
Mange tidligere 
anbragte snubler 
i overgangen til 
voksenlivet og 
ender i hjemløshed

Svære overgange
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Det er på alle måder uansvarligt at smide den unge ud af systemet, 
når hun eller han er fyldt 18 år. Både for den unge, men også med 
tanke på den investering og de indsatser, kommunerne har gjort

For mange af os er sommerferien ved vejs ende, når vi sidder med 
denne udgave af Socialpædagogen i hånden. Vi har pustet ud. For 
mig var der dog i år et emne, jeg havde svært ved at parkere, selvom 
jeg ikke sad på kontoret. Kort før ferien var jeg nemlig bl.a. på besøg 
på Grenen, en lukket institution for domsanbragte børn og unge. Og 
det var bestemt ikke for børn. Ud over tunge døre, tremmer og låse 
så var det noget andet tankevækkende, jeg fik med mig hjem. Nem-
lig at børnene stort set alle havde haft en utal af sammenbrud fra de 
steder, hvor kommunerne havde sendt dem til. Og at ingen havde 
lyttet til dem. De var ikke blevet inddraget. Ingen havde hørt på dem 
og det, de ønskede. Dén dybe forundring over, at man som myndig-
hed kan lukke ørene og tænke så kortsigtet, har fyldt hos mig. 

For vi ved, hvad der virker. Og det er sætte tidligt ind med rette til-
bud og faglighed – og så er det at lytte og inddrage børnene og de 
unge. Præcis som det socialpædagogiske personale og ledelsen på 
Grenen gør hver eneste dag. Børnenes behov, ønsker, drømme og 
perspektiv skal frem, for de er jo om nogen eksperter i eget liv. Der 
skal vi lytte og spænde sikkerhedsnettet ud under dem. Og nettet 
skal for mange børns vedkommende være der i flere år. Vi skal tæn-
ke i sammenhængende og langsigtede planer. Helt frem til når de 
unge fylder 18 år og skal støttes i overgangen til voksenlivet, for det 
er på alle måder uansvarligt at smide den unge ud af systemet, når 
hun eller han er fyldt 18 år. Både for den unge, men også med tanke 
på den investering og de indsatser, kommunerne har gjort. Sådan 
som mange af os så det i tv-dokumentaren ‘Mors lille dreng på egne 
ben’ om anbragte Jørn, hvis liv på halvanden måned tog en fatal 
drejning, fordi kommunen ganske enkelt ikke var ordentligt forbe-
redt på den vanskelige overgang til voksenlivet. 

Det samme kan I, desværre fristes jeg til at sige, også læse om i det-
te nummer. På et forsorgstilbud i Aarhus for unge hjemløse er der 
massive problemer at slås med – fx stof- eller alkoholmisbrug eller 
begge dele, kriminalitet, manglende uddannelse, arbejdsløshed og 
sindslidelser. Og så er mellem halvdelen og tre fjerdedele af beboer-
ne på det aarhusianske tilbud tidligere anbragte. Desværre er det en 
generel tendens, at tidligere anbragte er stærkt overrepræsenteret 
blandt de unge hjemløse. 

Det bør få en alarmklokke til at bimle løs på landets kommunekon-
torer. Man skal sikre, at der er lagt planer for, hvad der skal ske, når 
børnene fylder 18 år. Og så bør alarmklokken føre til, at man spæn-
der sikkerhedsnettet ud under de børn, som af forskellige årsager 
ikke kan være hos deres forældre. Og den bedste måde at gøre dét 
på, det er såmænd at spørge børnene og de unge, om nettet passer. 
Om det er stort og finmasket nok. Om de har det godt. Om de har 
gode venner. Om de ser deres biologiske forældre nok. Og om de har 
planer for deres fremtid.

FOTO: THOMAS PRISKORN
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04 OVERGANGE
Dårlige overgange mellem ungdoms- og voksen-
livet sender uforholdsmæssigt mange tidligere 
anbragte ud i hjemløshed. Fx har omkring 
halvdelen af de unge hjemløse mellem 17 og 24 
år i København en baggrund som anbragt uden 
for hjemmet. Mange oplever det som at støde ind 
i en mur, når de som 18-årige går fra den ene 
kommunale forvaltning til en anden, fortæller 
både de unge selv, forskere og socialpædagoger 
på to af de tilbud, der oplever mange tidligere 
anbragte blandt de unge, de arbejder med

14 VOKSENLIV
For mange tidligere anbragte, der skal til at 
bo for sig selv, er der mange ting, de ikke har 
overblik over – huslejen, regninger og praktiske 
ting i hverdagen. Det overblik manglede Simone 
Sandeman, og det er til en som hende, at Bag-
landet med afsæt i tre pædagogstuderendes 
ideoplæg fik udviklet Bo selv-appen, der er en 
stor samling af praktisk hjælp og råd, der kan 
være et digitalt supplement til efterværn  

18 PLEJEFAMILIER
‘Tiden er kommet til at afskaffe muligheden 
for, at kommunerne selv kan godkende profes-
sionelle plejefamilier’, siger socialminister Mai 
Mercado efter Socialpædagogens artikler om 
Socialtilsynets lukning af 16 plejefamilier. Og 
det glæder Socialpædagogernes næstformand 
Verne Pedersen, der dog på linje med socialord-
førere fra oppositionen vil have tilsynet til også 
at omfatte netværksplejefamilierne – hvilket 
ministeren afviser

20 ANBRAGTE BØRN
Socialminister Mai Mercado lagde – sammen 
med forbundsformand Benny Andersen – vejen 
forbi både på Børne- og familiehjemmet Bak-
kevej i Hedensted og en familieplejer for at se, 
hvordan Bakkevej er meget mere end en døgn-
institution og fungerer som et ressourcecenter 
for kommunens familieplejere. ‘Et rigtig godt ek-
sempel’, konstaterede ministeren efter besøget

22 OK 2018
 OK-ønskesedlen vokser

22 PENSION
 Nye regler får begrænset effekt

23 ARBEJDSMILJØ
 Nyt system  letter anmeldelse af 

ulykker

24 PRINCIPAFGØRELSE
 Kæresteferier skal genovervejes

24 KARRIERE
 Overvejer du at blive leder?

25 PRINCIPDOM
 Chefen må ikke skære i syges løn

26 SOCIALPOLITIK
 Status på sociale mål varierer

26 LÆSERBREV

28 SYNSPUNKT
 Dokumentation er en alvorlig sag
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Tidligere anbragte børn er voldsomt 
overrepræsenteret i gruppen af unge 
hjemløse, og det hænger sammen med 
dårlige overgange mellem barndom 
og voksenliv, påpeger både forskere, 
praktikere og de unge selv

Af Malene Dreyer, mad@sl.dk
Illustration: Louise Thrane Jensen

Når anbragte unge fylder 18 år, får de langt 
fra altid tilstrækkelig støtte – og det er en 
væsentlig årsag til, at tidligere anbragte er 

voldsomt overrepræsenterede i hjemløsestatistik-
ken. Sådan lyder budskabet fra en række ledere 
og medarbejdere på 10 ungdomsherberger, som 
Socialpædagogen har talt med.

– De unge er ikke altid blevet forberedt godt 
nok på, hvad der sker, når de fylder 18. De får en 
kontanthjælp i 18 års fødselsdagsgave, men det er 
ikke alle, der får de støttemuligheder, som skal til 
for, at de kan forvalte deres liv på egen hånd i vok-
senverden. Det skyldes bl.a. de udfordringer, der 
ligger i overgangen fra den ene forvaltning til den 
anden, siger Anja Nielsen fra Horsens Kommunes 
unge hjemløseprojekt. 

Problemerne opstår, når de unge mennesker 
slippes af den ene forvaltning og ikke mødes 
rigtigt og rettidigt af den anden – det kan blive 
fatalt. Hvis overgangen til voksenlivet ikke er godt 
forberedt, kan de udsatte unge havne på gaden. 
I tv-dokumentaren ‘Mors lille dreng på egne 
ben’ om Jørn, der blev vist på TV2 i maj, var det 
tydeligt, hvor svært det kan være.

Halvdelen har været anbragt
At det alt for tit går galt, når anbringelsen 
ophører, og den unge skal klare sig selv, viser 
hjemløsestatistikken. 

Omkring halvdelen af de unge hjemløse mel-
lem 17 og 24 år i København har en baggrund 
som anbragt uden for hjemmet. Tendensen 

underbygges af SFI’s landsdækkende kortlægning 
af familiebaggrund og social marginalisering fra 
2015: Ca. hver anden af de unge hjemløse har en 
fortid som tidligere anbragt. 

Også de unge selv giver udtryk for, at de ikke 
får den nødvendige støtte i overgangen – og at det 
kan kaste dem ud i problemer. I en helt ny rapport 
‘Hørt! – unge med særlige livserfaringer deler ud 
af deres oplevelser og meninger’, siger en af de 
unge om overgangen:

– Da jeg blev 18, var det som at støde panden 
mod en mur. Der var ikke rigtig så meget hjælp at 
hente, hverken fra kommunens side eller noget 
som helst andet. Jeg kæmper stadig for at komme 
videre, men det er som om det hele bare … Altså, 
man skal eddermame vide, hvad det er, man skal 
gøre for at komme videre, ikk’. 

Professor Hanne Warming, Institut for sam-
fundsvidenskab og Erhverv, RUC, som står bag 
rapporten, bekræfter, at den utilstrækkelige 
overgang mellem forvaltningernes kasser kan få 
konsekvenser for de unge tidligere anbragte:  

– Det kan være rigtig svært for de unge at få 
den fornødne hjælp. Det er for mange en meget 
brat overgang fra det ene system til det andet. For 
de allermest udsatte unge kan det betyde, at de 
ryger ud i hjemløshed og misbrug.

Alt for brat
Både Hanne Warming og ledere og ansatte på 
ungdomsherbergerne understreger, at der er flere 
årsager til, at de unge bliver hjemløse. Ud over 
dårlige overgange i systemet er økonomi, man-
gel på billige ungdomsboliger og et svagt netværk 
nogle af de væsentligste grunde. 

Desuden spiller det ind, at mange unge i 
den alder er trætte af, at der er nogen, der skal 
bestemme over dem – de vil gerne bestemme selv. 

Så de unge står i et dilemma, hvor de har et 
behov for at frigøre sig fra systemet, samtidig med 
at de ofte mangler de forudsætninger og kompe-
tencer, der skal til for at klare sig selv. Derfor er 
der ikke nogen nemme løsninger, men individuelt 
tilpassede tilbud og medbestemmelse er en del af 
vejen frem i den gode overgang, lyder det gen-

Forvaltningen har 
haft indgående 

kendskab til deres 
situation i årevis. 

Vi ved, at de er i en 
sårbar situation 
og har brug for 

en særlig indsats. 
Derfor er det helt 

uacceptabelt, at 
vi ser så mange 

unge, der nærmest 
går direkte fra en 
anbringelse til at 

havne på gaden
Verne Pedersen, 

næstformand, 
Socialpædagogerne

Anbragte ender i hjemløshed



5

N R .  1 0   2 8 .  J U L I  2 0 1 7

S O C I A L PÆ D A G O G E N

nemgående budskab fra de 10 ungdomsherberger, 
Socialpædagogen har talt med:   

– Lyt til de unge, tag dem alvorligt. De har brug 
for at blive mødt, hvor de er, og de har brug for at 
føle sig almindelige. Og så skal støtten til de unge 
være individuelt tilpasset frem for en standardi-
seret tilbud, siger Hanne Warming, som efterlyser 
mere fleksibilitet:

– Selvom man får efterværn, er det ikke sikkert, 
at det er det rigtige tilbud eller det rigtige tidspunkt 
for den unge. Vi har organiseret os, så der er en 
alt for brat overgang mellem barn og voksen i det 
sociale system. Der er behov for større åbenhed for, 
at man kan blive i børn og unge-systemet længere, 
eller en fleksibilitet, så man ikke enten er barn eller 
voksen i forvaltningens system, siger hun.

Individuel plan fra starten
Socialpædagogernes næstformand Verne Peder-
sen mener ikke, at det burde kunne ske, at børn 
og unge, der har været i systemet gennem deres 
barndom, dukker op i hjemløsestatistikken gan-
ske få år efter, at de slippes af forvaltningen.

– Systemet kender jo de her unge mennesker. 
Forvaltningen har haft indgående kendskab til 
deres situation i årevis. Vi ved, at de er i en sårbar 
situation og har brug for en særlig indsats. Derfor 
er det helt uacceptabelt, at vi ser så mange unge, 
der nærmest går direkte fra en anbringelse til at 

havne på gaden. Når det kan ske, er der jo ikke 
blevet sikret en ordentlig overgang til voksentilvæ-
relsen, siger Verne Pedersen.

Hun foreslår, at der tænkes i langsigtede 
indsatser, og at overgangen allerede fra starten er 
et punkt i den kommunale handleplan for barnet 
eller den unge.

– Det er afgørende, at der bliver planlagt en 
individuelt tilrettelagt indsats, hvor de unge har 
medbestemmelse og indflydelse på deres eget 
liv – også i overgangsfasen. Overgangen skal 
forberedes i god tid og tage højde for, at det at 
blive voksen er en proces, der foregår over år. Og 
det kommer ikke bag på nogen, at anbragte børn 
bliver voksne, siger Verne Pedersen.  n

Diskuter på facebook

Hvordan sikrer vi bedre overgange?
Hvad mener du der skal til for at gøre overgangen til voksenlivet bedre for 
anbragte unge? 

Deltag i debatten på: www.facebook.com/groups/socialpaedagogen
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Først tag over hovedet – og så kan man 
tage fat på de andre problemer, som 
spænder ben for overgangen til vok-
senlivet. Det er tanken bag forsorgstil-
buddet for unge i Malmøgade i Aarhus, 
hvor mellem 50 og 75 pct. af beboerne 
tidligere anbragte

Af Birgit Søes Rasmussen, nyhedsrum@sl.dk
Foto: Rasmus Baaner

14 unge bor i skrivende stund i forsorgstil-
buddet i Aarhus Nord. Kun et par styk-
ker ser ud til at være hjemme den tors-

dag eftermiddag, Socialpædagogen er på besøg. 
En ung pige i en grøn kjole står uden for hoved-
døren og ryger en smøg. En anden pige stikker 
hovedet ud af vinduet i sin lejlighed for at sige hej. 
Ved langbordet i køkkenalrummet sidder et par 
ansatte og taler sammen. I køkkenhjørnet sprutter 
en kaffemaskine. 

Alt ånder fred og idyl, men tag ikke fejl. Sådan 
er beboernes hverdag langt fra. De fleste har 
tværtimod massive problemer at slås med, hvoraf 
hjemløshed blot er et af dem.

Mange forskellige problematikker har spændt 
ben for overgangen til voksenlivet. Fx stof- eller 
alkoholmisbrug eller begge dele, kriminalitet, 
manglende uddannelse, arbejdsløshed og sinds-
lidelser. 

Og så er mellem halvdelen og tre fjerdedele af 
beboerne i Malmøgade tidligere anbragte.

Fællesnævneren er hjemløshed. Som oftest ikke 
på den måde, at de sover på gaden – det er mere 
typisk, at de overnatter på sofaer hos venner rundt 
omkring, ligesom der kan være perioder med op-
hold på forsorgshjem for voksne. De flakker rundt 
med al den stress, sådan en livsstil medfører. 

Tager afsæt i de unges ønsker
Ungeherberget i Malmøgade forsøger at nå de 
unge, inden hjemløsheden bliver permanent. Få 
dem i gang med uddannelse, job og ind i egen 
bolig. 

Seks socialpædagoger og seks socialrådgivere 
hjælper de unge med at støbe et fundament, som 
de kan stå fast på i deres fremtidige voksentilvæ-
relse. De skal bl.a. lære at stole noget mere på sig 
selv, forklarer socialpædagog Mathias Andresen, 
som har været med siden forsorgstilbuddets start 
i februar 2016.

– De fleste har mødt mange svigt i løbet af 
opvæksten. Tidligt i livet har de fået en opfattelse 
af, at de ikke er noget værd, og derfor kæmper de 
med dårligt selvværd, som gør det svært at sige fra 
over for kammerater og situationer, der træk-
ker dem i en forkert retning – fx ud i misbrug og 
kriminalitet. Deres liv er præget af mange svære 
problematikker, og de ved ofte ikke selv, hvad de 
vil, har lyst til eller hvad der er vigtigt for dem, 
forklarer han.

Med en recovery-orienteret tilgang, der tager 
afsæt i de unges egne drømme og behov, arbejder 
de ansatte i tværfaglige team i det døgnbeman-
dede hus. 

Andre kort på hånden 
Den store andel af tidligere anbragte blandt de 
unge på stedet, afspejler kun alt for godt en gene-
rel tendens, hvor tidligere anbragte er stærkt over-
repræsenteret blandt de unge hjemløse (se artik-
len ‘Anbragte ender i hjemløshed’ på side 4).

Herberg får unge ud af hjemløshed

En trist hjemløsestatistik fik byrådet i Aarhus Kommune til at beslutte sig for at 
etablere landets første herberg for unge hjemløse. 

Den seneste hjemløsetælling fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd i 2015 viste, at Aarhus har den største andel af unge blandt kommunens 
hjemløse borgere i forhold til resten af landet. Således er 47 pct. af alle hjemløse 
aarhusianere mellem 18 og 29 år, mens unge-andelen på landsplan er 33 pct..

Antallet af hjemløse i Aarhus Kommune var i 2015 på 668, hvilket er en stigning 
på 43 pct. siden 2009.

Mange unge hjemløse i Aarhus 
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Men de tidligere anbragte har de samme og lige 
så forskellige behov som de andre unge i tiden på 
Malmøgade, siger Mathias Andresen:

– Vi oplever ikke, at tidligere anbragte kalder på 
en indsats, som de andre unge ikke også har brug 
for. Sådan kan man ikke stille det op. Det er en 
masse unikke individer med hver deres historie, 
og hver deres udfordringer – og det er det, man 
skal tage udgangspunkt i. Vi kan sagtens finde 
eksempler, der er meget hårdt ramt, som ikke har 
været anbragt tidligere i livet, påpeger han.

Det handler også om at skabe plads til, at den 
unge kan komme videre: 

– Jeg synes, at man skal gøre sig tanker om, 
hvorvidt man er med til at fastholde dem i den 
negative historie og ofte smertefulde fortid, hvis 
man omgås og arbejder med dem, imens man 
giver dem en label i en eller anden form. Eksem-
pelvis som tidligere anbragt, psykisk syg eller 
kriminel, siger Mathias Andresen.

– De er jo i første omgang ganske almindelige 
mennesker, der er født ind i en verden med andre 
kort på hånden end eksempelvis os, der arbejder 
på Malmøgade. Det må være centralt at skille 
menneske og udfordring ad, selvom det kan være 
svært. Men vi er slet ikke så forskellige, når alt 
kommer til alt, konstaterer han.

Verden er farlig
I Mathias Andresens team er de i alt fire medar-
bejdere: tre socialpædagoger og en socialrådgiver. 

De mødes hver 14. dag for at vurdere, hvordan det 
går for de fem unge, som teamet har ansvaret for. 
Spørgsmål som: Er der pædagogiske udfordrin-
ger, hvor er vi henne i sagsbehandlingen, og hvad 
er næste skridt, er oppe at vende. Formålet er at 
sikre, at ingen unge smutter mellem fingrene på 
de ansatte. 

Mange indsatser skal koordineres. De unge 
har ofte kontakt med en håndfuld kommunalt 
ansatte, der varetager hvert sit delområde. Når 
de unge bliver indskrevet i forsorgstilbuddet, er 
indsatsen vokset dem over hovedet – de føler sig 
hægtet af og ude af stand til at mestre deres egen 
tilværelse. Den helhedsorienterede indsats samler 
alle trådene, så livet igen bliver overskueligt.

– Det kan være svært for de unge selv at kræve 
den hjælp, de har brug for og ret til. De har ofte 
en forståelse af, at de ikke er noget værd og 
risikerer derfor også at blive behandlet dårligt 
eller fejet af, når de henvender sig til en of-
fentlig instans. De lever i mistillid og bliver ofte 
bekræftet i deres dårlige selvværd. At vise tillid 
er angstprovokerende for dem, verden er farlig, 
mener de. Vi har mange snakke om disse meka-
nismer, siger Mathias Andresen.     

Lærer at tage ansvar
Forsorgstilbuddet har visitation ved døren. De 
fleste unge bliver dog henvist af en ansat fra fx 
misbrugscentret, jobcentret, pårørende eller en 
anden offentlig instans, som de er i kontakt med. 

UNIK  ‘Vi oplever ikke, at tidligere 
anbragte, kalder på en indsats, 
som de andre unge ikke også har 
brug for. Sådan kan man ikke stille 
det op. Det er en masse unikke 
individer – med hver deres historie, 
og hver deres udfordringer’, siger 
Mathias Andresen, der er socialpæ-
dagog på forsorgstilbuddet til unge i 
Malmøgade.
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Siden starten har 87 unge – fordelt på 70 
cpr-numre, idet flere er genindskrevet – været 
indskrevet i herberget, inklusiv de 14, som stadig 
bor her. 21 er sluset videre til egen bolig. Nogle er 
kun i Malmøgade i få dage, inden de selv vælger 
at tjekke ud igen, men det sker også, at de bliver 
bedt om at gå. 

– Nogle er så belastede, at vi ikke kan hjælpe 
dem. Herberget er ikke et behandlingshjem. 
Andre er ikke klar til samarbejdet, men overtræder 
husreglerne i en grad, så de ikke kan være her, 
siger Mathias Andresen.

Ifølge reglerne, som de første unge i huset 
selv var med til at udforme, er det ikke tilladt at 
ryge indendørs, dog gerne udenfor. 12 ud af 14 
er rygere. Og besøg på værelserne efter kl. 22 er 
heller ikke tilladt. Især disse regler kan være årsag 
til konflikter. Når reglerne overtrædes, får de unge 
en advarsel. Gentagne advarsler medfører en 
tænkepause, hvor de unge ikke må komme i huset 
i tre til fem dage.

– Det giver en reaktion, når de føler sig skubbet 
væk. Men den reaktion er vigtig at mærke, selvom 
det gør ondt. ‘Du har selv valgt det’, siger vi til 
dem. De skal lære at tage ansvar for situationer, 
som de selv har sat sig i. Trusler og vold mod 
personalet eller de andre unge tolereres ikke, men 
medfører bortvisning og karantæne i op til en 
måned. Det skal være trygt for alle at være her. 

– Efter en tænkepause kommer nogle tilbage 
og siger, at nu vil de gerne være her. Det er posi-
tivt. Vi siger velkommen tilbage og får en snak om 
det, der skete sidst. Mange er omsorgssvigtede. De 
har ikke lært at begå sig socialt, men skal lære det. 

I personalegruppen forbeholder vi os dog retten 
til at stoppe samarbejdet med en ung, hvis vi vur-
derer, at det er udsigtsløst. Men vi vil helst holde 
dem her, indtil de kan komme i egen bolig eller 
videre i en boform. Etisk er det en stor udfordring 
at sige nej til et hårdt presset ungt menneske, siger 
Mathias Andresen.

Higer efter autenticitet 
Men han ser også konflikterne som mulige veje til 
vækst:

– Udviklingen sker tit, når der er konflikt. At give 
slip på det, man kommer fra, er svært. Fx at give 
slip på kammerater, dårlige overbevisninger om sig 
selv, fortiden, eller hvad det nu er, der trækker én 
ned. Når vi beder dem om at gøre det, kan det give 
konflikt – og udvikling, når det lykkes. Vi vil gerne 
hjælpe og støtte dem, men de skal selv tage de 
svære beslutninger, og det giver friktion, siger han.

De unge har et stort behov for at mærke men-
nesket bag pædagogen.

– Arbejdet er interessant, vi har at gøre med 
spændende og dejlige unge mennesker. Det er 
til tider hårdt at være i, for de kan godt gå tæt 
på dig og teste dig. De higer efter autenticitet og 
vil gerne mærke os som de mennesker, vi er bag 
den professionelle facade. Vi skal kunne skille 
udfordringerne fra mennesket bag, siger Mathias 
Andresen. 

Efterforsorg
Opholdet i Malmøgade er midlertidigt. Fra star-
ten var det tanken, at opholdet skulle være af 
maks. 120 dages varighed. De fleste bor dog i 
Malmøgade mellem seks og otte måneder. En del 
er svært belastede og har behov for længere tid, 
inden de flytter ud, dertil kommer manglen på 
boliger, der er til at betale for en ung på kontant-
hjælp eller SU. 

Forsorgstilbuddet samarbejder med det kom-
munale tilbud Ungeindsatsen, der råder over 15 
midlertidige boliger til byens unge hjemløse, men 
der er seks til otte måneders ventetid. Tilbuddet 
samarbejder desuden med Østjyllands Boligfor-
ening, som råder over et tilsvarende antal boliger 
til unge. Disse er dog øremærket unge mennesker, 
der er uddannelsesparate. 

De unge slippes ikke, når de forlader forsorgs-
tilbuddet. Efterforsorg er en vigtig del af arbejdet. 
Mathias Andresen besøger fx jævnligt to unge, der 
er rykket ind i egne lejligheder.

– Vi taler om, hvordan det går med at bo 
alene. Efter opholdet i Malmøgade med aktivitet, 
samvær og fælles måltider kan det føles ensomt. 

Hvordan kan der skabes bedre forhold for landets hjemløse? Det er fokus for en 
høring om hjemløshed på Christiansborg den 18. august, som Socialpædagoger-
ne står bag sammen med Det Konservative Folkeparti og Blå Kors Danmark. 

Gennem syv oplæg vil politikere, forskere og praktikere give et overblik over 
hjemløseproblemet og de løsninger, der kan bringes i spil. Dette sidste står 
bl.a. Socialpædagogernes formand Benny Andersen for, når han afrunder hø-
ringen med et oplæg om veje ud af hjemløshed.

Konferencen er gratis og åben for alle, men det er nødvendigt at tilmelde sig 
senest 11. august. Se program og tilmeld dig via www.kortlink.dk/qxyq

HØRING OM HJEMLØSHED

At give slip på det, man kommer fra, er svært. Fx at give slip på kammerater, dårlige 
overbevisninger om sig selv, fortiden, eller hvad det nu er, der trækker én ned. Når vi 

beder dem om at gøre det, kan det give konflikt – og udvikling, når det lykkes
Mathias Andresen, socialpædagog, forsorgstilbuddet Malmøgade
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Nu skal de selv klare at lave lægeaftaler og andre 
aftaler med offentlige myndigheder. Opvasken 
skal tages, og der skal ryddes op og gøres rent. Og 
det kan være svært at sige nej til vennerne, der 
kommer for at feste med druk og stoffer, nu hvor 
der er en, der har fået egen lejlighed. At være med 
på sidelinjen er lidt af en balancegang, jeg skal 
hverken hjælpe for meget eller for lidt. Kan de 
selv, skal de også selv, siger han.

Hvor den ene af de to unge har det rigtig 
godt og er begyndt at gå i skole, har den anden 
det meget svært. Han er deprimeret, angst og 
selvmordspræget. Han kan ikke klare at være for 
meget alene og har derfor fået en bostøtte på. 

En ny chance til Mohamed
– Hver dag takker jeg Gud for, at jeg er kommet 
her, siger 23-årige Mohamed Khalif, som efter et 
tre måneder langt ophold i Malmøgade snart ryk-
ker videre. 

I første omgang ikke til egen bolig, men til 
fængselsafsoning for en dom for noget krimi-
nalitet, som han begik, mens han var en del af 
bandemiljøet på Nørrebro i København.

I København boede Mohamed Khalif mest 
hjemme hos sine forældre på Nørrebro, men han 

har også overnattet på forskellige forsorgshjem. 
Det brød han sig ikke om.

– Jeg har boet på værelse med en narkoman, 
som tog heroin. Det var meget utrygt. Jeg har 
aldrig taget hårde stoffer, men jeg blev bange for 
at falde i, siger han.

I februar 2017 fik han et værelse på forsorgstil-
buddet. 

– Jeg trængte til at komme langt væk fra 
bandemiljøet og starte på en frisk. Alle har taget 
imod mig med åbne arme. Ingen har stemplet mig 
som et dårligt menneske. Jeg har fået god hjælp til 
at komme videre. At jeg nu skal ind at afsone, ser 
jeg som en ny chance i livet, siger den unge mand 
fortrøstningsfuldt.

Opholdet i Malmøgade har hjulpet ham med at 
få mere struktur på hverdagen. To dage om ugen 
har han arbejdet sammen med de pedeller, der er 
tilknyttet Malmøgade og andre forsorgshjem, han 
har været med til at lave aftensmad, trænet fast i 
et fitnesscenter og cyklet mange ture i Aarhus for 
at lære byen at kende.

Han har masser af planer for sin fremtid. Han 
vil gerne gøre den tømreruddannelse færdig, som 
han kun mangler et halvt år i at fuldføre. Derefter 
drømmer han om at læse videre til ingeniør.  n

LÅST  ‘Jeg synes, at man skal gøre 
sig tanker om, hvorvidt man er med 
til at fastholde dem i den negative hi-
storie og ofte smertefulde fortid, hvis 
man omgås og arbejder med dem, 
imens man giver dem en label i en 
eller anden form. Eksempelvis som 
tidligere anbragt’ mener socialpæda-
gog Mathias Andresen.
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Unge, som har brug for støtte i over-
gangen til voksenlivet, har stor gavn 
af et bostøtteforløb. Det viser erfarin-
ger fra Kollegiet Saxenhøj i Nykøbing 
Falster. Her har man samlet tre tilbud 
målrettet udsatte unge, som savner 
tag over hovedet

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk
Foto: Søren Kjeldgaard

Der er hængt små kulørte lamper op i havens 
største træ, og foran et af værelserne står 
grillen klar til brug. En af de unge har hevet 

sin sofa ud på plænen, to andre nyder en is i solen 
med musikken dunkende i baggrunden – og i en 
af de små boliger er en ung gut i fuld gang med at 
samle en Ikea-reol.

Vi er på kollegiet på Østre Allé i Nykøbing F, 
hvor i alt 115 unge bor side om side i hver sin lille 
25 kvadratmeter store bolig. Men hvad der umid-
delbart ligner et helt almindeligt dansk kollegium, 
rummer også ti boliger, som Forsorgshjemmet 
Saxenhøj råder over – og som udgør et midlerti-
digt hjem for unge hjemløse. 

– Hele ideen med vores ungekollegie er netop, at 
de udsatte unge bor side om side med almindelige 
unge mennesker. De ti kollegieværelser, vi råder 
over, er spredt ud, så de unge ikke bor samlet som 

 OVERGANGE

Fra sofasurfer til egen bolig

fx på en institution – og på den måde opnår vi, at 
de socialiserer med andre unge og bliver en del af 
en normal ungekultur, fortæller Martin Lohse, som 
er afdelingsleder på Kollegiet Saxenhøj.

Fælles for de ti unge, som bor i Saxenhøjs 
kollegie, er, at de alle er hjemløse og i alderen 18 
til 24 år. 

– Vores tilbud udsprang af hjemløsestrategien 
i 2010, hvor man havde et mål om, at ingen unge 
skulle ende på et forsorgshjem. Her risikerer de 
nemlig hurtigt at havne i en negativ socialiserings-
spiral. Enten fordi de påvirkes af de ældre beboere, 
som måske har psykiatriske problemer eller et 
massivt misbrug – eller fordi de unge finder sam-
men og udvikler en voldsom subkultur. Men her 
møder de jo andre velfungerende unge, som godt 
kan finde ud af at stå op om morgenen og passe 
et studie eller et job, og det har en enorm positiv 
effekt på de hjemløse unge, siger Martin Lohse.

Anbragte unge en særlig gruppe
De unge hjemløse, som finder tag over hovedet på 
Saxenhøjs kollegie, tæller også med jævne mel-
lemrum unge mennesker, som tidligere har været 
anbragt i familiepleje eller på en institution. En 
gruppe som i høj grad har brug for professionel 
hjælp og støtte til at lære, hvordan man står på 
egne ben i overgangen fra barn til voksen.

– Man kan egentlig godt sige, at de her unge – 
som i det meste af deres liv har levet et liv i faste 
rammer omgivet af pædagoger, fagpersonale eller 
plejeforældre – har brug for at blive afinstitutio-
naliseret. De er vant til, at der altid er voksne, som 
i den bedste mening tager ansvar for tingene – og 
så pludselig, den dag de fylder 18, forventes de 
at kunne klare det hele selv. Men faktum er, at de 
i høj grad mangler de nødvendige kompetencer, 
lyder det fra Martin Lohse.

Derfor handler det om at bygge masser af 
kompetencer på de unge mennesker – og lære 
dem alle de mange små praktiske ting, som følger 
med det at bo i sit eget hjem. Lige fra at komme 
op om morgenen, få handlet, vasket tøj og gjort 
rent – og passe aftaler i fx banken, på jobcentret 
eller hos lægen.

– De unge, vi møder, har levet et kaosliv, 
hvor de har sovet rundt omkring hos venner og 
bekendte – og tæret på det ofte spinkle netværk, 
de har. Så vores primære opgave er at give dem 

• Kollegiet dækker bredt over forskellige indsatser målrettet unge udsatte og/
eller hjemløse borgere mellem 18 og 29 år.

• Kollegiet har 10 pladser til unge hjemløse, 12 startboliger til unge med min-
dre sociale udfordringer, som har svært ved at bo selvstændigt og fastholde 
boligen – og et bostøttetilbud, der planlægges som et CTI-forløb over ni 
måneder. 

• Alle tilbud under kollegiet arbejder ud fra anbefalingerne i Regeringens 
Hjemløsestrategi, hvor det overordnede princip er ‘Housing First’.

Kollegiet Saxenhøj
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RAMMER  ‘Man kan egentlig godt 
sige, at de her unge – som i det 

meste af deres liv har levet et liv i 
faste rammer omgivet af pædagoger, 

fagpersonale eller plejeforældre 
– har brug for at blive afinstitutionali-
seret, siger Martin Lohse, afdelings-

leder på Saxenhøjs kollegie.
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den struktur og de rammer, som gør det muligt 
for dem selv at tage ansvar for deres eget liv. Det 
handler i bund og grund om at opbygge deres 
kompetencer og stille og roligt overdrage ansvaret 
til den unge selv, siger Martin Lohse.

På kollegiet får de unge i første omgang udar-
bejdet en udredning fulgt op af en pædagogisk 
plan, og de modtager praktisk hjælp en gang om 
ugen, hvor der arbejdes med den enkeltes kompe-
tencer i forhold til at holde en bolig.

Bostøtte og startboliger
Mens Martin Lohse og hans kolleger fortæller om 
det pædagogiske arbejde i Nykøbing F, er der indi-
mellem et par unge mennesker, der kigger forbi 
det lille åbne kontor. En vil gerne vide mere om 
muligheden for en NADA-behandling (øreaku-
punktur, red.), som er et af kollegiets tilbud til 
de unge, som kan have brug for hjælp til at opnå 
større indre ro. Andre vil hilse på, snakke med en 
af medarbejderne – eller følge op på, om der er 
noget nyt i forhold til at finde en billig bolig i byen. 

For ud over de ti kollegieværelser er der også 
andre indsatser målrettet socialt udsatte unge, 
som også hører under Kollegiet Saxenhøj, fortæl-
ler socialpædagog Christian Kojo Blankson.

– Vi har også 12 startboliger i Nykøbing 
bymidte, hvor de unge kan få en god og værdig 
start på livet i egen bolig – bl.a. med støtte fra en 
social vicevært, som arbejder tæt sammen med de 
unge. Og så har vi den del, jeg selv arbejder med 
– nemlig bostøtten, hvor vi giver bostøtte til unge 
fra den dag, de flytter i eget hjem, siger han.

Bostøtten planlægges som et CTI-forløb (se 
tekstboks), hvor de unge i tre faser støttes i at nå 
egne mål i en periode på ni måneder. 

– Vi starter intensivt med støtte og samtaler 
med den unge med afsæt i, hvad den enkelte har 
behov for. Fælles for de fleste af dem er, at de i 
lang tid har klaret sig fra dag til dag uden at vide, 
hvor de skulle sove om natten – så allerførste 
skridt er at få dem til at stole på, at vi vil dem 

det godt, og at de kan have tillid til os, fortæller 
Christian Kojo Blankson.

Og så handler det ellers om at få de unge til at 
tage ansvar for alt det, der følger med, når man 
skal bo i egen bolig.

– Økonomien er ofte ret stram, så de unge skal 
have støtte til at lave et budget, betale husleje og 
andre regninger. De skal måske søge boligstøtte 
– og finde ud af, hvordan man får et madbudget 
på 1.000 kr. til at række. Og så skal de lære de helt 
basale ting som at tømme postkassen, oprette en 
bankkonto – og i det hele taget få struktur på en 
hverdag, hvor der ikke er andre til at tage ansvar 
for tingene end dem selv, siger Christian Kojo 
Blankson.

De unge får efterforsorgstilbud
CTI-metoden tages også i brug, når det drejer sig 
om de unge, som bor i selve kollegiet. De boliger 
er tænkt som en midlertidig løsning, så i takt med, 
at de unge får opbygget de nødvendige kompe-
tencer til at kunne klare hverdagen, forlader de 
kollegieværelset. 

Men ingen af de unge er helt flyvefærdige, når 
de flytter fra kollegiet.

– De bor her lige under fem måneder i gen-
nemsnit, inden de kommer videre i egen bolig. 
Men det betyder jo ikke, at vi slipper dem, for 
det er en lang proces at sikre en god overgang til 
voksenlivet. Så når de unge flytter i egen bolig, til-
byder vi dem det, vi kalder et efterforsorgstilbud. 
Og det indebærer på samme måde som i bostøt-
ten, at vi arbejder med et struktureret ni måneders 
CTI-forløb, forklarer Martin Lohse.

Og metoden virker, understreger han.
– Siden vi startede, har vi haft knap 200 unge 

igennem et CTI-forløb, og ud af dem har kun otte 
været i kontakt med forsorgshjem, efter at vi slap 
dem. Så vi ved, at det virker – ikke mindst fordi vi jo 
også støder på mange af de unge mennesker rundt 
om i byen, hvor vi kan se, at de klarer sig godt.

Motivationssamtaler rykker de unge
Som en væsentlig del af CTI-forløbet lærer de unge 
også, at de selv har ansvaret for, at deres tilværelse 
fungerer. Mange af dem har gennem lang tid flyt-
tet fra sofa til sofa, inden de en dag pludselig står 
foran forsorgshjemmets dør, fordi de akut mangler 
en seng at sove i. Og normen er da også, at de unge 
hjemløse har betydelige udfordringer, som rækker 
langt ud over behovet for tag over hovedet.

Måske er de ude i et misbrug, de har ingen 
indtægt – eller de er for fjerde gang faldet fra et 
uddannelsesforløb. Flere har tunge psykiatriske 
diagnoser og massive omsorgssvigt med i baga-
gen – så der venter et omfattende opklarings- og 
oprydningsarbejde, inden selve den socialpæ-
dagogiske indsats kan sættes i gang, fortæller 
socialpædagog Claus Valdemar Andersen.

• Et CTI-forløb, Critical Time Intervention, forløber over en samlet periode 
på ni måneder og er opdelt i tre overordnede faser: Overgang til egen bolig, 
afprøvning i egen bolig og overdragelse af støtte.

• I CTI-forløbet støttes de unge i at nå egne mål. Metoden er recovery-ori-
enteret og fokuserer på at sætte borgeren i stand til selv at handle og opnå 
kontrol over eget liv. 

• I forløbet arbejdes der også med at styrke den unges sociale kompetencer 
og ressourcer, sociale og familiære netværk samt integration i samfundet.

CTI-indsatsen

Vi oplever nogle 
gange, at de unge, 

som mest af alt har 
brug for et solidt 

efterværnstilbud, 
dem slipper man 

mere eller mindre 
den dag, de fylder 

18. Så sluses de 
direkte over i 

voksenområdet
Martin Lohse, 

afdelingsleder, 
Saxenhøjs kollegie
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– Når jeg har motivationssamtaler med de 
unge, så konfronterer jeg dem ofte med det 
billede, jeg har af dem – sammenholdt med det 
billede, de har af sig selv. Et eksempel er, når en 
ung melder ud, at han ikke vil i gang med en ud-
dannelse eller på kontanthjælp – han vil have et 
rigtigt job, og jeg skal gå med ham på jobcenteret. 
Så er det, at jeg konfronterer ham med, at han fire 
gange i den forløbne uge ikke har passet vores af-
taler, og han heller ikke har formået at komme op 
om morgenen, så det er måske der, vi skal tage fat 
i første omgang, siger Claus Valdemar Andersen.

De unge skal med andre ord lære, at de valg, de 
træffer, har en konsekvens for dem.

– Vi holder dem fast på det, de siger og gør – og 
vi tør også godt sige til de unge mennesker, at vi 
faktisk ikke altid tror på det, de siger. De er så vant 
til at fortrænge en masse dårlige oplevelser og 
tanker i deres liv, så vi arbejder meget med at få 
dem til mærke efter, hvordan de reelt har det – og 
lære, at det altså er ok at være usikker, bange eller 
ked af det, og at det er helt i orden at være ærlig 
omkring, at man faktisk har det svært, fortæller 
Claus Valdemar Andersen.

Brug for glidende overgange
På kontoret er kollegiets ene socialrådgiver over 
telefonen i gang med at berolige en sagsbehandler 
i kommunen om, at en ung hjemløs mand nok skal 
få den støtte, han har brug for – og få den hurtigt. 

– Vi er jo et § 110-tilbud, så vi er selvvisite-
rende. Det betyder, at de unge kan komme direkte 
fra gaden og få hjælp hos os uden at løbe ind i en 
lang sagsbehandlingstid, forklarer Martin Lohse. 

Den konkrete sag, som samtalen handler om, 
er et klassisk eksempel på en ung, som ikke har 
fået det efterværnstilbud, der var behov for. En 
18-årig fyr, som har en lang og tung historik i 
børn- og ungeforvaltningen, fordi han har været 
udsat for massive svigt i hele sin barndom, boet 
på et opholdssted og været i hyppig kontakt med 
systemet gennem det meste af sit liv.

– Vi oplever nogle gange, at de unge, som mest 
af alt har brug for et solidt efterværnstilbud, dem 
slipper man mere eller mindre den dag, de fylder 
18. Så sluses de direkte over i voksenområdet. Men 
med disse unge er der virkelig brug for nogle mere 
glidende overgange, for de er jo slet ikke rustet til at 
agere som selvstændige voksne. Og så er det, at vi 
kan gå ind og arbejde med vores bostøttemetoder, 
som jo også handler om at styrke de unges sociale 
kompetencer og ressourcer, opbygge sociale og 
familiære netværk – og i det hele taget få dem 
integreret i samfundet, siger Martin Lohse.

Men selvom han er fortaler for mere glidende 
overgange mellem livet som barn og en tilværelse 
som selvstændig voksen, så skal man aldrig være 
bange for at kaste de unge ud i forandringer og 
skift, pointerer afdelingslederen.

– Skift er ikke nødvendigvis dårligt for de her 
socialt udsatte unge – det skal bare være godt 
organiseret, og de unge skal være forberedte. Når 
vi lykkes med at skabe gode overgange, så vokser 
de unge jo voldsomt meget som mennesker, og 
så er de ikke så bange for det næste skift eller den 
næste udfordring i livet. De lærer, at det faktisk 
godt kan være noget andet en skidt at skulle noget 
andet end det, de er vant til.  n

TILLID  ‘Fælles for de fleste af dem 
er, at de i lang tid har klaret sig fra 
dag til dag uden at vide, hvor de 
skulle sove om natten, så allerførste 
skridt er at få dem til at stole på, at 
vi vil dem det godt, og at de kan have 
tillid til os’, fortæller Christian Kojo 
Blankson.
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En app udviklet i samarbejde med tidli-
gere anbragte unge giver overblik over 
alle de ting, man skal forholde sig til, 
når man flytter ‘hjemmefra’. Bo selv-
appen kan være et godt supplement til 
efterværn

Af Marie Barse, nyhedsrum@sl.dk
Foto: Søren Kjeldgaard

Hvordan holder man styr på sin økonomi? 
Hvilke regninger skal betales hver og hver 
tredje måned? Hvordan får man SU eller 

kontanthjælp? Hvordan søger man ind på en 
uddannelse? Hvor ofte skal man gøre rent? De 
spørgsmål kan en gratis app udviklet sammen 
med tidligere anbragte unge hjælpe med svar på.

Når man bliver 18 år og flytter i egen lejlighed, 
er der massevis af ting, man pludselig skal finde 
ud af selv. Det er en udfordring for alle unge, som 
flytter hjemmefra. Fordelen er, at man har sine 
forældre til at hjælpe sig med det hele.

Den fordel mangler rigtig mange unge med 
anbringelsesbaggrund.

– Som tidligere anbragt står du meget alene, 
når du flytter ‘hjemmefra’, siger Simone Sande-
man, som var anbragt fra hun var 15 til 19 år.

Derfor er det muligt at tilbyde efterværn til 
tidligere anbragte, frem til de fylder 23 år. For-
målet er at støtte den unge i at finde fodfæste i 
voksentilværelsen.

– Men mange får reelt ikke tilbudt efterværn, 
eller de får ikke det rigtige eller tilstrækkeligt 
efterværn. Derfor må de i endnu højere grad klare 
sige selv, siger Viggo Spangsberg, som er leder af 
Baglandet København.

Bo selv-appen kan både være en hjælp til 
dem, som intet efterværn får og et supplement til 
efterværnet, fordi den samler den viden, man har 
brug for, når man er flyttet hjemmefra.

Udviklet med tidligere anbragte
Appen er udviklet af Baglandene og projektleder 
Lene Krüger med støtte fra Egmont Fonden. 

– Den skal være et tillæg til efterværn, men kan 
selvfølgelig ikke erstatte efterværn. Men vi møder 
mange, som slet ikke har fået noget tilbud om 
efterværn. Den er især god, fordi den samler det, 
man har brug for at vide noget om, når man flytter 
i selvstændig bolig, siger Viggo Spangsberg, der 
har fungeret som medprojektleder på udviklingen 
af appen.

I samarbejde med tidligere anbragte, som 
kommer i Baglandet, fandt man frem til hvilke 
områder, man har brug for at vide noget om, når 
man flytter fra sin anbringelse: Bolig, netværk, 
økonomi, job og uddannelse og sundhed.

Appen indeholder kort information om de 
enkelte områder og er ellers en samling af henvis-
ninger til andre apps, sociale medier og hjemme-
sider, hvor man kan finde oplysninger om de ting, 
man har brug for at vide. Fx hvor man søger om 
boligstøtte eller gratis computer.

Pædagogstuderende fik idéen
Ideen til Bo selv-appen kom oprindeligt fra tre 
pædagogstuderende. De havde på deres studie 
stiftet bekendtskab med en stor efterværnsmappe 
fra Socialstyrelsen. Mappen var ret populær, men 
blev kun lavet i 2.000 eksemplarer.

En app til at stå egne ben

Mange får reelt 
ikke tilbudt efter-
værn, eller de får 

ikke det rigtige 
eller tilstrækkeligt 

efterværn. Derfor 
må de i endnu 

højere grad klare 
sige selv

Viggo Spangsberg, leder, 
Baglandet København

Appen hedder BoSelv og blev lanceret i foråret 2016. Den kan downloades gratis 
til både iOS og Android Knap 9.000 unge har downloadet appen. 

Tidligere anbragte, som flytter i selvstændig bolig og ikke-anbragte med dårligt 
voksennetværk, er appens primære målgruppe. Sekundær målgruppe er unge 
fra almindelige familiesituationer, som også kan have glæde af informationen 
og de forskellige links, når de flytter hjemmefra.

Appen er udviklet i et samarbejde mellem Baglandene, Socialt Udviklingscenter 
SUS, Egmont Fonden og journalist Lene Krüger som har stået for research, 
indhold og det skriftlige arbejde med appen. Hun lavede også efterværnsmap-
pen for Socialstyrelsen i 2011.

Læs mere på www.boselv.nu

BoSelv
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I mappen, som blev produceret i 2011, lå en 
samling mindre pjecer med regler og gode råd om 
bolig, økonomi, job, uddannelse og sundhed.

– Tanken var, at hvis du skulle have møde med 
din sagsbehandler eller med banken, så kunne 
du tage pjecen med, som handler om det, I skulle 
tale om. Men hvor ender sådan en mappe midt i 
en flytning? I bunden af en flyttekasse, siger Viggo 
Spangsberg.

Mappen, som er på størrelse med et overfyldt 
ringbind, skulle udleveres til anbragte unge, når 
de blev 18 år og flyttede fra anbringelsen. 

De pædagogstuderende skrev opgave om, 
hvordan mappen kunne laves om til en app. De 
ville gerne have støtte til at udvikle appen hos Eg-
mont Fonden, der fandt ideen god, men kun ville 
hjælpe, hvis projektet blev ordentligt beskrevet og 
gennemført. 

Så Egmont Fonden kontaktede Socialt Udvik-
lingscenter SUS, der involverede den tidligere 
projektleder på efterværnsmappen og Baglandet. 
Nu er mappen blevet til en mindre del af appen 
Bo selv, som nemt kan klikkes frem på telefonen.

Appen er dog langt mere fyldestgørende, 
end mappen var. Den indeholder mere end 400 
emner med links, mens mappen kun havde 
omkring 100. Derudover har appen et helt afsnit, 
der handler om socialt netværk, noget som slet 
ikke var med i mappen.

Bo selv-appen har eksisteret siden 2016. Viggo 
Spangsberg, de frivillige unge og projektleder 

Lene Krüger har gjort reklame for den så ofte som 
muligt. Fx på ungdomsuddannelser, på sociale 
medier og over for pædagoger på institutioner for 
anbragte børn og unge.

– De pædagoger, jeg taler med på døgninstitu-
tioner, er meget begejstrede, når jeg fortæller om 
den, siger Viggo Spangsberg.

Socialstyrelsen laver stadig trykt info
Det er dog ikke lykkedes at systematisere brugen 
af appen, så alle anbragte får viden om den, når 
de flytter i selvstændig bolig.

Baglandet København har kontaktet Social-
styrelsen for at få dem med på app-ideen. Både 
så flere anbragte kunne komme til at bruge den, 
og i håb om et flerårigt driftstilskud til at stå for 
opdateringer, videreudvikling og udbredelse. 

Det kræver nemlig nogle timers arbejde hver 
måned at sikre, at alle links stadig fungerer og at 
holde øje med, om regler for SU, kontanthjælp, 
dagpenge, boligstøtte osv. ændrer sig.

– De synes, at projektet er godt, men har ikke 
lige en pose penge liggende, så vi skal forsøge at 
finde et sted, de eventuelt kan finde finansiering 
– en passende projektpulje eller lignende. Til 
gengæld har de nu genoptrykt mappen fra 2011 
som en mindre folder, fortæller Viggo Spangsberg.

Baglandet arbejder lige nu på at få videreudvik-
let appen, så man fx kan indtaste den kommune, 
man bor i, og på den måde få mere målrettet 
information.  n

Baglandet er et mødested 
for mennesker, som har 
været anbragt uden for 
hjemmet i barndommen.  
Det drives og er udviklet af 
mennesker, som selv har 
været anbragt som børn.

Der findes fire Baglande i 
alt i København, Aarhus, 
Aalborg og Vejle.

www.baglandet.org

Baglandet

BAGLAND  ‘Som tidligere anbragt 
står du meget alene, når du flytter 
‘hjemmefra’’, fortæller Simone 
Sandeman om overgangen til 
voksenlivet.
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At få sin egen lejlighed føltes på den 
ene side sindssygt frit. Samtidig følte 
jeg mig meget ensom. Pludselig var 
de voksne, som jeg havde talt med før, 
væk, fortæller Simone Sandeman om 
den voldsomme overgang fra at være 
anbragt

Af Marie Barse, nyhedsrum@sl.dk
Foto: Søren Kjeldgaard

Da Simone Sandeman flyttede i selvstændig 
bolig som 19-årig, havde hun ingen til at 
hjælpe sig med at holde styr på regler, ren-

gøring eller regninger. 
– Pludselig kom der en regning for et eller 

andet. På den måde fandt jeg ud af alle de ting, 
man skal betale for, siger hun.

Simone Sandeman blev anbragt, da hun var 15 
år. Hun havde boet hos sin mor, som var misbru-
ger, og havde siden hun var 12-13 år ønsket at 
komme væk hjemmefra.

– Jeg var vel 12 år, første gang jeg opsøgte myn-
dighederne for at komme væk. Men det var først, 
da min mors mand misbrugte mig, da jeg var 15 
år, at jeg blev anbragt, fortæller hun.

Simone Sandeman blev anbragt i et bofælles-
skab sammen med to andre anbragte unge. Fra 
hun var 15 til hun var 19 år, boede hun altså uden 
voksne, men havde dog faste pædagoger som 
stabile voksenkontakter.

Den kontakt forsvandt, da hun flyttede i egen 
bolig.

– At få sin egen lejlighed føltes på den ene side 
sindssygt frit. Nu var det op til mig, hvor længe 
jeg ville bo der. Det var en lille lejlighed langt ude 
på Amager på grænsen til Tårnby, men det var 
mig, der bestemte. Samtidig følte jeg mig meget 
ensom. Før havde jeg haft mine pædagoger, som 
jeg kunne tale med. Pludselig var de voksne, som 
jeg havde talt med før, væk, fortæller hun.

Kan ikke erstatte efterværn
Simone Sandeman fik ikke noget efterværn, og 
hun mener bestemt ikke, at Bo selv-appen ville 
kunne erstatte efterværn. Men den havde været et 
godt supplement.

– Jeg synes, at appen giver et rigtig godt 
overblik over, hvad man skal forholde sig til, når 
man bor selv. Den er nem og overskuelig at gå 
til. Alt virkede sindssygt uoverskueligt, da jeg 
flyttede. Jeg havde ikke noget overblik over, hvad 
man skulle betale for. Alle ved, at der skal betales 
husleje, men man tænker ikke på forsikringer, 
som man pludselig skal have, eller at man også 
skal betale for vand og varme og telefon og tv-
pakke, siger hun.

Hun lærte det efterhånden ved, at regningerne 
dumpede ind. Hun ringede til dem, der havde 
sendt regningen for at finde ud af, hvad det nu var 
for noget. Og fik den betalt.

– Jeg lærte det på den hårde måde. Jeg har fået 
virkelig mange rykkere på regninger. Og så har jeg 
lånt rigtig mange penge af mine bedsteforældre, 
fortæller hun.

Havde appen eksisteret den gang i 2012, da 
Simone flyttede i egen bolig, og havde hun fået 
at vide, at den fandtes, havde den sandsynligvis 
kunnet hjælpe med at skabe et overblik over, hvad 
man skal betale for, når man er voksen og bor selv.

Hun downloadede den faktisk sidste år for at 
finde ud af, hvordan hun kunne få hjælp til at 
købe en computer til sine studier.

Netværk og ensomhed
En stor udfordring for Simone, da hun flyttede, var 
ensomheden. 

– Jeg sad alene i en etværelses lejlighed på 
grænsen til Tårnby. Jeg havde det rigtig svært 
psykisk, måske havde jeg nærmest en depression, 
fortæller hun.

Hun fandt dog selv et studiejob og kæmpede 
sig igennem HF og aftenjob hos Gallup.

– Jeg havde det ikke godt, men jeg fandt ud 
af tingene og klarede den alligevel. Men det var 
sindssygt hårdt, siger hun.

En app kan selvfølgelig ikke fjerne ensomhed. 
Bo selv-appen har dog en samling af links til ste-
der, hvor man kan skabe sig et netværk. Fx frivil-
ligjob og forskellige mentorordninger, væresteder 
og mødesteder – herunder Baglandet.

For Simone havde det kæmpe betydning at 
begynde at komme i Baglandet.

– Det her med at folk forstår, hvordan du har 
det. Man behøver ikke at forklare en hel masse, 
men kan snakke om tingene med nogen som ved, 
hvordan det føles, siger hun.  n

VOKSENLIV

Alt virkede sindssygt uoverskueligt

Alle ved, at der 
skal betales 

husleje, men man 
tænker ikke på 

forsikringer, som 
man pludselig skal 
have, eller at man 

også skal betale for 
vand og varme og 

telefon og tv-pakke
Simone Sandeman, 

tidligere anbragt
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Socialminister Mai Mercado vil æn-
dre tilsynsreglerne, så Socialtilsynet 
kommer til at føre tilsyn med alle 
professionelle plejefamilier. Social-
pædagogerne vil – i lighed med SF og 
Enhedslisten – også have netværks-
plejefamilierne omfattet

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Illustration: Louise Thrane Jensen

’
Jeg er meget tilfreds med, at Socialtilsynet 
lukker de plejefamilier, som ikke lever op til 
kravene for god kvalitet’. Sådan lyder social-

minister Mai Mercados (K) reaktion på Socialpæ-
dagogens aktindsigt, der som beskrevet i sidste 
nummer af Socialpædagogen viser, at Socialtilsy-
net i 2016 lukkede 16 plejefamilier på grund af alt 
fra manglende kompetencer til fysiske overgreb 
mod plejebørn og en plejefar, der havde udviklet 
et behandlingskrævende alkoholmisbrug.

Mai Mercado understreger, at børn, som ikke 
kan vokse op hos deres biologiske forældre, er 
nogle af de mest udsatte børn i samfundet. 

– De børn skal opleve tryghed og udvikle sig 
i den plejefamilie, de bliver anbragt i, og derfor 
er det afgørende med et tilsyn, som sikrer gode 
plejefamilier, siger hun.

Udvid Socialtilsynet
Socialtilsynet blev indført i 2014 efter en række 
skandalesager om bl.a. omsorgssvigt i plejefami-
lier. Før var det kommunerne, der godkendte og 
førte tilsyn med plejefamilierne, sådan som det 
stadig er tilfældet i forhold til såkaldt konkret god-
kendte plejefamilier – altså plejefamilier, der er 
godkendt til at tage sig af et eller flere bestemte 
børn. Men nu bør Socialtilsynet udvides yderli-
gere, mener Mai Mercado. 

– Tiden er kommet til at afskaffe muligheden for, 
at kommunerne selv kan godkende professionelle 
plejefamilier. Det bør fremover være socialtil-
synene, der godkender og fører tilsyn med alle 
professionelle plejefamilier, så alle skal leve op til 
samme høje standarder for kvalitet. Det vil betyde, 
at der skal føres regelmæssigt tilsyn, og at Social-
tilsynet løbende vil tale med plejefamilien om, 
hvordan de kan udvikle sig og blive bedre. Kommu-
nerne vil naturligvis stadigvæk have mulighed for 
at foretage en akut anbringelse, siger hun.

Den udmelding glæder Socialpædagogernes 
næstformand Verne Pedersen, der længe har 
arbejdet for at Socialtilsynet skal føre tilsyn med 
alle hjem for anbragte børn. 

– Vi mener, at samfundet bør holde lige godt øje 
med forholdene for alle anbragte børn, siger hun. 

I pleje hos mormor
Socialministeren vil dog fortsat undtage såkaldte 
netværksplejefamilier fra Socialtilsynet – altså 
plejefamilier, hvor plejefamilien allerede inden 
anbringelsen var en del af barnets netværk – fx 
fordi de er i familie. Mai Mercado siger: 

– Det er vigtigt at skelne mellem professio-
nelle plejefamilier, der får løn, og så familie eller 
netværk, der træder til, fordi det er naturligt for 
dem at tage barnet til sig. Netværksplejefamilier 
er jo netop ikke professionelle. Når barnet bliver 

PLEJEFAMILIER

Ifølge Ankestyrelsens anbringelsesstatistik var der ved udgangen af 2015 an-
bragt 879 børn i netværksplejefamilier – altså plejefamilier, der allerede inden 
anbringelsen var en del af barnets netværk, og hvor plejefamilien ikke afløn-
nes. Socialpædagogerne ser gerne, at Socialtilsynet også fører tilsyn med disse 
plejefamilier, mens socialministeren mener, at det fortsat bør være en opgave 
for kommunerne. 

Ved udgangen af 2015 var der anbragt 182 børn i andre konkret godkendte 
plejefamilier end netværksplejefamilier – altså plejefamilier, der aflønnes og 
er godkendt til at have et eller flere bestemte børn i pleje. Socialministeren 
og Socialpædagogerne er enige om, at Socialtilsynet også bør føre tilsyn med 
disse plejefamilier.

I alt var der ved udgangen af 2015 anbragt 6.815 børn i plejefamilier.

Fakta om plejefamilier

Socialminister vil ændre tilsynsregler
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anbragt i netværket, fx hos en mormor, er det 
fordi der er en særlig tilknytning. Så der synes jeg, 
det giver bedst mening, at det er kommunen, der 
kender barnet og familien bedst, der godkender 
familien. Men selvfølgelig skal kommunen sikre, 
at barnet trives og har det godt hos mormoren. 
Derfor skal den jo også føre personrettet tilsyn 
med barnet og give plejefamilien faglig støtte, 
supervision og efteruddannelse, siger hun.

Verne Pedersen er derimod bekymret for, om 
forholdene er gode nok for børn i netværkspleje, 
når Socialtilsynet ikke er garant for, at kvaliteten 
er i orden. 

– Mange netværksplejefamilier gør det helt 
sikkert godt, og så vil Socialtilsynet jo også 
blåstemple dem – men det er vigtigt, at vi har 
Socialtilsynet til at holde øje i de tilfælde, hvor fx 
en mormor eller barnets fodboldtræner ikke har 
de rette kompetencer. I mange tilfælde kan kom-
munerne spare penge ved at bruge en netværks-
plejefamilie frem for en anden plejefamilie, og 
så er det vigtigt, at en uvildig instans kan sikre, at 
kvaliteten er i orden. 

Politisk drøftelse
Mai Mercado vil i løbet af efteråret drøfte en 
ændring af tilsynet med Folketingets partier. 

SF og Enhedslisten bakker begge op om at 
udvide Socialtilsynet og i lighed med Socialpæda-
gogerne vil begge partier også have Socialtilsynet 
til at føre tilsyn med netværksplejefamilierne. I SF 
siger socialordfører Trine Torp:

– For mig er det afgørende, at der føres et kvali-
ficeret tilsyn med alle plejefamilier – uanset hvil-

ken type det er. Socialtilsynet kan sikre uvildighed 
og armslængde i forhold til anbringelsesstedet og 
den anbringende kommune.  

Trine Torp understreger, at lukninger ikke i sig 
selv er et mål – lige så vigtigt er det, at Socialtilsy-
net fungerer rådgivende. 

Hos Enhedslisten pointerer Pernille Skipper 
også, at Socialtilsynet bør føre tilsyn med alle 
typer af plejefamilier – og hun lægger vægt på, at 
børnene skal oplyses om, at de altid kan henvende 
sig anonymt til Socialtilsynet.

– Børn, der er anbragt, har behov for at vide, at 
der er en instans, der er til for dem, hvor de kan 
henvende sig, hvis der er noget, der ikke fungerer, 
siger hun. 

Dansk Folkepartis socialordfører Karin 
Nødgaard mener i lighed med socialministeren, 
at der er en grundlæggende forskel på generelt 
godkendte plejefamilier og netværksplejefamilier, 
fordi det først og fremmest er relationen mellem 
barn og netværksplejefamilie, der er afgørende 
for godkendelsen – og fordi netværksplejefamilier 
ikke får vederlag. Hun har ikke lagt sig fast på, om 
Socialtilsynet bør spille en anden rolle og siger: 

– Barnets retssikkerhed er meget vigtig, og 
derfor er det oplagt at se på, om kommunerne 
er rustet til den opgave, de har i forhold til 
netværksplejefamilierne, eller om Socialtilsynet 
skal inddrages. Det kunne endvidere overvejes, at 
barnet får en af familien og kommunen uafhæn-
gig person til at føre det personrettede tilsyn.   

Fagbladet Socialpædagogen har uden held 
også forsøgt at få en kommentar fra de andre 
partiers socialordførere.  n

Mange netværks-
plejefamilier gør 
det helt sikkert 
godt, og så vil 
Socialtilsynet jo 
også blåstemple 
dem – men det 
er vigtigt, at vi 
har Socialtilsynet 
til at holde øje i 
de tilfælde, hvor 
fx en mormor 
eller barnets 
fodboldtræner 
ikke har de rette 
kompetencer
Verne Pedersen, 
næstformand, 
Socialpædagogerne



2 0 S O C I A L PÆ D A G O G E N

N R .  1 0   2 8 .  J U L I  2 0 1 7

Børne- og familiehjemmet Bakkevej er 
mere end en døgninstitution. Kommu-
nens familieplejere er tilknyttet stedet 
og kan trække på institutionens faglig-
hed. Den model blev socialministeren 
præsenteret for, da Socialpædagoger-
ne inviterede hende på besøg

Af Malene Dreyer, mad@sl.dk
Foto: Nils Lund Pedersen

Døgninstitutioner er én ting, familiepleje 
noget ganske andet. Sådan er det i reglen 
på anbringelsesområdet, men sådan behø-

ver det ikke at være. Det beviser de på Børne- og 
familiehjemmet Bakkevej i Hedensted Kommune, 
for her kobles de to anbringelsesformer: Alle kom-
munens plejefamilier er tilknyttet Bakkevej, som 
dermed fungerer som et ressourcecenter, hvis fag-
lighed familieplejerne kan trække på, når der er 
brug for det. Har en familieplejer fx behov for at 
få drøftet en svær situation, kan hun altid ringe 
til Bakkevej og hente faglig sparring hos en af ste-
dets pædagoger, som har specialiseret viden om 
anbragte børn.   

En spændende hybrid
Mandag den 26. juni besøgte børne- og social-
minister Mai Mercado (K) institutionen sammen 
med Socialpædagogernes formand Benny Ander-
sen, som havde inviteret ministeren på arbejds-
pladsbesøg for at vise hende et godt eksempel på, 
hvordan man kan udnytte de faglige ressourcer 
på en døgninstitution til at sikre plejefamilier den 
nødvendige faglige rygdækning i deres arbejde. 
Og ministeren er positiv over for modellen:

– Jeg synes, det er en meget spændende hybrid. 
At man har fagligheden fra institutionsområdet 
og kobler det med familieplejestrukturen. Det er 

der noget rigtig fornuftigt i, som man kan lade sig 
inspirere af. Det kræver, at der er en vilje fra begge 
sider til at tænke nyt og bruge hinanden, men så 
tror jeg til gengæld også man kan få gode resultater.

Match kan forebygge sammenbrud
Ud over døgnpladser til både børn og unge, et 
efterværnstilbud og familieplejen har Bakkevej 
også et forebyggende dagtilbud for udsatte børn 
og deres forældre. Dermed er hele viften af ind-
satser for udsatte børn samlet under samme hat. 
Det betyder, at der i organisationen er en stor 
viden om de børn og familier, der er tilknyttet. På 
den baggrund kan man lave et meget kvalificeret 
match mellem barn og plejefamilie, når fx et barn 
fra døgninstitutionen skal ud i familiepleje.

– Vi gør rigtig meget ud af at finde det helt rette 
match. Det er ikke kun plejefamilien, der skal 
kunne noget særligt – det er også barnet, der skal 
kunne noget, så at sige, for at det kan indgå i en 
bestemt familie. Er det fx en familie, der tilbringer 
mange timer hver weekend i sportshallen, så er 
det en livsstil, som barnet skal kunne fungere i, 
forklarer Lene Høtoft Michaelsen, afdelingsleder 
for familieplejen.

Det rette match fra starten og den rette støtte 
til plejefamilien kan forebygge brud i anbringel-
sen, og det er ekstremt vigtigt, forklarer forstander 
Bjarne Jensen:

– Det er et kæmpe nederlag for et barn at blive 
‘smidt ud’ af en plejefamilie. Det at blive lukket ind 
i en familie og komme helt ind og blive en del af 
familien og så ryge ud igen, det er et meget hårdt 
slag for et barn. Så det skal vi gøre alt for at undgå.

Mai Mercado understreger, at hendes fokus 
ligger på børnenes trivsel, og at indsatsen skal 
matche barnet:

– Det er et felt, der flytter sig. Børnene udvik-
ler sig, og metoderne udvikler sig, så det er helt 
afgørende, at området udvikler sig i takt med 
det. Det er børnenes trivsel og udvikling, der er i 
fokus for mig – ikke om det er den ene eller anden 

ANBRAGTE BØRN

Socialministeren 
besøger  ressourcecenter

Det er en meget 
spændende 

hybrid. At man har 
fagligheden fra 

institutions området 
og kobler det 

med familiepleje-
strukturen. Det er 

der noget rigtig 
fornuftigt i

Mai Mercado, børne- og 
socialminister
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anbringelsesform. Det skal være den løsning, der 
passer bedst til det enkelte barn, der skal tages 
udgangspunkt i, sagde Mai Mercado.

Faglig sparring i fortroligt rum
Senere på dagen besøgte ministeren Winnie Skov-
bjerg Cortez Guillermo, som er en af de familie-
plejere, som er knyttet til Bakkevej. Her fik mini-
steren lejlighed til at spørge løs og få et indblik 
i både hverdagsrytmen i en plejefamilie og i de 
udfordringer, man kan møde undervejs. 

Winnie Skovbjerg Cortez Guillermo fortalte 
bl.a. om fordelene ved at have en faglig super-
visor fra Bakkevej, som hun kan tale med i et 
fortroligt rum – et alternativ til familieplejekon-
sulenten, der jo også er ansættelsesmyndighed. 
En pointe, som socialministeren tager med sig 
fra sit besøg.

– Det var spændende at høre om det samspil, 
der er mellem Winnie og hendes supervisor. 
Det er tydeligt, at det giver en mulighed for at få 
drøftet, hvad der rører sig, på en tillidsfuld måde. 
Så det var et rigtig godt eksempel på, hvordan det 
foregår, når det fungerer godt, siger Mai Mercado.

Winnie Skovbjerg Cortez Guillermo understre-
gede, at det for hende som familieplejer er vigtigt 
at få den nødvendige støtte i opgaven.

– Vi har brug for løbende kompetenceud-
vikling, for det er vigtigt, at vi følger med fagligt 
– især når børnene har særlige udfordringer. Hos 
Bakkevej er jeg også tilknyttet en netværksgruppe, 
hvor vi er matchet med andre familieplejere med 
jævnaldrende børn. Det er et super godt tiltag.

Besøgene gav ministeren et godt indblik i 
virkeligheden på anbringelsesområdet.

– Det er et besøg, der sætter sig. En ting er at 
læse undersøgelser og rapporter, noget andet er at 
komme ud og møde de mennesker, der arbejder 
med børnene i virkeligheden. Det er unikt at opleve 
de fagprofessionelle og også lige at sige hej til nogle 
af de børn, det handler om. Og så fik jeg en rigtig 
god snak med Winnie, sagde Mai Mercado.  n

Børne- og Familiehjemmet Bakkevej er en selvejende institution tilknyttet 
KFUM’s sociale arbejde, og ligger i Hornsyld i Hedensted Kommune. Ud over 
Familieplejen i Hedensted består Bakkevej af syv afdelinger, bl.a. tre døgntilbud 
for forskellige målgrupper som fx børn, der har været udsat for omsorgssvigt. 
Endvidere er der et forebyggende dagtilbud for udsatte børn og deres forældre.

Familieplejen i Hedensted har været tilknyttet Bakkevej siden 2014, og det skete i 
forbindelse med, at en del tilsynsopgaver overgik fra kommunen til Socialtilsynet.

Familieplejens leder, Lene Høtoft Michaelsen, vurderer, at tilknytningen til 
døgninstitutionen hverken gør familieplejen dyrere eller billigere, end hvis den 
organisatorisk lå på rådhuset. Men familieplejerne tilbydes mere støtte i form 
af fx supervision fra socialpædagoger og en døgnåben akuttelefon, og samtidig 
spares der eksempelvis på kursusbudgettet, når socialpædagoger fra Bakkevej 
afholder kurset i stedet for eksterne konsulenter.

Bakkevej

MATCH  Bakkevej har en stor samlet 
viden om de udsatte børn og familier, 
og kan derfor lave et meget kvalifice-
ret match mellem barn og plejefa-
milie – og det er ekstremt vigtigt, 
forklarede forstander Bjarne Jensen 
til Mai Mercado og Benny Andersen.
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Det er strømmet ind med 
postkort med ønsker 
til de kommende OK-
forhandlinger. Læs, hvad 
dine kollegaer ønsker 
sig – og send dit eget 
postkort

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk

Bedre arbejdsmiljø, højere 
løn, flere seniordage og 
bedre arbejdstidsbestem-

melser… Det er strømmet ind 
med elektroniske postkort til 
Socialpædagogerne med forslag 
til forbedringer af socialpæda-
gogers arbejdsvilkår forud for de 
kommende forhandlinger om 
overenskomsten på det offent-
lige område. 

OK 2018

OK-ønskesedlen vokser

Den skal fornyes i starten af 
2018, og før de officielle krav 
til forhandlingerne udtages i 
starten af oktober, vil Socialpæ-
dagogerne gerne høre medlem-
mernes ønsker og holdninger 
– og det kan man som medlem 
gøre på et elektronisk postkort. 

Og noget af det, medlem-
merne ønsker sig, er især fokus 
på forholdene for seniorerne.

– Mere fokus på seniorpolitik, 
flere seniordage. Mulighed for at 
kunne forhandle sig til fridage 
fremfor mere i løn, skriver Dorte 
i sit postkort.

Også en forbedring af lønfor-
holdene for socialpædagoger er 
på ønskesedlen for mange:

– En løn, der passer til tre 
et halvt års uddannelse og af-
spejler det ansvar, vi har, når vi 
nogle gange er eneste mulighed 
for omsorg for de mennesker, vi 

arbejder med. Bedre løn på ko-
loni, skriver Jesper i sit postkort.

Faglighed i højsædet 
Men også mulighederne for at 
udfolde og udvikle den social-
pædagogiske faglighed i arbej-
det er der mange, som efter-
spørger, at Socialpædagogerne 
bringer til forhandlingsbordet 
hos arbejdsgiverne.

– Gode arbejdsforhold. Tid til 
faglighed i forhold til de borgere 
vi arbejder med. Opprioritering 
af relationsarbejde i forhold til 
borgerne – vi er ikke social- og 
sundhedshjælpere, der arbejder 
på tid, skriver Helle.

Medlemmerne har også 
fokus på hvilke goder, de 
allerede har opnået gennem 
overenskomsten.

– Jeg vil nødigt undvære mine 
omsorgsdage. Fokus på psykisk 

arbejdsmiljø og efteruddan-
nelse, skriver Camilla.

– Barnets 1. og 2. sygedag, 
SH-dage, aften/weekendtillæg, 
god pensionsordning og mu-
lighed for efteruddannelse, er 
holdningen på Karins postkort.

Ud over postkortene er der 
i den kommende tid masser af 
muligheder for at diskutere OK-
ønsker, for her i august kommer 
der for alvor gang i de medlems-
møder, hvor du kan få indfly-
delse på kredsens indstillinger 
til hovedbestyrelsen, der altså 
udtager de endelige OK-krav i 
oktober.  n

Se tid og sted for møderne i din 
kreds på kredsens hjemmeside – 
find den via www.sl.dk/kredse
Læs mere på www.sl.dk/ok18
Vil du også sende et postkort? Gå 
ind på www.sl.dk/postkort 

Den politiske aftale om 
nye regler for pensions-
opsparing skal tilskynde 
til flere år på arbejds-
markedet og større op-
sparingsiver. Begrænset 
betydning for socialpæ-
dagoger, mener PKA

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk

For at få danskerne til at 
spare mere op til alder-
dommen og blive læn-

gere på arbejdsmarkedet har 
regeringen og Dansk Folkeparti 

Nye regler får begrænset effekt

aftalt at indføre nogle økono-
miske gulerødder i det danske 
pensionssystem.

Aftalen medfører bl.a. en 
ændring af den nuværende al-
dersopsparing, så den fremover 
ikke modregnes i folkepensionen 
senere hen og ikke er fradragsbe-
rettiget. Desuden hæves beløbs-
grænsen for indbetalingerne til 
aldersopsparingen til 45.000 kr. 
stigende til 50.000 kr. i 2023. 

Har du mindre end fem år 
tilbage på arbejdsmarkedet, 
sænkes grænsen for indbeta-
lingerne til 5.000 kr., ligesom 
ordningen justeres, så det 
modsat i dag nu bliver muligt at 
få opsparingen udbetalt enten 

i ét hug – altså som sum – eller 
som rate og/eller livrente.

Som socialpædagog og 
medlem af pensionskassen PKA 
betyder den politiske aftale ikke 
de store forandringer, lyder vur-
deringen i PKA. Det er de fær-
reste socialpædagoger, der vil 
blive ramt af beløbsgrænserne 
for aldersopsparingen, så den 
skal man benytte som socialpæ-
dagog i den omfang, man kan og 
har lyst, lyder opfordringen fra 
pensionskassen.

Men den korte periode for 
indbetalingerne på kun fem år 
før pensionsalderen får betyd-
ning for socialpædagoger, som 
set i en gennemsnitsbetragtning 

trækker sig tilbage før folkepen-
sionsalderen. Dermed kan man 
ikke få det fulde udbytte af den 
nye aldersopsparing, fordi de 
fleste ikke vil kunne indbetale til 
den i alle fem år. 

Aftalen betyder bl.a. også, 
at udbetalingsperioden for 
ratepensioner hæves fra 25 til 30 
år, og at der bliver mulighed for 
skattefri udbetaling af efterløns-
bidrag i 2018.

Alle ændringer træder i kraft 
den 1. januar 2018. I efteråret 
forventes desuden endnu en 
politisk aftale om pensionsom-
rådet, der efter regeringens eget 
udsagn skal gøre op med det 
såkaldte samspilsproblem.  n

PENSION
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Nu bliver det nem-
mere at anmelde ar-
bejdsulykker – både 
for arbejdsgiveren og 
for medarbejderen. Det 
vil betyde både økono-
miske besparelser og 
flere korrekt anmeldte 
arbejdsulykker, er for-
ventningen

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk

Et nyt system til at anmelde 
arbejdsulykker skal først 
og fremmest gøre det 

nemmere for både arbejdsgi-
vere, den skadelidte medarbej-
der og forsikringsselskaberne. 
Systemet har fået navnet Easy, 
og tanken bag er, at nemmere 
anmeldelse vil komme især 
medarbejderne til gode:

– Det er afgørende for men-
nesker, der er kommet til skade, 
at det er let for arbejdsgiverne 
at anmelde en sag. Derfor er jeg 
meget glad for, at vi nu har fået 
et system, der er lettere og mere 
stabilt, udtaler Birgitte Kartman, 
direktør for Forretningsudvik-
ling i Arbejdsmarkeds Erhvervs-
sikring (AES) i en pressemed-
delelse.

Det nye system fungerer på 
kendte platforme og offentlige 
systemer som fx NemID, og 
det gør systemet nemt at gå til. 
Det betyder bl.a., at man som 
skadelidt automatisk modtager 
en kopi af anmeldelsen i sin 
e-Boks. Systemet hænger også 

ARBEJDSMILJØ

Nyt system  
letter anmeldelse 
af ulykker

sammen med både CVR- og 
CPR-registeret, så man ikke 
behøver registrere oplysninger, 
myndighederne allerede har. 

Hurtigere og enklere
Forenkling og færre trin i pro-
cessen skal sammen med en 
enklere kommunikation sikre, 
at ikke bare flere arbejdsulyk-
ker anmeldes korrekt, men også 
at arbejdsgiverne bruger færre 
ressourcer på anmeldelserne og 
dermed kan spare mellem en og 
fem mio. kr., forventer AES. 

For den skadelidte betyder 
det fx også, at man kan takke nej 
til at få sagen behandlet efter 
arbejdsskadeloven – og dermed 
behandlet spørgsmålet om evt. 
erstatning – hvilket kan give 
mening i de mindre alvorlige 
ulykker.

Årligt anmeldes omkring 
100.000 arbejdsulykker, og 
systemet vil lette samarbejdet 
mellem de forskellige instanser, 
sådan at fx forsikringsselskaber 
og myndigheder har oplys-
ninger om ulykken, så snart 
arbejdsgiveren har indsendt 
oplysningerne. 

Forenklingen af anmeldel-
serne af arbejdsulykkerne kan 
også bruges fremadrettet til at 
arbejde med at forebygge, lyder 
det fra Arbejdstilsynet.

– Ulykkesdata af høj kva-
litet er et afgørende redskab i 
arbejdet med forebyggelse, og 
med det forbedrede system kan 
vi i endnu højere grad målrette 
vores forebyggende arbejde, 
siger vicedirektør i Arbejdstil-
synet, Thomas Hjortenberg, i 
pressemeddelelsen.  n
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STYRKE TIL 
AT LEDE ANDRE 
proaktive på viden, aktive på faglighed
Temaet for lederkonferencen 2017 bygger videre 
på 2015-temaet om professionsfaglig ledelse samt 
kongressens temaer om styrke til at være noget for 
andre og socialpædagogerne i fremtiden 

TORSDAG DEN 28.  SEPTEMBER

12.00 Ankomst og frokost

13.00 Velkomst v. forbundsformand Benny Andersen og 
formand for ledersektionen Helle Riis

13.15 Åbningshøring – rammen sættes
 Moderator: Troels Mylenberg, chefredaktør ved 

Fyns Amts Avis. Paneldeltagere: Søren Obed Mad-
sen, adjunkt ved CBS, Camilla Wang, rektor UCSJ, 
Mie Karleby, forstander Kamager, Eva Zeuthen 
Bentsen, partner Odgers Berndtson og medlem af 
ledelseskommissionen

15.00 Proaktiv vidensdagsorden gennem forskning i 
praksis

 Oplægsholder: Vibeke Normann Andersen, ana-
lyse- og forskningschef, Vive (tidl. KORA/SFI)

16.00 Professionsfaglig ledelse i en verden af komplek-
sitet og modsætninger

 Oplægsholder: Pia Bramming, lektor DPU

FREDAG DEN 29.  SEPTEMBER

09.00 Wake-up!
 Politisk rockshow med Peter Mogensen 

10.15 Fremtidens socialpædagogiske ledere, hvem er de 
og hvor kommer de fra? 

 Oplægsholder: Lotte Bøgh Andersen, professor 
ved Institut for statskundskab ved Aarhus Univer-
sitet og medlem af Ledelseskommissionen 

11.30 Præsentation af Lederlandsudvalgets medlemmer 
og Ledersektionens indsatsområder frem mod 
Lederkonferencen 2019

11.50 Lukning af konferencen v. forbundsnæstformand 
Verne Pedersen

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 28. til 29. september 2017

Sted: Radisson Blu, Odense

Målgruppe: Ledere og mellemledere, der er medlemmer 
af Socialpædagogerne

Pris: 1.975 kr. Prisen inkluderer konference, måltider, fest-
middag inkl. en halv flaske vin, overnatning i enkeltværelse

Tilmelding: Gå ind på www.sl.dk/leder og tilmeld dig 
 hurtigst muligt og senest 25. august 2017
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Det er en ommer. Sådan 
lyder det fra Ankesty-
relsen i to sager, hvor 
borgere med funktions-
nedsættelser har fået 
afslag på socialpædago-
gisk støtte

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

Når du nu holder ferie med 
din mor, dit bofællesskab 
og dit bocciahold kan du 

ikke også få støtte til en kære-
steferie. Sådan lød begrundel-
sen – med lidt andre ord – da en 
kommune gav en borger med 
funktionsnedsættelser afslag på 

PRINCIPAFGØRELSE

Kæresteferier skal genovervejes

socialpædagogisk støtte til en 
kæresteferie. Men den går ikke.

I en principafgørelse fra 
Ankestyrelsen bliver kommunen 
nu pålagt at genoptage sagen. 

‘Vi finder, at kommunen ikke 
har vurderet dit konkrete behov 
for at tage på ferie med din kæ-
reste’, skriver Ankestyrelsen, der 
pålægger kommunen konkret 
at vurdere behovet for netop en 
kæresteferie.

I en anden sag pålægges en 
anden kommune også at lade en 
sag om socialpædagogisk støtte 
gå om, fordi der ikke er fore-
taget en konkret og individuel 
vurdering. 

På det overordnede plan fast-
slår principafgørelsen, at kom-
munen efter serviceloven skal 

‘tilbyde den nødvendige social-
pædagogiske støtte til aktiviteter, 
så borgere med betydelig nedsat 
funktionsevne eller særlige 
sociale problemer så vidt muligt 
er i stand til at leve og udfolde 
sig på lige fod med andre. Det 
gælder uanset boform’.

Selvvalgte oplevelser
Hvad angår spørgsmålet om 
fire-fem dages kæresteferie kon-
kretiseres principperne: 

‘Vi vurderer, at andre uden 
funktionsnedsættelse alminde-
ligvis også har behov for ferie 
med kæresten, og det må be-
tragtes som en del af det at leve 
som andre mennesker uden 
funktionsnedsættelse. Vi lægger 
vægt på din partsrepræsentants 

oplysninger om, at du ønsker 
en kæresteferie, hvor du og din 
kæreste sammen får selvvalgte 
oplevelser, der er upåvirkede af 
andre, og at du på lige fod med 
andre i det danske samfund 
ønsker, at opretholde din egen 
identitet som forlovet. Du 
ønsker, at feriemålet er selv-
valgt, og at du og din kæreste 
kan gøre og opleve det, I selv 
vil. Du er afhængig af at blive 
kompenseret for din funktions-
nedsættelse, idet du ikke selv 
har evner til at gennemføre en 
sådan kæresteferie’.

Kommunen skal nu afgøre, 
om formålet med kæresteferien 
kan opnås på anden vis, eller om 
der skal bevilges socialpædago-
gisk støtte til ferien.  n

‘På vej mod ledelse’ er 
en uddannelse for dig, 
der endnu ikke er leder, 
men gerne vil afklare og 
udvikle dit ledertalent

Af Malene Dreyer, mad@sl.dk

På vej mod ledelse – det er 
navnet på et forløb, der 
kvalificerer dig til at gå ind 

i en lederkarriere nu eller på et 
senere tidspunkt.  Forløbet er 
bygget op, så det giver dig viden 
om ledelsesopgaven og en afkla-
ring af, om det er noget for dig.   

Socialpædagog Regina Peder-
sen er en af dem, der har taget 

Overvejer du at blive leder?

uddannelsen. Det var egentlig 
ikke, fordi hun havde planlagt 
en lederkarriere, men da hun 
dækkede ind for en fraværende 
afdelingsleder, begyndte tanken 
at tage form:

– Ideen om at gå ledervejen 
kom med de opgaver, jeg blev 
tildelt, og i takt med, at nogen 
syntes, at jeg gjorde det godt, og 
opfordrede mig til det. Så i en 
lønforhandling bad jeg om at 
få lederuddannelse, og så fandt 
centerledelsen det her forløb, 
fortæller Regina Pedersen.

Uddannelsen strækker 
sig over ca. tre måneder og 
rummer bl.a. undervisning 
på modulet ‘Ledelse, kom-
munikation og organisation’ på 
diplom-niveau, netværk med 

andre deltagere på forløbet og 
en tilknyttet erfaren leder som 
mentor. 

Regina Pedersen kan bestemt 
anbefale uddannelsen:

– Hvis man ønsker at gå 
ledervejen og prøve uddannel-
sen af, så er det en rigtig god ide. 
Man får bundet teori og praksis 
sammen, og så møder man 
andre mennesker – også fra helt 
andre områder end det social-
pædagogiske, hvor det viser sig, 
at man alligevel har meget til 
fælles på tværs.

For Regina Pedersen bliver 
lederdrømmen nu en realitet, 
for efter sommerferien starter 
hun i et nyt job som afdelings-
leder på Sedenhuse i Odense 
Kommune:

– For mig var det ikke vigtigt 
at blive leder for enhver pris, 
men at blive det det rigtige sted. 
Der er flere grunde til, at jeg har 
fået jobbet, men selvfølgelig 
har det også rustet mig at have 
uddannelsesforløbet i ryggen. 
Jeg brugte fx den coachingsam-
tale, som er en del af forløbet, 
til forberedelse til jobsamtalen, 
og det var meget givtigt, siger 
Regina Pedersen.  n

OAO og FTF udbyder uddannel-
sen i samarbejde med UC Me-
tropol i København. Studiestart 
er sidst i september og prisen er 
13.500 kr. for hele forløbet. For 
yderligere information se oao.
dk eller kontakt Dorthe Storm 
Meier dsm@oao.dk

KARRIERE
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 NOTER

Bedre samarbejde i psykiatrien
Nu skal samarbejdet mellem psykiatrien og bostederne styrkes 
i Syddanmark. I et nyt projekt skal Psykiatrien i Region Syddan-
mark og de socialpsykiatriske bosteder fremover samarbejde tæt-
tere. Målet er færre genindlæggelser, mindre tvang, mindre vold 
og større effekt af den psykiatriske behandling. Som led i projektet 
skal det sundhedsfaglige personale i behandlingspsykiatrien under-
vise de kommunale kolleger, så fagligheden styrkes og kvaliteten 
af tilbuddene for beboerne øges. Projektet er tildelt 11,7 mio. kr. fra 
satspuljen. Desuden er der afsat 1,7 mio. kr. til tværgående under-
visning af medarbejdere, der arbejder med borgere med dobbelt-
diagnoser, så personalet i de kommunale og regionale tilbud bliver 
bedre til at benytte samme sprog og tilgængelig viden. 

mad

28 nye frikommuneforsøg
Nye midlertidige boliger til unge hjemløse. Deleboliger for en-
lige mødre. Og færre krav om lægeattester for særlige grup-
per af ledige. Det er nogle af de i alt 28 forsøg, som regeringen 
vil give frikommuner grønt lys til at forsøge sig med. Til efteråret 
skal Folketinget så tage stilling til forsøgene, som – hvis de bliver 
vedtaget – kan gå i gang 1. januar 2018. 1. november er der en ny 
runde med ansøgningsfrist for konkrete forsøg, som frikommu-
nerne eventuelt kan prøve af. 

mrk

Lær for livet gør en forskel
Ja, jeg er blevet bedre i skolen af at være med i projekt Lær for livet. 
Og ja, jeg har lært ting, der gør, at jeg tror, at jeg kan få en uddan-
nelse. Sådan siger to ud af tre af anbragte børn, der har deltaget 
i Egmont-Fondens projekt ‘Lær for livet’, der skal styrke anbragte 
børns skolearbejde, uddannelse og trivsel gennem mentorordnin-
ger og læringscamps. Spørgeundersøgelsen er lavet af Epinion og 
bygger på svar fra 170 børn. Otte ud af ti fortæller endvidere, at de 
har fået nye venner af at være med i Lær for livet.  

mrk

Ingen stemmeret hvis man har værge
Udviklingshæmmede, der har en værge, må fortsat ikke stemme 
ved folketingsvalgene. Det står klart, efter at fire borgere med 
udviklingshæmning i slutningen af juni tabte en sag ved Østre 
Landsret. De fire har alle en værge til at varetage deres økonomi-
ske sager, og dermed er de i retlig forstand umyndiggjort, og det 
betyder ifølge Grundloven, at de mister stemmeretten ved folke-
tingsvalgene. De fire borgere havde anlagt sagen mod staten for at 
få ændret på reglerne, der rammer ca. 2.000 danskere, og Institut 
for Menneskerettigheder, der har bistået dem med sagen, er klar 
til at føre sagen videre til Højesteret og i sidste ende videre til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Reglen gælder kun ved 
folketingsvalg – de berørte må godt stemme til kommunal-, regi-
onsråds- og Europa-Parlamentsvalg. 

mrk

Rettelse
I sidste nummer af Socialpædagogen blev centerleder Lars Ravn 
i artiklen ‘Festivalglæde og høj faglighed’ ved en fejl præsenteret 
som pensionist. Han er dog stadig leder af  VASAC i Odsherred. Re-
daktionen beklager fejlen.

red.

Vordingborg Kommune 
modregnede en sygedag-
pengefejl i en sygemeldt 
socialpædagogs løn. Det 
var ulovligt, og den syge-
meldte medarbejder skal 
nu have pengene tilbage, 
fastslår ny og principiel 
dom i sagen, som Social-
pædagogerne har ført på 
vegne af et medlem

Af Marie Dissing Sandahl, mds@sl.dk

Da Vordingborg Kommune 
ikke kunne få sygedagpen-
gerefusion for en syge-

meldt medarbejder, forsøgte 
de at sende regningen videre til 
den sygemeldte socialpædagog 
ved at trække beløbet fra hen-
des løn. Men det er ulovligt. Det 
fastslår en ny og principiel dom 
fra Retten i Nykøbing Falster. 

Afgørelsen glæder Benny 
Andersen, forbundsformand for 
Socialpædagogerne, der har rejst 
sagen på vegne af medlemmet.

– Det er vigtigt, at der bliver 
sat en tyk streg under, at arbejds-
giverne ikke skal kunne mod-
regne i den overenskomstsikrede 
løn under sygdom, fordi man 
mister sygedagpengene. Det er 
godt for det konkrete medlem, 
men også en god beskyttelse for 
alle andre lønmodtagere, der kan 
komme i samme situation, hvor 
man ofte er ekstra sårbar, siger 
Benny Andersen.

Sagen opstod, da den 
sygemeldte socialpædagog ikke 
inden for fristen fik udfyldt et 
sygedagpengedokument, der 

PRINCIPDOM

Chefen må ikke 
skære i syges løn

lå i e-Boks. Derved mistede 
medlemmet sin ret til sygedag-
penge, og som konsekvens fik 
Vordingborg Kommune ikke 
sygedagpenge fra staten som 
refusion. Kommunen – der altså 
også var kvindens arbejdsgiver 
– modregnede den manglende 
refusion i socialpædagogens 
løn, hvilket ifølge domme altså 
ikke var i orden.

Betydning for andre
Konkret betyder dommen, at 
den berørte socialpædagog får 
de knap 23.000 kr. tilbage, som 
arbejdsgiveren ulovligt havde 
modregnet i lønnen.

Den principielle dom kan 
komme andre sygemeldte 
lønmodtagere til gavn, vurderer 
Maria Rasmussen, der som 
advokat i LO har ført sagen på 
vegne af Socialpædagogerne. 

Nu står det nemlig klart, at 
sygedagpenge udelukkende 
er et mellemværende mel-
lem den syge lønmodtager og 
kommunen. Den mistede ret 
til sygedagpenge har altså ikke 
indflydelse på arbejdsgiverens 
lønforpligtelse – heller ikke 
selvom kommunen i dette 
tilfælde både er arbejdsgiver og 
udbetaler af sygedagpenge.

– Det har i lang tid været 
arbejdsgivernes opfattelse, at de 
havde ret til at modregne i den 
sygemeldtes løn, hvis arbejds-
giver mistede retten til refusion. 
Nu er det slået fast, at sådan 
forholder det sig altså ikke, siger 
Maria Rasmussen.

Vordingborg Kommune 
ønsker ikke at kommentere 
dommen eller svare på, om de 
ønsker at anke. KL har heller 
ingen kommentarer.  n
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Færre udsatte unge 
kommer i gang med en 
ungdomsuddannelse, 
men ellers går det på 
flere punkter fremad i 
forhold til regeringens 
sociale mål. Det viser 
den årlige socialpoliti-
ske redegørelse

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

Langsomt frem og lidt til-
bage. Sådan er det over-
ordnede billede, når man 

kigger på de sociale mål, som 
regeringen sidste år satte op for 
sig selv. 

Dengang var planen at måle 
udviklingen på 10 forskellige 
mål, og nu viser den første 

SOCIALPOLITIK

Status på sociale mål varierer

status, at det er gået frem i 
forhold til seks af dem. For de 
resterende fire er det enten 
status quo, tilbagegang eller de 
er endnu ikke målbare. Det viser 
den Socialpolitiske redegørelse, 
der fra 2016 er indført som en 
årlig tilbagerapportering til 
Folketinget om udviklingen på 
det sociale område.

Fremskridtene bliver vel 
modtaget hos børne- og social-
minister Mai Mercado (K), der 
siger: 

– Antallet af udsatte er ikke 
naturgivent. Når lidt flere med 
handicap eller sociale proble-
mer kommer i uddannelse og 
beskæftigelse, når ungdoms-
kriminaliteten falder, når flere 
uden job bliver frivillige, og når 
vi så småt ser bedre resultater 
af misbrugsbehandlingen, be-
kræfter det mig i, at vi kan rykke 
noget, hvis vi holder fokus. 

Hun kan bl.a. glæde sig over, 
at antallet af udsatte unge, der 
modtager en fældende, straffe-
retlig afgørelse, er faldet fra 9 til 
8 pct., at andelen af de personer, 
der afslutter et behandlings-
forløb for stofmisbrug med en 
god eller stabiliserende effekt er 
steget fra 40 til 43 pct. og at 30 
pct. – mod tidligere 26 pct. – af 
de mennesker, der står uden for 
arbejdsmarkedet uden at være 
under uddannelse, nu er en del 
af en frivillig indsats. 

Færre udsatte i uddannelse
Til gengæld er det gået den 
forkerte vej i forhold til at få 
flere udsatte unge i gang med 
en ungdomsuddannelse. Med 
udsatte unge forstås her 18-21-
årige, der i løbet af de sidste fem 
år har modtaget en social foran-
staltning. Og hvor det tidligere 
var 51 pct., der enten var i gang 

med eller allerede havde afslut-
tet en ungdomsuddannelse, er 
det nu kun 48 pct. 

Det er heller ikke lykkedes 
at nå målet om at hæve udsatte 
børns niveau i dansk og ma-
tematik i folkeskolen – her har 
udviklingen stået i stampe. 

Socialminister Mai Mercado 
pointerer, at de sociale mål skal 
bruges til at skubbe udviklingen 
i den rigtige retning.  

– Den årlige socialpolitiske 
redegørelse er et helt nyt og 
effektivt værktøj i arbejdet for at 
reformere socialpolitikken, så 
indsatserne gør en reel forskel. 
Den giver kommunerne og 
alle os andre mulighed for at 
følge udviklingen tæt og holde 
hinanden op på resultaterne for 
borgerne, siger hun.  n

Find den socialpolitiske redegø-
relse via www.kortlink.dk/qwvs

Grov alders-
diskrimination!

Af Mari-Ann Kralund Clementsen
Kære Folketing og formand for 
Ligestillingsudvalget m.fl.

Den 3. oktober 2017 fylder jeg 
65 år. Jeg er stadig i arbejde og 
har tænkt mig at vedblive med 
det nogle år endnu. Hvor mange 
år endnu ved jeg dog ikke – p.t. 
tager jeg et år ad gangen.

Jeg er socialpædagog og kan 
rigtig godt lide mit arbejde, som 
jeg også mener, at jeg er god til. 
Jeg har i mange år arbejdet med 
sindslidende – og de sidste over 
ti år med misbrugere, der jo 
også ofte har en sindslidelse.

Der er så mange tiltag med 
diverse bonusser og præmier, 

der skal ‘fastholde ældre og 
sørge for, at de skal blive på 
arbejdsmarkedet længst muligt’. 
Alderen for at få folkepension er 
også rykket flere gange,

Men alderen for at kunne få 
understøttelse via sin a-kasse 
ved evt. ledighed er mærkvær-
digvis ikke rykket! 

Det betyder, at hvis jeg efter 
3. oktober skulle blive fyret fra 
min arbejdsplads, så kan jeg 
ikke få understøttelse, selvom 
jeg kontinuerligt har været 
medlem af a-kassen siden 
1976/1977, ‘for jeg har jo min 
folkepension, jeg kan få’.  

Jeg ønsker ikke at gå på 
folkepension endnu, da jeg 
mener at have masser af energi 
og andet at give af. Jeg skal nok 

selv bestemme, hvornår jeg vil 
på pension. Jeg har heller ikke 
gjort brug af min efterløn. Netop 
i dag har jeg ansøgt om at få 
opsat/udsat både folkepension 
og ATP-pension, da jeg vil vente 
med at gøre brug af dem. 

Nu er det så, at jeg spørger: 
Hvorfor er jeg ikke mere lige 
så god eller lige så meget værd 
som mine kolleger, der er under 
65 år? Hvorfor har jeg ikke 
samme rettigheder, når det dre-
jer sig om at få understøttelse, 
hvis det skulle blive nødven-
digt? Det er da diskrimination, 
så det batter!  

Jeg har gjort alt det ‘rigtige’, 
som politikerne siger, nemlig 
blevet længere på arbejdsmar-
kedet, men har på den anden 

side heller ikke samme rettighe-
der, fordi jeg fylder 65 år om ca. 
tre måneder. 

Hvorfor er der ikke for længst 
blevet gjort noget ved dette 
‘problem’? Når alderen for folke-
pension rykkes, så skal alderen 
for at modtage understøttelse 
selvfølgelig også rykkes. Ellers 
er der jo tale om grov alders-
diskrimination.

Så se dog at komme i gang, 
kære politikere! Og det kan ikke 
gå stærkt nok, hvis jeg også skal 
nå at komme i betragtning! 

Jeg er vidende om, at for-
skellige interesseorganisationer 
har arbejdet på denne logiske 
og retfærdige ændring af loven 
gennem flere år, men ikke 
politikerne…  n

 LÆSERBREV
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 SYNSPUNKT

Vi må være bevidste om, 
at vi på mange måder 
sidder med borgerens liv 
i hænderne, når vi doku-
menterer. Hvad, hvordan 
og hvorfra vi skriver er 
derfor bestemt ikke lige-
gyldigt – det har effekter 
på borgeren

Af Jesper Ibsen Larsen

Dokumentation bliver 
mere og mere en del af 
den pædagogiske verden. 

Ikke som en del af behandlin-
gen, nej, udelukkende som en 
del af et politisk-økonomisk for-
hold. Dette, synes jeg, er yderst 
problematisk.

Vi dokumenterer i dag for at 
‘bevise’, hvad vi gør, og at det, vi 
gør, virker – vi dokumenterer i et 
økonomisk øjemed. Borgerne, 
som det hele handler om, er sat 
på sidelinjen, uden at der bliver 
taget hensyn til dem. 

Vi skal i den pædagogiske 
verden have øje for de effekter, 
vores handlinger og ord har. 
Dette gælder måske særligt do-
kumentation, fordi det skrevne 
ord bliver ophøjet til en genera-
liseret viden. 

Dokumentationens effekt 
på borgerne og dens betydning 

for borgeren er en alvorlig sag 
– beskrivelser har identitets-
formende effekter. Kaaber og 
Westmark skriver, at ‘enhver 
beskrivelse er en historisering 
af en lille del af et menneskes 
liv, og det får betydning for det 
menneske, som er i centrum for 
beskrivelsen’ (Kaaber & West-
mark i Holmgren, 2011:199). 

Dokumentationspraksis
I den pædagogiske praksis eksi-
sterer der forskellige dokumen-
tationsformer og mange forskel-
lige afsendere og modtagere: Vi 
dokumenterer internt til kol-
legaer, lærere og socialrådgi-
vere. Eksternt dokumenterer vi 
fx til samarbejdspartnere såsom 
socialrådgivere i kommunen og 
psykiatriske afdelinger. 

Ligeledes er der flere forskel-
lige formål med dokumenta-
tionen. Dels er der dagbøgerne, 
hvor der bliver informeret om 
dagen til kollegaer, dels som 
afsæt til pædagogisk arbejde, 
dels er der de halvårlige status-
oplæg på de unge – og endelig 
for at dokumentere, at der bliver 
ydet et stykke arbejde på insti-
tutionen. Ligeledes modtager 
døgninstitutioner dokumenta-
tion fra kommunerne i form af 
bestillinger eller handleplaner. 

Pædagogerne bruger 
dagbøgerne til at kommunikere 
med. De beskriver i korte træk, 
hvad de enkelte unge har lavet i 

løbet af dagen – konflikter bliver 
ofte beskrevet lidt grundigere. 
Ligeledes bliver handlinger 
og opførsler, som matcher 
pædagogernes fortællinger om 
den unges problemstillinger, 
beskrevet lidt grundigere. På 
den måde klæder pædagogerne 
de næste kolleger på til den vagt, 
de møder ind til. 

Institutionsomsorg
Ovenstående dokumentation 
giver langt hen ad vejen god 
mening. Der, hvor jeg ser pro-
blemstillingerne opstå, er, når 
pædagogerne ikke har øje for 
personerne, de skriver om, og 
hvilke effekter det, de så skriver, 
kan have på personerne.

I de senere år er der væltet en 
bølge af, hvad jeg her vil kalde 
en virksomhedsdiskurs ind over 
det pædagogiske område. Dette 
har medført et nyt sprogbrug, 
hvor ord som benchmarking, 
evidens, resultater, bestillinger 
og lignende dukker op. Dette 
har også medført et mere 
diagnostisk sprogbrug, som jeg 
ellers har oplevet har været lagt 
på hylden i flere år. 

I øjeblikket er der stor fokus 
på, at indsatsen skal være synlig, 
så det kan dokumenteres, at den 
betalende instans får det, den 
betaler for – prisen, for at en 
borger bor på døgninstitution, 
skal matche den indsats, der 
bliver gjort på institutionen. 

Dokumentation er 
en alvorlig sag

Synspunkter
Bringes efter en redaktionel 

vur dering. Synspunkter må højst 

fylde 8.000 anslag.

Læserbreve
Socialpædagogen er forpligtet til 

at optage læserbreve fra medlem-

mer. De må  højst fylde 2.000 

anslag. Læser breve med injurier-

ende  indhold kan afvises.

Læserbreve og synspunkter, der 

bringes i bladet, offentliggøres 

også på internettet.

Læserbreve og synspunkter 

sendes til nyhedsrum@sl.dk
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Når en borger bliver anbragt 
på en døgninstitution, bliver 
der udarbejdet en kommunal 
handleplan. Den kommunale 
handleplan beskriver grundlaget 
for den indsats over for bor-
gerne, de ønsker at betale for. 
Kommunerne, som er leveran-
dørerne, sender en ‘bestilling’ til 
institutionen, som institutionen 
skal udføre. 

Det afgørende for dokumen-
tation er, at den viser effekten 
og sætter resultaterne ind i 
en økonomisk sammenhæng. 
Dokumentationen skal vise, 
at indsatsen, der bliver udført, 
matcher (eller endda overgår) 
de ressourcer, som kommunen 
betaler. Kvaliteten af behand-
lingsarbejdet på institutionerne 
bliver derved vurderet ud fra, 
om man kan genkende de sam-
fundsmæssige forventninger i 
institutionens arbejde (Järvinen 
& Mik-Meyer, 2013).

Magtfulde ord
Inden for denne økonomiske 
ramme eksisterer der (stadig-
væk) en diskurs for ‘professio-
nel’ dokumentation, som siger, 
at sprog er et neutralt medium, 
som ufiltreret formidler verden. 
I den diskurs beskriver man 
indsatsen, effekten og borge-
ren, som borgeren er. Borgeren 
bliver oftest beskrevet i punkt-
form. En pædagogisk konsulent 
udtrykte det på denne måde: ‘Vi 
skal have penge ind, derfor er 
excel-sprog et vilkår’. 

Grundtvig sagde, at ordet 
skaber, hvad det nævner.

Sproget skaber noget – det 
er ikke uskyldigt, men magt-
fuldt. Ifølge Foucault er magt 
produktiv, og derfor producerer 
vi noget, når vi bruger sproget 
(Heede, 2012:41). Gennem spro-
get kommer vi altså til at tænke 
og skabe et perspektiv. Sproget 
aftegner vores verden. 

Dette gør dokumentationen 
til en alvorlig sag, hvis man 
følger det narrative perspektiv, 
som ligger i tråd med social-
konstruktivismen og poststruk-
turalisternes syn på identitet. 
Vores identitet bliver opbygget 
af mange stemmer. Den, vi er, 
handler om de fortællinger, som 
ligger rundt om os. Vi bliver 
formet af de mennesker, som er 
omkring os. 

Den franske filosof Poul Ri-
ceur siger, at vi skabes i omvejen 
af den anden. ‘Den anden’ kan 
også være skrevne dokumen-
ter, som dermed er med til at 
fortælle, hvem personen er og 
bliver en form for identitetspa-
pir for borgeren. 

Altid fra et perspektiv
Vi må derfor være bevidste om, 
at vi på mange måder sidder 
med borgerens liv i hænderne, 
når vi dokumenterer. Hvad, 
hvordan og hvorfra vi skriver er 
derfor bestemt ikke ligegyldigt – 
det har effekter på borgeren. Det 
får betydning for personen og 
personens handlemuligheder. 

Vi må derfor være bevidste 
om, at vores dokumentation er 
et valg – vi vælger det, vi skriver, 
ud af mange andre mulige valg. 

Westmark og Kaaber skri-
ver, at enhver beskrivelse 
har et forliv og altid vil få et 
efterliv (Kaaber & Westmark i 
Holmgren, 2011: 201-202). Vi 

dokumenterer altid ud fra en 
forhistorie. Det betyder altså, at 
vi ser fra et perspektiv. 

Det er i et narrativt perspek-
tiv ikke muligt at lave en objek-
tiv beskrivelse eller en neutral 
observation. Perspektivet kunne 
have været anderledes og vi ville 
derfor have set og skrevet noget 
andet.

Alligevel ser man i den 
pædagogiske dokumentations 
verden sproget som et neutralt 
medium, der ufiltreret kan 
gengive verden. Det bliver for-
ventet, at pædagogerne skriver 
dokumentationen, så den kan 
kopieres fra den ene kontekst 
til den anden. Eksempelvis skal 
dokumentationen i dagbøgerne 
kunne kopieres over i statusrap-
porterne, som bliver afsæt for 
de professionelles arbejde – og 
ikke mindst den økonomiske 
forhandling angående kom-
munernes betaling for at have 
borgerne boende på institutio-
nen.

Pædagogerne skal med deres 
excel-sprog vise, at personen 
hører til i den eller den takst og 
have øje for, at der er 100.000 
kroners forskel mellem de 
forskellige takster. 

Derfor bliver fokus i do-
kumentationen institutionen 
og de professionelle omkring 
borgeren. Dokumentationen 
bliver et redskab til en form for 
institutionsomsorg, hvor vi i høj 

grad dokumenterer for at sikre 
institutionens rammer. 

Andre beskrivelser
Men vi må forholde os til, at der 
ikke findes nogle endegyldige 
sandheder, som kan koges ned 
i et excel-sprog. Vi må i vores 
dokumentation have for øje, at 
mennesker er multihistorielle 
og komplekse – og at sandheden 
ikke eksisterer derude, men er et 
perspektiv, vi skaber ud fra for-
skellige livsformer (Fogh Jensen, 
2013: 139). 

Derfor er det vigtigt, at vi i 
dokumentationen understreger, 
at det ikke er en objektiv sand-
hed eller beskrivelse, men vores 
vurderinger. På den måde gør vi 
plads til andre beskrivelser og 
har øje for, at dokumenter ikke 
er uskyldige beskrivelser.

Det økonomiske perspektiv 
er selvfølgelig en uundgåelig 
præmis – ikke mindst i dag, hvor 
kommunerne og den offentlige 
sektor er økonomisk presset. 
Det skal selvfølgelig anerkendes 
og er en alvorlig sag. 

Men ofte ender vores doku-
mentation dermed med at være 
utrolig dårligt oplysende om de 
borgere, det handler om. Bor-
gerne og de pårørende får ikke et 
grundigt indblik i borgerens liv. 
Dokumentationen er i langt hø-
jere grad designet til at vurdere 
betalingerne til institutionerne. 

Den narrative tilgang tilby-
der nogle greb til dokumenta-
tion, som er anvendelige, hvis 
man ønsker både at tage højde 
for økonomiske perspektiv og 
for borgeren, man dokumente-
rer om.  n

Jesper Ibsen Laursen blev ud-
dannet pædagog i 2008 og i 2012 
pædagogisk antropolog fra DPU. 
Han har skrevet en lidt længere 
opgave om emnet – find den på 
www.narrativ-refleksion.dk

Vi må forholde os til, at der ikke findes 
nogen endegyldige sandheder, som 

kan koges ned i et excel-sprog. Vi må 
i vores dokumentation have for øje, 
at mennesker er multihistorielle og 

komplekse



3 0 S O C I A L PÆ D A G O G E NN R .  1 0   2 8 .  J U L I  2 0 1 7

 KREDSNYT & KALENDER

1. september på www.sl.dk/lillebælt, 
 lillebaelt@sl.dk eller tlf. 7248 6400. 

Seniortur til Søby 
 Brunkulsmuseum 

14. september 8.30 – 17.00 
Søby Brunkulsmuseum, Herning. 
Bussen starter kl. 8.30 i Odense 
og vil være tilbage igen i Odense 
omkring kl. 17.00. Pris: 200 kr. for 
medlemmer og 350 kr. for ikke-med-
lemmer. I prisen er der morgenbrød, 
entre, frokost og kaffe. Der er vil 
være opsamling i Odense, Middelfart, 
Fredericia og Vejle. Afgangstider vil 
kunne oplyses hos Didde. Tilmelding 
senest den 10. september til Didde 
Lyneborg, tlf. 3091 3490, diddelyne-
borg@live.dk, www.sl.dk/lillebælt, 
 lillebaelt@sl.dk eller tlf. 7248 6400.

MIDT- OG VESTJYLLAND

OK 2018-møder

Socialpædagogerne Kreds Midt- og 
Vestjylland afholder følgende debat-
møder for medlemmer: 

Holstebro Kommune
15. august kl. 15.30 på Kafferisteriet, 
Skivevej 7, Holstebro.

Silkeborg Kommune
23. august kl. 16.00-18.00 på Frydens-
lund, Grønnegade 10-12, Silkeborg

Ringkøbing-Skjern Kommune
30. august kl. 16.30-18.00, Drosselvej 
9, Skjern

Skive Kommune
5. september kl. 16.30 på Skovly, 
 Violvej 2A, Skive

Viborg Kommune
12. september kl. 16.00 på STU Vi-
borg, Klostermarken 16, Viborg

Lemvig Kommune
12. september kl. 17.00 på Center for 
Sociale tilbud, Vasen 14, Lemvig

Arbejdslivets acceleration 

21. august kl. 16.30 – 19.00 
Hotel Eyde, Mindegade 2, 7400 Her-
ning. Hvorfor er det så svært at få 
styr på tiden i det moderne arbejds-
liv? Hvordan håndterer vi tidskon-
flikter i arbejdet? Og hvordan kan vi 
bruge tiden som indsats mod psykisk 
nedslidning? Oplægget sætter fokus 
på forholdet mellem arbejdstid, ko-

LILLEBÆLT

Få styr på din løn 

23. august kl. 10.00 – 11.00 
På dette webinar vil vi gennemgå, 
hvordan man læser sin lønseddel 
samt hvordan man bruger lønbereg-
neren, der er et værktøj til beregning 
af løn – fx ved ændringer i timetal 
eller tillæg. Tilmelding senest den 
15. august på www.sl.dk/lillebælt, 
 lillebaelt@sl.dk eller tlf. 7248 6400. 

Medlemsmøde om OK 2018 

5. september kl. 16.00 – 19.00 
Kredskontoret, Danmarksgade 16, 
5000 Odense C. Forbundsformand 
Benny Andersen kommer og infor-
merer og går gerne i dialog med dig 
som medlem om Socialpædagoger-
nes kommende overenskomst. Så 
kom og gør din indflydelse gældende 
og mød forbundsformanden og få en 
informativ aften. Tilmelding senest 
31. august på www.sl.dk/lillebælt, 
 lillebaelt@sl.dk eller tlf. 7248 6400. 

Medlemsmøde om OK 2018 

6. september kl. 16.30 – 19.00 
Bygningen, Ved Anlægget 14, 7100 
Vejle. Forbundsnæstformand Verne 
Pedersen kommer og informerer 
og går gerne i dialog med dig som 
medlem om Socialpædagogernes 
kommende overenskomst. Så kom 
og gør din indflydelse gældende og 
mød forbundsformanden og få en in-
formativ aften. Tilmelding senest den 

ordinering og planlægning af tiden, 
intensitet i arbejdet og tidskonflik-
ter. Tilmelding senest den 13. august 
til midtogvestjylland@sl.dk eller på 
www.sl.dk/midtogvestjylland 

Familieplejernes dag og 
årsmøde 

11. september kl. 09.00 
Kredskontoret, Birk Centerpark 4, 
Herning. Vi har i år inviteret aut. psy-
kolog Flemming Zuschlag Christian-
sen. Flemming vil fortælle om sine 
25 års erfaring som plejefar. Efter 
foredrag og frokost fortsættes med 
årsmødet. Tilmelding senest 4. sep-
tember til midtogvestjylland@sl.dk 
eller på www.sl.dk/midtogvestjylland 

Seniorudvalgets 
 sensommertur 

19. september kl. 09.00 
Afgang fra markedspladsen, Møl-
legade 1, Herning. Turen er med bus 
og går til Den gamle by i Aarhus. 
Vi besøger først det meget omtalte 
Væksthus i Botanisk Have. Vi fort-
sætter med en guidet rundvisning 
i 1974-bydelen og efterfølgende er 
der tid på egen hånd. Vi forventer at 
være tilbage i Herning ca. kl. 18.00. 
Tilmelding senest den 12. september 
på www.sl.dk/midtogvestjylland eller 
på tlf. 7248 6200.

Et menneskeligt netværk 

21. september kl. 16.30 – 19.30 
Hotel Eyde, Mindegade 2, 7400 Her-
ning. Medlemsmøde med socialpæ-
dagog Olivia Stokholm og forbunds-
formand Benny Andersen. Efter de 
to oplæg vil der være debat med del-
tagelse af lokal kommunalpolitiker. 
Tilmelding senest den 14. september 
til midtogvestjylland@sl.dk eller på 
www.sl.dk/midtogvestjylland 

MIDTSJÆLLAND

Temadag om selvkontrol 

24. august kl. 18.00 – 21.30 
Kredskontoret, Nørregade 8, 4100 
Ringsted. Rune Kappel vil holde op-
læg om: Hvad er selvkontrol? Hvor-
for er selvkontrol vigtig? Hvordan 
udvikles selvkontrol? Hvordan tester 
og undersøger man selvkontrol? 
Hvordan kan man træne og arbejde 
pædagogisk med selvkontrol? Til-
melding senest den 22. august på 
www.sl.dk/midtsjælland 

Bjørn Wiinblads hus og 
Frilandsmusset 

6. september 
Se de forskellige opsamlingssteder 
og -tider på www.sl.dk/midtsjælland 
Turen starter med en rundvisning i 
det ‘Blå hus’, som Bjørn Wiinblad bo-
ede i til sin død. Efter frokost er der 
afsat to timer til på egen hånd at gå 
rundt på Frilandsmuseet. Prisen er 
kr. 350,- for medlemmer og kr. 400,- 
for ikke-medlemmer – inkl. bus, fro-
kost og eftermiddagskaffe. Tilmel-
ding senest 30. juli til midtsjaelland@
sl.dk – husk at skrive opsamlingssted 

NORDJYLLAND

Sommertid på 
 kredskontoret 

Faglig afdeling er åbent alle hverdage 
kl. 09-12 i uge 27 til 31 (inkl.) I dette 
tidsrum er der åbent for telefoniske 
og personlige henvendelser. Der kan 
laves aftaler om personlige møder 
uden for åbningstiden. 

OK 2018-møder 

Socialpædagogerne Nordjylland 
afholder følgende debatmøder for 
medlemmer: 23. august kl. 17.00 på 
Kredskontoret, Skansevej 90B, 9400 
Nørresundby. 28. august kl. 17.00 på 
Hotel Vildsund Strand, Ved Stran-
den 2, 7700 Thisted. 4. september kl. 
17.00 på Hotel Tannishus, Tannis-
bugtvej 123, Tversted, 9881 Bindslev. 
Tilmelding senest dagen før mødet 
på www.sl.dk/nordjylland 

Sommerudflugt til 
 Mariager og omegn 

26. augugst kl. 8.45 – 18.00 
Vi mødes på kredskontoret, Skan-
sevej 90B, 9400 Nørresundby. Glæd 
dig til en tur med oplevelser for både 
børn og voksne, nyd sejlturen og 
evt. en is i Mariager by. Se mere og 
tilmeld dig senest den 14. august på 
www.sl.dk/nordjylland – husk antal 
deltagere, navn og cpr.nr. 

Familieplejernes dag og 
årsmøde – livsglæde og 
arbejdsglæde 

1. september kl. 9.00 – 13.00 
Kredskontoret, Skansevej 90B, 9400 
Nørresundby. I år har vi inviteret Ka-
rin Torp, kendt af mange familieple-
jere rundt i landet, som med indsigt 

DELTAG I SOCIALPÆDAGOGENS

FACEBOOK-GRUPPE
ET RUM FOR FAGLIG REFLEKSION
OG ERFARINGSUDVEKSLING

SL.DK/FACEBOOK
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og humor bidrager til forståelse for 
de udfordringer, man oplever som 
familieplejer. Se mere og tilmeld dig 
senest den 25. august på www.sl.dk/
nordjylland 

Fagligt medlemsmøde med 
Henrik Lund 

12. september kl. 16.00 – 18.30 
Kimbrer Kroen, Markedsvej 8, Aars. 
En temaeftermiddag med Henrik 
Lund. Se mere og tilmeld dig senest 
29. august på www.sl.dk/nordjylland

Kom og mød Venligboerne! 

3. oktober kl. 19.30 – 21.30 
Kredskontoret, Skansevej 90B, 
9400 Nørresundby. Et oplæg om det 
 frivillige arbejde, som Venligboerne 
gør generelt. Se mere og tilmeld dig 
senest den 26. september på hjem-
mesiden: www.sl.dk/nordjylland 

Pædagogisk medlemsmøde 
for familieplejere

8. november kl. 9.00 – 12.00 
Hotel Søparken, Søparken 1, Aaby-
bro. Foredrag med Lola Jensen om 
udfordringer i familien – i familier 
med udfordringer. Som familieple-
jer er man både almindeligt familie-
medlem med alt, hvad dertil hører af 
hverdagsudfordringer – og samtidig 
professionel, hvor arbejdet med og i 
familien er udgangspunktet. Tag din 
mand/kone under armen og vær med 
til en sjov og inspirerende formiddag. 
Læs mere og tilmeld dig senest 25. 
oktober på www.sl.dk/nordjylland 

NORDSJÆLLAND

Familieplejernes dag 

1. september kl. 10.00 – 13.00 
Kredskontoret, Hejrevej 43, Køben-
havn NV. Psykolog Line Albèr holder 
oplæg om omsorgssvigtede og trau-
matiserede børn og unge, som ofte 
har en skrøbelig mentaliseringsevne, 
men mentalisering kan læres. Tag 
gerne en gæst med. Frokost efter mø-
det, som holdes sammen med Kreds 
Storkøbenhavn. Tilmelding senest 
18.august til info-nordsjaelland@sl.dk 

Et opgør med dårligt   ar-
bejdsmiljø og stress 

1. november kl. 16.00 – 19.00 
UCC, Carlsbergvej 14, Hillerød. I 
forbindelse med kommunalvalget 
har kredsen inviteret forfatter Nadja 
U. Prætorius til at give sit bud på 
et opgør med konkurrencestatens 
markedsgørelse af mennesker og 
menneskelige relationer indenfor 
social-og sundshedsområdet og i ud-
dannelsessystemet. Efter oplægget 
vil der være debat med kommende/
nuværende kommunal og regions-
politikere. Tilmelding senest den 30. 
oktober til nordsjaelland@.sl.dk eller 
på www.sl.dk/nordsjælland 

STORKØBENHAVN

Familieplejernes dag 

1. september kl. 9.00 – 13.00 
Kredskontoret, Hejrevej 43, 2400 Kø-
benhavn NV. Årsmøde med valg til 
familieplejeudvalget. Derefter oplæg 
ved autoriseret psykolog Line Albér: 
Omsorgssvigtede og traumatiserede 
børn og unge har ofte en skrøbelig 
mentaliseringsevne, men mentalise-
ring kan læres! Du må gerne ta’ en 
gæst med. Efter mødet er der fro-
kost. Tilmelding senest 18. august på 
mail til storkoebenhavn@sl.dk 

Besøg på Vestre  
Kirkegård for seniorer

21. september kl. 10.15 – 12.00 
Vestre Kirkegård. Mødested: hoved-
indgangen, Vestre Kirkegårds Allé. 
Kirkegårdsvejleder Stine Helweg vil 
stå for en rundvisning – specielt ar-
rangeret for os. Turen koster 125 
kr. Efter rundvisningen nyder vi en 
frokost på Mæt Café, Valgårdsvej 8 i 
Valby. Tilmelding senest den 7. sep-
tember ved indbetaling til konto nr. 
5332 0000 2444 91.

STORSTRØM

Medlemsmøde om OK 2018

16. august kl. 13:00 – 16:00
2. forbundsnæstformand Verne Pe-
dersen kommer og fortæller om tan-
kerne omkring OK 2018 og hvordan 
forløbet ser ud. Mød op og bidrag til, 
hvad du synes, der skal prioriteres. Vi 
håber på stor tilslutning, så vi får rig-
tig mange ideer til arbejdet. Se mere 
og tilmeld dig senest den 11. august 
på www.sl.dk/storstrøm

Medlemsmøde om 
 dobbeltdiagnoser  

29. august kl. 17.00 – 20.30 
Kredskontoret, Kæpgårdsvej 2 a, 
4840 Nr. Alslev. Oplæg af psykolog 
Jens Einar Hansen, specialist i psy-
koterapi, ph.d. specialpsykolog-kan-
didat i psykiatri, misbrugskonsulent 
og foredragsholder Diana Turell, der 
selv har dobbeltdiagnoser. Hvordan 
opfattes dobbeltdiagnoser blandt 
de fagligt professionelle, og hvor-
dan opfattes dobbeltdiagnosen af det 
enkelte menneske? Læs mere og 
tilmeld dig senest den 22 august på 
www.sl.dk/storstrøm 

Voksenansvarsloven  
for familieplejere

2. november kl. 9.30 – 12.30 
Kredskontoret, Kæpgårdsvej 2A, 4840 
Nr. Alslev. Voksenansvarsloven trådte 
i kraft 1. januar 2017 og erstatter det 
tidligere magtanvendelsescirkulære. 
Plejefamilier er som noget helt nyt 
omfattet af dele af den nye lov. Wen-
che Svensson fortæller, hvad der er 
gældende, krydret med forskellige 
indspark fra praksis. Se program og 
tilmeld dig senest den 26. oktober på 
www.sl.dk/storstrøm 

Medlemsmøde om 
 voksenansvarsloven 

2. november kl. 13.30 – 16.30 
Kredskontoret, Kæpgårdsvej 2A, 4840 
Nr. Alslev. Voksenansvarsloven trådte 
i kraft 1. januar 2017 og erstatter det 
tidligere magtanvendelsescirkulære. 
Wenche Svensson fortæller, hvad der 
er gældende, krydret med forskellige 
indspark fra praksis. Se program og 
tilmeld dig senest den 26. oktober på 
www.sl.dk/storstrøm 

Cafémøder for familie-
plejere i Guldborgsund og 
Vordingborg Kommune 

Første tirsdag i hver måned kl. 9.30 
– 12.00. Kredskontoret, Kæpgårds-
vej 2C, Nr. Alslev. Kom og mød andre 
familieplejere. Du behøver ikke at 
tilmelde dig. Vi sørger for kaffe og te. 
Se mere på www.sl.dk/storstrøm

Cafémøder for familie-
plejere i Lolland Kommune 

FOA’s lokaler, Rødbyvej 71, Nakskov. 
Første tirsdag i hver måned, undta-
gen januar, juli og august kl. 9.30 – 

13.00. Kom og mød andre familieple-
jere og vær med til at debattere og få 
faglige input. Tilmelding ikke nødven-
dig. Kredsen giver kaffe – medbring 
evt. brød selv. Yderligere oplysninger: 
Leif Utermöhl, tlf. 2013 1566.

SYDJYLLAND

Seniorsektionen tager på 
Cafe noget Særligt

20. september kl. 11.00 – 15.00 
Lindegade 10, 6600 Vejen. Vi mødes 
til et lille foredrag om stedet, der dri-
ves af personer med psykiske lidel-
ser. Derefter er der frokost beståen-
de af tapas, drikkevarer og kaffe. Kl. 
13.30 tager vi på Vejen Kunstmuse-
um, hvor vi får en guidet rundvisning. 
Pris: 70 kr. for medlemmer og 140 kr. 
for ikke medlemmer. Læs mere og 
tilmeld dig senest den 14. august på 
www.sl.dk/sydjylland 

ØSTJYLLAND

OK 2018 

22. august kl. 16.00 – 18.00 
LO Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 
1. sal, 8000 Aarhus C. Medlemsmøde 
vedr. OK 2018. Tilmelding senest den 
15. august på www.sl.dk/østjylland 
eller på mail til oestjylland@sl.dk

Kandidater efterlyses 

Har du lyst til at påvirke det fagpoliti-
ske arbejde? Så stil op som kandidat 
til kredsbestyrelsen eller kongres-
delegationen på kredsens general-
forsamling den 10. oktober. Skriv en 
tekst senest den 22. august (maks. 
200 ord), hvor du kort præsenterer 
dig selv og motiverer dit kandidatur, 
og send den til os på oestjylland@
sl.dk. Alle kandidater vil blive præ-
senteret på www.sl.dk/østjylland 

Moesgaard Museum for 
seniormedlemmer 

21. september kl. 12 
Moesgård Allé 15, Højbjerg. Vi mødes 
ved indgangen kl. 11.45. Rundvis-
ning i udstillingen ‘Stenalderen’ og 
efterfølgende frokost i caféen. Maks. 
20 deltagere. Pris: 100 kr. inkl. fro-
kost. Bindende tilmelding senest 15. 
august på www.sl.dk/østjylland med 
indbetaling på kontonr. 5301 0255657. 
Betalingen skal mærkes ‘Moesga-
ard Museum 222’. Evt. spørgsmål til 
 bettyfruerlund@hotmail.com 
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I september og oktober 
afholdes kredsenes ordinære 
generalforsamlinger. Se 
datoen for generalforsamlin-
gen i din kreds og sæt kryds i 
kalenderen

Sydjylland

Onsdag den 13. september 
kl. 16.00 – 21.30
Indskrivning fra kl. 15.30.
Folkehjemmet, Haderslevvej 7, 
6200 Aabenraa. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Der vil være kaffe/
the og kage ved mødets start, og 
middag ca. kl. 18.00. Tilmelding se-
nest den 6. september på kredsen 
hjemmeside.
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/sydjylland

Storstrøm

Tirsdag den 31. oktober 
kl. 16.30
Indskrivning fra kl. 15.30.
Hollænderhaven, fuglebakken 
3, 4760 Vordingborg. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. Tilmelding 
senest den 24. oktober på kredsen 
hjemmeside.
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/storstrøm

Nordsjælland

Tirsdag den 19. september  
kl. 15.00 – 21.00
Indskrivning fra kl. 14.30.
Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 
Hillerød. På denne generalforsam-
ling skal der udover valg til besty-
relsen, beretning, regnskab /bud-
get også vedtages, hvad kredsen 
fremad skal arbejde med. Men vi 
skal også diskutere og udtage krav 
til OK-18, så der er al mulig grund 
til at sætte kryds i kalenderen. Til-
melding senest den 15. september 
på kredsens hjemmeside.
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/nordsjælland

 GENERALFORSAMLINGER 2017

Indkaldelse til kredsgeneralforsamlinger

Midtsjælland

Mandag den 30. oktober 
kl. 16.00 – 21.00. 
Indskrivning fra kl. 15.30.
Ringsted Kongrescenter, Nørre-
torv 55, 4100 Ringsted. Efter en 
kort velkomst kommer Fangekoret 
og underholder i en times tid. Der 
vil være en let buffet. Tilmelding til 
buffetten senest den 24. oktober på 
kredsens hjemmeside.
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/midtsjælland

Østjylland

Tirsdag den 10. oktober  
kl. 15.00 – 21.00
Indskrivning fra kl. 15.00.
LO Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 
1. sal, 8000 Aarhus C. Ekstra punkt 
på dagsordenen: Godkendelse af 
forretningsorden. Spisning fra kl. 
18.00 – 19.00. Forslag skal indsen-
des senest 10 dage før generalfor-
samlingen. Tilmelding senest den 
3. oktober på kredsens hjemmesi-
de eller på mail oestjylland@sl.dk
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/østjylland

Lillebælt

Mandag den 30. oktober  
kl. 16.00 – 21.30
Indskrivning fra kl. 15.30.
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76, 
5500 Middelfart. Gæstetaler: For-
mand LO Lizette Risgaard Middag 
ca. kl. 18.00 – 19.00. Forslag skal 
være os i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen. Tilmelding 
senest 25. oktober til lillebaelt@
sl.dk eller på tlf. 7248 6400.
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/lillebælt

Bornholm

Torsdag den 12. oktober 
kl. 17.00
Kredskontoret, Storegade 38, Røn-
ne. Der er spisning efter general-
forsamlingen kl. 19.30. Tilmelding 

senest den 10. oktober til born-
holm@sl.dk eller tlf. 7248 6650.
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/bornholm

Midt- og Vestjylland

Onsdag den 11. oktober 2017
kl. 16.00 – 21.30
Indskrivning fra kl 15.30
Hotel Eyde, Mindegade 2, Herning. 
Spisning kl. 19.00 – 20.00 – deref-
ter fortsætter generalforsamlingen. 
Dagorden pkt. 6 indkomne forslag: 
§ 11, stk. 3. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, 
skal være kredsbestyrelsen i hænde 
senest 10 dage før generalforsam-
lingens afholdelse. Forslag skal væ-
re forsynet med medlemsnummer/
medlemmets cpr.nr. og underskrift. 
Tilmelding senest den 4. oktober på 
midtogvestjylland@sl.dk
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/midtogvestjylland

Nordjylland

Mandag den 23. oktober 
kl. 15.30 til 21.00
Indskrivning fra kl. 14.30.
Vejgaard-hallen, Aalborg 
Nu sætter vi kursen for de næste år. 
Tilmelding senest den 12. oktober 
på kredsens hjemmeside.
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/nordjylland

Storkøbenhavn

Onsdag den 13. september 
kl. 16.00 – 21.30
Indskrivning fra kl. 15.30.
Herlev Medborgerhus, Herlev-
gårdsvej 18, 2730 Herlev. Læs me-
get mere på kredsens hjemmeside, 
hvor du løbende vil kunne finde nyt 
om dagsorden, opstilling og valg, 
beretning, forslag m.m. Af hensyn 
til bestilling af mad ønsker vi til-
melding til storkoebenhavn@sl.dk 
senest den 4. september, men alle 
er selvfølgelig velkomne på dagen. 
Dagsorden og mere information på 
www.sl.dk/storkøbenhavn

DELTAG I SOCIALPÆDAGOGENS

FACEBOOK-GRUPPE
ET RUM FOR FAGLIG REFLEKSION
OG ERFARINGSUDVEKSLING

SL.DK/FACEBOOK
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KREDSE

BORNHOLM

Storegade 38, 3700 Rønne
Tlf. 7248 6650 – fax 7248 6660
bornholm@sl.dk
www.sl.dk/bornholm

Åbningstid: mandag lukket,  
tirsdag-fredag 9.00-14.00.

Kredsformand: Michael Tysk-Andersen.

Jobkonsulent: 7248 6964 / 7248 6960

LILLEBÆLT

Danmarksgade 16, 5000  Odense C
Tlf. 7248 6400 – fax 7248 6450
lillebaelt@sl.dk
www.sl.dk/lillebælt

Åbningstid: mandag, tirsdag og onsdag 
9.30-15.00 (middagslukket 12.30-13.00). 
Torsdag 13.00-16.00. Fredag 9.30-13.00.

Kredsformand: Hanne Ellegaard. 
Mobil: 4086 6854. Tlf. privat: 7282 2028.

Jobkonsulent: 7248 6957 / 7248 6955

MIDT- OG VESTJYLLAND

Birk Centerpark 4, 7400 Herning
Tlf. 7248 6200 – fax 7248 6220
midtogvestjylland@sl.dk
www.sl.dk/midtogvestjylland

Telefontid: mandag 9.00-15.00, tirsdag og 
onsdag 9.00-13.00 og torsdag 12.00-16.00. 
Personligt fremmøde gerne efter aftale

Kredsformand: Peter Sandkvist. 
Mobil: 2045 2614.

Jobkonsulent: 7248 6946

MIDTSJÆLLAND

Nørregade 8, 4100 Ringsted
Tlf. 7248 6550 – Fax 7248 6570
midtsjaelland@sl.dk
www.sl.dk/midtsjælland

Åbningstid: Mandag til torsdag 9.00-15.00, 
lukket 12.00-12.30. Fredag 9.00-12.00.

Kredsformand: Jan Vium.

Jobkonsulent: 7248 6965

NORDJYLLAND

Skansevej 90B, 9400 Nørresundby
Tlf. 7248 6100 – fax 7248 6120
nordjylland@sl.dk
www.sl.dk/nordjylland

Åbningstid: Mandag, tirsdag og torsdag 
9.00-15.00 (frokostlukket 12-12.30). 
Onsdag og fredag 9.00-12.00.

Kredsformand: Peter S. Kristensen 
Tlf. privat: 9883 8700.

Jobkonsulent: 7248 6944

NORDSJÆLLAND

Østergade 6 B, 3400 Hillerød
Tlf. 7248 6600 – fax 7248 6620
nordsjaelland@sl.dk
www.sl.dk/nordsjælland

Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag 
10.00-14.00, tirsdag 10.00-17.00,  
fredag 10-12. 

Kredsformand: Karen Holte. 
Mobil: 2011 2507

Jobkonsulent: 7248 6964 / 7248 6960

STORKØBENHAVN

Hejrevej 43, 4., 2400  København NV
Tlf. 7248 6700 – fax 7248 6720
storkoebenhavn@sl.dk
www.sl.dk/storkøbenhavn

Åbningstid: Alle hverdage 9.00-12.00  
samt torsdag tillige 12.30-15.30.

Kredsformand: Lars Petersen. 
Mobil: 2217 9706.

Jobkonsulent: 7248 6964 / 7248 6960

STORSTRØM

Kæpgårdsvej 2A, 4840 Nr. Alslev
Tlf. 7248 6500 – fax 7248 6510
storstroem@sl.dk
www.sl.dk/storstrøm

Åbningstid: mandag 12.30-15.00, tirsdag 
og onsdag 9.00-12.00 og 12.30-15.00, 
torsdag 12.30-16.00, fredag 9.00-12.00 og 
12.30-14.00.

Kredsformand: Lisbeth Schou. 

Jobkonsulent: 7248 6965

SYDJYLLAND

Vestkraftgade 1, 2., 6700  Esbjerg
Tlf. 7248 6250 – fax 7248 6280
sydjylland@sl.dk
www.sl.dk/sydjylland

Åbningstid: mandag-onsdag 9.00-14.00, 
torsdag 12.00-16.00, fredag 9.00-12.00.

Bestil tid til samtale. Medlemmer i Sønder-
jylland kan også aftale møde i Rødekro.

Kredsformand: Finn Harald Rasmussen. 
Mobil: 2230 6203.

Jobkonsulent: 7248 6954

ØSTJYLLAND

Søren Frichs Vej 42 C, 8230 Åbyhøj
Tlf. 7248 6300 – fax 7248 6350
oestjylland@sl.dk
www.sl.dk/østjylland

Åbningstid: mandag-onsdag 9.00-14.00,  
 torsdag 12.00-16.00, fredag 9.00-13:00.

Kredsformand: Gert Landergren Due.

Jobkonsulent: 7248 6945

SOCIALPÆDAGOGERNES
LANDSFORBUND

Post til a-kassen, efterløns-, medlems- 
og arbejdsskadeteamet skal sendes til 
forbundshuset. Post til kredsen skal 
sendes til kredskontorets adresse.

Forbundshuset
Brolæggerstræde 9, 1211 København K
Tlf. 7248 6000 / fax 7248 6001
sl@sl.dk / www.sl.dk

Åbningstid: mandag-onsdag 9.00-15.00, 
torsdag 9.00-17.00, fredag 9.00-13.00.

Giro: vedr. kontingent: 4 02 39 51

SOCIALPÆDAGOGERNES 
A-KASSE

Ved spørgsmål om arbejdsløshed og 
dagpenge.

Hvis du ønsker at møde personligt frem på 
et af vores a-kasse-kontorer, skal du blot 
forinden ringe og aftale det med os.

Tlf. 7248 6010 / dagpenge@sl.dk

Åbningstid: mandag-onsdag 9.00-15.00, 
torsdag 9.00-17.00, fredag 9.00-13.00.

Formand Michael Madsen 
Mobil: 4093 4833

MEDLEMSTEAM

Ved spørgsmål om medlemskab, 
 kontingent og efterlønsbidrag.

Tlf. 7248 6030 / medlem@sl.dk

Åbningstid: mandag-onsdag 9.00-15.00, 
torsdag 9.00-17.00, fredag 9.00-13.00.

Du er velkommen til at ringe. Men skriv, 
hvis du vil meldes ind eller ud eller 
overflyttes. Eller hvis du har ændringer i 
navn og adresse eller ansættelsessted. 
Husk at opgive dit personnummer. 

ARBEJDSSKADETEAM

Tlf. 7248 6040
arbejdsskade@sl.dk

Åbningstid: mandag-onsdag 9.00-15.00, 
torsdag 9.00-17.00, fredag 9.00-13.00.

Se telefontider for de enkelte  konsulenter 
på www.sl.dk/arbejdsskade.

EFTERLØNSGRUPPE

Søren Frichs Vej 42 C, 8230 Åbyhøj
Tlf. 7248 6020 / fax 7248 6021
efterloen@sl.dk

Åbningstid: mandag-onsdag 9.00-15.00, 
torsdag 9.00-17.00, fredag 9.00-13.00.

JOB- OG KARRIERE-
RÅDGIVNINGEN

Telefon: 7248 6060

Åbningstid: Hver mandag kl 14-17

Gratis telefonisk rådgivning om job og 
karriere for forbundets medlemmer. 

ØVRIGE ADRESSER

FORRETNINGSUDVALG

Forbundsformand 
Benny Andersen 
Nørregade 12, 2. th, 9000 Aalborg 
Mobil: 4055 0982. Hjem: 9835 0413 
 
1. forbundsnæstformand 
Marie Sonne 
Borupvej 55, Svennerup, 4683 Rønnede 
Mobil: 2210 1728. Hjem: 5671 1032 
 
2. forbundsnæstformand 
Verne Pedersen 
Hadrupvej 10, 8350 Hundslund 
Mobil: 4064 0344. Hjem: 8655 0539 
 
Forbundskasserer 
Michael Madsen 
Solvangen 38. 6715 Esbjerg N 
Mobil: 4093 4833 

PRESSEKONTAKT

Presseansvarlig  
Lise Møller Aarup 
laa@sl.dk / mobil: 2423 5150

Enhedsleder for Kommunikation 
Klaus Lange    
kal@sl.dk / mobil: 3161 2787

SOCIALPÆDAGOGERNES 
KLAGENÆVN

Hvis du mener, at der er  begået fejl eller 
forsømmelser ved behandling af din sag 
– enten i kredsen eller i forbundet – kan 
du få din klage behandlet af klagenævnet. 
For at din sag kan blive behandlet, 
skal du først have udnyttet det interne 
klagesystem i Socialpædagogerne. 

Læs mere under www.sl.dk/om-os

PÆDAGOGSTUDERENDES
LANDSSAMMENSLUTNING

Rosenvængets Allé 16, 3. sal, 
2100 København Ø
Telefon: 3546 5880
www.p-l-s.dk

Åbningstid: mandag, tirsdag og torsdag 
10.00-15.00.

PENSIONKASSEN

PKA A/S
Medlemsservice:
Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup
Tlf. 3945 4540 – fax 3945 4546
pka@pka.dk / www.pka.dk

Åbningstid: mandag-torsdag 8.30-16.00,  
fredag 8.30-15.30.

 HER SKAL DU HENVENDE DIG
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40 ÅR I FAGET  Ulla Blok Kristensen, 
socialpædagog, tidligere afdelingsle-
der, Hedebocentret i Herning. Uddan-
net på Socialpædagogisk Seminarium i 
Esbjerg i 1977

Af Jens Nielsen, jni@sl.dk
Illustration: Gitte Skov

Hvad faget har gjort ved dig som menneske? 
– Mit fag har udviklet mig som menneske, og jeg 
har udviklet faget – forstået på den måde, at jeg 
næsten altid har formået at være der, hvor der 
skete noget spændende fagligt. Det er en livslang 
proces at være et lærende menneske. Jeg har al-
tid haft fokus på det enkelte menneske, men al-
drig været blind for at se på sammenhænge og 
samspil. Jeg har forsøgt vedvarende at kæmpe 
for den udsattes og svages ret, og jeg har politisk 
forsøgt at påvirke rammerne for det socialpoliti-
ske arbejde – en proces, der på mange måder har 
været frustrerende, når man se på udsatte fami-
lier og menneskers vilkår i dag. 

Hvad er din største faglige oplevelse? 
– At vi på anbringelsesområdet begyndte at se de 
anbragte børn og unges forældre som medspillere 
og inddrog dem og hjalp dem med at få bedre re-
lationer og vilkår for deres børn. Det har været alt-
afgørende og betydet, at jeg har kunnet blive i fa-
get i alle årene. 

– Mødet med ‘det systemiske’ og min uddan-
nelse på DISPUK (fra 89 til 93) betød et fagligt 
løft og tilførte meningsbærende ord og teori til 
praksis. Og ellers var det at få psykolog Kurt Pals-
vig som mentor. Kurt var en sand mester til at 
tale med andre mennesker på en respektfuld og 
ærbødig måde. De seneste år har jeg været under 
stor påvirkning fra Bo Hejlskov Elven og hans 
måde at tilpasse systemerne til mennesket og til-
rettelægge rammerne og kravene, så de fremmer 
udvikling på individplan. 

Her bliver mennesker til
Hvad håber du for de nyuddannede social pæ da
goger – hvad er dit bedste råd til dem? 
– Jeg havde æren af for et par år siden at holde en 
dimissionstale og tog udgangspunkt i Christen 
Kolds sætning: ‘Træd varsomt, thi her bliver men-
nesker til’. Det gjorde jeg, fordi jeg gerne vil have, at 
de går ud og er ydmyge i deres tilgang til de menne-
sker, de kommer til at møde i deres socialpædago-
giske virke. Vi kan som fagpersoner komme grueligt 
galt af sted, hvis vi ikke træder varsomt og husker 
vores Kierkegaard om, at vi kun kan hjælpe et men-
neske, hvis vi møder mennesket der, hvor det er. 

– Det andet jeg vil opfordre dem til, er at være 
socialpolitisk og fagligt aktive. Gerne i regi af So-
cialpædagogerne. Jeg har i alle mine år i faget haft 
stor glæde af at tilhøre et stort fagligt og socialpo-
litisk fællesskab.  n

JUBILÆUM  En rund fødselsdag eller 
et jubilæum giver altid anledning til 
at kigge tilbage. Her på bagsiden kan 
du i de kommende numre af Social
pædagogen møde socialpædagoger, 
der har rund faglig fødselsdag.




