
”Det interaktive 
Snoezel-Lab” 

“Brugerdeltagende innovation 
med udviklingshæmmede” 
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•! Præsentere Landsbyen Sølund 

•! Fortælle om projekt Sølund 

•! Præsentere Living Lab Sølund 
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Landsbyen Sølund 
•! 240 beboere med psykisk og fysisk 

udviklingshæmning 

•! 700 medarbejder 

•! Minisamfund tilpasset brugerne: 
–! præst, læge, psykiater, sygepleje, køkken, vaskeri, 

svømmesal, beboerhus, sansehus, håndværkere, 
fysioterapi, musikterapi og musikfestival  

–! videnscenter med konsulenter, kursusvirksomhed, 
formidling og rådgivning 
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Guldhornet 
Snoezelhus / sansehus 
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           ”Snuffelen” og ”doezelen” 

             Snuse og døse 

En ramme der kan skabe en aktiv eller passiv forbindelse 
med dine omgivelser  

– den perfekte rammer omkring samvær 
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En bro mellem en indre og ydre verden 
- når verden opleves kaotisk 

Indre verden Ydre verden 
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Landsbyens værdier 
•! Gentle Teaching: 

–! “Det gode liv” 
–! Anerkendelse og møde den anden hvor hun er 
–! Kærlighed 

•! Omvendt integration 
–! Åbent område for byens borgere 
–! Invitere verden indenfor  
–! Udbrede viden om området – accept og udvikling 
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Sølund projektets mange 

målsætninger 
•! at engagere brugerne:  

beboer/personale 

•! at udvikle og formidle nye 

metoder til brugerinvolvering  

•! at udvikle interaktive 

sansehjælpemidler vha. BDI i 

samarbejde med 

virksomheder 

•! at skabe et permanent Living 

Lab i Landsbyen Sølund  
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Projektgruppe: Delprojekt Sølund 
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Brugeren: Beboeren og pædagogen! 
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Videoprototyping 
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Eksisterende teknologi 



12/16/10 13 

Udvikling af prototype via 
brugerinvolvering 
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Thomas og sommerfuglespillet 
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Living Lab Sølund 
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Living Lab Sølund  

– hvad kræver det af jer? 

•! Bruge tid på at lære hinanden at kende 

•! Sætte sig ind i Landsbyens værdier 

•! Være åben for nye muligheder 

•! Forventningsafklaring 

•! Et godt projekt! 
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Vi kan tilbyde jer: 

•! Kendskab til en unik verden 
•! En anderledes brugergruppe 
•! Udvikling og afprøvning i alle 

udviklingsfaser i et levende miljø 
•! Engagerede medarbejdere i innovativt 

miljø 
•! Sparring med mange forskellige 

fagpersoner 


