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INTRODUKTION 
 

Videnscenter om handicap (herefter VOH) arbejder for, at mennesker med handicap får bedre mulig-
heder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i alle samfundets arenaer – i skolen, un-
der uddannelse, på arbejdsmarkedet og i fritiden. Det aktive liv og deltagelsen i samfundets fællesska-
ber er altid en del af svaret på det gode liv. At opleve sig selv som en aktiv del af et fællesskab, at bi-
drage og sætte sig selv i spil har afgørende betydning for alle mennesker. Mennesker med funktions-
nedsættelser og handicap er udfordrede af, at de ikke nødvendigvis bliver inviteret og inkluderet i fæl-
lesskaber, og der er derfor brug for at gøre en indsats for, at dette lykkes. Vi ved, at ’deltagelse skaber 
deltagelse’ – at deltagelse i en samfundsarena skaber grundlag for deltagelse i en eller flere andre. 
Der er altså en tæt sammenhæng mellem deltagelse i skole, uddannelse, fritid og arbejdsliv. 

VOH indsamler, udvikler og formidler viden til aktører, som er med til at skabe muligheder for delta-
gelse og aktivt liv for målgruppen. Det er primært fagpersoner, som arbejder med mennesker med 
handicap. Vi udbreder viden om, hvorfor deltagelse og et aktivt liv er vigtigt, om hvad der skal til, og 
om hvordan man i praksis støtter mennesker med handicap eller funktionsnedsættelser til et aktivt 
liv, uanset om det er i folkeskolen, i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller i fritiden. 

 

UDVIKLING I VIDENSCENTRET I 2021 
 
Selv om også 2021 blev præget af Corona-nedlukning især i første halvår har året i VOH været fyldt af 
aktiviteter, indsatser, projekter og udviklingsarbejde. Blandt andet blev VOHs 25 års jubilæum fejret 
med et års forsinkelse. Dagen bød på fine taler, gensyn med kendte ansigter og hyggeligt samvær.  
 
I dette afsnit beskrives en række overordnede udviklinger i videnscentret. Herefter gennemgås hoved-
aktiviteter og resultater på de forskellige fokusområder i videnscentret.  
 
Ny bevilling til videnscentrets kerneområder 
Den nuværende satspuljebevilling fra 2019 udløber sommeren 2022 og derfor skulle der i forbindelse 
med forhandlingen af den nye reserve sikres midler til videnscentrets fortsatte arbejde. Som fastsat i 
den nuværende satspuljeaftale blev VOH henover sommeren evalueret af en ekstern evaluator. Evalu-
eringen pegede på, at både brugere, praktikere og virksomheder har stort udbytte af indsatserne. 
Drivkræfterne i videnscentrets arbejde fremhæves som:  
 

- Understøttelse af positive forandringsdrivkræfter hos mennesker med handicap. 
- Den ekspertdrevne og vidensbaserede tilgang, som giver mulighed for at hente viden og 

rådgivning på handicapområdet.  
- Den neutrale netværksfacilitering, som bringer mennesker på tværs af området sammen 
- Fokus på helhedsperspektivet og push på aktiv deltagelse i det hele levede liv 
- Brobygningen mellem det forsknings- og vidensbaserede og anvendelighed i praksis. 

I slutningen af november kom beskeden om, at VOH var blevet en del af reserveaftalen, og at mid-
lerne til det fortsatte arbejde er sikret frem til midt 2025. 
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Nyt projekt og forankring af indsats 
I juni startede det tre-årige projekt: ’Natur for alle’. Projektet gennemføres i et samarbejde med DH 
(Danske Handicaporganisationer), SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap), Friluftsrådet og 
Aage V. Jensens Naturfond. De to sidstnævnte partnere har støttet projektet økonomisk. Formålet 
med ”Natur for alle” er at skabe en digital platform, hvor alle mennesker med handicap kan finde stier 
i naturen, som passer til deres behov (se nærmere i afsnittet om natur og udeliv). 
 
I 2021 blev den endelige aftale for indsatsen for PTSD-ramte veteraner: ’På vej mod en god hverdag’ 
underskrevet og igangsat. Aftalen sikrer en landsdækkende indsats for veteraner med behov for 
støtte (se nærmere i afsnittet om veteranindsatsen).  
 
Solsikkesnoren – gør usynligt handicap synligt 
Solsikkeprogrammet skal gøre usynlige handicap synlige og er konkret en nøglesnor, som man kan 
tage på, hvis man ønsker at signalere, at man har brug for ekstra tid, ekstra støtte eller ekstra tålmo-
dighed. Stine Ringvig Marsal indførte Solsikkeprogrammet fra England i Danmark i 2019 i forbindelse 
med sit arbejde i CPH Lufthavn. VOH indgik i 2021 samarbejde med Stine, hvor hun står for at rekrut-
tere virksomheder til programmet, mens VOH rekrutterer handicaporganisationer. På nuværende 
tidspunkt er eksempelvis alle landets større lufthavne, TIVOLI, Frederiksberg Akutmodtagelse, Hjerne-
skadeforeningen og Landsforeningen Autisme eksempelvis med i programmet. Arbejdet kan løbende 
følges på Solsikkeprogrammets kanaler på Facebook og LinkedIn. 

Kortlægning af viden om unge og handicap 
VOH igangsatte i 2021 arbejdet med et nyt temaområde om uddannelse. Med det nye tema ønsker 
VOH, at sætte øget fokus på deltagelse i ungdomsuddannelser og videregående uddannelse. Som af-
sæt for dette arbejde har VOH udarbejdet en litteraturkortlægning, der giver et samlet overblik over 
status, barrierer og virksomme indsatser ang. uddannelse for unge med handicap i Danmark.  
 
Biblioteksproces og vidensformidlingsstrategi 
Bestyrelsen vedtog i februar 2021 en proces, der skal styrke videnscentrets vidensformidling og ned-
lukke videnscentrets klassiske biblioteksfunktion. I lyset af den digitale udvikling er efterspørgslen på 
udlån af fysiske bøger faldet, og der er et stort behov for at få hjælp til at sortere i informationsstrøm-
men og få viden, der er bearbejdet, så den er målrettet modtagerens behov, let tilgængeligt og hurtigt 
at overskue.  
 
Som redskab i arbejdet med at styrke vidensformidlingen har videnscentret i efteråret 2021 igangsat 
udarbejdelse af en strategi om vidensformidling. Som et væsentligt input til dette arbejde har videns-
centret fået gennemført en brugerundersøgelse. Den endelig vidensformidlingsstrategi forelægges 
bestyrelsen i foråret 2022. Som følge af beslutningen om at nedlægge biblioteket er videnscentrets 
bogsamling blevet gennemgået, så den nu kun indeholder bøger, der er relevante for videnscentrets 
interne brug. Øvrige bøger er bl.a. videregivet til Københavns Professionshøjskoles bibliotek. Referen-
cehåndteringssystemet Zotero er udvalgt som redskab til den fysiske bogsamling, og til at samle og 
skabe overblik over digitale publikationer og til at håndtere referencer.  
 
Nye ansigter i videnscentret 
I bestyrelsen valgte Jannie Hammershøi at udtræde med udgangen af 2. kvartal 2021. Parasport Dan-
mark udpegede i stedet Tine Teilmann.  

Ved årets start i 2021 talte VOH følgende ansatte: 
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- 4 konsulenter: 1,5 på jobområdet, 1,5 på veteranindsatsen samt 2 på skole, bevægelse og fri-
tidsområdet 

- 1 projektleder for projektet: ’Bevægelse for alle’ 
- 1 kommunikationskonsulent (gik på barsel primo januar 2021) 
- 1 barselsvikar for kommunikationskonsulent 
- 1 administrations- og projektkoordinator (tidl. sekretær) 
- 1 freelance bogholder (2 dage/ugen) 
- 1 centerchef 

 
Dertil var den tidligere bogholder på flexjob stadig på lønningslisten frem til den 30. april 2021 i for-
bindelse med hans aftrædelsesaftale fra 2020.  

Videnscentret har i løbet af 2021 udvidet medarbejderstaben betydeligt som følge både af nye bevil-
linger og øget åbning for fleksjobbere og praktikanter. I løbet af året er der ansat følgende nye medar-
bejdere i videnscentret: 

- Ny praktikant i jobafklaring i forbindelse med fleksjob i februar. Efter jobafklaring fortsatte 
praktik året ud (plus ansættelse i flexjob i 2022). 

- Studentermedhjælp ansat til ”Bevægelse for alle” i april. 
- Da vores konsulent på fritidsområdet gik på barsel ansatte vi i april barselsvikar på området. 
- Som følge af nedlukningen af biblioteket og processen omkring styrket vidensformidling an-

satte vi i juni en ny videns- og analysekonsulent i den vakante stilling som tidligere var infor-
mationsspecialisten. 

- Ny projektleder for projekt ”Natur for alle” ansat i juni. 
- Konsulent ansat i august måned til beskæftigelsesområdet og som senere barselsvikar for 

konsulent på beskæftigelsesområdet. 
- Som følge af ny bevilling og udvidelse til landsdækkende indsats blev der i august ansat ny 

veterankonsulent til primært at dække Region Syddanmark.  
- Ny fleksjobber til kommunikationsområdet (15 timer/ugentligt) ansat i september måned. 
- Timelønnet konsulent ansat til kommunikationsområdet den 20. september og året ud. 
- Ny fleksjobber ansat til at sortere tilbageværende bøger i biblioteket og lægge ind i nyt litte-

ratursystem i oktober og året ud.  
 

Derudover blev konsulent på beskæftigelsesområdet udpeget til udviklingsleder pr. 01.01.2021.  
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ARBEJDSLIV OG BESKÆFTI-
GELSE 
 

VOH understøtter mennesker med handicaps 
beskæftigelsesmuligheder gennem udvikling og formidling af viden, 
der skærper bevidsthed og kompetencer hos både jobcentre, 
virksomheder og handicaporganisationer. Foruden løbende 
facilitering af netværk, sparringssamarbejder med virksomheder 
med henblik på ansættelse af medarbejdere med handicap mv., har 
VOH i 2021 blandt andet haft følgende aktiviteter på området: 
 
Vidensbidrag til udvikling af effektiv beskæftigelsesindsats 

 Planlægning og facilitering af beskæftigelseshøring på 
Christiansborg. VOH bidrog ved høringen med et indlæg 
om virksomme tilgange i beskæftigelsesindsatsen. 

 Debatindlæg i Altinget om hvad der skal til for at hjælpe 
flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet i 
en tid med manglende arbejdskraft. Herunder formidling af 
videnssurvey gennemført hos nøglepersonerne i jobcen-
trene. 

 Gennemførelse af debat på Folkemødet på Bornholm om 
nye beskæftigelsesmuligheder for mennesker med handi-
cap efter Corona med deltagelse af virksomheder, politi-
kere, eksperter og mennesker med handicap. 
 

Indsats for voksne med ADHD 
VOH har igangsat ny indsats, der inddrager voksne med ADHD’s er-
faringsviden fra arbejdslivet. Indsatsen løber ind i 2022, og indsat-
sen danner rammerne for at målgruppen sammen med VOH, virk-
somheder og jobcentre mv udvikler nye tiltag med henblik på at 
forbedre målgruppens muligheder for beskæftigelse og godt ar-
bejdsliv.  
 
Undervisning og kompetenceudvikling i ’RUM3’ 
VOH samarbejder som en del af projektet ’Et mere rummeligt ar-
bejdsmarked for borgere med handicap’ (RUM) med Thisted Job-
center, Frederikshavn Jobcenter og Marselisborg Consulting om im-
plementering af nyt screeningsværktøj og kompetenceudvikling 
gennem undervisning, læringsmøder og samtalesupervision.  
 
 
 
 
 
 

SAMARBEJDE OG DIA-

LOGER I 2021 

 

Handicaporganisationer 

- DHF 

- SUMH  

- Dansk Blindesamfund 

- Muskelsvindfonden 

- ADHD-foreningen m.fl. 

 

Virksomheder 

- TDC 

- Danish Crown 

- Circle K Europe 

- INCITA  

- Novo Nordisk  

- Dansk Arbejdsgiverforening  

- Specialisterne m.fl. 

 

Offentlig sektor 

- STAR  

- Veterancenteret 

- Jobcentre (i Høje-Taastrup, 

Fredericia, Thisted og Fre-

derikshavn) 

- Region Syddanmark 

- Socialstyrelsen 

 

Vidensaktører 

- Forskningscenter for handi-

cap og beskæftigelse (FHB) 

Aalborg Universitet 

- VIVE  

- VIA University College  

- Team Arbejdsliv 

- Implement Consulting  

- Marselisborg Consulting 

m.fl. 
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SKOLE  
 

Videnscentret arbejder for at styrke deltagelse og inklusion af børn 
og unge med handicap i skolen – med særligt fokus på deltagelse i 
idræt, leg og bevægelse. For det er her, med kroppen og sanserne i 
spil, at mange børn oplever de sociale relationer allerstærkest, og 
det er her, de lærer at være aktive sammen uanset forskelligheder.  

I 2021 har VOH blandt andet haft følgende aktiviteter på området: 

’Bevægelse for alle’ i fuld gang 
Det treårige projekt ’Bevægelse for alle’ understøtter inklusion af 
børn og unge med særlige behov i idræt og bevægelse. I 2021 har vi 
besøgt i alt 14 skoler og gennemført 10x2 timers workshop på sko-
ler i hele landet – vi har nået 271 lærere og pædagoger. Vi har med 
skolebesøgene udviklet og testet en kursusmodel, der skal ud på 
yderligere 15 skoler i 2022. I uge 41 lancerede vi vores aktivitetsda-
tabase på www.aktiviteterforalle.dk. Siden har haft knap 2000 
unikke besøgende uden en egentlig promovering – denne er fastsat 
til primo 2023. Vi har udviklet materialer til brug direkte i undervis-
ningen og til lærere og pædagogers forberedelse. Vi har kommuni-
keret om projektet på egne kanaler, i skolemonitor og på folkesko-
len.dk – både med debat-, video- og informative oplæg. 

Styrket læring gennem bevægelse  
Styrket læring gennem bevægelse for børn med særlige behov er et 
projekt i samarbejde mellem FIIBL, SDU, UCL, UCSYD og VOH finan-
sieret via en pulje fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK). 
Formålet er at levere viden, uddannelse og materialer til lærere og 
pædagoger mhp. at benytte bevægelse som metode i undervisnin-
gen af elever med særlige behov på en måde, så det fremmer læ-
ring. I 2021 har VOH haft ansvaret for at samle forsknings- og prak-
sisviden i et notat (litteraturreview og interviewundersøgelse), der 
ligger tilgængeligt på Tibis.dk og på VOHs hjemmeside. Desuden 
har VOH bidraget med en artikel om inklusion af elever i bevægelse 
i grundskolen til magasinet MOV:E og et kapitel til en e-bog og et e-
læringsmodul til uddannelse og efter- og videreuddannelse af bl.a. 
lærere og pædagoger. 

 

 

 

 

 

SAMARBEJDE OG DIA-

LOGER I 2021 

 

Offentlig sektor 

- Dansk Center for Undervis-

ningsmiljø 

- Undervisningsministeriet 

(Fagene i bevægelse) 

- Rehabiliteringscenter for 

muskelsvind 

 

Vidensaktører 

- SDU (FIIBL) 

- UCL  

- UC Syd 

 

Fonde 

- Novo Nordisk Fonden 

 

 

http://www.aktiviteterforalle.dk/
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FRITIDSLIV OG DELTAGELSE 
 

VOH arbejder for at styrke mennesker med handicaps muligheder 
for at deltage i fritidsaktiviteter og -fællesskaber. Vi udvikler, op-
samler og formidler viden, der øger videns- og kompetenceni-
veauet i lokale foreninger såvel som blandt større civilsamfundsak-
tører og beslutningstagere. 

Vigtig sparringspartner 
VOH har været en aktiv sparringspartner i revision af Hvidbog om 
rehabilitering 2.0, der bl.a. skal øge praksisfeltets forståelse af be-
hovet for inddragelse af netværk samt deltagelse i fællesskaber. 
Yderligere har VOH bidraget med sparring ifm. Aalborg 
Universitets forskningsprojekt ’Inklusion af børn og unge med sær-
lige behov gennem idræt – et casestudie af Lykkeliga’, DH’s projekt 
’Digitale fællesskaber’, samt undersøgelsen ’Danmark i bevæ-
gelse’, der endvidere har ført til et samarbejde med Idrættens 
Analyseinstitut om en klarlægning af deltagelsesbarrierer i idræt 
for mennesker med psykisk handicap. Dertil har VOH også bidraget 
med tekst om bruger-frivillighed til ny civilsamfundsstrategi i So-
cialministeriet. Endelig har VOH også undervist i Tilpasset Idræt og 
Bevægelse på Københavns Universitet. 

Arbejdspladsernes Motionsuge 
I oktober 2021 har VOH i samarbejde med Dansk Firmaidrætsfor-
bund for første gang afholdt Arbejdspladsernes Motionsuge for 
alle i Handicaporganisationernes Hus. Samarbejdet skal på sigt føre 
til udbredelse af handicaptilgængelige aktiviteter i motionsugen til 
andre arbejdspladser landet over. 
 
Samarbejde med civilsamfundsaktører og øget synlighed 
VOH har i 2021 ligeledes styrket synligheden blandt og dialogen 
med relevante civilsamfundsaktører, hvor der til stadighed er et 
stort deltagelsespotentiale. Det har affødt en række aktiviteter – 
heriblandt: 

 Styrket dialog med DIF og DGI. 

 Dialog med KFUM spejderne om afprøvning af aktivitets-
databasen ’Aktiviteter for alle’ på fritidsområdet. 

 Afholdelse af netværksmøde i netværket ’Aktiv fritid for 
alle’ om mennesker med handicap som frivillige. 

 Deltagelse på Folkemødet Møn i samarbejde med Ombold 
samt deltagelse på Idrætsmødet 2021 i Aalborg. 

 

 

 

 

SAMARBEJDE OG DIA-

LOGER I 2021 

 

Handicaporganisationer 

- Div. handicaporganisatio-

ner 

 

Civilsamfundsorganisationer 

- Parasport Danmark 

- Dansk Firmaidrætsforbund 

- KFUM-spejderne 

- DIF 

- DGI 

- Ombold 

 

Offentlig sektor 

- Socialstyrelsen 

 

Vidensaktører 

- Aalborg Universitet 

- VIA 

- UCC 

- Københavns Universitet 

- Syddansk Universitet  

 

Fonde 

- Elsass Fonden  
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NATUR OG UDELIV 
 

Naturen er en vigtig ramme for deltagelse, oplevelser og sundheds-
fremme, og det at opholde og bevæge sig udenfor har positive ef-
fekter på både krop og sjæl. Men mange mennesker med funkti-
onsnedsættelser er ufrivillige inde-mennesker. Derfor arbejder vi-
denscentret for at tænke naturen ind i både almene hverdags- og 
fritidsaktiviteter samt i rehabilitering, specialpædagogik og social-
pædagogik. 

I 2021 har VOH blandt andet haft følgende aktiviteter på området: 

Tilgængelighed og friluftsfaciliteter 
VOH samarbejder med Elsass Centeret, Nationalparken Skjoldunge-
landet og Naturstyrelsen Midtsjælland om at udvikle tilgængelige 
friluftslivs-faciliteter. 

Natur og udeliv i grundbog på pædagoguddannelsen om social- og 
specialpædagogik  
Til en grundbog på pædagoguddannelsen om social- og specialpæ-
dagogik har VOH bidraget med et kapitel om, hvordan natur og 
udeliv kan medvirke til at skabe læring, udvikling og deltagelse i 
fællesskaber for mennesker i udsatte positioner. 
 
Samarbejde med Red Barnet om Skjoldungeklubben 
Skjoldungeklubben er et flerårigt samarbejdsprojekt med Red Bar-
net – en naturklub for familier med børn med handicap. Videnscen-
tret samarbejder med Red Barnet Roskilde om at genetablere klub-
ben efter nedlukning med ny rekruttering af familier og frivillige og 
med videns- og praksisdeling. På sigt er ideen, at få konceptet ud-
bredt til andre kommuner og organisationer. 

Projekt ’Natur for alle’ skudt i gang 
Projekt Natur for alle er kommet godt i gang i 2021. En projektleder 
er blevet ansat, projektbeskrivelsen er blevet tilpasset og der er 
nedsat en styregruppe bestående af DH, SUMH, Friluftsrådet, Aage 
V. Jensen Naturfond og VOH. Alle handicaporganisationer under 
DH er desuden blevet inviteret til at være en del af projektet, og 
der er afholdt 8 fokusgruppeinterview med sekretariatsmedarbej-
dere og medlemmer fra foreningerne. Året er afsluttet med et digi-
talt seminar om projektet med deltagelse fra brugere, lodsejere, 
kommuner, handicaporganisationer, uddannelsesinstitutioner mm.  

 

SAMARBEJDE OG DIA-

LOGER I 2021 

 

Handicaporganisationer 

- Sammenslutningen af Unge 

Med Handicap (SUMH) 

- Danske Handicaporganisati-

oner 

 

Civilsamfundsorganisationer 

- Red Barnet 

 

Offentlig sektor 

- Naturstyrelsen Midtsjæl-

land 

 

Vidensaktører 

- Elsass Centeret 

 

Råd 

- Friluftsrådet 

 

Fonde 

- Aage V. Jensens Naturfon-

den 

- Nationalpark Skjoldunge-

landet  
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’PÅ VEJ MOD EN GOD HVER-
DAG’ 
 

VOH har med midler fra Soldaterlegatet siden december 2018 ar-
bejdet med et tilbud til krigsveteraner med PTSD, der hedder På vej 
mod en god hverdag. Metoden baserer sig på VOHs mangeårige ar-
bejde med mennesker med handicap, og er udviklet og tilpasset 
målgruppen PTSD-ramte veteraner. 

Tilbuddet har til formål at støtte veteraner, der er eller har været i 
terapeutisk behandling for PTSD. Støtten skal hjælpe dem igennem 
den svære overgang fra patient til borger med et godt hverdagsliv 
og om muligt en plads på arbejdsmarkedet. VOH har i 2021 konkret 
arbejdet med 25 veteraner. Hovedvægten i arbejdet er én til én, 
men veteranerne gives også mulighed for af samles og danne relati-
oner.  

Udvidelse af tilbud 
I 2021 har På vej mod en god hverdag for perioden 2021-2023 fået 
midler fra Forsvarsministeriet til at fortsætte arbejdet og udvide 
indsatsen til et landsdækkende tilbud – i alt 1,5 mio. kr. i 2021, 2,2 
mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. i 2023. Med forsat støtte fra 
Soldaterlegatet har det været muligt at udvide tilbuddet i et 
hurtigere tempo. I august 2021 ansatte VOH derfor den tredje kon-
sulent til at arbejde med veteraner i På vej mod en god hverdag, så-
ledes at tilbuddet allerede fra efteråret 2021 er gældende i alle re-
gioner og er i stand til støtte op til ca. 30 veteraner.  

Partnerskabsaftale med Veterancentret 
Midlerne fra Forsvarsministeriet beror på en partnerskabsaftale 
med Veterancentret, hvor opfølgning på økonomi og effekt af initia-
tivet varetages af Veterancentrets Veteransekretariat. 

Partnerskabets formål er at dække behovet for støtte i hverdagen 
efter et behandlingsforløb for PTSD eller en anden svær overgang.  

Konkret betyder det, at På vej mod en god hverdag indgår i et tæt 
samarbejde med Veterancentrets opsøgende rådgivere om at 
dække behovet for hjælp. Fagligt vil der blive en årlig fælles temadag med veterancentrets opsøgende 
rådgivere. 

Vidensformidling om øget deltagelse for veteraner med PTSD 
VOH har i 2021 ved flere lejligheder formidlet vores praksisviden i andre sammenhænge. Eksempelvis 
deltog VOH ved den 24. Verdenskongres i International Rehabilitering og holdt en session om rehabili-
tering med udgangspunkt i vores arbejde med veteraner og hverdagen som den centrale arena. Lige-
ledes har VOH sparret med Danish Crown omkring onboarding-forløb af hårdt ramte veteraner som 
en del af arbejdsstyrken. Indsatsen har resulteret i flere konkrete ansættelser i virksomheden. 

SAMARBEJDE OG DIA-

LOGER I 2021 

 

Civilsamfundsorganisationer 

- KFUM´s veteranarbejde 

- DIF Soldaterprojekt 

 

Offentlig sektor 

- Veterancenteret 

- Psykiatrien i regionerne 

- Kommuner og veteran ko-

ordinatorer. 

 

Vidensaktører 

- MarselisborgCentret 

- Egmonthøjskolen 

 

Fonde 

- Soldaterlegatet og projekt-

følgegruppe. 

- Den Sociale Udviklingsfond 

(SUF)  

 

Virksomheder 

- Danish Crown 
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FORMIDLING OG HENVEN-
DELSER 
 

Kommunikation og vidensformidling er centralt for videnscentret. 
Det er her, vi får viden ud til dem, som skal bruge den og gør en 
forskel for, at mennesker med handicap kan leve et aktivt liv.  

Øget synlighed i debatter og medier 
VOH har i 2021 haft fokus på at styrke synlighed i debatter og me-
dier. Der er skrevet 11 debatindlæg, hvoraf 9 er bragt i medier som 
Altinget, Politiken Skoleliv, Folkeskolen.dk og magasinet MOV:E. 
Indlæggene har haft fokus på beskæftigelse, bevægelse i skolen, 
veteranindsats og hjælpetimer til mennesker med handicap. Der-
udover har vi deltaget som eksperter i en debat i Go’ Morgen Dan-
mark.  

Nyhedsbreve 
Videnscentret har i 2021 udsendt 14 nyhedsbreve. Der er pt. over 
700 modtagere af det generelle nyhedsbrev. Vi er begyndt at op-
dele nyhedsbrevene på indsatsområder for at ramme målgrup-
perne bedre. 1 nyhedsbrev har handlet om friluftsliv og er udsendt 
primært til aktører på dette område.  

Proces omkring ny vidensformidlingsstrategi 
Videnscentret har i 2021 påbegyndt en intern strategiproces med 
udvikling af en ny vidensformidlingsstrategi og –handleplan, som 
afspejler videnscentrets nuværende fokus. Der er afholdt to work-
shopdage og oplæg om brugerundersøgelse ved Moos-Bjerre. 

Øget antal henvendelser, efterspørgsel og opgaver 
Videnscentret har i 2021 oplevet en øget efterspørgsel på vores vi-
den og ydelser, som blandt andet er kommet til udtryk ved: 

 Ca. 22 % stigning i antal sidevisninger på hjemmesiden  

 Markant vækst i antal følgere på sociale medier (117 % 
stigning på LinkedIn) 

 150 henvendelser til konsulenter fra kommuner, virksom-
heder og vidensaktører ift. 140 henvendelser i 2020. 

 Vi har derudover samlet løftet 74 opgaver i form af spar-
ring, undervisning, oplæg eller processer ude af huset. Til 
sammenligning løftede vi 22 opgaver i 2020. 

Udgivelse af videoer 
Vi færdiggjorde i 2021 videoforedragsrækken om aktiv fritid med 
en film om Gårslev Idrætsforening. Denne blev formidlet sammen med den samlede foredragsrække 
fra 2020. 

Vi udgav i slutningen af året en video, der samlede op på de aktuelle tal for deltagelse for mennesker 
med handicap inden for uddannelse, skole, fritidsliv, friluftsliv og beskæftigelse.  

SAMARBEJDE OG DIA-

LOGER I 2021 

 

Foreninger og virksomheder 

- Foreningen Gårslevhallerne 

- Gårslev Fitness  

 

Konsulentfirmaer 

- Moos-Bjerre  

 

Råd 

- Det Centrale Handicapråd  

 

Fonde 

- Bevicafonden: Universal 

Design Hub 
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ADMINISTRATION OG HR 
Administration er afgørende for et velfungerede videnscenter. Siden 2019 har et stort arbejde med at 
styrke, forsimple og digitalisere økonomi og administration i VOH pågået. I 2021 har resultaterne af 
indsatsen for alvor kunne høstes. Nye økonomi-, løn- og timesystemer betyder, at arbejdsgangene og 
opfølgninger nu foregår langt mere smidigt og overskueligt – både for medarbejdere og leder. I 2021 
har vi derfor kunnet tage fat i flere af de tungere opgaver i forhold til eksempelvis vedtægter og ny 
regnskabsinstruks.   
 
Revidering af vedtægter 
Vedtægterne for VOH blev senest revideret i 2019, da Danske Handicaporganisationer indtrådte i be-
styrelsen. Alligevel var det nødvendigt at gennemarbejde vedtægterne sammen med en jurist af flere 
årsager: VOHs organisering var ikke tydelig i vedtægterne og levede hverken op til lovgivningen for en 
forening eller en fond. Dette har været en udfordring i forhold til bankforbindelse og skatteforhold. 
Derudover var der en række uklarheder og manglende hensyn i de nuværende vedtægter. 

Udkast til nye vedtægter blev behandlet og godkendt i bestyrelsen af to omgange hen over året. Her-
efter blev nye vedtægter godkendt hos STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og er ved 
årets afslutning på vej igennem godkendelse hos Kulturministeriet og Civilstyrelsen. Nye vedtægter 
forventes at være endeligt godkendt hos alle instanser inden sommer 2022. 

Ny regnskabsinstruks og forberedelse til ny bestyrelsesperiode 
Da seneste regnskabsinstruks var meget forældet i forhold til de mange nye tiltag i økonomi og admi-
nistrationsforhold har VOH i 2021 udarbejdet en ny regnskabsinstruks i samarbejde med vores revi-
sor. Regnskabsinstruksen godkendes af ny bestyrelse i 2022. 

I juni 2022 tiltræder en ny bestyrelse for VOH. I 2021 har der derfor også været fokus på forarbejdet 
inden ny bestyrelse og på en kommende ny forretningsorden.  
 

Etablering af ny IT-mæssig drev- og systemstruktur plus ny telefoniløsning 
For at sikre effektiv arkivering og vidensdeling i videnscentret har vi arbejdet med oprydning, sletning 
og sortering på videnscentrets fællesdrev. Dette arbejde pågår fortsat. I starten af året overgik vi til 
mere økonomisk og tidssvarende telefoniløsning for alle medarbejdere.  

 
Personale – APV, seminar og sundhedsforsikring 
Vi har i januar 2021 gennemført en APV. Medarbejderne har i APV’en overordnet givet en positiv vur-
dering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det vidner om en sund organisation. Der er dog også ud-
fordringer særligt omkring ergonomi på hjemmearbejdspladsen, som der skal arbejdes med. Efter be-
slutning om handlingsplan i AMU i gang satte vi både ergonomi-gennemgang og indkøb af udstyr til 
hjemmearbejdspladserne. Hertil fik vi løst en række mindre udfordringer på kontoret også. 

Efter en lang nedlukningsperiode i starten af 2021 har vi prioriteret at afholde et fælles personalese-
minar den 6.-7. december. Her har vi drøftet vidensformidlingsstrategien og centrale begreber i vores 
arbejde blevet, samt også fundet tid til fælles gåtur, fælles madlavning og hyggeligt samvær.  

VOH’s medarbejdere er nu omfattet af PFA Helbredssikring, som består af PFA Helbredssikring, ar-
bejde og PFA Helbredssikring, fritid. VOH vil gerne sikre og passe godt på sine medarbejdere, og sikre 
en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen i tilfælde af skader eller sygdom. Forsikringen betales af 
den månedlige pensionsindbetaling, således at udgifter hertil afholdes af den enkelte medarbejder. 


