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I denne folder præsenteres de strategiske målsætninger 
for Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) for 
2018-2019.

Vi er en ny og sammenbragt organisation, som så dagens 
lys 1. januar 2017. CPUS består af dele af Socialt Res-
sourcecenter Slagelse og det tidligere Socialpsykiatrisk 
Center Slagelse, og dette er vores første fælles strategi. 

I 2016 formulerede vores politiske udvalg en ny vision 
for handicap- og psykiatriområdet i Slagelse Kommune, 
som vi ser som både vores drivkraft og forpligtelse, og 
vi finder den såvel inspirerende som meningsfuld og ret-
ningsgivende for vores løsning af kerneopgaven.

DEN POLITISKE VISION ER:
Vi vil, med udgangspunkt i de drømme og ressourcer 
som hver enkelt borger har, understøtte en læring og 
forandring, som skaber mulighed for at leve et så selv-
stændigt og tilfredsstillende liv som muligt.

Vores målsætninger er både spejlet i den politiske vision 
og omfavner også de 5 politiske pejlemærker på områ-
det. Strategien tegner den retning vi ønsker at gå fælles i 
CPUS, men også lokalt i de 6 ledelsesområder.

Overordnet, fælles og tværgående vil vi gerne udvikle 
os:
• Fagligt gennem indsatser med øget blik for net-

værk og fællesskaber
• Som organisation ved at have fleksible og virksom-

me tilbud
• Som arbejdsplads ved at være et ærligt, robust og 

meningsfuldt arbejdsfællesskab.

Strategien udspringer af en længere ”bottom up”-pro-
ces, hvor de enkelte ledelsesområder har arbejdet med 
at formulere deres målsætninger i samarbejde med bor-
gere, pårørende og andre interessenter. Målsætninger-
ne havde områderne med på centerets åbne Septem-
berTræf, hvor de blev yderligere kvalificeret. Essensen 
af det store og spændende arbejde fremgår af denne 
folder. Handlingerne og succeskriterierne knyttet de en-
kelte målsætninger ligger hos de enkelte ledelsesområ-
der.

Strategiens løbende liv og implementering ligger os me-
get på sinde, og vi vil gennem både fælles og lokale stra-
tegitraditioner og –aktiviteter sikre, at den får et aktivt 
liv i hele vores organisation. Vi evaluerer systematisk 
strategiens målopnåelse og vil bruge den læring, vi får 
undervejs.

NYE VEJE TIL AKTIVE MENINGSFULDE FÆLLESSKABER



INGEN INDSATSER UDEN BLIK FOR NETVÆRK 
OG FÆLLESSKABER
Vi ønsker at styrke vores netværks- og fællesskabsfo-
kus endnu mere i vores indsatser. Vi udvikler os grund-
læggende i relationer til andre mennesker, og vi ved 
fra forskning og erfaring, at mental sundhed og trivsel 
styrkes i fællesskaber. Vi vil derfor systematisk og inte-
greret i vores indsatser – afstemt med borgerens ønsker 
og behov – såvel introducere til netværkets betydning 
som kortlægge, aktivere og integrere de betydningsfulde 
mennesker omkring borgeren, ligesom vi vil øge vores 
fokus på at hjælpe borgerne videre til civilsamfundets 
mange aktive og styrkende fællesskaber. Vi vil ligeledes 
styrke vores gruppestøtte-indsatser i retning af sikker 
praksis.

VORES TILBUD ER FLEKSIBLE OG VIRKSOMME
Mennesker er forskellige og har forskellige behov for 
støtte og selvom en del indsatser virker for de fleste, kan 
vi ikke tage det for givet, at alt virker for den enkelte. 

Vi er derfor i vores organisering optaget af, at vi skaber 
meningsfulde og virksomme forløb sammen med den 
enkelte borger ved at stille os fleksibelt til rådighed og 
ved at have fokus på effekten af det, vi gør sammen med 
borgerne. Vi vil dermed arbejde mere kontekstuelt og 
stå mere i det åbne sammen med det, borgerne ønsker, 
fremfor på forhånd at have planlagt indsatserne. 

Vi vil også som ansatte arbejde med at åbne op for mere 
nuancerede indtryk af os selv som fagproffesionelle, så 

vi ikke kun er kendt på vores faglige kompetencer, her-
under bl.a. vores interesser og personlige erfaringskom-
petencer.

ET ÆRLIGT, ROBUST OG MENINGSFULDT AR-
BEJDSFÆLLESSKAB
Vi ønsker et styrket ærligt, robust og meningsfuldt ar-
bejdsfællesskab. Det betyder bl.a., at vi sætter fokus på 
at forstærke vores relationer til hinanden, så de i endnu 
højere grad er præget af autenticitet, tillid og mod.

Vi ønsker derfor også at styrke vores feedback- og spar-
ringskultur yderligere, både i det nære kollegiale sam-
arbejde og mere fælles, bl.a. ved integreret systematisk 
feedback på vores møder med henblik på at kvalificere 
vores praksis. Vi vil også bruge årlige fælles traditioner, 
som f.eks. Januar- og SeptemberTræf til at forstærke 
den fælles faglighed og den sociale kapital i centeret, 
ligesom vi vil skabe kultur og praksis for at hjælpe og 
støtte hinanden på tværs af tilbud og områder. Vi har 
også fokus på at styrke fremmødet yderligere i centeret.

FÆLLES MÅLSÆTNINGER



NETVÆRKSBOLIGERNE VIL PRÆSENTERE SIG 
PÅ NYE OG ANDERLEDES MÅDER
Vi ønsker i Netværksboligerne at blive tydeligere på vo-
res individuelle faglige og personlige kompetencer, bl.a. 
fordi vi ønsker, at borgerne i vores tilbud – såvel nye som 
eksisterende – skal kunne vælge os til på en bredere og 
mere nuanceret viden om, hvem vi er som mennesker og 
fagpersoner som deres nærmeste samarbejdspartnere i 
vores tilbud. Vi ønsker herigennem at styrke vores fæl-
lesskab om og samskabelse i netværksboligerne, og at 
give nye vinkler til vores samarbejde.  

NETVÆRKSBOLIGERNE VIL GENNEM DIALOG 
SKABE UDVIKLINGSMULIGHEDER FOR BOR-
GERE SOM BETYDNINGSFULDE AKTØRER I 
EGET OG ANDRES LIV
Vi ønsker at skabe forudsætninger for, at borgerne i 
Netværksboligerne oplever størst mulig selvstændighed 
og agenthed i eget liv. Det vil vi bl.a. ved at skabe ram-

mer for, yde støtte til og være i dialog med borgerne om, 
hvordan de relevant kan tage ansvar, styrke deres me-
stringstro og føler sig tilstrækkeligt set, hørt og forstået 
på deres vej mod øget selvværd, selvtillid og personlig 
udvikling. Vi vil i denne sammenhæng udvikle vores brug 
af dialog- og feedbackredskabet FIT til at skabe et – for 
borgerne – meningsfyldt samarbejde med os.  

NETVÆRKSBOLIGERNE ER ATTRAKTIVE BOLI-
GER FOR BORGERE I OG UDEN FOR SLAGELSE 
KOMMUNE
Vi vil med baggrund i vores mange succeshistorier og 
mangeårige faglige viden om og erfaring med at støtte 
borgere med udviklingshandicap i bofællesskaber, ar-
bejde med at styrke vores dokumentation, kommunika-
tion og markedsføring af Netværksboligerne. Vi ønsker 
herunder bl.a. yderligere at synliggøre vores fokus på 
netværk, samvær og aktiviteter. Vi ønsker også at hol-
de os orienteret om fremtidige behov og løsninger, så vi 
være på forkant og justere relevant.   

 

NETVÆRKSBOLIGERNE
Lokale målsætninger



FLERE FRIVILLIGE KRÆFTER I NETVÆRKSHU-
SENE
Vi ønsker at engagere flere frivillige kræfter i Netværks-
husene, fordi vi ønsker at skabe større mangfoldighed i 
de relationer og fællesskaber, som de borgere, der be-
nytter Netværkshusene, indgår i. Vi ser også frivilliges 
inspiration, kompetencer og bidrag som stærke elemen-
ter i og supplement til de indsatser, som den eksisteren-
de professionelle faglighed i Netværkshusene udbyder.    

VI ØNSKER AT SKABE RAMMER FOR SAMSKA-
BELSE
Vi ønsker, at borgerne, der kommer i Netværkshuse-
ne, oplever, at de har både initiativ-og deltagelsesret i 
samskabelsen med os. Vi vil stille husene, rammerne og 
den professionelle faglighed til rådighed for, at såvel den 
enkeltes som grupper af borgeres ressourcer aktiveres 
og blomstrer. Vi ønsker at invitere og motivere til sam-
skabelse og derved at understøtte borgernes agenthed, 
empowerment og recovery

IMPLEMENTERE OG FORANKRE STARS I CPUS
Vi ønsker, at Recoveryskolen STARS breder sig ud i hele 
CPUS som en inspirerende gensidig læringsplatform 
for såvel borgere, som pårørende, frivillige og ansatte. 
Vi ønsker med STARS at tilbyde kurser, læringsforløb, 
workshops og foredrag, der motiverer og engagerer og 
skaber forudsætninger for, at nuanceret viden om re-
covery og recoveryprocesser bliver kendt, synlig, til-
gængelig og mulig, såvel i som på tværs af og udenfor 
centerets tilbud. 

SYNLIGGØRELSE AF NETVÆRKSHUSENE OG 
DE TILBUD, DER UDBYDES
Vi ønsker, at kendskabet til Netværkshusenes mange 
forskellige åbne og uvisiterede tilbud udbygges – såvel i 
de lokalmiljøer, Netværkshusene ligger i, som på tværs 
af den kommunale organisation og geografi. Vi vil derfor 
sætte fokus på, hvordan vi i højere grad kan formidle og 
synliggøre de recoveryorienterede aktiviteter og fælles-
skaber, vi udbyder.   

VI ØNSKER AT PRÆSENTERE OS PÅ NYE MÅ-
DER I NETVÆRKSHUSENE
Vi ønsker at skabe mere ligeværdige og gensidige relati-
oner som afsæt for et mere recoveryorienteret samar-
bejde med borgerne.  Vi ønsker i denne sammenhæng at 
afsøge, hvilken effekt det vil have for borgernes recovery 
og relationer til os i Netværkshusene, at vi afprøver at 
supplere vores fagprofessionelle identitet med præsen-
tation af os selv med bl.a. vores personlige interesser, 
kompetencer og erfaringer.  

NETVÆRKSHUSENE
Lokale målsætninger



VI VIL PRÆSENTERE OS DIGITALT
Vi ønsker at kunne præsentere os for, inspirere og kom-
munikere med borgerne på nye måder. Vi ønsker også 
at følge med tiden, og derfor vil vi sætte målrettet fokus 
på at udvikle vores brug af videomøder og brug af an-
dre digitale platforme i samarbejdet med borgerne, som 
supplement til de eksisterende indsatser i ønsket om at 
styrke borgernes selvbestemmelse og et mere frit valg af 
tilbud. Vi ønsker også herved at øge vores tilgængelig-
hed i Netværksstøtten. 

VI VIL MOTIVERE OG UDVIKLE BORGERNES 
NETVÆRKSORIENTERING
Det er i samspillet med andre, at vi som mennesker ud-
vikler os og særligt gode, nære relationer og inklude-
rende fællesskaber er betydningsfulde i processen. Vi vil 
derfor meningsgivende i samarbejdet med den enkelte 
borger sætte målrettet ind på at kortlægge, inddrage 
og aktivere borgerens netværksrelationer og relevante 
fællesskaber tidligt i støtten og understøtte, at netvær-

ket oftest er og bør være en integreret del af borgerens 
recoveryproces.     

VI VIL MERE MENINGSFULDE BORGERFORLØB
Vi ønsker – med afsæt i borgernes håb, drømme, ønsker 
og behov – at indgå i samarbejdet og samskabelsen med 
borgerne og yde vores indsatser, så skræddersyet til den 
enkeltes forudsætninger og livssituation og dennes håb, 
drømme og livsmål som muligt. Vi vil skabe så høj grad 
af borgeroplevet meningsfuldhed og progression i støt-
ten som muligt, løbende baseret på borgerens feedback 
på samarbejdet og fælles pejlinger af om indsatsen og 
samarbejdet virker.   

NETVÆRKSSTØTTEN
Lokale målsætninger



VI VIL UNDERSTØTTE BORGERENS FOKUS PÅ 
EGNE RESSOURCER, HÅB OG ØNSKER VED AT 
TILBYDE NEUROPÆDAGOGISKE INDSATSER, 
SOM FREMMER BORGERENS RECOVERYPRO-
CES. 
Vi vil højne den enkeltes selvbestemmelse, trivsel og 
selvstændighed. Vi vil understøtte den enkeltes ønsker 
og drømme, både i forhold til erhverv og privatliv.

Vi vil tilbyde vores støtte, i størst mulig omfang, så den 
bliver sammenhængende med øvrige aktører i borge-
rens liv.

VI VIL PRÆSENTERE OS PÅ NYE MÅDER OG 
GIVE BORGERNE MULIGHED FOR AT LÆRER 
OS BEDRE AT KENDE
Vi ønsker at være professionelt nærværende og ved 
supplerende til vores fagprofessionalitet at være mere 
åbne omkring vores egne personlige interesser og kom-
petencer at give borgerne mulighed for at orientere sig 
bredere og mere nuanceret i de relationer, vi tilbyder, 

inden de vælger støtten til. Vi vil give borgeren mulighed 
for aktivt at tage stilling til eget behov  

VI VIL OMLÆGGE INDIVIDUEL STØTTE TIL 
GRUPPEVEJLEDNING OG UDEVEJLEDNING
Vi vil i højere grad give borgere med udviklingshandicap, 
der bor i egen bolig mulighed for netværksdannelse, 
som på sigt kan styrke borgernes indbyrdes relationer 
og viden om hinanden, og at de herigennem også kan 
understøtte hinandens recoveryprocesser. Vi vil heri-
gennem give borgerne mulighed for at opleve, at andre 
har udfordringer, som ligner deres egne til gensidig in-
spiration og støtte. Vi ønsker ligeledes at skabe rammer, 
hvor borgerne i højere grad får mulighed for at tage an-
svar og aktivt vælge støtten til.

UDKØRENDE STØTTE + EGERSUNDSVEJ 
Lokale målsætninger



ØSTERGÅRDEN VIL GERNE PRÆSENTERE SIG 
PÅ NYE MÅDER
Vi ønsker at tydeliggøre medarbejdernes individuelle 
faglige som personlige kompetencer, deres interesser 
og deres værdier således, at såvel borgere, pårøren-
de og kollegaer kan danne sig et mere samlet overblik 
over, hvor og hos hvem de kan rette henvendelse for 
den mest kompetente og relevante støtte. Samtidig ser 
vi det som en mulighed for den enkelte medarbejder for 
selv at kunne fokusere på egen og kollegers udvikling i 
forholdet til de forventninger, der stilles til Østergårdens 
samlede faglige udvikling.

ØSTERGÅRDEN VIL VÆRE TRO MOD BORGE-
RENS HÅB, ØNSKER OG RESSOURCER
Vi ønsker på Østergården at støtte borgerne i at opleve 
agenthed og selvbestemmelse og at være aktive aktører 
i eget liv og egen proces, og vi vil derfor gå langt for at 
være tro mod og tilpasse vores indsatser og rammer, 
så vores tilbud i så høj grad, det overhovedet er muligt, 
understøtter borgernes ønsker og proces. Vi vil derfor 

sætte særligt fokus på at kunne tilpasse os, da vi ønsker 
at skabe endnu bedre forudsætninger for et menings-
fuldt samarbejde med borgerne omkring deres bedring 
og udvikling.

ØSTERGÅRDEN VIL DET KOMMENDE ÅR SÆT-
TE ET SÆRLIGT FOKUS PÅ NETVÆRKSIND-
DRAGELSE OG UDVIKLING 
Vi ved at ingen kan komme sig alene, og at recovery ofte 
optræder i relation til det at deltage og blive inklude-
ret i sociale fællesskaber. Det at være i relationer, som 
giver håb og tro på fremtiden, at man som menneske 
har mulighed for at (gen)opbygge en positiv identitet og 
overvinde en evt. stigmatisering, man kan have oplevet. 
At genvinde magten over sit liv og få handlemuligheder 
og kompetencer, som kan skabe positive forandringer.

ØSTERGÅRDEN OG ØSTERVEJ
Lokale målsætninger

ØSTERGAARDEN
ØSTERVEJ



ET SKÆRPET FOKUS PÅ MENINGSFYLDT JOB, 
BESKÆFTIGELSE, FRIVILLIGT ARBEJDE OG 
FRITID SOM EN DEL AF DEN PÆDAGOGISKE 
INDSATSPLAN
Det er gennemgående for borgernes ønsker at et for-
stærket fokus på job, beskæftigelse, frivilligt arbejde 
også er vigtige i den enkeltes recoveryproces. Vi vil ger-
ne forpligtige os selv og borgeren på, at den pædagogi-
ske plan afspejler borgerens ønsker i endnu større grad, 
og at vi gør os særligt umage med at favne de ønsker, 
der måtte være.

TILBYDE BORGERNE STØRRE VIDEN OM, 
HVEM VI ER SOM MENNESKER OG MEDAR-
BEJDERE VIA ET PRÆSENTATIONSKATALOG
Borgerens forudsætninger for at vælge os til som kon-
takt- og ressourcepersoner bliver bedre ved, at vi invite-
rer til et mere personlig indtryk af os som medarbejdere, 
og da vi ønsker et mere borgernært og forpligtigende 
udgangspunkt for vores samarbejde med borgeren og 

med afsæt i en mere motiverende tilgang, giver denne 
måde at præsentere os på, bedre forudsætninger for at 
borgeren kan træffe det valg.

ETABLERING AF UNGECAFÉ I SAMARBEJDE 
MED DE ØVRIGE TILBUD I CPUS
Ønsket om at have samvær omkring madlavning bety-
der rigtigt meget for mange, og vi vil gerne tilbyde de 
muligheder der findes i vores ”MadCafé” til andre bor-
gere i CPUS. Vi vil gerne åbne dørene for andre og give 
adgang til, at man stadig kan bibeholde adgangen til de 
fællesskaber og relationer der skabes i Voksenliv – både 
til borgere og medarbejdere. Vi ved også, hvor meget 
relationer til andre mennesker betyder, og vi vil brobyg-
ge i samarbejde med ”Plexus” og forstærke adgangen til 
fællesskaber uden for CPUS. 

UNDERSTØTTE BEDRE VIDEN FOR BORGERE, 
MEDARBEJDERE OG PÅRØRENDE OM RUS-
MIDLER
Viden og indsigt er vigtig for at kunne træffe beslutnin-
ger, og vi vil gerne understøtte borgernes, de pårøren-
des og medarbejdernes viden og indsigt i de temaer, 
udfordringer og problemstillinger, der ligger i at have et 
forbrug af rusmidler. Heri nemmere adgang til og indsigt 
i tilgangen til hvordan man bedst arbejder sammen om 
det forbrug af rusmidler der måtte være. Det må være 
en af forudsætningerne for at kunne træffe nødvendige 
og kvalificerede valg.

ÅRHUSVEJ, VOKSENLIV OG LIVSMESTRING
Lokale målsætninger



FAKTA OM CPUS

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) støt-
ter borgere – primært fra Slagelse Kommune, men også 
borgere fra andre kommuner – med psykosociale udfor-
dringer og kognitive udviklingshandicap, der bor i egen 
bolig og bofællesskaber på og ud fra i alt 12 forskel-
lige lokationer indenfor Slagelse Kommunes geografi. 
Støtten og indsatser til centerets målgruppe spænder 
bredt henover åbne, uvisiterede tilbud, Recoveryskole 
og forskellige visiterede indsatser til borgere i egne boli-
ger, herunder også gruppetilbud, til mere omfattende og 
døgnstøttende botilbud.     

Centeret beskæftiger 140 fastansatte + løbende adskil-
lige SOSU-elever, pædagogstuderende, virksomheds-

praktikanter og timelønnede ansatte. Centerets ansatte 
er tværfagligt bredt sammensat – primært indenfor det 
socialpædagogiske og sundhedsfaglige felt – for at kun-
ne imødekomme borgernes forskellige behov for støtte 
og vejledning.

Centeret er fagligt funderet på en systemisk, narrativ og 
anerkendende grundforståelse i mødet med borgerne og 
arbejder systematisk med at skabe meningsfulde samar-
bejdsforløb baseret på borgernes feedback.    



POLITISK VISION

VI VIL, MED UDGANGSPUNKT I DE DRØMME 
OG RESSOURCER SOM HVER ENKELT BORGER 
HAR, UNDERSTØTTE EN LÆRING OG FORAN-
DRING, SOM SKABER MULIGHED FOR AT LEVE 
ET SÅ SELVSTÆNDIGT OG TILFREDSSTILLEN-
DE LIV SOM MULIGT.

Visionen betyder, at Slagelse Kommunes indsats tager 
udgangspunkt i borgerens motivation og de ønsker og 
håb, en borger har til livet.

Helt grundlæggende giver vi støtte på netop de områ-
der, der opleves relevante for den enkelte borger og at 
denne støtte bygger på en målrettet aftalt indsats, som 
også omfatter borgerens egne og netværkets bestræ-
belser og bidrag.

Den enkelte borgers livssituation og vedkommendes 
ønsker og mål skal være styrende for udbuddet af 
tilbud og ikke omvendt.

Vi vil lægge vægt på, at alle borgere så vidt muligt kan 
engagere sig i uddannelse, arbejde, familie, venner, fri-
tid og i det hele taget være en del af samfundets mange 
fællesskaber.

Handicap og Psykiatriudvalget
Slagelse Kommune 2016



https://dyx.dk/afshttps://dyx.dk/CPUS https://dyx.dk/CPUS-FB
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Vi er online & digitale


