
Veiledning på helg
Boleder har fleksibel turnus og kan veilede
på helg når det er behov for det. Det hender
dessuten at noen av barna drar hjem til
foreldrene på helgen, og det overflødige
personale (i full stilling) kan benyttes til å
veilede de deltidsansatte.

Tema kvelder / personalmøter
To ganger i året har deltidsansatte tilbud
om betalte temakvelder der de får under-
visning. Her går man grundigere gjennom
valgte tema fra de ansatte som f.eks
autisme og problematferd.
To ganger i året har hele boligen person-

almøter der alle ansatte blir invitert. Her
diskuteres rutinene på jobben: Fungerer de

f eks i praksis? Holdningsspørsmål blir
diskutert og det er en fin mulighet å bli
bedre kjent med hverandre.

Videre utfordringer
Oppfølging og evaluering av tjenestene må
gjøres fortløpende med et kritisk øye. Rom
for nytenking og evne til å kunne forandre
på mål ut fra nye behov må til.
Både barna, foreldre og personal vil hele

tiden være forskjellige og dette må aksept-
eres.
Barna vokser opp og må etter hvert flytte

ut i egen bolig. Overføring av kompetanse
og systemer blir en utfordring. Det er i denne
forbindelse viktig å vurdere om systemene
som er laget rundt barna er flyttbare slik at
også andre instanser kan benytte disse.

Når et barn flytter ut er det sannsynlig at
et nytt barn flytter inn. Dette barnet skal ha
sitt tilbud individuelt tilpasset og dette må
planlegges og legges til rette for.
Turnover er en utfordring. Personalet

kommer og går, og opplæringsrutinene må
stadig evalueres i forhold til dette. Kanskje
vi skal gi forskjellig opplæringstilbud
tilpasset det enkelte personal? Jfr. Tariff-
avtalen (APO/HSH) Vi må hele tiden til-
rettelegge slik at vi kan gi et best mulig til-
bud til barna, men også personalets behov
må tas i betraktning. Vi har en filosofi der
vi tror at personalet vil gjøre en mye bedre
jobb i forhold til barna om de selv trives og
har det bra på jobben.
Ivaretakelse av personalet ved å se dem,

høre på dem og ta de med på råd blir derfor
en stor utfordring.
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Under Funkisfestivalen Søndag 17. juni
2001, ble Guri Dyrendal (72) fra Løren-
skog den første vinner av Felles Framtid-
prisen. Hun ble hedret for sitt mangeårige
og iherdige arbeid for et inkluderende sam-
funn, der funksjonshemmedes situasjon
har stått sentralt. Tidligere Stortingspresi-
dent Jo Benkow foresto utdelingen.

Juryens begrunnelse:
Dyrendal er sosionom, forsker og lokalpo-
litiker – og rullestolbruker. Hun har fulgt
livet til sin sønn som hadde Downs synd-
rom, og har brukt egne erfaringer både som
funksjonshemmet og som mor til en funk-
sjonshemmet som et grundig referanse-
grunnlag for mye av sin forskning. Hun er
anerkjent på Nordisk nivå for sine utførlige
rapporter og utredninger, og har solidaritet
med og inkludering av funksjonshemmede
som sitt hovedforskningsområde.
Ap-politiker Dyrendal er en person som

omsetter tanker til handlinger. Fordi hun
ofte ligger et hestehode foran tankene i
tiden, må hun kjempe for sine meninger og
ideer. Når hun opplever urettferdighet eller
diskriminering i hverdagen, lar hun dette
ikke forbigå i stillhet, men bruker sin
stemme som borger og sin politiske inn-
flytelse til å sette i gang tiltak for å snu
uheldige tendenser. Hun tar fatt i enkeltper-
soners opplevelser og situasjoner og
kjemper de svakes kamp.
Guri Dyrendal har vært forbundsleder i

Norsk Forbund For Utviklingshemmede,
tillitsvalgt og ansatt i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO), forsker i Norges
By og Regionsforskning (NIBR) og sekre-

tær for Regjeringens Avlastningsmelding
(1984). Hun har skrevet flere rapporter,
bøker og artikler om fysisk og psykisk
funksjonshemmedes rettigheter og situa-
sjon. I kommunestyret i Lørenskog kjemper
hun daglig en kamp for normalisering av
tilværelsen for de funksjonshemmede.
Guri Dyrendal er tidligere hedret med St.
Olavs Orden for sitt arbeid for funksjons-
hemmede.

Felles Framtid-prisen:
– Formålet med Felles Framtid-Prisen er
å inspirere til stadig å etablere nye, gode

prosjekter for å inkludere medmennesker
i vårt samfunn – på tross av ulikheter –
på tross av hindringer. Det handler om å
se løsninger fremfor problemer. Det
handler om å leve sammen, sier Tor Oskar
Jørgensen, daglig leder for Funkisfesti-
valen.
Felles Framtid-prisen er satt opp av

Funkisfestivalen, som håper prisen vil bli
en viktig og attraktiv motivasjonsfaktor for
alle som arbeider innen helse og omsorg,
undervisning og frivillig organisasjonsar-
beid – i «Menneskebransjen».

En pris i 2001, tre priser i 2002
I 2001 deles prisen ut til et enkeltmenneske
som på en helt spesiell måte har bidratt til å
skape et åpnere, mer tolerant og mer in-
kluderende samfunn. Fra og med år 2002
er målet å dele ut tre priser i tre ulike kate-
gorier; kommuner, organisasjoner og enk-
eltpersoner.

Fellesskapet består av individer
Prisen består av en statuett i kobber, ut-
formet av Åsgårdstrand-kunstneren Anne
Lise Toverud. Den forestiller et barn som
hogger seg selv ut av en granittblokk.
– Vi ønsker å fremheve det faktum at

ethvert individ må forme seg selv innen-
fra og at det i alle «blokker» finnes
mennesker som vil ut. Hver og en er helt
spesiell – hver og en står ansvarlig for å
meisle ut sitt eget liv. Men for å skape et
helhetlig samfunn med plass til alle indi-
videne, må forholdene legges til rette, sier
Jørgensen.

Guri Dyrendal hedret med Felles Framtid-prisen


