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- Baggrunden for projektet ”Dig, mig og 

fællesskabet” er, at de unge selv har efter-

lyst undervisning og undervisningsmateri-

ale, fordi de har svært med de sociale. 

Mange af de unge har primært relationer 

til undervisere, pædagoger og forældre. 

Med Dig, mig og fællesskabet arbejder vi 

med ung til ung relationerne, forklarer Lis 

Ellemand fra ULF.

Projektet, der startede for to år siden, 

er støttet af Undervisningsministeriet un-

der udviklingsprojektet ”Venskaberen”. 

ULF henvendte sig til en række STU ste-

der med budskabet: ”Vi vil gerne udvikle 

materiale om sociale kompetencer i samar-

 Dig, mig og

 FællESSKabEt
ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund) har udviklet særligt undervisnings-
materiale til unge på STU. Materialet skal styrke de unges sociale kompetencer.

bejde med jer og jeres unge. Jeres forplig-

telse er at give os feedback”.

- De unge har på den måde, sammen 

med underviserne på STU stederne, bidra-

get til at udvikle og målrette undervisnings-

materialet, fortæller Lis Ellemand om pro-

cessen.

- Vi har haft 40 undervisere på endags-

kursus, men ellers underviser vi altid de un-

ge og eleverne samlet. På den måde sikrer 

vi også at der bliver en fælles viden. Under-

visningen er hverdags. Vi underviser ikke 

ved at tale om sociale kompetencer, men 

gennem øvelser hvor nogle unge deltager 

direkte i en øvelse, mens andre kigger på 

og er observerende, hvad der sker. Det er 

OK at have brug for bare at kigge på.

 Øvelserne er bygget op, så de kan 

rumme mange forskellige målgrupper. 

Nogle gange kan der bruges sprog i øvel-

ser, men det kan også blot være mimik og 

kropssprog. Undervisningen er meget flek-

sibel og kan foregå i hold med 4 til 20 del-

tagere. ULF oplever, at eleverne har udbyt-

te af at være mange sammen.

Projektet ”Dig, mig of fællesskabet” 

udløber ved udgangen af 2014, men un-

dervisningsmaterialerne vil fortsat være 

gratis tilgængelige på hjemmesiden www.

udviklingsmuligheder.dk.

- De sociale kompetencer er vigtig for 

at kunne etablere venskaber, men det er 

også vigtig for at kunne få et job og ikke 

mindst at bevare det. Vi tror også at under-

visningen i sociale kompetencer vil kunne 

fungere i botilbud og i beskyttede beskæf-

tigelsestilbud, slutter Lis Ellemand.

Oplysninger og nyhedsmail om kurser 

og materialer kan rekvireres via lis@ulf.dk 

Undervsiningsmaterialet til Dig, mig og 
fællesskabet findes på projektets hjemmeside 
www.udviklingsmuligheder.dk
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