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Selvfølgelige forventninger – Fontænehusene som psyko-
social rehabiliteringsmodel er den afsluttende rapport fra et 
forskningsprojekt omkring Fontænehusene – eller klub-hu-
sene som de oftest kaldes.

I Danmark er der i dag ni klubhuse geografisk fordelt i Jyl-
land, på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt eller 
jævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundrede 
voksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanske-
ligheder. Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’erne 
til op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierende 
fra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selv 
på den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønar-
bejde, til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig og 
med deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfuld 
dagligdag, så langt øjet rækker frem.

Fontænehusene i Danmark kan ses et af de mere utraditio-
nelle bud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gør 
sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og struktu-
rerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med 
diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanske-
ligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empower-
ment inspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt 
tilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb. 
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’Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med 
udviklingshæmning’ er en antologi med ni artikler, der fra meget 
forskellige vinkler har som mål at bidrage til refleksioner over faglige 
udfordringer i kompetenceudvikling blandt pædagogiske med-
arbejdere i botilbud for voksne udviklingshæmmede. Artiklerne 
spænder tematisk bredt. Fra empiriske studier af den daglige praksis 
i botilbud over emner som medborgerskab og neuropædagogik til 
etiske og socialpolitiske aspekter af arbejdet med udviklingshæm-
mede.

Fælles for artiklerne er, at de på den ene eller anden måde har til-
knytning til kompetenceudviklingsprojektet KvaliKomBo, der påbe-
gyndtes i 2010, og hvor første del sluttede med udgangen af 2012. 
I form og indhold er artiklerne dog udformet på en sådan måde, 
at der ikke forudsættes kendskab til KvaliKomBo projektet. Vi hå-
ber derfor, at også andre, der beskæftiger sig med faglig udvikling 
af pædagogiske indsatser for voksne med udviklingshæmning, kan 
finde inspiration i antologien og i de øvrige materialer fra KvaliKom-
Bo-projektet.

Antologien rummer bidrag fra Frank Bylov, Maj-Brit Daugbjerg Hoff-
mann, Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Maj Willemoes 
Jensen, Birgit Kirkebæk, Christian Christrup Kjeldsen, Pernille Lou-
mann, Pia Friis O’Donnell og Asger Sørensen. 


