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Møntvaskeri som 

springbræt 
 til arbejdslivet

Udgangspunktet 
For Vaskeriet er at skabe en tryg og indbydende 

arbejdsplads, hvor udviklingshæmmede menne-

sker kan prøve sig selv af i forskellige, meningsful-

de arbejdsfunktioner.

Der er fokus på bæredygtighed, og foruden at 

skåne miljøet ved tøjvask er det meningen, at va-

skeriet skal kunne drive sig selv økonomisk. Derud-

over er der fokus på demokratisk bæredygtighed 

og på, at brugerne får mulighed for at vise over for 

sig selv og for andre, hvad de har at bidrage med.

Vinderne af Aarhus Kommunes Handicappris 2015, Pia Stabell Hjort og Katrine 
Knudsen, er ikke færdige med at forbedre forholdene for mennesker med sær- 
lige behov. Seneste initiativ er ønsket om at etablere et vaskeri, der skal tjene 
som øvebane for udviklingshæmmede. Det skal både være arbejdsplads for ud-
viklingshæmmede i vaskeriet, men også et møntvaskeri, hvor man kan komme 
og vaske sit tøj – og møde og tale med de ansatte i vaskeriet.
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- Vi var til møde med Nordtec Vaskeri, for 

at høre hvad vaskemaskiner ville koste os. 

Nordtec tilbød os den store hjælp, at de vil 

sætte maskiner op og vi efterfølgende ba-

re skulle betale pr. vask. Det er en stor 

hjælp, som vi er meget glade for, fortæl-

ler Pia Stabell Hjort om etableringen af 

møntvaskeriet.

Aftalen om vaskemaskiner er et kontant 

udtryk for, at møntvaskeriet er meget me-

re end et ønske. Det kan meget hurtigt bli-

ve en realitet. Den næste udfordring, der 

står for døren er at finde et egnet lokale på 

små 100 kvadratmeter til vaskeriet. Det er 

endnu ikke løst, men kan komme snart.

- Vi har allerede 25-30 på vores venteli-

ste, der gerne vil tilknyttes møntvaskeriet. I 

de første par måneder skal Katrine og jeg 

være der alene, så vi får hold på opgaver og 

hvordan vi styrer fakturering og hvad der el-

lers hører til at drive det, fortsætter Pia.

- Vi regner med, at der kan være 5-8 

på vaskeriet ad gangen, når vi er etableret. 

Tanken er, at de skal være på vaskeriet i 2-3 

dage om ugen og ellers fortsat skal have 

kontakt og gang i deres aktivitetscenter. 

Det er vigtigt, at de ikke mister deres net-

værk. Hele ideen bag vaskeriet er i øvrigt 

udsprunget af alle de mennesker, handicap-

pede, sponsorer og netværk, vi har mødt i 

forbindelse med DHL Stafetten

Sammen om DHL Stafetten

Socialpædagogerne Katrine Knudsen og 

Pia Stabell Hjort blev sidste år hædret med 

Aarhus Kommunes Handicappris for det 

frivillige initiativ ’Sammen om DHL Stafet-

ten’, hvor udviklingshæmmede, sponsorer, 

virksomheder og organisationer sammen 

gennemfører løbet som et hold. 

De to er dog enige om, at det aktive 

medborgerskab er en belønning i sig selv, 

priser eller ej.

- Vi kommer i kontakt med mennesker, 

også handler om at lære det helt basale ved 

at gå på arbejde og være en del af et for-

pligtende fællesskab. For eksempel, hvornår 

man møder ind om morgenen, og hvordan 

man er sammen i frokostpausen. 

- De skal få øje på deres egne ressour-

cer, og udgangspunktet for vaskeriet er at 

skabe et trygt sted at arbejde, hvor udvik-

lingshæmmede kan prøve sig selv af i for-

skellige arbejdsfunktioner, siger hun og fort-

sætter:

- Fællesskabet starter hos det enkelte 

menneske, og hvis man lærer at føle ansvar 

overfor sig selv, opnår man også følelsen af, 

at de andre på arbejdspladsen er afhængi-

ge af, at lige netop du kommer på arbejde.

Plads til diversitet

Pia Stabell Hjort understreger, at det net-

op er de mange helt konkrete arbejdsop-

gaver, der findes på et vaskeri, som skal 

være med til at gøre arbejdsdagen mere 

overskuelig, når man har særlige behov.

- Det kan være alt mellem at vaske tøj 

og tørre og folde det sammen og til at la-

ve kaffe og tage telefonen. Det vigtige er, 

at det enkelte menneske trives og opdager 

nye kvaliteter og evner hos sig selv, og hvor 

der også er mulighed for at møde omver-

den i øjenhøjde, når folk kommer ind på 

møntvaskeriet for at få vasket deres tøj, el-

ler vi eksempelvis tilbyder at hente vaske-

tøjet for ældre mennesker, siger hun.

- Vi skal ikke isolere os på vaskeriet. Vi 

har brug for, at der er noget forskellighed 

i vores samfund, og vi kan alle bidrage med 

noget. Måske kan vi ikke alle sammen bi-

drage ved at producere helt vildt meget, 

men så kan vi bidrage med noget andet. 

Medmenneskelighed og godt humør for 

eksempel. Det er vel mindst lige så vigtigt, 

slår Pia Stabell Hjort fast. 

De to socialpædagoger håber, at det 

socialøkonomiske vaskeri foruden at skabe 

glæde og samhørighed, også vil føre til, at 

udviklingshæmmede i stigende grad får øje 

på deres egne kompetencer og vokser med 

opgaven - hvad enten det er hos Vaskeriet 

eller på sigt på en anden arbejdsplads. 

Pia Stabell Hjort og Katrine Knudsen i forbindel-
se med overrækkelsen af Handicapprisen 2015. 
de to socialpædagoger vil nu starte et møntva-
skeri, som skal være øvebane for udviklingshæm-
mede.

vi ellers ikke ville have mødt. Det personli-

ge møde er helt vildt givende og vigtigt for 

os, forklarer Pia Stabell Hjort.

- Derudover får vi en helt særlig relati-

on til de her mennesker, når vi mødes på 

en anden platform end på vores arbejde. 

Det er mere på lige fod og i øjenhøjde. Og 

så bliver vi bare glade i låget af at gøre det, 

så det er jo dejligt i sig selv, tilføjer Katrine 

Knudsen.

De to socialpædagoger arbejder til dag-

lig i Bocenter Syd-Vest, og for dem er det 

vigtigt at skabe initiativer, hvor mennesker 

med udviklingshæmning får mulighed for 

at føle sig accepteret, respekteret og aner-

kendt. Samtidig oplever de, at det er me-

get givende for alle deltagerne at være med 

i et inkluderende fællesskab.

- Vores tese er, at vi ikke vil gøre noget 

for nogen, men at vi gerne vil gøre noget 

sammen med nogen. Det er vores udgangs-

punkt, fordi det er helt vildt vigtigt for os, 

at man har ejerskab i forhold til de aktivite-

ter vi har sammen, siger Pia Stabell Hjort.

øvelse i trygge rammer

Den nyeste idé fra Katrine Knudsen og Pia 

Stabell Hjort, der skal være med til at for-

bedre forholdene for udviklingshæmme-

de, handler som skrevet om et vaskeri som 

øvebane, der skal give nye kompetencer 

på vejen mod arbejdsmarkedet. 

De to socialpædagoger har gennem de-

res daglige arbejde fra nærmeste hold op-

levet de udviklingshæmmedes frustration 

over ikke at have medindflydelse på deres 

eget liv.

- Udviklingshæmmede har de samme 

behov, som alle mulige andre mennesker 

har. De vil også gerne have deres ressour-

cer i spil, men rigtig mange har jo aldrig stå-

et i for eksempel en bagerforretning eller 

gået med aviser. For dem er vaskeriet en 

øvebane, hvor de oplever, at de også har 

noget vigtigt at bidrage med, forklarer Pia 

Stabell Hjort. 

Vaskeriet skal på sigt være med til at ska-

be arbejdspladser for udviklingshæmmede, 

og Katrine Knudsen pointerer, at initiativet 
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