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Udvikling siden 2015

• Foreningen er vokset

• Landskontoret er udvidet

• Flere ressourcer afsat til samarbejde med eksterne 
organisationer



Forskellige typer 
spørgsmål

• Hvorfor skal evangeliet 
forkyndes for mennesker 
med autisme?

• Hvordan gør vi specifikt til 
mennesker med diagnose 
inden for autismespektret?

• Hvad kan vi konkret gøre i 
dag for at forkynde 
evangeliet for mennesker 
med autisme?



Det kristne 
værdigrundlag
1. Hvorfor vil vi bevare og fremme de kristne værdier 

I samfund og kirke?

• Vi ønsker at repræsentere det kristne livs- og 
menneskesyn i et samfund, som i mindre og 
mindre  orienterer sig mod hele mennesket

2. Hvorfor skal evangeliet forkyndes for mennesker 
med handicap?

• Vi tror på, at alle mennesker –
udviklingshandicap eller ej – har åndelige behov 
og brug for meningsfulde bud på livets mening



Netværk og relationer

3. Hvorfor styrker og udvikler vi netværk for 
medarbejdere og pårørende (faglige, sociale og 
forkyndelsesmæssige)?

• Vi star sammen for bedst muligt at kunne løse 
de opgaver, der er lagt hen til os som forening

• KH er et eksistentielt fællesskab. Vi ønsker at 
bringe børn, unge og voksne, raske og 
handicappede sammen til sjov, alvor, leg og 
arbejdsdrøftelse



Faglighed og menneskelig 
kompetence
4. Hvorfor skal vi have høj faglighed og menneskelig 

kompetence?

• Vi bliver fra mange sider mødt med et krav om 
øget og i nogle tilfælde også ændret faglighed. Lov 
om socialtilsyn (2014) kræver at private tilbud 
måles ud fra syv kriterier:

• Uddannelse og beskæftigelse

• Selvstændighed og relationer

• Målgrupper, metoder og resultater

• Organisation og ledelse

• Kompetencer

• Økonomi

• Fysiske rammer

• Sunde værdier har meget at sige, når det handler 
om at sikre høj faglighed



Strategiske spørgsmål

• Hvordan kan vi bedst omsætte det kristne 
værdigrundlag til praksis netop nu?

• Hvordan kan vi øge tilgangen af 
medlemmer?

• Hvordan kan vi hjælpe bofællesskaberne 
med at kvalitetssikre arbejdet (jf. Lov om 
socialtilsyn)?

• Hvordan kan vi hæve indtægterne til KH, så 
vi har mulighed for at fortsætte
udviklingen?



Tak til alle i huset!

• Medlemmerne

• Frivillige

• Bofællesskabernes ansatte

• Tove, Anne og Christina

• KH’s bestyrelse


