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udviklingskonsulent
i Unge for Ligeværd
Mette Davidsen starter i sit nye job, som udviklingskonsulent i UFL, den 4. august.

Jeg er meget glad for, at UFL har valgt mig 

til jeres nye udviklingskonsulent. Siden jeg 

forlod stillingen som kunsthistoriker på 

Gaia Museum for Outsider Art, har jeg 

ønsket at komme til at arbejde sammen 

med mennesker med særlige behov igen. 

På Gaia Museum lavede jeg udstillinger af 

kunst, hvor værkerne hovedsageligt var 

skabt af mennesker med særlige behov. 

Jeg indsamlede og formidlede viden om 

emnet, opbyggede netværk, og sammen 

med mine kolleger fortalte jeg historien 

om kunst og mennesker med særlige be-

hov. De sidste år har jeg arbejdet på rekla-

mebureau, med min egen grafiske virk-

somhed, og siden oktober har jeg som fri-

villig arbejdet på at skabe en særlig tilret-

telagt uddannelse i forbindelse med værk-

stederne i VIMby i Hjortshøj. 

Samarbejdet med mennesker med 

særlige behov udfordrer mig på en 

god måde, så jeg kommer til at se 

verden på nye måder og fra 

uventede vinkler. Som udvik-

lingskonsulent hos UFL vil jeg 

glæde mig til dette samarbej-

de, og til at udvikle og synlig-

gøre de relationer og rammer 

for samværet som klubberne 

giver. 

Det bliver spændende at 

komme på besøg i klubberne 

og høre om de emner der op-

tager jer: Hvad der er det bed-

ste ved at komme i klubber-

ne? Hvilke oplevelser har I 

haft sammen? Hvordan 

kan I godt tænke jer, at 

jeres klub skal udvikle sig? 

Jeg ønsker, at være med til at se nye mulig-

heder og kortlægge udviklingspotentialer 

for de enkelte klubber, og på den måde 

sikre, at klubberne udvikler sig på en måde 

og i en retning, som passer til de unge og 

vejlederne. 

Jeg har arbejdet med at udvikle ideer i 

så forskellige sammenhænge som for ek-

sempel: Innovationsmøder mellem en kok 

og forskere på Danisco, udvikling af STU i 

VIMby og udviklingen af et haveprojekt i 

mit bofællesskab. De erfaringer har lært 

mig, at processer med at udvikle ideer skal 

styres, så der kommer konkrete brugbare 

ideer og handlingsforslag ud af dem, og de 

personer, der deltager, kan se visionerne så 

tydeligt, at de føler glæde og ansvar for det 

arbejde, det kræver at virkeliggøre dem.

Privat bor jeg sammen med min mand 

og min datter på 14 år i bofællesskabet Ka-

milleengen i Hjortshøj. Jeg har et lille værk-

sted, hvor jeg tegner og maler oliemalerier. 

Jeg elsker at rejse og opdage nye madret-

ter, som jeg kan lave når jeg kommer hjem. 

Den seneste aktivitet, jeg har udfordret 

mig selv med, er at lære at ro turkajak, en 

dejlig sport som byder på intense naturop-

levelser.

Mit ønske er, at jeg kan være med til at 

skabe mere opmærksomhed om, og styrke 

de aktiviteter, der forgår i UFL’s klubber. 

Klubberne giver mulighed for at indgå i re-

lationer, som udvikler den enkeltes poten-

tialer og forbedre livskvaliteten. Det er net-

op dette fællesskab jeg ønsker at være 

med til at udbrede, så endnu flere unge får 

lyst til at deltage, og endnu flere frivillige 

får lyst til at blive vejledere. 


