Värna
– boende, arbete och utbildning
för människor med särskilda behov
		
		
		
		

Värna är en samverkans- och branschorga-		
nisation som erbjuder omsorgsverksamheter
i hela Sverige för barn, ungdomar, vuxna och 		
äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.
VÄRNA

• har en tydlig gemensam värdegrund i form av 			
		 de sju kärnvärdena. Denna värdegrund upp-			
		 muntrar till engagemang och ett genomtänkt			
		 och professionellt bemötande hos med		 arbetarna.
• vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder 			
		 och stödja erfarenhets- och informationsutbyte
		 samt initiera utbildning och fortbildning.

VÄRNAS

• medlemmar drivs inte av vinstintresse utan
sätter alltid människan framför profiten.
• antroposofiska verksamheter är kända för sina
		 vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska
profilen som visar ett kvalitetstänkande.
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Specialutgåva om Värna
Värna, som utgörs av sina läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, är ett förbund som bärs av en idé om människan. I den här specialutgåvan vill vi förmedla en inblick i hur
den idén verkar och uttrycks.
Vi får veta hur Rudolf Steiner, som lade grunden för antroposofin och utvecklade läkepedagogiken, kom att uppfatta samspelet mellan det andligt-själsliga och det kroppsliga genom att
fördjupa och utmana normalitetsbegreppet.
Värnas unika kärnvärden och hur de kommer till uttryck i
praxis genom Värnagarantin lyfts fram och betonas i utredaren Solveig Lundbergs slutrapport ”Att värna det professionella
samtalet”.
Sedan följer nedslag i några verksamheters liv och leverne med
bland annat trädgårdsdagar, ljusfester, dikter, brukarporträtt
och 50-årsfirande. Vi får också en insyn i hur ”pionjärtiden”
kunde se ut året 1946 och hur man redan då, inom läkepedagogiken, ville synliggöra och utbilda människor med funktionsnedsättningar, istället för att gömma undan dem på stora
institutioner som skedde i övriga samhället.

Och slutligen avslutas den här specialutgåvan med en överblick
av vad Värna uppnått och bidragit med sedan 2006.
Trevlig läsning!
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Rudolf Steiners människosyn
Lite om Rudolf Steiners människosyn
Hur kom Rudolf Steiner fram till att utforma en filosofi med en syn på människan som inkluderar en andlig, spirituell dimension? I sin självbiografi
skriver Steiner om ett avgörande möte med en för honom annorlunda personlighet, Otto Specht, som han 1884 blev informator till. Otto var en tio år
gammal pojke som beskrevs vara ”avvikande i kroppslig och själslig utveckling i så hög grad, att man tvivlade i familjen på hans bildbarhet.”
Mötet med Otto och uppdraget att vara hans informator stärkte och utvecklade Steiners uppfattning om hur antroposofin, som en levande människo- och livssyn, kan vara fruktbar för det praktiska livet i umgänge med
en annorlunda personlighet. Han skriver: ”Uppgiften att ta mig an hans uppfostran blev en rik källa till kunskap för mig. Tack vare denna uppgift fick
jag en inblick i samspelet mellan det andligt-själsliga och det kroppsliga hos
människan.”
Steiner ville med sin människosyn
uppmana till att se det avvikande och
annorlunda hos en person som något
som vidgar förståelsen av människan
bortom eventuell diagnos. Och han
betonar vikten av att i praktiken, i det
dagliga umgänget, ta hänsyn till detta.

I föredragsserien “Läkepedagogisk
kurs” säger Rudolf Steiner att antroposofi är en andlig rörelse som vill vara
levande och till gagn för det praktiska
livet. En aspekt av denna intention kommer till uttryck i hur vi bemöter den andre, något som utgör en betydande del
av läkepedagogens och socialterapeutens yrkeskunskap. Det läkepedagogiska professionella förhållningssättet i ett
möte måste sträva efter att vara levande
och till nytta ända in i det praktiska
livet. Det hänger på den egna förmågan
att förhålla sig sakligt ifrågasättande
till vaneseende i synen på den andre.
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Ett sådant förhållningssätt möjliggör en
förmåga att uppmärksamma och ta till
vara nya kvaliteter hos varandra istället
för att fokusera på avvikelser från det
förväntade.

”Läkepedagogisk kurs” utgavs som
bok 1924 och utgår från föredrag där
Steiner problematiserar kring dåtidens
gängse människosyn. Steiner menar
att det synsättet styrdes av trångsynta
värderingar kring den annorlunda medmänniskan och han ifrågasätter dess
självpåtagna rätt att definiera vad som
är ”normalt”. Ett inskränkt förhållningssätt gentemot en människas annorlunda
sätt att vara är för honom lika ofruktbart som oförenligt med en antroposofisk människosyn.
Steiner ifrågasätter inte tidens medicinska kompetens eller diagnostik, utan
talar om faran med att i ”kälkborger-

Rudolf Steiners människosyn
liga” kretsar tvärsäkert definiera och
bestämma vad som är normalt och vad
som inte är det. Sådana definitioner
medför risk att förbise det friska och
adekvata i en människa.

Uppmaningen i det ”Steinerskt” frukt-

bara innebär att vi, varje gång vi möter
något annorlunda hos medmänniskan,
bör uppmärksamma detta och reflektera över det med ett öppet sinne.
En sådan strävan innebär en antroposofisk och professionell hållning i mötet
med den andre.

Kärleksbudskapets
yttersta innebörd är:
det finns inte några som är
främlingar för dig, utan
bara människor vars väl
och ve måste vara din
angelägenhet
Rudolf Steiner
Michaela Glöckler
Makt i mellanmänskliga relationer
Telleby bokförlag 2000, sid 229

Rudolf Joseph Lorenz Steiner, född 25 februari 1861 i Donji Kraljevec i
Österrike-Ungern (nuvarande Kroatien), död 30 mars 1925 i Dornach i Schweiz,
var en österrikisk filosof, litteraturvetare, pedagog, konstnär, arkitekt, dramatiker, social tänkare och esoteriker. Han grundade antroposofin, waldorfpedagogiken, biodynamisk odling och antroposofisk medicin.

Källa Wikipedia

Paula H Karlström
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Värnas internationella engagemang

Värnas internationella engagemang
läkepedagogik och socialterapi inte är
fastlåst till vilka beteckningar/begrepp
det arbetet må ha. Vad det än kallas, så
kommer arbetet att rikta sig till en omsorg om samhällets mest sårbara
och utsatta människor oavsett skälen
till denna utsatthet. Naturligtvis berör
det personer med funktionsnedsättningar, men också individer med till exempel sociala svårigheter. Jag tänker att
en av de ledande och primära frågorna
för oss är:

Läkepedagogik och socialterapi
– deltagande och medskapande
aktörer av framtiden

Ett samtal med Jan Göschel, internationell sekreterare
för läkepedagogik och socialterapi
i Goetheanum, Schweiz
Framtiden och vad som komma skall
har nog alltid varit en gäckande fråga
för människans föreställningsförmåga.
Vi lutar oss gärna mot de erfarenheter
och uppfattningar vi har om det som varit, och det som är, för att förändra och
skapa vår framtid. Men samtidigt har vi
också ofta erfarit hur omöjligt det är att
förutse det okända och att föreställa sig
vad som komma skall. Det vi säkert vet
är att det levande växer, utvecklas och
förändras vilket även gäller för sociala
gemenskaper och en livssyn som antroposofin. Därför är det en utmaning att
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försöka föreställa sig vilken betydelse
socialterapi, läkepedagogik och antroposofi kommer tänkas ha?

En första fråga till Jan:

Vad kan vi förvänta oss vara kommande uppgifter för läkepedagogik
och socialterapi, hur kommer de att
utvecklas i framtiden?
”Det beror på vad vi gör av dessa idéer
och förhållningssätt. Vi ska inte vara
så knutna till begreppen. Jag menar
verkligen att det framtida arbetet med

Hur kan vi föreställa oss en framtid
i ett inkluderande samhälle med
en kultur och en samhällsstruktur
som erbjuder möjligheter för alla
människor att förverkliga sin livsväg
och sin biografi i ett sammanhang
med stödjande mellanmänskliga
relationer?
Detta är en fråga vi ständigt återkommer till och bär med oss, och det gäller
för oss att avgöra om vi kan samverka
och vara delaktiga i en sådan samhällsutveckling tillsammans med andra.

Detta är i allra högsta grad en fråga
som rör sig mot framtiden. Om vi bara
fortsätter att hålla oss till vår praxis
och säga att, ”det här sättet att i praxis
tillämpa socialterapi och läkepedagogik
är det rätta, det är så här det ska vara”
kommer tiden och utvecklingen att
springa ifrån oss. Det är en större fråga
än så och den handlar om hur vi tillsammans med andra kan medverka till att
”humanisera” samhället och bidra till
ett mänskligare samhällsklimat.
Det är en angelägenhet som engagerar
mig. Den frågan är en utmaning för vår
rörelse och vår kreativitet inom det
sociala. Där ingår professionella sam-

manhang som erbjuder möjligheter till
att vår specifika kunskap, antroposofin
som läkepedagogik och socialterapi, kan
tas i anspråk och komma till sitt rätta
uttryck.
Det handlar om att skapa sociala
former som tillåter inkludering och
samverkan med andra människor som
också är angelägna om att leva i ett
inkluderande samhälle, även om de i
nuläget befinner sig utanför vår rörelse.

Frågan vi kan ställa oss är hur vi kan
medverka till att förverkliga en kultur
och ett samhälle som tillåter varje
människa att fullfölja sin livsväg, sin
biografi tillsammans med andra i en
gemenskap?
Om det är relevant att fråga sig detta,
vilket jag tänker att det är, ja, då har vi
en frågeställning att reflektera över som
kommit för att stanna. Möjligheter i den
riktningen är att bygga gemenskaper
och relationer för att komma samman
med andra och aktivt vara med i en
utveckling tillsammans med de personer som anser att ett medmänskligt,
inkluderande samhälle är en gemensam
angelägenhet att försöka förverkliga, en
uppgift som angår oss.”
Vad behöver vi då göra?
”Utveckla vårt sätt att arbeta”, svarar
Jan Göschel. ”Allting levande växer och
förändras, och upphör göra det först
när det dör. Det finns inte ett svar, en
lösning. Livet växer genom metamorfoser. Vi måste fortsätta utvecklas och inte
utgå utifrån en färdig föreställning om
att nästa steg måste vara det vi tänker
är det enda möjliga steget att ta utifrån
vår kunskap och vårt traditionella ar-
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Värnas internationella engagemang
betssätt med läkepedagogik och socialterapi. Det handlar om att även vår
insikt och vår egen förståelse för vårt
arbete utvecklas. För att vi ska kunna
vara aktiva medskapare av framtiden,
är det viktigt att vi inte kommer efter i
utvecklingshänseende.

Detta deltagande och engagemang i
utvecklingsfrågor är en spännande del
men också något där vi måste se upp så
att det inte tenderar mot det storslagna
och grandiosa. Utvecklingen bör ske
utifrån en känsla av ansvar och medskapande av framtiden, det är det verkligt
viktiga. Det kan röra sig om att sträva
mot att göra saker på ett sätt som det
inte gjorts tidigare för att visa, om än i
liten skala, hur man också kan arbeta.
På det sättet kan vi skapa prototyper,
förebilder, för hur arbetet kan utföras.

En utmaning för oss är förstås om vi
kan vara tillräckligt kreativa och hitta
de människor som är villiga till att
engagera sig i att föra de idéerna in i
framtiden? Detta är en fråga för nästa
generation inom vår rörelse. I nuläget
handlar det om att ge dem de verktyg
som de behöver för att åstadkomma förändring och möjliggöra det engagemang
som krävs.”

Behöver det här arbetet vara knutet
till antroposofi och förenat med
Steiners livssyn?
”Vår identitet har sina rötter i antroposofi, vilket inte behöver betyda att vi ska
vara fast i våra traditioner. För att kunna
relatera till vår omgivning och omvärld
behöver vi vara rotade i vår tradition
och vår ståndpunkt, det är källan och
ursprunget där vi kan finna våra kreativa insikter. Inte i form av specifika, fixa
LäS 8

svar utan mer som en metod för meditativa och reflekterande tillvägagångssätt.
Detta är avgörande. Det handlar om en
väg att arbeta med frågor om människan som varelse och inte om en uppsättning doktriner.

Den brännande punkten är att söka
förstå den mänskliga varelsen. Att dogmatiskt hålla fast vid traditionsenligt
tolkad antroposofi såväl som att helt ge
upp denna livssyn är en falsk dikotomi,
när det kommer till att förhålla sig kreativt till utmaningar i skapandet av en
framtid där antroposofi är delaktig.”

Hur kan då antroposofi som idé utvecklas för att närma sig en förståelse
av människan som varelse?
”Antroposofi är en spirituell tradition, den har en biografi av att vara en
levande impuls som behöver utveckling.
Det är nödvändigt att vara i en dialog
med influenser som lever i vår värld och
tid, utan att för den skull helt adoptera
dem. Har du ingen egen identitet kan du
inte vara i en dialog med andra samtida tyckare och tänkare. För att kunna
utvecklas är det nödvändigt att vara
i samtal med andra inriktningar och
idéer. En dialog med andra influenser,
tankespår och rörelser i vår tid möjliggör en utveckling av antroposofi.
Om en rörelse utestänger sig från att
vara i dialog med andra avstannar dess
utveckling. Detsamma sker om man helt
ger upp sin identitet i tron att på så sätt
uppnå en dialog. Det finns ingen motsägelse i att vara öppen för nya tankar
och kunna samtala med andra när man
har en egen utgångspunkt och identitet. Läkepedagogik och socialterapi är
invävda i antroposofin som varande en

Värnas internationella engagemang
internationell rörelse och eftersom de
lever och verkar i en konkret verklighet
bidrar de till att knyta an antroposofin som livssyn till den verklighet som
utgör vår värld.

En värld som förändras och där läkepedagogik och socialterapi kan bidra även
i nya sammanhang, som flyktingmottagande till exempel.
Det är en utmaning för väl etablerade
organisationer, en balansakt, att både
vara en del av sin omvärld och att
behålla sin identitet. Denna balansakt
är nödvändig för vår existens och för
att antroposofin ska kunna bidra med
något värdefullt till den samtida utvecklingen.”

Men finns det inte en rädsla för
förändring, för att antroposofin utvecklas mot att i praxis bli tolkad på
ett sätt som vi inte känner igen från
traditionen? Kan vi söka förstå antroposofi på ett nytt sätt och se en rörelse
stadd i utveckling?
”Väljer vi att försöka förstå och se antroposofin utifrån liknelsen av att vara
ett väsen, måste vi också acceptera att
hon i likhet med varje levande varelse
utvecklas. I denna evolution kvarstår
identiteten, det faktum att antroposofi
är en särskild kunskapskälla och ett sätt
att förhålla sig till arbetet med socialterapi och läkepedagogik. Det kommer an
på att ställa sig frågan om hur man kan
bygga en relation till de omständigheter vi kommer från och vad vi behöver
göra för att hitta och bereda väg för att
kunna vara verksamma på ett sätt som
är accepterat i vår omvärld.

Antroposofin har något att bidra med
utifrån en förståelse av vad människan
är i förhållande till det övergripande
målet att bygga livskvalitet.

Vi kan skapa en övergripande och mer
omfattande holistisk syn på vad livskvalitet är som utgår från vår människosyn
som ger något mer än det ofta förekommande kvantitativa sättet att mäta
livskvalitet i en social kontext.”
Hur kan vi då visa vad vi menar med
livskvalitet? Det är en ständigt återkommande fråga för våra verksamheter som arbetar med att försöka
uppnå det i vardagen. Kan vi till
exempel lyfta fram upplevelsen av
det meningsfulla, som relationernas
betydelse och att leva i ett socialt
sammanhang?

”Där kan vi bidra, det är viktigt att uttrycka de kvaliteter som livskvalitet
utgörs av. Jag tänker att en kvalitativ
forskning som artikulerar våra värderingar och det vi kan bidra med på ett
adekvat sätt, kan både förklara och ge
en bild på ett förståeligt sätt som är
troget antroposofins idé och ursprung.
För att skapa livskvalitet för andra
måste man också tänka på kvalitet som
en inre attityd mot arbetet/uppgiften.
Tendensen nu i väst är att värdera kvalitet i form av mätbara data och evidens,
som att hålla kvalitet för en service som
levererar något som mäts.”
Vi växlar några ord om de faktorer
som en kvalitetsmätning av idag riktar
sig emot och värderar, som till exempel
antal måltidsalternativ på ett gruppboende. Kriterier som säger att flera
alternativ vid varje måltid anger livs-
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Värnas internationella engagemang
kvalitet kan styra verksamhetsutvecklingen. Är valalternativen få kommer
förbättringsförslagen att handla om att
utöka antalet valbara rätter. Mer subtila
saker som inkluderar själsliga, andliga
kvaliteter som upplevelser av meningsfullhet i tillvaron, vilka är svåra att mäta,
uteblir från definitioner av livskvalitet.
Allt riktas mot det som är enkelt att
mäta och man förbiser därför de mer
subtila delarna av att som människa
vara beroende av andra och betydelsen
av att uppleva meningsfullhet i tillvaron.

Inom läkepedagogik och socialterapi har vi redan en uppmärksamhet
mot de mer subtila delarna. Mot livskvalitet och upplevelse av meningsfullhet.
Livskvalitet är för oss ett fokusområde
inom kvalitetsutveckling och något vi
kan bidra med för att synliggöra och
tala om på ett gångbart sätt.
Det handlar om att förstå saker från en
annan vinkel än den gängse. Att närma
sig forskning som handlar om det begreppsmässiga, om en kvalitativ forskning som undersöker vad kvalitativa
värden utgörs av och vad de betyder
för människan. Vad tillhör begreppet
livskvalitet till exempel, när det handlar
om livsberättelsen och ett gott liv?
Till sist frågar jag Jan Göschel vilken
betydelse han tror att den antroposofiska rörelsen och arbetet i
Goetheanum har i ljuset av att bygga
framtid för våra verksamheter, även
här i Sverige?

”Att tillhöra en världsomfattande rörelse
är något verkligt, verkligt speciellt. Vi
har på detta sätt kollegor över hela
världen och det finns ett meningsfullt
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relationsbygge och ett omfattande nätverkande. Kunskapsutbyte och fortbildning i det som är vår rörelses identitet.
I det internationella arbetet har vi en
möjlighet att spegla det nationella arbetet, såväl som att hitta de kollegor som
inspirerar oss till att tänka och utbyta
idéer om nya sätt att vara läkepedagog
och socialterapeut.

En stor förhoppning är att varje organisation inom rörelsen ska ge sina medarbetare möjlighet delta i Goetheanums
arbete för att kunna utvidga sitt nätverk
av kollegor världen över.”
Paula H Karlström

Jan Göschel Ph.D
Director Camphill Academy
och internationell sekreterare
för läkepedagogik och socialterapi

Solåkrabyn 50 år 2020

Drömmar, visioner, stor vilja och omtanke fanns hos ett
antal föräldrar till barn som bodde på Solbergahemmet

Föreningen Solåkrabyn bildades
1 oktober 1966 och hade som mål att
skapa ett bra boende och ett meningsfullt arbetsliv för vuxna människor med
funktionsvariation.
Mycket har förändrats sedan onsdagen 15 april 1970 då en liten skara
vandrade från Solbergahemmet över
backen till Solåkrabyn för att flytta in i
de nybyggda husen Kastanjestugan och
Lönnstugan. Flytten skulle skett redan
1 april, men husen var inte riktigt klara
så de som skulle flytta in hade redan
varit på ett semesteräventyr under två
veckor i Råsboda Tärnsjö.

Karin, Gustav, Ingvar, Magnus,
Birgitta och Boel var de första som
flyttade in på Solåkrabyn tillsammans
med några medarbetare. Förväntansfulla inför det nya vuxenlivet kom de till
en byggarbetsplats med leriga vägar och
nybyggda hus. Hur skulle det kännas
att få ett alldeles eget rum? Det var inte
bara de boende som var förundrade,
utan även medarbetarna.

Hur bemöter man en vuxen med funktionsvariation och hur blir den egna rollen som medarbetare i en vuxenvärld?
På Solberga hade man gått i skola,
bott tillsammans och fått tvätten tvättad av tvätterskor. Solåkrabyn erbjöd
egna rum, tvättmaskin i varje hus och
arbete. En helt ny värld öppnade sig. Det
nya innebar också mer ansvar för var
och en. Solåkrabyn växte snabbt och alla
arbetade tillsammans för att skapa något meningsfullt. Inom ett år fanns det
20 boende på Solåkrabyn.
Alla byggnationer och flera medarbetare innebar stora kostnader. Uppfinningsrikedomen flödade. Genom gåvor,
bidrag från fonder, stiftelser och privatpersoner kunde verksamheten drivas
vidare. Avtal med Landstinget slöts.
Det mesta som behövdes i husen tillverkades av de som bodde och levde på
Solåkrabyn. Första arbetet var
vedsågning. Hundkoppel monterades,
gardiner vävdes... lampor, stolar och
bord tillverkades: En början till
Solåkrabyns Dagliga verksamhet.
Solåkrabyns femtio lärorika och utvecklande år har gått hand i hand med
en samhällsutveckling som som eftersträvat att ge personer med funktionsvariation ett gott individuellt liv i en
gemenskap, och i den framtid vi går
till mötes ska den omtanken finnas
kvar, i vår fest och i vår vardag.
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Saltå by 1946
SALTÅ BY 1946

Marit var luttrad, svårigheter hade hon
redan mött många när hon 1935 – tillsammans med Agathe och Gustav Ritter
– startat Mikaelgården, och byggt upp
den allra första läkepedagogiska verksamheten i Sverige. Denna gång såg det
dock allvarligare ut. Medicinalstyrelsen
hade nämligen varit på besök och krävt
att verksamhetens lokaler skulle rustas
upp ordentligt.

Så här skriver Marit:

Anläggningsarbete på 1940-talet

Saltå Arbetsskola har funnits i fyra år och Marit Laurin, skolans
föreståndarinna, skissar på ett brev till ”Saltå Arbetsskolas
vänner”.
Den lilla verksamheten har övervunnit de första svåra krigsåren men befinner sig nu i akut ekonomisk kris.

Saltågården 1940-talet
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Nuvarande matsal ersätter idag Saltågården

Det gäller skolans
existens. Lyckas vi ej nu
höja skolans yttre standard, måste den stängas.
Så liten och obetydligt
den kan förefalla, så är
den dock den enda i sin
art, den enda, som medvetet strävar efter att
infoga utvecklingshämmad ungdom i det produktiva sociala livet.
Det är kanske inte så
betydelselöst, som det
utifrån kan se ut, om den
finns eller ej.”
När Marit skriver att Saltåskolan var
den enda i sitt slag, måste man komma
ihåg att Saltås verksamhetsidé – att
utbilda ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar – var både helt unikt
och revolutionerande på den tiden. Då
var det fortfarande brukligt att dessa
personer ”gömdes” på stängda institutioner, utan vare sig möjlighet till utbildning eller utveckling överhuvudtaget.

Idag, tack vare LSS-lagen, är respekt för
varje individ samt bevakandet av varje
människans rätt till utbildning, oavsett
funktionsnedsättning, en självklarhet.
Precis som Marit anade för över 70 år
sedan, var det alltså inte så betydelselöst att några pionjärer för mänskligt
bemötande av personer med psykiska
funktionsnedsättningar härdade ut.

Idag är Saltå By en modern verksamhet,
som utöver gymnasiesärskola, erbjuder inom ramen för LSS-lagen, boende

Elever från Saltåskolans anläggningsprogram

för både ungdomar och vuxna, fritidsverksamhet för ungdomar samt daglig
verksamhet för vuxna.

Verksamheten har alltså vuxit betydligt i omfång sedan 1940-talet, den
drivande idén är dock densamma: att
erbjuda ungdomar och vuxna möjlighet
till utbildning och utveckling, med utgångspunkt i varje individs inneboende
förmåga.

Gerard Lartaud
Styrelseordförande Saltå By
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”Jag har ett budskap som vill ut”
Intervju med Linnea

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 jätteskönt” 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”.

Linnea 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.

Linnea arbetar på den dagliga verksamheten på Saltå By. Hon bor sedan fem
år tillbaka på Tallbacken inne i Järna
samhälle.

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
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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 och den
utsatthet hon tidigare upplevde i den
kommunala skolan. 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

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

Kökspersonal i grunden
”I början var jag mest i textilverkstaden, 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.”
Idag arbetar Linnea på Saltå By i Saltås
kök och matsal. Hon ingår i den grupp
som bland annat serverar LäS-utbildningen med kaffe och smörgåsar. Vissa
eftermiddagar deltar hon i utegruppens
arbete.
”Jag är egentligen kökspersonal i grunden” säger Linnea ”att jobba i kök är
jättekul.”.

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

”Idag kan jag till och med vara
glad över mina funktionsnedsättningar. Det finns inget pinsamt
med att till exempel vara långsam
ibland.”
”Jag har förstått att det inte bara är jag
som har problem. Idag finns det många
som berättar hur det är att ha funktionsnedsättningar som autism,
Asperger eller ADHD.

Det berättas till och med om det på Nyhetsmorgon. Jag älskar TV-program där
folk berättar om sina diagnoser och förklarar hur det är. På Kunskapskanalen
finns sådana program” berättar Linnea.
Linnea förklarar att det är det hon vill
berätta om på LäS-utbildningen nästa
år. Hon har besökt Rosmaries klass på
Saltåskolans särskola och förmedlat
sina kunskaper om hur det är att leva
med funktionsnedsättning.

”Jag tror att de blev jättenöjda och kunde 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
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VÄRNAS kärnvärden

Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn
Människans jag –hennes individualitet, 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 begränsningar. Det finns i varje människa något unikt
och oförutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personligheten.

Livets RÖDA tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje människas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. 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 utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig eftersom 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 välbefinnande. 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 arbetsplatser 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
funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad
och personen får möjlighet till ett rikt liv.
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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 tillkortakommanden 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 välbefinnandet. 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 morgonsamlingar, 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.
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Dessutom ville man också att det skulle möjliggöra att de läkepedagogiska och
socialterapeutiska verksamheterna tillsammans skulle hitta en gemensam väg
för utveckling.

Den kvalitativa modellen för Värnagarantin

Att värna det professionella samtalet
Utdrag ur Solveig Lundbergs slutrapport
för de första tre åren med Värnagarantin
Värnagarantin... en kvalitativ modell som bygger på strukturerade
kollegiala observationer och professionella samtal

Värna är en rikstäckande branschorganisation för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi. Organisationen har en tydlig gemensam värdegrund utifrån sju kärnvärden.
Utifrån dessa kärnvärden har Värnagarantin tagits fram. En… viktig fråga var hur man
skulle kunna komplettera det kvalitetsarbete som varje verksamhet bedriver utifrån
lagkrav med ett kvalitetsarbete som fångar kvaliteten i verksamheterna utifrån kärnvärdena.
”Efter lång tid kom vi fram till att vi inte måste kolla allting annat som vi
ändå gör mot lagkrav. Utan vi skulle utgå ifrån hur vi arbetar med kärnvärdena i praktiken. Då blev det Värnagarantin. Att försöka säkerställa
att vi jobbar utifrån kärnvärdena och jobbar med socialterapi och läkepedagogik och att det är något som kan utveckla verksamheten.”

I samband med diskussionerna om och formulerandet av Värnagarantin uttrycktes en
stark vilja att den skulle bidra till ett levande utvecklingsarbete i verksamheterna.
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Den strukturerade modellen med kollegiala observationer som är direkt knuten till
Värnagarantin består av två processer. Den första är den årsvisa processen som inbegriper rekrytering och utbildning av observatörer, val av verksamheter att observera samt själva observationsprocessen. Det har varit två observationsperioder per
år så denna process upprepas vår och höst. Den andra processen är olika steg i själva
genomförandet av observationsprocessen.
Det är ledningen på varje verksamhet som bestämmer vilka som kan/får bli observatörer utifrån olika kriterier. En av de intervjuade säger att observatörerna väljs utifrån
lämplighet och hur man kan frigöra tid. En annan säger att hen ”valde de till observatörer som vet vad de pratar om med antroposofiska ögon och som har jobbat ett tag”.
En observatör observerar alltid tillsammans med en eller flera observatörer från annan/andra verksamheter än den egna. Verksamheter som vill delta kontaktar Värnakansliet och lämpliga verksamheter väljs ut för observationer. En princip har då varit
att man inte observerar varandras verksamheter samtidigt.

Inför varje observationsomgång har de utsedda observatörerna fått en dags utbildning. Den grundliga utbildningen har bland annat tagit upp vad kollegiala observationer är, vad som förväntas av observatören, hur observationen genomförs, rapportskrivande och om hur överlämningsmötet går till. Dessutom går de igenom det
strukturerade observationsmaterial som bygger på Värnas kärnvärden som har tagits
fram för observationerna. Deltagarna får också öva på observationsexempel som sedan diskuteras i gruppen.
Utbildningen har varit uppskattad av de observatörer som har intervjuats. Lite olika
uppfattningar har framkommit om hur lång den bör vara, om en dag räcker. Samtliga
är dock överens om att den har varit heltäckande i sin utformning.

Det sista steget i den årsvisa processen är genomförande av observationsprocessen
och det för över i nästa process att beskriva.
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De olika stegen i observationsprocessen beskrivs på detta sätt i Värnas dokument:
Förberedelse

g

Observation/
genomförande

g

g

Rapportskrivning

g

Granskning
av rapporten

g

Överlämningsmöte

Handlingsplan

från
g verksamheten

Uppföljning av åtgärdsplan
efter 6 månader
av Värnas kansli

Allra först tar observatörerna del av hur verksamheten de ska observera presenterar
och beskriver sig på sin hemsida och i de styrdokument som finns för verksamheten.
En observatör beskriver hur hen och de två observatörer som hen delade observationsteam med började med att dela tankar om praktiken, de kom ju från tre olika
verksamheter. Därefter gick de igenom de skrivna dokument som fanns om verksamheten de skulle observera. Nästa steg var att de pratade med medarbetare och chefen
för verksamheten och fick en bild av vad de framhöll.

Observationerna

Observatörerna har vid observationerna stöd i ett strukturerat observationsunderlag,
det utgår från kärnvärde 1. De områden som observeras är gemenskap, människosyn
och miljö.
”Vi kom dit, de var förberedda, vi var förberedda och hade dokumentationen att hålla oss till. Vi tog pauser och sneglade på våra papper. Var
bra så att vi höll oss till saken för diskussionerna flöt ju ut till att handla
om precis allt. Funkade bra att vara ett team, byta roller, kompletterade
varandra. Men hade nog varit svårt om vi glömt våra papper.”

Två exempel på vad de intervjuade berättar att observatörerna kan se utifrån kärnvärdena presenteras här. Båda handlar om bemötande.
”Mycket handlar om hur personalen bemöter personer. Hur personalen
fångar upp och hur de kommunicerar. Hur de lägger fram planering, det
kräver en otrolig förståelse för personen och personens biografi och var
den befinner sig i livet. Då kan man se att du måste ha det här kärnvärdet
för att det ska bli så bra som det blev. Att man ser att den här personer
verkligen förstår den här brukaren. Det märker vi genom att man lägger
fram det på det här sättet eller att man har fångat upp ett intresse.”
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”Om det uppstår ett riktigt möte. Inte bara jag är personal och ska hjälpa
dig med något. Utan att ni gör det här tillsammans. Då uppstår ett möte.
Inte bara att jag servar. Vi har en otrolig maktposition. Och om man
utnyttjar det. Man kan se respekt eller brist på respekt. Det kokar ner till
hur jag kan se relationen som finns där. Hur mycket relation finns det, hur
mycket respekt finns det och hur medveten är medarbetaren om sin roll,
sin makt.”
Samtliga observatörer framhåller i intervjuerna hur väl bemötta de blev av den verksamhet de observerade. Några säger att det först var svårt att veta hur de skulle kunna
vara med och samtidigt observera men att det gav sig under observationen. En observatör tyckte att det var viktigt att särskilja vad medarbetarna sa och vad observatörerna såg och uppfattade.
”Vad berättar de? Vad är viktigt för dem? Vad såg vi? Vi fick en massiv input. Fick en skärva av verkligheten. Det är en skärva av deras tid men den
skärvan innehåller väldigt mycket”

Även de, bland de intervjuade, som hade erfarenheten av att ha blivit observerade
tyckte att det var en mycket positiv erfarenhet. De framhöll att det är roligt att få visa
upp sin verksamhet för andra och att få andras blick på den egna verksamheten.
Observationen kanmotivera förändring och synliggöra något man redan jobbar med
att förändra i den egna verksamheten.
”Det var en väldigt kraftfull erfarenhet tycker jag som man bär med sig.
De rent praktiska och konkreta effekterna är svåra att se men man fick
med sig något värdefullt men svårt att sätta ord på. Det var en väldigt
bra grej helt enkelt.”

Rapportskrivande

Efter genomförd observation ska observatörerna analysera det insamlade materialet.
Väga samman vad de läst om verksamheten innan observationen med det som sagts
av medarbetare och chefer och med vad de själva observerat. Efter analysen ska
rapporten skrivas utifrån en rapportmall som utgår ifrån observationsunderlagets
struktur. Utifrån de tre observerade områdena gemenskap, människosyn och miljö
ska de i rapporten lyfta fram starka sidor och utvecklingsområden hos den observerade verksamheten.

Nästa steg är överlämningsmötet

De som deltar vid överlämningsmötet är de observerade verksamheternas ledning,
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observatörer och Värnas kansli. Inför mötet har alla närvarande fått tillfälle att läsa
rapporterna från de observationer som ska tas upp.

Varje observerad verksamhet tas upp var för sig. Övriga på mötet är då åhörare till
överlämningen och får inte kommentera under själva överlämningen. Observatörerna
får inledningsvis berätta hur de har upplevt att vara observatörer. Därefter för de ett
samtal vända mot varandra där de berättar om och reflekterar kring den observation
de genomfört. Nästa steg är att representanterna för den observerade verksamheten
får sätta sig på stolar vända mot varandra. De för sedan ett reflekterande samtal om
hur de upplevt att bli observerade och hur de uppfattar det observatörerna framför.
Efter detta samtal pratar de observerade och observatörerna med varandra och avslutningsvis får åhörarna i den stora gruppen kommentera och diskutera det som kommit
fram vid överlämningen. Då framkommer reflektioner från andra praktiker och det
blir ett delande och spridande av erfarenheter mellan alla närvarande verksamheter.
Det strukturerade professionella samtalet som överlämningsmötet är upplevs mycket
positivt av de intervjuade. En av de intervjuade ser det som att det i samband med
överlämningsmötena byggs upp ett starkt nätverksarbete som leder till vidare kontakter mellan verksamheterna.
”Trevliga, jättespännande tillställningar tycker jag. Sättet som verksamheterna vänder sig till varandra vid överlämningen har varit jättespännande.”

De som deltar får inte bara ta emot synpunkter om de observerats eller själv lämna
synpunkter som observatörer. Den stora och viktiga behållningen vid sidan av detta är
den stora erfarenhetsdelningen som sker även då de lyssnar på andras överlämningar
och tar del av de diskussioner som uppstår i samband med dessa. I intervjuerna har
det framkommit att verksamheter fått inspiration och idéer som de sedan tagit med
sig hem och initierat förändringar i verksamheten. Flera uttrycker att de i sina verksamheter lätt blir hemmablinda och att mötet med branschkollegor öppnar blicken
och perspektiven.
”När man ser och lyssnar på andra verksamheter ser man ju också, aha
det här är ju också det som är vår verksamhet. Det som är annorlunda,
det som är speciellt som vi bara går omkring i så där självklart.”

Några observatörer upplevde att det var känsligt för vissa personer att både ta emot
och ge kritik då utvecklingsområden presenterades på mötet. Det kan vara svårt att
veta hur man ska hantera om observatör och observerad har olika syn. Då var det bra
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att det var någon som hade till uppgift att leda mötet och föra samtalet vidare. En observatör upplever att ”det träffar en nerv och kan uppfattas som kritik vilket det ju är”.
”Det är jätteviktigt att det får vara olika men sen ska det finnas ett övergripande synsätt där det finns ett likartat tänk. Sådana saker framgår ju
på överlämningsmötena. Att vi gör olika och kan prata om det. Det är ju
den kvaliteten som är viktig. Därför är det viktigt att inte hamna i en rätt
och feldiskussion. Det handlar om gemensamma grundprinciper och sen
olika former av uttryck.”

Efter överlämningsmötet ska de observerade verksamheterna skriva en handlingsplan
om hur de vill arbeta med de resultat som kommit fram.

Uppföljning av handlingsplan efter 6 månader

Observationsprocessens sista steg är att Värnas kansli ett halvår efter att de fått
handlingsplanen från verksamheten följer upp hur verksamheten har arbetat med
den.

Kompetensutveckling

De intervjuade tycker att arbetet med Värnagarantin i allra högsta grad är kompetensutveckling för alla inblandade. Det har varit utvecklande för observatören att lära
sig och även utveckla förmågan att observera, skriva rapporter och presentera resultaten vid överlämningsmötet. Samtidigt har det, för alla oberoende av i vilken funktion man arbetar, ökat var och ens förmåga att identifiera och uttrycka kärnvärdena i
praktiken. Dessutom har alla övat sig i att föra kollegiala, professionella samtal.

Några observatörer berättar att de genom arbetet med modellen och genom de professionella samtalen också har fått ett rikare språk som gör det lättare för dem att prata
om kärnvärdena, läkepedagogik och socialterapi både internt och externt. Det ser de
som ytterligare en vinst med att arbeta med Värnagarantin.
”I glimtar har jag kunnat ta upp erfarenheter från observationerna på
interna möten, som tillägg till diskussioner som redan pågår. Det har
även varit till hjälp i externa kontakter, med till exempel handläggare,
att kunna formulera vad vi gör på ett lite mer begripligt sätt. Fått ett
kompletterande språk, för jag har ju ett språk från LSS men nu också med
läkepedagogiska ord så att det är förståeligt även för andra.”

De understryker att de inte bara kan prata om kärnvärdena i samband med observationerna utan de behöver genomsyra praktiken hela tiden.
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Värnagarantin - ett inre kvalitetsarbete
”Hur använder vi kärnvärdena i våra verksamheter.? Har vi kärnvärdena
i våra genomförandeplaner? Kan vi använda språket mer konkret?
Det tror jag att vi kan, använda de här begreppen i våra mallar, våra
dokumentationssystem, i våra ledningssystem. För hur ska man annars
komma ihåg vilka begrepp som är vad om man inte använder dom?”

De intervjuades bedömning av projektet

Intervjuerna som utgör underlaget till denna rapport är röster som sammantaget
berättar om en mycket stark strävan att formulera det som är värdet och det meningsskapande med att arbeta i denna typ av verksamhet. Samtliga intervjuade bedömer
att man har lyckats med att förankra och få modellen verksam, som var ett av målen i
projektplanen. De ser det genomförda arbetet som en god och bra grund som gör det
möjligt att fortsätta arbetet och vidareutveckla modellen.
”Jag tycker vi har lyckats med det. Vi har hittat ett sätt att kunna lyfta
fram och belysa vårt arbete med värdegrunden. Här har värdegrunden,
socialterapin och läkepedagogiken betydelse för det praktiska dagliga arbetet när det gäller människosyn, bemötandefrågor, gemenskap och miljö. Genom det kollegiala möts verksamheter vid observationer av kollegor
som har den professionella blicken. Att sedan ha ett samtal om det och ett
erfarenhetsutbyte, jag tycker att vi har hittat ett sätt som fungerar.”

I intervjuerna framkommer det att arbetet speciellt i början inte var så lätt när det
var oprövat och ovant. Men det svåra har övervägts mångfalt av hur roligt, givande,
inspirerande och utvecklande arbetet med att på detta sätt omsätta den gemensamma
värdegrunden i praktiken har varit.
”Arbetet med Värnagarantin har startat olika aktiviteter i vår verksamhet
och gett oss energi”

Genomgående lyser en stor hängivenhet och stolthet över att arbeta socialterapeutiskt
och läkepedagogiskt fram i intervjuerna. Det är också här det blir tydligt hur viktigt
det är för de intervjuade att arbeta med Värnagarantin och det professionella reflekterandet tillsammans med andra. Att få syn på det man gör i sin egen verksamhet genom
att observera andra verksamheter. Och omvänt låta andras blick spegla den egna verksamheten. Det är modigt åt båda hållen.
Men det handlar inte bara om att se den egna eller andras verksamheter. Det är också
tydligt att man vill formulera det som är gemensamt hos verksamheterna och identifiera det som skiljer sig åt och förenar på samma gång. Värnagarantin kan ses som att
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Värnagarantin - ett inre kvalitetsarbete
aktivt arbeta med kvaliteten som är kärnvärdena som är sprungna ur det antroposofiska, det läkepedagogiska och socialterapeutiska.
”För mig är det ju ett sätt att utbilda verksamheterna och skapa en gemensam syn. Det är det här vi förväntar oss av varandra när vi säger att
vi är läkepedagoger och socialterapeuter, som ska grundläggas här och
ända ner på golvet hos medarbetarna.”

Kärnvärdena är som ett grundfundament för verksamheterna. Men hur ska verksamheterna kunna vara olika och samtidigt tillräckligt lika för att kunna bottna i samma
grundfundament? Det framstår i intervjuerna som att det är just det som man samtidigt har ägnat sig åt att reflektera över då projektet har genomförts.
”Intressant att se en annan verksamhet som var väldigt olik den man
själv jobbar i men där man ändå känner igen vissa grunder som också är
väldigt lika. Känna att vi är som en stor familj som är ganska brokig och
olika men det är ändå en familj med olika erfarenheter och olika karaktär
och olika temperament och olika storlekar. Men ändå en slags familj som
strävar åt samma håll.”

De intervjuades tankar om utvecklingen av Värnagarantin

Några av de intervjuade säger att arbetet ska gå över i en egen organisation inom
Värna som arbetar med att utveckla Värnagarantiarbetet nu när projektet är avslutat.
Någon kallar det en utvecklingsorganisation som fortsätter arbeta med frågan hur
man kan engagera de medarbetare som står närmast brukaren.
”Det är där insatsen behövs. För utan dem blir det ingen bra verksamhet
och de är oerhört värdefulla för brukarna också. Man måste ha en organisation för att upprätthålla det här intresset. Där finns stora vinster att
göra gällande det medmänskliga. Stärka professionaliteten.”

En av de intervjuade observatörerna har gjort observationer vid två tillfällen och
tycker att det var mycket lättare andra gången. Vilket också visar att observatörsrollen
kan utvecklas.
”Andra gången gick mycket bättre, jag var vanare, mer avspänd, säkrare.
Det blev lättare att skriva rapport två både för att vi var vanare och för
att rapportmallen hade utvecklats.”

En annan observatör tycker att de behöver fundera på att vidga eller komplettera
observationerna.
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Värnagarantin - ett inre kvalitetsarbete
”Jag tycker att det behövs en vända som riktar sig mer mot ledning. Man
skulle kunna knåda kärnvärdena utifrån lednings- och verksamhetsperspektiv och ställa fler frågor som har att göra med arbetsrätt och arbetsmiljö. För ska våra verksamheter bli riktigt konkurrenskraftiga, inte bara
för individen, utan för medarbetare då finns det många frågor till att
ställa tycker jag.”

Nätverkande och utbyte mellan verksamheterna

Framför allt lyfter de intervjuade observatörerna fram att det har varit mycket berikande att i samband med observationsprocessen få träffa så många från andra verksamheter att utbyta erfarenheter med. Det har inneburit ett nätverkande som i sig
varit värdefullt och som man upplever har saknats tidigare. Det vill de nu hitta andra
kompletterande former för.

Värnagarantin - ett inre kvalitetsarbete
verkligen ett meningsskapande kvalitetsarbete som effektivt involverar många med
en relativt liten arbetsinsats. Tänk bara på då tre observatörer från tre olika verksamheter gör en observation, då möts fyra verksamheter och det kollegiala professionella
samtalet förs.

Det systematiska kvalitetsarbetet

I verksamheterna bedrivs redan ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete som
bland annat finns för att redovisa och följa upp verksamheterna utifrån en mängd
externa krav. Det finns således ett kvantitativt kvalitetsarbete. En av anledningarna till
att Värnagarantin kom till var behovet av att skapa strukturer och rutiner i organisationen som medvetet och kvalitativt tittar på hur kärnvärdena uppfylls. Arbetet med
Värnagarantin kan läggas till och införlivas i det redan befintliga kvalitetsarbetet.

”Mellanverksamhetliga kontakter vore bra”.

De föreslår olika former av utbyten och poängterar att det i dessa former inte alltid
behöver vara så pretentiöst. En föreslår något som hen kallar för samtalsfika, där man
kan prata om allt möjligt och dela erfarenheter.
”Redan innan fanns en längtan i arbetsgruppen att få inspiration och
kontakt med andra verksamheter. Skulle vilja kunna fortsätta så fler
medarbetare får komma iväg och besöka andra verksamheter.”

Solveig Lundberg har under lång tid arbetat med utvärdering, uppföljning och utveckling inom främst förskole- och skolområdet på statliga
myndigheter: Lärarhögskolans pedagogiska institution, Skolverket,
Myndigheten för skolutveckling, SISUS och Kulturrådet. På Skolverket
bland annat med kvalitets-hanteringsverktyget (BRUK). Hon har också
arbetat i olika kommittéer för Regeringskansliet och har gedigen erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och verksamhetsuppföljning.

Avslutande reflektioner och rekommendationer

Arbetet med kollegiala observationer och professionella samtal som har genomförts
i projektet med Värnagarantin är ett stort och modigt arbete. Stort därför att det har
krävt mycket arbete, planering, frigörande av tid och kommunikation. Modigt för att
det har krävt att verksamheter och medarbetare vågat bli observerade och också att
medarbetare har vågat gå in i rollen att stå med observatörens ögon och bedöma andra verksamheter och sedan både skriva ner och föra ett samtal om det observerade.

Att arbeta med ett utvecklingsarbete som Värnagarantin innebär naturligt att man är
inne i processens olika steg och själva genomförandet. Det man då oftast missar att se
är alla de synergier som uppstår förutom projektets direkta målsättning. I intervjuerna har det blivittydligt att arbetet genererat så mycket mer än själva genomförandet.
Det har synliggjort och medvetandegjort så många om kärnvärdena och Värnagarantin. Bara att man talar om, har möten kring och skriver om arbetet med Värnagarantin
sätter igång mycket även hos dem som inte direkt är aktiva i genomförandet av observationerna. Det triggar igång enskild och gemensam reflektion hos många. Det blir
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VÄRNAGARANTIN
Syfte

Värnagarantin ska säkerställa att alla verksamheter i Värna har en
gemensam grund utifrån Värnas kärnvärden för att arbeta med läkepedagogik och socialterapi.

Mål

Att alla medlemmar deltar i ett internt kvalitetsarbete som främjar ett
kvalitativt arbete med läkepedagogik och socialterapi.

Metod En kvalitativ modell som bygger på strukturerade kollegiala observationer
och professionella samtal.

LäS 27

Mikaelgården

Mikaelgården

Mikaelgården är den första läkepedagogiska verksamheten
i Sverige. 85 års verksamhet med olika faser har så klart
utvecklat kunskap och kompetens. Det som genomsyrat
verksamheten under hela denna tid är ett outtröttligt intresse av barnen och att tillgodose deras behov. Behoven
har förändrats i takt med att samhället förändrats. På något sätt har vi alltid varit en plats för barn som samhället i
övrigt har haft svårigheter att ta hand om.
Vår vision är ” Fria människor
som vågar leva sina liv fullt ut”
Barn och ungdomar kommer hit med
olika bakgrund och vi vill ge dom verktyg och möjligheter att så småningom
kunna göra sina egna val i livet. Vi har
vår grund i läkepedagogiken och den
antroposofiska människosynen.

Hur detta tar sig uttryck i vårt
dagliga arbete beskriver vi i
fyra grundstenar
Den första är Trygghet. Vår främsta
styrka ligger i att bygga trygga relationer. Att acceptera barnet som det är,
visa genuint intresse som grundar sig i
en bred förståelse, ge barnet värme och
omtanke samt lyssna på barnet och ge
utrymme för dess integritet tror vi är
grundläggande för att skapa trygghet.
LäS 28

Den andra grundstenen är Helhet. Vi
försöker ta in många olika delar i barnets liv och skapa en helhet utifrån det.

En tydlig rytm i vardagen skapar också
en känsla av att livet hänger ihop för
barnen. Den tredje grundstenen är
Sammanhang. Många barn hos oss
kommer från ett utanförskap och Mikaelgården blir en social gemenskap där
barnen kan känna att dom hör till. För
känslan av sammanhang är det också
viktigt att känna att tillvaron är meningsfull.
Den meningsfulla tillvaron på Mikaelgården kan handla om att gå i skolan
och lära sig saker, hjälpa någon annan
eller djur, ha roligt tillsammans eller
känna att man skapar något med sina

händer. Närheten till läkande natur
och djur gör att barnen blir stärkta
och mycket kan få mylla att gro och
blomma av denna kontakt. Den sista
grundstenen är Utveckling. En viktig
utgångspunkt i vårt arbete är att varje
människa är unik. Bortom funktionsvariation, identitet eller roll finns det
något allmänt mänskligt där vi alla kan
känna igen oss i varandra och mötas.
Kan vi se det på riktigt hos varandra
sker ett verkligt möte och en människa
känner sig verkligt sedd. Vår upplevelse
är att när barnen känner sig sedda och
ett autentiskt möte sker med medarbetare så vaknar det friska hos barnen och
möjligheterna till utveckling blir större.
Känner barnet att någon ser dem kan
självförtroende och självkänsla långsamt byggas upp.

Julfirandet i boendena
Ett exempel på när allt det vi försöker
skapa för barnen kommer fram på ett
fint sätt är julfirandet i boendena. Som
en avslutning innan jullovet så har varje
boende sin ”lilljulafton” med god mat,
musik, spel och julklappar i en omfattning som passar de olika barnen. Några
lärare brukar vara på besök. För någon
är det första gången och man vet inte
vad som väntar, för någon annan är det
kanske sista gången och det känns bara
roligt och förväntansfullt. Det är en
social situation som kan vara svår för en
del, men det brukar vara fantastiskt hur
barnen drar med varandra. Alla barn

har någon medarbetare som de känner
sig extra trygg med.

Dessa kvällar brukar bli väldigt varma
och en stämning infinner sig där något
uppstår som inte riktigt går att ta på.
Barnen ser trygga ut, verkar känna sig
sedda och framför allt är de en del av ett
sammanhang och en social värme.
Mikaelgårdens skolavslutningar
Ett annat lysande exempel på när allt
det vi arbetar med på Mikaelgården
kommer fram i full blomning är våra
skolavslutningar. Helt plötsligt står barnen på scenen och framför någon musik
som är helt fantastisk. Ibland står någon
medarbetare eller musiklärare bredvid och skapar ett rum där barnet kan
blomma för en liten stund. Ibland tror
man inte det är sant då man vet hela
processen bakom framträdandet. Kanske år av hemmasittande och utanförskap och lång tid för att komma tillbaka
och våga tro på sig själv. Plötsligt står de
framför massor av okända föräldrar och
magisk musik kommer fram. Ett minne
som speciellt sticker ut är en ungdom
som höll ett avslutningstal. Ungdomen
avslutade med att säga att ”Mikaelgården är den första plats jag kommit till
där jag känner mig accepterad och får
vara den jag är”.
Kanske är det en bra beskrivning av
Mikaelgården. En plats där människor
får vara den dom är lite mer.

Martin Idoeta Fogelqvist
Verksamhetsansvarig Mikaelgården
LäS 29

Staffansgårdsspelen
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Staffansgårdsspelen
Varje år i början av juni bjuder Staffansgården in
dagcenter från Hudiksvall- och kommunerna
runt om till Staffansgårdsspelen som anordnas på
Delsbo IP.
Vi ”tävlar” i alla möjliga och omöjliga grenar.
Vad sägs om badrumsboll, tvålkoppsstapling, storbingo, rullstolsrace, dragkamp m m.

Hur var det nu med badrumsboll?
Jo, det gäller att få in bollar i ett badkar,
handfat eller toastol. En annan gren är
att kasta boll på plåtburkar med lite
olika avstånd till burkstapeln. Eller
stapla klossar som är utspridda på hela
fotbollsplanen till en viss höjd.

Den här dagen är en av de bästa
på hela året!
På förmiddagen är det olika stationer
med grenar ordnade på fotbollsplan.
Självklart blir det fikapaus. De år som vi
får ihop lag spelas det en stor fotbollsmatch med mixade lag. De som inte vill
var med på planen hejar vilt på sitt favoritlag så det blir en helt otrolig stämning
på idrottsplatsen.
Det hela började för 20 år sen med att vi
blev nyfikna på Glada Hudik cupen, en
fotbollstillställning som Hudiksvall ordLäS 30

Men dagen tar inte slut där tävlingarna
är avgjorda, vi har fortfarande flera
viktiga programpunkter kvar. Nu ska
det grillas och när hamburgarna är
inmundigade drar vi oss i egen takt till
Staffansgården och stora salen där det
väntar fest. Varje tävling med aktning
har naturligtvis en storslagen fest för att
fira framgångarna. Vi dansar och umgås,
ibland till liveband och ibland till dj. Förutom allt viktigt som redan skett under
dagen så har vi ytterligare en otroligt
viktig programpunkt kvar, medalj och
diplomutdelning. Det har varit lite olika
under åren men oavsett om man får
medalj eller diplom så är det en underbar känsla att höra sitt namn och bli
belönad för dagens prestationer.

Självklart får alla medaljer.
Sist Staffansgårdsspelen gick av stapeln
var vi drygt 100 deltagare.

Den här aktiviteten speglar flera av våra
kärnvärden och speciellt individuellt
liv i gemenskap. Vi utför individuella
prestationer på våra helt egna villkor
samtidigt som vi ingår i en fantastisk
gemenskap. Det är absolut inte alls
samma sak att springa ett lopp alldeles
själv utan publik som att hejas fram och
belönas av en jublande publik, för jublar
det gör vi!

nade för personer med funktionsnedsättning från hela regionen. Vi fick inte
ihop ett lag för att kunna delta, samma
sak var det för Ljusdals dagcenter. Då
började vi träna fotboll en förmiddag i
veckan tillsammans med brukare i vår
grannkommun Ljusdal, med målsättningen att kunna delta i cupen. Alla fick
delta som hade lust. Vi hade så trevligt
och när vi inte kunde vara ute och spela
så började vi med innebandy inomhus
istället. Nu kunde vi delta i Glada Hudik
cup och innebandycupen i Sandviken.

När cupen i Hudik lades ner blev det ett
tomrum så idén med Staffansgårdspelen
tog form en trevlig dag med tävlingsgrenar som alla kunde delta i oavsett handikapp. Det bästa med den här tävlingen
är att alla är vinnare och har utfört en
stor prestation.

Jens Hansen delar ut medalj till deltagare
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en medvetet utformad miljö
En man, klädd i arbetsbyxor och gul
kavaj, kliver upp på verandatrappan.
Han har alltid funnits med i verksamheten. Nu vill han hälsa alla välkomna och
föreslå en ”inventeringsrunda” för att se
vad som finns att göra.
Så rör sig skaran av boende med föräldrar och syskon, medarbetare med
barn och anhöriga samt några grannar
långsamt framåt. Den stannar först vid
hallonhäcken, här behöver det ansas
och rensas bort fjolårsskott. Glatt går
alla vidare till växthus och trädgårdsland, där de som vill gräva kan få god
hjälp av sex runda hönor och en tupp.

Följ med . . .

till en trädgårdsdag på Fridebo

”Omvårdnad om det som lever och gror
– en möjlighet att ge av sig själv och känna delaktighet i
skapandet av den gemensamma utemiljön”
Följ med till en trädgårdsdag på Fridebo
Det är en lördagmorgon i slutet av april
klockan närmar sig halv tio. Framför
den ståtliga prästgårdsbyggnaden har
människor samlats, det är de som bor på
Fridebo, medarbetare med sina familjer
och verksamhetsledningen. De flesta
är iförda stövlar och vindtäta jackor. På
en släpkärra ligger spadar, krattor, och
sekatörer. Där finns också trädgårdshandskar för dem som vill ha.
Från ett av husen längre upp på gatan
kommer en familj gående: mamma,
pappa, en liten pojke som springer fort,
fort, storebror som cyklar och en flicka
som stolt drar barnvagnen. Det är grannarna som också vill vara med.
LäS 32

Thomas, en av de boende, krattar ihop
grenar och annat skräp från marken.
Han är lantbrukarson från Halland och
har lärt sig av sin far, att det är viktigt
att vårda och ta hand om naturen så att

Sedan är det syrenhäckarna, rosenbuskarna och grusgångarna som ska ses
över. Några behöver hjälpa till i köket.

Alla som samlats på gårdsplanen ser sig
omkring och undrar tyst …ska vi börja?
Så kan en trädgårdsdag på Fridebo
inledas.

Själva idén, visionen om att umgås
på detta sätt med varandra genom
att gemensamt ägna sitt intresse åt
trädgården föddes här på tidigt 90-tal.
Tanken var och är: ”Låt oss samlas en
dag vår och höst och arbeta tillsammans
i trädgården. Naturligtvis måste det
ske ur vars och ens lust och fria vilja”.
Den idén har sedan dess förverkligats i
alla år och ger oss, gång på gång möjligheten att upptäcka glädjen i detta sätt
att vara tillsammans och göra något
meningsfullt.

halvkylan. Efter en välbehövlig vila och
en stunds avkoppling återgår alla till arbetet. Stora och små, starka och mindre
starka, hemmahörande och gäster kompletterar varandra i det gemensamma
arbetet.

Snart har alla på ett förunderligt vis
hittat en passande uppgift, ofta tillsammans med några man kan småprata
med under arbetet.

Arbetet är i full gång. Häckar klipps,
jorden luckras, rabatter rensas och
flitens anda råder. Klockan elva slår
Vera i en ”gong-gong” och kallar till fika.
Bullar och varmt kaffe gör underverk i

den inte växer igen. Han säger att det
gör en gott att få vara med och hjälpa
till, att han mår bra när han har arbetat.
Då han var liten hade han en dröm om
att bli bonde men nu får han utlopp för
sitt lantbruksintresse genom att dagligen hjälpa till med hönsen på Fridebo.
Michael, en annan boende, samlar ihop
det som Thomas har krattat och kör det
med en skottkärra till den snabbt växande brasan. Han säger att det är bra att
alla hjälps åt att få undan skräpet och få
snyggt när våren kommer.
Under arbetet skapas möjlighet till
eftertanke kring omvårdnaden om det
som lever och gror, en möjlighet att ge
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en medvetet utformad miljö
av sig själv och känna delaktighet i skapandet av den gemensamma utemiljön.
Man känner hur samarbete bidrar till
välbefinnande som i sin tur bidrar till att
vårda den egna själen.

Näva flyttar in
husmor serverar en varm och mättande måltid. Medan måltiden intas
ser man ut över trädgården och njuter
av allt som blivit gjort. Längst bort där
ängsmarken tar vid syns rishögen vid

Näva flyttar in på Tunapack

Näva-ekotextil AB flyttar sitt webblager och lager
till Tunapack, dagligverksamhet

NÄVA ÄR EN butik och webbutik
som säljer ekologiska kläder och
textilier. Sortimentet består av
drygt 1000 artiklar i olika färger
och storlekar.

När det närmar sig lunch samlas alla
redskap och utrustning ihop. Glada och
trötta sitter alla deltagare runt borden på verandan mot söder. Vera och

brasplatsen. Där ska vi om några dagar
tända Valborgselden och välkomna
våren med sång och korvgrillning.

Skrivargruppen på Fridebo

”DET ÄR EN utmaning för oss på
Tunapack att lägga upp en bra
struktur för orderhanteringen så
att arbetstagarna hos oss kan vara
delaktiga i hela processen och det
är kul” Säger Camilla Tännström,
socialterapeut och arbetsledare.

TUNAPACK STARTADE 2004 och
är en produktionsinriktad arbetsplats för personer med funktionsvariationer, och som omfattas av
LSS. Vi är en socialterapeutisk
verksamhet med non-profit profil. Vi har lång erfarenhet av olika
pack och monteringsuppdrag, från
olika kunder.
NÄVA INGÅR SEDAN sommaren
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2020 i Humanprogress, som på
idéburen grund huvudsakligen
driver läkepedagogiska och socialterapeutiska boenden för ungdomar och vuxna. Sedan några åt
tillbaka har man även givit sig in i
butiksbranschen.

”DET ÄR SPÄNNANDE hur den
socialterapeutiska världen möter
detaljhandeln och vilka samarbeten som kan uppstå” säger Dag
Klingborg ansvarig för Näva. ”Vi
försöker i vår butiksverksamhet
kombinera ekologiskt hållbara
produkter med socialt anpassade
och hållbara arbetsmöjligheter.
Samarbetet med Tunapack är ett
steg i den riktningen”
För mer information se:
tunapack.se, www.näva.se samt
humanprogress.se

Horst-Henrik Liljeström
Styrelseordförande Värna
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Rasmusbyn

Ensjöholms ljusfest

En dröm som blivit verklighet
EFTER ATT HA följt en nära anhörig

på dennes livsresa ville Rasmusbyns
grundare Sara Sjöborg Wik bidra till en
bättre värld för människor med funktionsnedsättningar. En värld på deras
villkor och med fokus på verklig omsorg
om människan bakom funktionsnedsättningen. En möjlighet att bli sedd och
accepterad för den man är.

en förutsägbarhet, en stabilitet och en
harmoni i sitt eget liv.

Varje år, första onsdagen i december, när skymningen
sänker sig firar vi ljusfest på Ensjöholm

EN AV VÅRA vackraste årsfester är

Lyktfesten i november. Löven har fallit
och mörkret sänker sig över byn när
vi genomför vår årliga lyktpromenad

RASMUSBYN VILL KUNNA erbjuda

en vardag som utgick ifrån varje persons
behov men som ändå inkluderade verkliga arbetsuppgifter och gemenskap.

SÅ KÖPTES GÅRDEN utanför Öre-

bro som kom att döpas till Rasmusbyn.
Verksamhetsidén är att tillsammans driva ett mindre lantbruk i en vacker och
harmonisk miljö där arbetsuppgifterna
består av verkliga uppgifter som bidrar
till gårdens och djurens välmående.

UTÖVER DEN GAMLA Mangårdsbyggnaden, stallet och de gamla uthusen byggdes fyra gruppbostäder
upp som innehåller fem platser i varje
gruppbostad. Även en vacker matsal
byggdes som förutom att erbjuda gemensam lunch även kan användas vid
årstidsfester och andra aktiviteter. Hästar, får, kor och höns delar gården tillsammans med bybor och medarbetare.
Den dagliga verksamheten är motorn i
byn och driver gården framåt med hjälp
av arbetsgrupperna gård, skog, kök och
skapande verksamhet.
RASMUSBYN LEDS AV ett årshjul

där årstider och högtider styr rytmen
i byn. En rytm som ska hjälpa oss alla,
men framförallt våra bybor, att känna
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genom byn. Några åker i vagnen bakom
vår vackra ardenner medan andra använder sina apostlahästar. Gemensamt
går vi med egengjorda lyktor genom
byn för att stanna vid en gemensam
brasa. Här står vi en stund och värmer
oss mot elden medan vi tar del av berättelser om helgonet Martin av Tours.

SEDAN VANDRAR VI vidare mot vår
matsal där köket har förberett en god
gåsmiddag med potatis och gräddsås.
Lyktfesten är en stillsam högtid som
symboliserar vikten av att föra ljus in
i mörkret och det gör vi med hjälp av
våra lyktor.

LYKTFESTEN ÄR EN av många högtider som vi firar i Rasmusbyn och som
symboliserar lite av Rasmusbyns grundtanke – att föra ljus in i människans liv.

Vi bjuder in allmänheten till en upplevelse med levande
ljus och eldar, där vi också säljer de produkter som tillverkats i våra verkstäder under året.
Vi tänder upp vårt stora växthus med värmeljus och stora
ljuskronor i taket med levande ljus, en gnistrande juvel
i adventstid. Vänner, bekanta och människor i närheten
besöker oss och får tillfälle att köpa det vi tillverkat i
verksamheterna under året.
Alla medarbetare och boende engagerar sig i ljusfesten
genom att förbereda produkter, dekorera och skapa. Ljusfesten är mer än bara en julmarknad. Det är en upplevelse.
Tanken bakom är att synliggöra processen från råvara till
produkt för våra arbetstagare.
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dikt från Haganäs

dikt från Haganäs
Ängen vilar nedanför:
äppelträd, vinbärsbuskar
En komposthög och
nästa års majbrasa
Det gröna gräset
Prickig av höstlöv
Blommor, åkrar och hästar

I vår skriv-verkstad har boende, arbetstagare och
medarbetare tillsammans satt ord på
Vilka vi är, Vad vi gör och Var vi finns.
Här nedan följer dikten om oss, om oss på Haganäs.

Vi vill varandra väl
Tycker om när alla mår bra
Vi respekterar varandra
Hur skulle det gå om vi inte gjorde det?
Vi pratar och umgås
Lyssnar, försöker förstå
Uppmuntrar och berömmer
Ibland bestämmer jag
Ibland säger jag stopp
Jag är inte så pratsam
Men pratar ibland om godis och djur
Jag är på min vakt
Trivs bra med att vara ensam
Jag hör och ser ganska mycket
Fåglar, läten och det som händer
Jag tycker om mina kompisar
Bra med vänner när man skall ha fest
Musikteater och Bingo

Vi är arbetsamma
Jobbar ihop och hjälper varandra
Vi är pålitliga och flitiga
Tycker om vårt jobb
Det ska vara trevligt på jobbet
Jag jobbar i trädgården
Klipper gräs, ansar och gör fint
Vattnar växterna
Ibland hjälper regnet till
På hösten krattar jag löv
Vad känner jorden då?
Vedarbetare
Klyver, staplar och packar
Kör ut till kunder
Så de kan få varmt i huset
Jag tovar ull och plockar ägg
Pratar med hönsen
Vi lagar mat
Skär grönsaker och rör i grytor
Fika för alla
Dukar borden
Diskar och slänger sopor
Vi plockar blommor till matsalen
Det ska vara fint
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Åkern är lerig, de har plöjt
Jag ser en bilväg den går till Nykvarn
Ser slingrande grusvägar

Man kan ha många fester
Och födelsedagskalas
Då har vi roligt
Betonggjutare
Vi jobbar och står i
Utvecklar
Det kan trollas med gråstenssand
Vatten och cement
Tittar på TaForms figurer
Det finns en berättelse om alla
Om människor som skapar

Jag kisar mot solen
Himlen är blå och sällskapet trevligt
Vattnets sorl i dammen
Tyst, vackert
Härligt att få leva här!

Låtskrivare
Basist
Vi spelar musik
Spelar för livet
Söker orden
Kontiki fylls med
Sång och dans
Jag får massage
Och målar ibland
Solar, örnar och andra fåglar
Åker till museer
Jag tar det lugnt
Tycker om att läsa
Gå promenader
Över mig ett varmt höstljus
Solen tränger fram och värmer kinderna
En lätt bris, frisk luft
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Värna historik

Värna historik
LITE HISTORIK OM VÄRNA

Värna startade som en nätverksorganisation och fick en mer organiserad form som samverkans-och branschorganisation i början på
2000-talet. Främst ordnar Värna nätverksträffar, utbildningar, deltar på
mässor och ger ut tidskriften LäS samt andra publikationer. Värna representerar Sverige i det internationella nätverket för läkepedagogik/
socialterapi som utgår från Goetheanum, Dornach i Schweiz.
NÅGRA AXPLOCK UR VÄRNAS ARBETE:
2004–2020
Tidskriften LäS

2018
”Om anden”

En medlemstidLä S
ning för Värna
som publicerar artiklar om
antroposofi,
läkepedagogik/
socialterapi ofta
speglat genom
presentation av
verksamheternas praktik.

Nummer 27
December 2017
Pris 70 kr

Tidskrift för Läkepedagogik & Socialterapi

TEMA

VÄRNAGARANTIN

LäS nr 27.indd 1

2019
Värnapodden
Samtal och inspelningar från
Värnas arbete;
www.värna .se
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Värna publicerar
en bok som presenterar Rudolf
Steiners filosofi
tillsammans med
välkända filosofers
tankar och reflektioner över anden
som begrepp.

2017 – pågående: Värnagarantin
Ett kvalitetsarbete som genom
observation och kollegiala samtal
synliggör läkepedagogik och socialterapi i praxis.

2009
Waldorfsärskolans
Läroplan
/Kursplan

2015
”Människan
– inte bara
en kropp”
En bok som vill
förmedla centrala
begrepp om den
antroposofiska
människosynen.

MÄNNISKAN
– inte bara en kropp
av Christhild Ritter

2011–2014
Värna deltog och
höll i seminarier
och debatter i
Almedalsveckan
på Gotland.
2012
Värna deltog i
Socialstyrelsens
externa arbetsgrupp under
arbetet med av
publikationen
”Rätt kompetens
hos personal i
verksamheter
för personer med funktionsnedsättningar” Vägledning för arbetsgivare.

Ett komplement
till den nationella
läroplanen för
fristående särskolor med Waldorfpedagogisk
inriktning.
2006
Värnas
kärnvärden

Värna utformar
tillsammans med
medlemmarna en
värdegrund, de
så kallade kärnvärdena, vilka
baserar sig på
Rudolf Steiners
människosyn,
tankar och reflektioner med utgångspunkt från boken ”Läkepedagogisk kurs”.
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BARN

VÄRNA

– boende, arbete och utbildning
för människor med särskilda behov

UNGDOMAR

VUXNA

ARIADNE
ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun.

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

Värna är en sammanslutning av drygt 30 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 socialterapi samt att förmedla kunskaper om
inriktningen. Läkepedagogik och socialterapi bygger på den
antroposofiska människokunskapen som är spridd över hela
världen och har funnits i Sverige sedan 1935.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS
FRIDEBO
Fridebo, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bostad med särskild service 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@ensjoholm.se
www.ensjoholm.se
Kontakt
Tiondebodsvägen 7
153 35 Järna
Tfn 08–551 713 33
kontoret@fridebo.com
www.fridebo.com

FÄRGBRON
Bresätter Söderköpings kommun, Hannäs Åtvidabergs kommun, Haga Norrköpings kommun.

Kontakt
Bresätter, Ljusa gläntan
614 93 Söderköping
info@fargbron.se
www. fargbron.se

HAGANÄS
Haganäs, Järna, Södertälje kommun.

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

HUMANPROGRESS
Humanprogress – Järna, Mölnbo och
Södertälje.

Kontakt
Box 36
153 21 Järna
info@humanprogress.se
www.humanprogress.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bygemenskap/gruppbostad enligt LSS
• Servicebostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Arbetsplatser i samarbete med arbetsförmedlingens rehabilitering

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boendelösningar för ungdomar och vuxna med
speciella behov enligt LSS
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verksamhetsförteckning
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verksamhetsförteckning
JÄRNA AKADEMI
Järna Akademi erbjuder en fyraårig utbildning
i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbildningen). 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.

BARN

UNGDOMAR

Kontakt
Kulturcentrum 25
153 91 Järna
Tfn 070–291 88 69, 070–325 89 90
info@jarnaakademi.se
www.jarnaakademi.se

KLOCKARGÅRDEN
Klockargården, Järna, Södertälje kommun.

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

LINNEA OMSORG
Linnea Omsorg, Järna samt Nyköping.

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

MALMGÅRDEN VITA BERGEN
Malmgården, Stockholms kommun.

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

MARGARETAGÅRDEN
Margaretagården, Mörsil, Åre kommun.

Kontakt
Kyrkvägen 7
837 41 Mörsil
Tfn 070-380 40 71
info@margaretagarden.se
www.margaretagarden.se

MARIAGÅRDEN
Mariagården, Umeå, Umeå kommun.

Kontakt
Kassjö 455
905 31 Umeå
Tfn 090-390 14, 090-391 08
info@mariagarden.se
www.mariagarden.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Socialterapeutisk daglig verksamhet enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS
• HVB-boende

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende enligt LSS
• Daglig verksamhet
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VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

verksamhetsförteckning

MARTINSKOLAN
Martinskolan, Farsta, Stockholms kommun.

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

MIKAELGÅRDEN
Mikaelgården, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Brogärdet 9-24
153 91 Järna
Tfn 08–551 500 68
info@mikaelgarden.com
www.mikaelgarden.se

MÅLARGÅRDEN
Målargården, Södertälje och på Mörkö.

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

NORRBYVÄLLE GÅRD
Norrbyvälle Gård, Järna, Södertälje kommun.

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

NOVALISGYMNASIET
Novalisgymnasiet, Järna, Södertälje kommun.

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

RASMUSBYN
Torpa 222, Nora, Örebro kommun.

Kontakt
Ringgatan 6
703 42 Örebro
Tfn 072–512 78 80
info@rasmusbyn.se
www.rasmusbyn.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola F-9
• Korttidsverksamhet enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem med tillstånd enligt LSS och HVB
• Fristående grund- och grundsärskola
• Korttidstillsyn för barn över 12 år, LSS 9:7
• Barn- och ungdomspsykiatri
• Waldorfskola

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende med service enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
• Boende med service enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasium; Estetisk inriktning,
introduktionsprogram
• Gymnasiesärskola; Waldorfpedagogisk
inriktning, Individuellt program

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS
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verksamhetsförteckning
SALTÅ BY
Saltå By, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola, år 7–10
• Gymnasiesärskola, nationella program och 		
individuellt program
• Elevboende LSS 9§8
• Korttidstillsyn 9§7
SANNA GÅRD
Stiftelsen Sanna, Fjugesta, Örebro kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS

SOLBERGA BY
Solberga, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhemsboende enl. LSS §9:8
• Korttidsvistelse (avlastning) enligt LSS §9:6
• Korttidstillsyn för barn över 12 år enl. LSS §9:7
• Waldorfsärskola årskurs 1-9

BARN

UNGDOMAR

• Daglig verksamhet LSS 9§10
• Vuxenboende LSS 9§9

Kontakt
Saltå 17
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
Kontakt
Solberga 27
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 26
info@solbergaby.se
www.solbergaby.se

SOLÅKRABYN
Solåkrabyn, Järna och Mölnbo samt
Stallarholmen, Strängnäs.

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

STAFFANSGÅRDEN
Staffansgården, Delsbo, Hudiksvalls kommun.

Kontakt
Furugatan 1
824 71 Delsbo
Tfn 0653-25 11 30
info@staffansgarden.com
www.staffansgarden.com

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt SoL och LSS
STEGEHUS
Stegehus, Norrköpings kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Fristående Waldorfpedagogisk grund- och 		
grundsärskola åk 5–9
• Elevhem med tillstånd enligt HVB och LSS
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Kontakt
Stegehus
610 29 Vikbolandet
Tfn 0125–510 00
info@stegehus.com
www.stegehus.com

VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

verksamhetsförteckning

SYRSAGÅRDEN
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun.

Kontakt
Söderskogen
594 75 Edsbruk
Tfn 0493–400 00
info@syrsagarden.se • www.syrsagarden.se

SÅNEBY VIK
Såneby, Vikbolandet, Norrköpings kommun.

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

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

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

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Produktionsinriktad arbetsplats för
personer med funktionsnedsättning
VINDROSEN
Vindrosen, Vollsjö, Sjöbo kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola
• Gymnasiesärskola
• Elevhem enligt LSS 9:8
• Daglig verksamhet enligt LSS 9:10
• Korttidstillsyn enligt LSS 9:7

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

Kontakt
Prästgårdsvägen 70, 153 35 Järna
Tfn 08–551 743 20
info@telleby.com
Kontakt
Tuna Box 68
153 30 Järna
Tfn 08–551 731 05
info@tunapack.se
www.tunapack.se

Kontakt
Vallarumsvägen 143-12
275 68 Vollsjö
Tfn 0416–322 12
info@stiftelsenvindrosen.se
www.stiftelsenvindrosen.se
Kontakt
Valåker 2
153 92 Hölö
Tfn 08–551 711 80
info@abykulle.se • www.abykulle.se
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VÄRNA FÖR DIG
På vår hemsida www.värna.se hittar du mer information om
Värnas verksamheter. Här kan du se lediga platser, lediga
tjänster och vår verksamhetsförteckning.

Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi
- boende, utbildning & arbete.

