Arbejdspædagogisk
grundlagsdokument

CSU-Arbejdsliv
CSU-Arbejdsliv er en afdeling under Center for Specialundervisning (CSU) i Slagelse. Vi varetager rehabiliteringsorienterede arbejdsevneafklaringer med borgere, der af forskellige årsager enten er uden for eller på
vej tilbage til arbejdsmarkedet. Vores oprindelige ekspertise har været neurologiske udfordringer og langvarige følger efter hjernerystelse, men i dag beskæftiger
vi os ligeså med ledighed som følge af eks. psykiske
lidelser, stressbelastninger og sociale vilkår.
En væsentlig dimension ved forløbene er at analysere borgerens deltagelsesbetingelser. Dvs. deres muligheder og begrænsninger ift. at indgå og deltage i og på
tværs af de givne handlesammenhænge (arbejdsliv og
daglig livsførelse). ’Deltagelsesbetingelser’ skal forstås i
bredere forstand end, at begrænsninger og muligheder
kun er udgjort af eks. individualpsykologiske eller kognitive forhold. Individets betingelser for deltagelse i
arbejde og daglig livsførelse er i stedet udgjort af et væld
af forhold – både psykologiske, kognitive, sociale, livshistoriske, kommunikative, økonomiske, sundhedsrelaterede og kulturelle forhold mv. CSU-Arbejdsliv anlægger således et tværfagligt analytisk blik på den enkelte
borgers betingelser for arbejdsdeltagelse og livsførelse.
CSU-Arbejdsliv lægger vægt på en medarbejdersammensætning, hvis fagligheder er rundet af ergoterapeutisk, social- og arbejdspsykologisk, voksenpædagogisk og neuropsykologisk viden samt færdigheder inden for kvalitative metoder og understøttelse af voksnes læreprocesser.

Formål
Arbejdet med at analysere borgerens deltagelsesbetingelser tjener to primære formål:
1. Det er til gavn for borger.
Analysen af deltagelsesbetingelserne er ikke kun noget,
der foregår bag et skrivebord eller for at kunne skrive
en rapport. Tværtimod. Den viden, der frembringes i
samarbejde med borgeren selv om dennes muligheder og
begrænsninger for deltagelse er for det første direkte
handlingskvalificerende ift. den løbende pædagogiske
retning og metodiske tilgang under forløbet – denne
viden peger mod nye og måske hidtil uindfriede muligheder og potentialer ift. arbejde og livsførelse. Men
øget viden om ens egne livsbetingelser samt overblik
over livssituation kan oftest også have en frigørende
effekt og bidrage til, at man på ny erfarer sig selv som
et betydningsfuldt menneske i en meningsfuld relation
til eget liv og omverden – med en vis grad af indflydel-

se på eget livsforløb. Dette er væsentligt set i lyset af,
at både forskning og CSU-Arbejdslivs erfaring peger
på, hvordan arbejdsløshed kan fremkalde markante
følelser af fremmedgjorthed, besvær med at identificere sig med ens sociale roller og den retning ens liv har
taget samt mangel på overblik og kontrol over eget liv.
Med identificering af egne aktuelle betingelser for deltagelse i arbejde kommer ofte også chancen for udpegelse af nye muligheder og ny erfaring af eget (arbejds)liv. Dette sker gennem en løbende, fælles udforskning af, hvilke betingelser det reelt er muligt at rykke på eller forbedre både selv men også i samspil med os fra CSUArbejdsliv, andre involverede fagprofessionelle, pårørende og folk i ens sociale sfære.
Identificering og udpegning af nye muligheder for
deltagelse i arbejde gennem ’praksisløsrevne’ samtaler
er én sag, en anden er den praktiske indfrielse af dem i
konkrete og komplekse livssammenhænge. Derfor har
det central betydning for forløbene, at nye muligheder
for handling og erfaring afsøges og afprøves med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv og hverdagserfaring. I den forbindelse spiller virksomhedspraktikker
som alternativ arena for erfaringsdannelse og løbende
erfaringsbearbejdelse en væsentlig rolle i vores forløb,
hvilket vil blive uddybet under ’Fremgangsmåde’.
2. Det er til gavn for jobcenter (og dermed også borger).
Analysen af borgerens betingelser for deltagelse i arbejde og daglig livsførelse er yderligere til for jobcenteret og kommunens rehabiliteringsteam. Hvert forløb
afsluttes med en grundig ’funktionsbeskrivelse’, der
sammenfatter og fremstiller den viden om borgerens
deltagelsesmuligheder og -begrænsninger, som har været produceret gennem forløbet. Funktionsbeskrivelsen har både til formål at give indblik i det fortidige og
aktuelle billede af arbejdsmæssige deltagelsesbetingelser (’arbejdsevne’) men også at pege fremad og vurdere den potentielle effekt af eventuelt yderligere behandlings- og udviklingstiltag. CSU-Arbejdsliv lægger
stor vægt på, at funktionsbeskrivelserne skal have faglig tyngde, indeholde grundige argumenter og tydelige
eksempler for at kvalificere jobcenterets og rehabiliteringsteamets beslutningsgrundlag bedst muligt. Dette
fokus på skriftligheden er ligeså til for borgeren, da det
er CSU-Arbejdslivs erfaring, at et forløb kan have været nok så vellykket men spildt, såfremt der efterfølgende ikke kan træffes en stærkt faglig informeret beslutning om borgerens videre forsørgelsesgrundlag og
livsvilkår som følge af, at den skriftlige analyse/
beskrivelse af forløbet ikke står stærkt nok.

Fremgangsmåde
Virksomhedspraktik
Et centralt element i vores arbejdspædagogiske forløb
er virksomhedspraktikker af et i fællesskab aftalt omfang og med mulighed for forlængelser såfremt jobcenter, borger, virksomhed og vi ser potentiale for udvikling. Søgningen af praktikplads sker i et tæt samarbejde mellem borger og CSU-Arbejdsliv samt på en
måde, der passer til den givne situation og borgers
præferencer. Ofte vil CSU-Arbejdsliv stå fuldt ud for
den praktiske side af søgningen, hvilket kan foregå per
mail, telefon eller ved fysisk henvendelse hos virksomheder – dette tilpasses en given branches traditionelle
kommunikationskanaler. Selvom CSU-Arbejdsliv har
enkelte gode og tilbagevendende samarbejder med bestemte virksomheder, så er det afgørende for forløbet,
at virksomhedspraktikken til enhver tid tilpasses den
enkelte borgers situation. Det vægtes højt i denne proces at finde det absolut bedst match mellem på den ene
side borgernes ønsker for deres arbejdsliv, deres konkrete deltagelsesbegrænsninger, kvalifikationer, deres
livssituation og arbejdslivshistorie og på den anden side
de konkrete arbejdsforhold på virksomheden (fysiske
rammer, kollegialt miljø, arbejdsprocesser og -opgaver
mv.). Af den årsag foregår fund af praktikplads ikke ud
fra et formaliseret samarbejdskatalog over bestemte
virksomheder. Fundet af den helt rette praktik er essentielt både for borgerens muligheder for læring og
konstruktiv erfaringsdannelse såvel som for beslutningsgrundlaget i rehabiliteringsteamet, hvor den maksimale arbejdsevne gerne skulle fremstå så retvisende
som muligt ved at have været afprøvet i bedst tænkelige rammer.
Praktikken er ofte af høj pædagogisk og udviklingsmæssig værdi, fordi arbejdsdeltagelse i trygge og så
meningsfulde rammer som muligt kan løsne for eventuelle erfaringsblokeringer hos borgeren og danne grobund for nye erfaringer af egne deltagelsesforudsætninger, livssituation og identitet. Timeantallet, arbejdsopgaver, arbejdsforhold og rolle i praktikken justeres
løbende i samarbejde mellem borger, virksomhed og
os for at understøtte størst muligt kvalitativ og kvantitativ arbejdsevne.
Samtaler
Samtaler er et bærende element i forløbene fra start til
slut. I begyndelsen af forløbene er fokus på at danne gensidig tillid, få indblik i borgerens livshistoriske erfaringer, skabe tryghed om forløbets rammer og mulige
udfald heraf m.m. Derudover vil der være fokus på at

finde frem til passende og meningsfulde praktikker,
der som sagt tager udgangspunkt i borgerens ønsker
for eget arbejdsliv, idé om egne muligheder og arbejdsmarkedets aktuelle sammensætning. I den midterste fase
af forløbene, hvor borgeren ofte vil være i gang med
virksomhedspraktik, er samtalerne oftest koncentreret
omkring, hvilke oplevelser borgeren gør sig i praktikken, hvordan disse oplevelser kan bearbejdes, tilskrives
mening, lede til ny erfaring og læring mv. Yderligere
tematikker vil være, hvordan borgeren oplever sin evne til at føre hverdags- og familieliv i lyset af praktikdeltagelsen og på, hvorvidt der er forhold, der kan
håndteres anderledes eller skal ændres i praktikken.
Samtalerne kan både foregå i eget hjem, på praktikplads, på CSU-Slagelse eller til og fra aktiviteter, som
vi måtte deltage i sammen med borgeren. Der søges
primært en uformel og afslappet ramme for samtalerne
i nære og velkendte omgivelser, med mindre borgeren
selv foretrækker samtaler i mere formelle omgivelser
(som på CSU-Slagelse).
Efter endt virksomhedspraktik tilbyder CSUArbejdsliv også samtaler og kontakt i en periode frem
imod, at borger eventuelt skal op for rehabiliteringsteamet. Det er CSU-Arbejdslivs erfaring at denne periode kan være forbundet med usikkerhed, tvivl og frustration for enkelte borgere og have negativ effekt på
borgers trivsel, og at løbende/fortsat kontakt kan forebygge og afhjælpe noget af denne frustration.
Sagsakter
Både inden opstart af forløbet og ved udfærdigelse af
den afsluttende funktionsbeskrivelse forholder vi os til
samtlige tilgængelige sagsakter. Indledningsvist for at
danne os et billede af, hvordan borgeren er blevet positioneret fagligt gennem sit samlede sygdoms- eller
ledighedsforløb, hvordan dette kan have indflydelse på
borgerens nuværende erfaringshorisont, og om der er
særlige forhold og udfordringer, som det vil gavne
borgeren, at vi er opmærksomme på fra start. Afslutningsvist for at skærpe og udfordre vores egne analyser
og vurderinger af borgerens arbejdsmæssige deltagelsesforudsætninger.

Pårørende og andre fagpersoner
Undervejs i forløbene er CSU-Arbejdsliv opmærksom
på løbende dialog med borgers sagsbehandler for at
sikre, at sagsbehandler kan følge udviklingen i forløbet
og stå inde for, hvilken retning der lægges. Såfremt
borger har behov for det og giver tilladelse, deltager
CSU-Arbejdsliv også i samtaler/undersøgelser/møder
med andre fagpersoner, som måtte falde inden for forløbsperioden. Dette gøres ud fra viden om, at fagprofessionelles perspektiver på borgeren kan udgøre væsentlige betingelser for borgeres deltagelsesmuligheder
i arbejde, hverdagsliv og beskæftigelsesforløb. Dette
gør sig særligt gældende ved tilfælde af variationer i de
tværprofessionelle vurderinger af borgeren. Derfor
udforskes disse af CSU-Arbejdsliv ud fra et mål om at
nærme sig en professionel konsensus og styrke den
indbyrdes forståelse i det tværfaglige samarbejde. Deltagelse i tværprofessionelle møder og løbende dialog
med andre fagpersoner er et vigtigt middel til dette.
Dialog og samtaler med pårørende udgør også et element i forløbene, og behovet vurderes sammen med
borgeren fra forløb til forløb. Samtaler med pårørende
kræver altid borgers tilladelse og kan antage form af
uformelle telefonsamtaler eller samtaler i hjemmet
med eller uden borgers egen deltagelse alt efter, hvad
der foretrækkes af borger. Den løbende dialog med
borgers nærmeste pårørende er oftest værdifuld, når
den har til formål at styrke familie og venners forståelser for borgers udfordringer samt at give dem indsigt i,
hvad der med forløbet arbejdes henimod og hvordan.
På den måde kan pårørende bedst muligt understøtte
borger og forløbet. Derudover bidrager pårørende ofte
med vigtig viden om borgeren, der – ved at supplere
borgers, CSU-Arbejdslivs og øvrige fagpersoners perspektiver – kan lede til markant kvalificering af forløbet og den endelige funktionsbeskrivelse. Slutteligt er
der for de pårørende i sig selv en værdi i at få vendt egne oplevelser og få indblik i, hvad deres familiemedlem
eller ven gennemgår i et forløb som dette, og hvordan
fremtidsperspektiverne kan se ud, da det kan være forbundet med frustration at måtte se til fra sidelinjen
som pårørende.
Etnografisk metode og deltagerobservationer
I tilfælde hvor det vurderes meningsfuldt, anvender vi
som supplement til de ovenfor beskrevne samtaler
etnografiske og ergoterapeutiske observationsmetoder
på henholdsvis praktikpladsen og i hjemmet. Ofte kan
disse, om end på hver deres måde, udgøre indsigtsgivende metodiske tillæg til de mere vedvarende samtaleforløb.

De i fællesskab med borgeren gjorte erfaringer under
deltagerobservationer, hvor vi i kraft af vores deltagelse i praktikken deler tid og rum med borgeren, kan
åbne et nyt felt af refleksioner og eksperimenter. Med
det udefrakommende blik kan der rejses spørgsmål og
reflekteres over mulighedsbetingelserne for borgerens
deltagelse i arbejdet, som ikke allerede måtte være
kommet til udtryk eller belyst tilstrækkeligt i samtaleforløbet. Samtidig kan der i den konkrete arbejdskontekst arbejdes med de strukturer, som betinger borgerens deltagelse: Er der arbejdsgange, som kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, typer af opgaver, som er
hhv. hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige at beskæftige
sig med for en adækvat belysning af borgerens deltagelsesforudsætninger osv.? Desuden kan deltagerobservationer være et tillidsskabende element i vores
samarbejde med borgeren, idet de i fællesskab gjorte
erfaringer tjener til at øge validiteten af borgerens livsverden.
Tyngden i CSU-Arbejdslivs arbejde er således en tværfaglig, kvalitativ analyse. Når vi i sjældne tilfælde vurderer det nødvendigt, gennemfører vi som supplement
til den kvalitative analyse kognitive og/eller ergoterapeutiske tests.
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