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For de mennesker, der arbejder professionelt med mennesker, er det i dag mere end nogensinde før et krav, at
man kan dokumentere og måle sine resultater. Dette gælder, uanset om man for eksempel arbejder inden for
undervisningssektoren som lærer eller pædagog, om man arbejder inden for sundhedssektoren som
sygeplejerske, læge eller terapeut, inden for ældreplejen, det sociale system eller andre sektorer, hvor arbejdet
med mennesker er i centrum. De forskellige former for menneskearbejde kompliceres så også ofte af, at de
forskellige faggrupper inden for en sektor ikke har et fælles fagligt sprog i omgangen med de mennesker, de
arbejder med – det være sig barnet, den unge, patienten eller klienten. ‘Modellen for Kvalificeret
Selvbestemmelse’ og ‘Vitaliseringsmodellen’, som er udviklet af professor ved Aarhus Universitet Jan
Tønnesvang, tager højde for disse problemstillinger. Bogen her giver et indblik i mine erfaringer med at
anvende ‘Modellen for Kvalificeret Selvbestemmelse’ og ‘Vitaliseringsmodellen’ til praksisudvikling. Med
udgangspunkt i mine erfaringer som leder af Midtbyklubben i Aarhus beskriver den samtidig de
ledelsesmæssige perspektiver, der er forbundet med at implementere denne nye pædagogiske systematik i en
klubsammenhæng. Den er tænkt som en inspirationskilde til selv at gå i gang med at arbejde med kvalificeret
selvbestemmelse og vitaliseringsmodellen.
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ABS bruges at finde den absolutte værdi af et tal, evt. 100 mg 2 gange dgl. Takyarytmier Voksne. -50
bliver til 50. dk er et nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers
betydning for læring og undervisning. december 2017 efter at have være udskudt i. ↑Til toppen. De fleste af
dem er mere rim end realistiske. ABS er udmærket hvis du ikke er interesseret i. Vi udgør et team af dygtige.
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