPIRAS FORTBILDNING 2018
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Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn
Människans jag –hennes individualitet, kan inte reduceras till att vara en pro-
dukt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar 
förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar män-
niskan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina 
förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt 
och oförutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personlig-
heten.

Livets RÖDA tråd
Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje männi-
skas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hop-
trasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden 
i livet, att gå sin egen väg, utan att bli motarbetad eller ifrågasatt. Det menar vi 
är grunden för all utveckling, oavsett funktionsnedsättning. 

Individuellt liv i gemenskap
Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett 
sammanhang där man hör hemma är en förutsättning för den egna utveckling-
en. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig efter-
som den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Vi arbetar för 
att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och är övertygade om att 
det bidrar till individens utveckling. 

Ett skapande liv och arbetets betydelse
Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och väl-
befinnande. Därför vill vi göra det möjligt för varje individ att ge utlopp för sin 
inneboende kreativitet. Det kan handla om att sätta upp skådespel, att spela 
och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material. 
Möjligheter till att vara skapande finns så väl i skolan som på våra arbets-
platser och i boendet. 
I en vuxens människas liv är arbetet centralt. Att hitta en arbetsgemenskap, 
att få känna sig behövd, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsätt-
ning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får 
möjlighet till ett rikt liv. 

Lyhördhet och respekt för det individuella 
Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom 
funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. 
Medarbetarens uppgift är att vara uppmärksam på varje individs inneboende 
förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa 
respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att vara lyhörd inför varje 
människas förutsättningar är grundläggande värden i vårt arbete. 

Det livslånga lärandet
I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna till-
kortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt 
konfronterad med behovet av egen utveckling. De uppkomna svårigheterna 
blir till ett fruktbart gränsområde där ett möte sker och där fröet till vidare 
utveckling finns för bägge parter. Denna process är en naturlig del av arbetet 
och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En medvetet utformad miljö
En estetiskt tilltalande miljö har en stor betydelse för det själsliga väl-
befinnandet. Därför lägger vi vikt vid arkitektur, materialval, inredning 
och färgsättning, liksom vid till exempel gestaltade trädgårdar och 
promenadområden.

För den psykiska och sociala miljön menar vi att det är hälsobefrämjande med 
rytmiskt återkommande händelser. Det kan vara gemensamma morgonsam-
lingar, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att 
fira helger och årstidsfester. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet 
i tillvaron. 

Att värna om det ekologiska sammanhanget är grundläggande för oss och 
ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel är en självklarhet i våra 
verksamheter.



LäS   30 LäS   31

verksamhetsförteckning

ARIADNE
ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun. 

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Gruppbostad enligt LSS

Kontakt
Arbylund 101
388 94 Vassmolösa
Tfn 0480–361 02
info@ariadnes.nu
www.ariadnes.nu

Kontakt
Ensjöholms By
603 66 Norrköping
Tfn 011–28 94 50
ensjoholm@telia.com
www.ensjoholm.se

Kontakt
Tiondebodsvägen 7
153 35 Järna
Tfn 08–551 713 33
kontoret@fridebo.com

ENSJÖHOLMS BY
Ensjöholms By, Norrköping. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

FRIDEBO
Fridebo, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bostad med särskild service enligt LSS

GULDFÄLLEN
Guldfällen, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende enligt LSS
• Daglig verksamhet 
• Familjehemsvård

Kontakt
Skattgränd 8
153 35 Järna
Tfn 08–551 710 06
info@guldfallen.com
www.guldfallen.se

Kontakt
Box 45
153 21 Järna
Tfn 08-551 521 77
info@haganas.se
www.haganas.se

HAGANÄS
Haganäs, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet och gruppbostad enligt LSS
• Arbetsplatser i samarbete med arbets- 
 förmedlingens rehabilitering
• Boende med personligt utformat stöd

Kontakt
Åsgatan 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 749 77
info@humanprogress.se
www.humanprogress.se

HUMANPROGRESS
Humanprogress – Järna, Mölnbo och 
Södertälje.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boendelösningar för ungdomar och vuxna med 
speciella behov enligt LSS.

  BARN      UNGDOMAR      VUXNA verksamhetsförteckning

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 26, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 04
info@klockargardenijarna.se
www.klockargarden.se

Kontakt
Saltå 11 
153 91 Järna
Tfn 070–291 88 69, 070–325 89 90
www.jarnakompetens.se

JÄRNA KOMPETENS
Järna Kompetens erbjuder en fyraårig utbildning 
i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbild-
ningen). Utbildningen är uppdelad i åk 1–3 och 
påbyggnadsåret. 

Utbildningen syftar till att ge rätt kompetens i 
arbetet med funktionsnedsatta och lyfta fram 
den antroposofiska människokunskapen.

KLOCKARGÅRDEN
Klockargården, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Socialterapeutisk daglig verksamhet enligt LSS

LINNEA OMSORG
Linnea Omsorg, Järna samt Skellefteå. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS.
• HVB-boende

Kontakt
Box 65
153 22 Järna
Tfn 08–554 814 70
info@linneaomsorg.se
www.linneaomsorg.se

Kontakt
Utholmsvägen 22-32
178 91 Munsö
Tfn 08–560 502 59
lugnet.munso@telia.com

LUGNET
Lugnet, Munsö, Ekerö kommun, Mälaröarna.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Kontakt
Kyrkvägen 7
830 04 Mörsil
Tfn 0647–66 44 75   
info@margaretagarden.se
www.margaretagarden.se

Kontakt
Malmgårdsvägen 53
116 38 Stockholm
Tfn 08–641 58 94

MALMGÅRDEN VITA BERGEN
Malmgården, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

MARGARETAGÅRDEN 
Margaretagården, Mörsil, Åre kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

  BARN      UNGDOMAR      VUXNA
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MARTINSKOLAN
Martinskolan, Farsta, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola F-9
• Korttidsverksamhet enligt LSS

Kontakt
Munstycksvägen 18
123 57 Farsta
Tfn 08–604 38 27
kansli@martinskolan.se
www.martinskolan.se

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 500 68
info@mikaelgarden.com
www.mikaelgarden.se

Kontakt
Box 43
153 21 Järna
Tfn 08–551 700 34
info@morapark.se
www.morapark.se

MIKAELGÅRDEN
Mikaelgården, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem med tillstånd enligt LSS och HVB
• Fristående grundskola
• Fristående grundsärskola
• Barn- och ungdomspsykiatri

MORA PARK
Mora Park, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Förskola
• Grundsärskola (waldorfpedagogisk)
• Fritids
• Elevhem enligt LSS
• Korttidsboende

Kontakt
Stiftelsen Ny c/o Laurens AB
Box 104, 153 22 Järna
info@stiftelsenmalargarden.se

Kontakt
Skäve 9
153 31 Järna
Tfn 08–551 786 00
info@norrbyvalle.se
www.norrbyvalle.se

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 10
153 30 Järna
Tfn 08–551 746 60
kontoret@novalisgymnasiet.se
www.novalisgymnasiet.se

NOVALISGYMNASIET
Novalisgymnasiet, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasium; Estetisk inriktning, 
Introduktionsprogram
• Gymnasiesärskola; Waldorfpedagogisk 
inriktning, Individuellt program

MÅLARGÅRDEN
Målargården, Södertälje och på Mörkö.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende med service enligt LSS

NORRBYVÄLLE GÅRD
Norrbyvälle Gård, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
• Boende med service enligt LSS

  BARN      UNGDOMAR      VUXNA verksamhetsförteckning

SALTÅ BY
Saltå By, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola åk 7–10
• Gymnasiesärskola
• Elevboende LSS 9§8
• Korttidsverksamhet
• Daglig verksamhet
• Vuxenboende LSS 9§9

RASMUSBYN
Torpa 222, Nora, Örebro kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 49
info@saltaby.se
www.saltaby.se

Kontakt
Letstigen 36
716 31 Fjugesta
Tfn 0585–106 00
stiftsanna@telia.com
www.stiftelsensanna.se

SANNA GÅRD
Stiftelsen Sanna, Fjugesta, Örebro kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS

Kontakt
Fröjel L:a Hajdes 715
623 55 Klintehamn
Tfn 0498–69 11 10
hajdes@hajdes.se • www.hajdes.se

SKOGSGÅRDEN HAJDES
Hajdes, Fröjel, Gotland.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Eget boende enligt LSS

Kontakt
Solberga 27
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 26
info@solbergaby.se
www.solbergaby.se

SOLBERGA BY 
Solberga, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
• Korttidsvistelse (avlastning) enl. LSS § 9.6
• Korttidstillsyn för barn över 12 år enl. LSS § 9.7
• Waldorfsärskola årskurs 1-9

Kontakt
Ringgatan 6
703 42 Örebro
Tfn 072–512 78 80 (Ihrene Söderlind,
verksamhetsledare)
www.rasmusbyn.se

  BARN      UNGDOMAR      VUXNA
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STAFFANSGÅRDEN
Staffansgården, Delsbo, Hudiksvalls kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt SoL och LSS

Kontakt
Furugatan 1
820 60 Delsbo 
Tfn 0653–168 50
info@staffansgarden.com
www.staffansgarden.com

Kontakt
Stegehus
610 30 Vikbolandet
Tfn 0125–510 36
info@stegehus.com
www.stegehus.com

Kontakt
Bresätter Irisbo
614 93 Söderköping
Tfn 070–62 99 14

STEGEHUS
Stegehus, Norrköpings kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Fristående Waldorfpedagogisk grund- och 
grundsärskola åk 5–9
• Elevhem med tillstånd enligt HVB och LSS

STIFTELSEN KOALAN
Bresätter Irisbo, Söderköping. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt SoL och LSS

Kontakt
Söderskogen
590 98 Edsbruk
Tfn 0493–400 00
info@syrsagarden.se
www.syrsagarden.se

SYRSAGÅRDEN
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

Kontakt
Såneby Skola
610 28 Vikbolandet
Tfn 070–838 52 96
info@saneby.se
www.saneby.se

SÅNEBY VIK
Såneby, Vikbolandet, Norrköpings kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

  BARN      UNGDOMAR      VUXNA

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 536 01
info @solakrabyn.se
www.solakrabyn.se

SOLÅKRABYN
Solåkrabyn, Järna och Mölnbo samt 
Stallarholmen, Strängnäs.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Kontakt
Prästgårdsvägen 70, 153 35 Järna
Tfn 08–551 743 20
telleby.info@telia.com

TELLEBY VERKSTÄDER
Telleby Verkstäder, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS

verksamhetsförteckning

Kontakt
Tuna industriväg 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 731 05
info@tunapack.se
www.tunapack.se

Kontakt
Tavestavägen 37, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 42
tunaberg@telia.com
www.tunaberg.info

Kontakt
Vallarumsvägen 143-12, 275 68 Vollsjö
Tfn 0416–322 12
info@stiftelsenvindrosen.se
www.stiftelsenvindrosen.se

TUNABERGS DEMENSBOENDE
Tunaberg, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppboende för personer med 
demenssjukdom

VINDROSEN 
Vindrosen, Vollsjö, Sjöbo kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola
• Gymnasiesärskola
• Elevhem enligt LSS
• Daglig verksamhet
• Korttidsvistelse och korttidsboende

Kontakt
Skälby 6, 153 92 Hölö
Tfn 08–551 711 80
info@abykulle.se
www.abykulle.se

ÅBYKULLE
Åbykulle, Hölö och Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

ÅRSTA GÅRD
Årsta Gård, Årsta, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola (läkepedagogisk)
• Fritidsverksamhet
• Gymnasiesärskola
• Elev- och korttidshem enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Egen vuxenbostad enligt LASS

Kontakt
Svärdlångsvägen 16
120 60 Årsta
Tfn 08–722 16 00
info@arstagard.se • www.arstagard.se

  BARN      UNGDOMAR      VUXNA

TUNAPACK
Tunapack, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Produktionsinriktad arbetsplats för  
personer med funktionsnedsättning



Förbundet för antroposo�sk läkepedagogik & socialterapi
- boende, utbildning & arbete.

Värna är en sammanslutning av 35 läkepedagogiska och socialterapeutiska 
verksamheter som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar 
och vuxna med särskilda behov.

Värnas syfte är att vidareutveckla arbetsmetoder i läkepedagogik och social-
terapi samt att förmedla kunskaper om inriktningen. Läkepedagogik och 
socialterapi bygger på den antroposofiska människokunskapen som är spridd 
i ett trettiotal länder och har funnits i Sverige sedan 1935.

På vår hemsida www.värna.se hittar du mer information om Värnas 
verksamheter. Här kan du se lediga platser, lediga tjänster och vår
verksamhetsförteckning.

Kontakta oss gärna för mer information
Värnas kansli anders@varna.nu • paula@varna.nu • 08–551 715 30


