
Hvad griner I af?

S
O

C
IA

L
P

Æ
D

A
G

O
G

E
N

S
O

C
IA

L
P

Æ
D

A
G

O
G

E
N

10. NOVEMBER  74. ÅRGANG

1 5
1 7



2 S O C I A L PÆ D A G O G E N

N R .  1 5   1 0 .  N O V E M B E R  2 0 1 7

Ansvarshavende
Forbundsformand 
Benny Andersen

Redaktion
Jens Nielsen (redaktør), jni@sl.dk
Klaus Lange, kal@sl.dk 
Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk
Malene Dreyer, mad@sl.dk
Kit Lindhardt, klt@sl.dk
Lea Holtze, lhe@sl.dk
Steven Leweson (layout), stl@sl.dk

Prik, læserindlæg, artikler og anmeld
el ser er ikke nødvendigvis udtryk for 
redaktionens eller organisationens 
mening. Redaktionen påtager sig intet 
ansvar for uopfordret indsendt stof.

Alle artikler fra Socialpædagogen 
tilbage til 1999 kan findes på
socialpaedagogen.sl.dk/fagblad

Adresse
Socialpædagogen
Brolæggerstræde 9
1211 København K
Tlf. 7248 6000. Fax 7248 6001 
Åbningstid: mandagonsdag 915, 
torsdag 917, fredag 913
nyhedsrum@sl.dk
socialpaedagogen.sl.dk

Læserbreve og kronikker
Socialpædagogen er forpligtet til at 
optage læserbreve fra medlemmer. 
De må højst fylde 2.000 anslag. 
Læserbreve med injurierende indhold 
kan afvises. Kronikker bringes efter 
en redaktionel vurdering og må 
højst fylde 8.000 anslag. Læserbreve 
og kronikker, der bringes i bladet, 
offentliggøres også på internettet. 
Indlæg sendes til nyhedsrum@sl.dk

Annoncer
Sendes til annoncer@sl.dk
Se priser, formater, deadlines osv. 
på socialpaedagogen.sl.dk

Kommende deadlines
Deadline for læserbreve og 
stillingsannoncer til 16/2017, 
der udkommer den 1. december, 
er tirsdag den 21. november kl. 12. 
For tekstsideannoncer er deadline
til 16/2017 mandag den 20. november.

Redaktionen af 15/2017 
er afsluttet den 1.11.2017

Abonnement
Abonnementspris 2017:
825,00 kr. inkl. moms (17 numre)
Løssalg: 50,00 kr. + porto

Oplag
45.049 i perioden 
1.7.1630.6.17

Produktion
KLS Pureprint A/S

Forsidefoto
Rasmus Baaner

Medlem af:

Nej tak til for mange 
procedurekrav
Af Michael Madsen 
Forbundskasserer

15/2017
10. NOVEMBER

ISSN 0105-5399

K
O

M
M

E
N

T
A

R

Som formand for a-kassen er jeg selvfølgelig optaget af, at vi 
udbetaler korrekt. Men også at vi ikke drukner vores medlemmer i 

bureaukratiske procedurer og overadministration

I Socialpædagogernes a-kasse har vores medarbejdere dagligt kon-
takt til ledige medlemmer, som vi hjælper med spørgsmål om ledig-
hed og dagpenge. Ofte ser vi, at de detaljerede krav til registreringer 
giver anledning til bekymringer. Det er registreringer, som skal bru-
ges til at dokumentere, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet 
– eller til at sikre korrekte udbetalinger. Men det har ikke i sig betyd-
ning for, om man rent faktisk kommer i arbejde igen. 

Den del af dagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli i år, har 
lagt endnu regel til, som pålægger a-kasserne hver måned at sam-
menholde dagpengeudbetaling med indtægter fra arbejdstimer. På 
papiret en fornuftig tanke, som sikrer, at forkerte eller mangelfulde 
udbetalinger hurtigt rettes. I realiteten en omstændelig opgave, bl.a. 
fordi man som ledig skal indberette sine arbejdstimer delvis forud i 
tid – med risiko for at indberette for mange eller for få – og fordi ar-
bejdsgiverne ikke altid indberetter korrekt. 

Vi ser fx tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter løntimer for hele 
kalendermåneder, selvom lønnen dækker en skæv lønperiode. El-
ler udbetaler løn i en periode med ferie på feriegodtgørelse og først 
modregner i en senere lønudbetaling. I de tilfælde må vores a-kas-
semedarbejder indhente dokumentation fra det enkelte medlem i 
form af lønsedler eller andet, som kan forklare differencerne. 

Som formand for a-kassen er jeg selvfølgelig optaget af, at vi udbe-
taler korrekt. Men også at vi ikke drukner vores medlemmer i bu-
reaukratiske procedurer og overadministration. Derfor arbejder vi 
aktuelt – gennem dialoger med Skat – på, at arbejdsgivernes indbe-
retninger bliver mere præcise. Ligesom vi konstant har fokus på at 
udvikle og forbedre vores vejledning, så vores medlemmer så vidt 
muligt undgår at opleve de uomgængelige krav som en stressfaktor 
og i stedet kan fokusere på jobsøgningen.

I den forbindelse glæder jeg mig over, at vi har formået at bevare 
fodfæstet i processen med at gennemføre den omfattende reform af 
dagpengesystemet. Samtidig er vores udfordringer med månedsop-
følgningen for en stor del forklaret ved, at rigtig mange af vores ledi-
ge medlemmer har deltidsbeskæftigelse. Og det er jo ubetinget posi-
tivt, når vores ledige fortsat har foden inden for på arbejdsmarkedet.

Jeg glæder mig også over, at vi ser tegn på, at vores medlemmer også 
får del i den generelt stigende beskæftigelse og således for en stor 
dels vedkommende er hurtigt tilbage i fuldtidsjob – eller hurtigt i 
gang efter endt uddannelse. 

Alt i alt betyder det, at vi nok skal komme i mål med dagpengerefor-
mens udfordringer.

FOTO: RICKY JOHN MOLLOY
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04 HUMOR
Et godt grin bygger bro mellem mennesker. 
Men hvordan står det til med humøret, og er der 
plads til humor i det socialpædagogiske arbejde? 
Det giver en ny undersøgelse om trivsel blandt 
borgere med handicap et fingerpeg om. Vi har 
besøgt Bøgeskovgård Aktivitetscenter, hvor hu-
mor er et afgørende pædagogisk redskab ifølge 
medarbejderne, og så har vi talt med en humor-
forsker, en komiker og en pædagogisk klovn om, 
hvad humor kan i relationen mellem mennesker

14 KV 2017
For mennesker med handicap er kommu-
nal- og regionsvalget forbundet med en stribe 
udfordringer – bekymringer over, hvem de skal 
stemme på, og hvordan de kan komme til at 
stemme. Læs, hvordan du støtter dem, og hvad 
to fagpolitiske ambassadører har gjort for at 
klæde borgerne på til at sætte deres kryds. Du 
kan også møde fire af de mindst 85 socialpæda-
goger, der stiller op til valget 

19 GÅ GLIP
Vi skal dyrke begrænsningens kunst – og vende 
blikket mod gamle dyder som mådehold og 
nøjsomhed. Vi får nemlig mere ud af livet, når 
vi går glip af noget – både som privatpersoner 
og i arbejdslivet. Det er budskabet i psykologi-
professor Svend Brinkmanns seneste debatbog 

22 UNGE KRIMINELLE
I ungeafdelingen i Vestre Fængsel mødes unge 
varetægtsfængslede under 18 år hver dag i an-
dre og mere hjemlige rammer, og en sammen-
sat personalegruppe forsøger at gøre en forskel 
for de unge. Blandt dem er socialpædagogen 
Tanya, og et udviklingsforløb har tydeliggjort 
værdien af den socialpædagogiske faglighed i 
arbejdet med de kriminelle unge 

27 ARBEJDSMILJØ
 Vold sætter dybe spor i mange år

28 LEDELSE
 I er hverdagens oversættere

30 LÆSERBREVE

31 FRIVILLIGHED
 Venskaber skal give flere oplevelser

31 ARBEJDSMILJØ
 Projekt afprøver stressværktøjer

32 PROJEKT
 Fokus på traumer skal få børn i 

skole

32 SOCIALPOLITIK
 Skarp kritik af fejl på handicap

området

33 STU
 Tøjvask og forhindringsløb på 

 skemaet

34 KREDSGENERALFORSAMLINGER
 Bornholm, Lillebælt, Midt og Vest

jylland, Midtsjælland, Nordjylland, 
Storstrøm og Østjylland

41 INTERNATIONALT ARBEJDE
 25 års solidaritet med børnene

44 SYNSPUNKT
 Hvis du var i Karinas sted…
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Har mennesker med handicap noget at 
grine af? Det spørgsmål satte fagbla-
det sig for at undersøge for at sætte 
fokus på trivsel og livsglæde blandt 
mennesker med handicap og for at se, 
hvordan humor og socialpædagogisk 
faglighed spiller sammen

Af Lea Holtze, lhe@sl.dk
Foto: Rasmus Baaner

Antallet af grin og glade stunder, som men
nesker oplever, kan fortælle os noget om, 
hvordan de har det, og om det miljø, de 

færdes i. Så hvor mange gange om dagen griner fx 
voksne mennesker med fysisk og psykiske funkti
onsnedsættelser egentlig?

Det har vi spurgt 435 socialpædagoger, der alle 
arbejder inden for handicapområdet, om. Svaret 
er, at der bliver grinet en masse på bostederne. 

Mennesker med handicap 
griner 6,3 gange om dagen

 HUMOR

Nemlig 6,3 gange om dagen i gennemsnit – hvis 
ikke mere. Og det er et rigtig godt tegn, lyder det.

– Det tyder på, at bostederne er rare steder at 
være, og at der foregår noget rigtig rart derude, 
lyder reaktionen fra psykolog og lektor Jesper 
Dammeyer, der forsker i livskvalitet for menne
sker med funktionsnedsættelse.

De positive følelser
Socialpædagoger blev i undersøgelsen bedt om at 
tænke på de mennesker, de arbejder med, og vur
dere, hvor mange grin og glade stunder, de typisk 
har pr. dag. Den største gruppe (43 pct.) svarer 
510 gange om dagen. 15 pct. svarer, at det sker 
mindst 11 gange om dagen. 26 pct. svarer, at det 
sker 14 gange dagligt. 

– Vi ved fra andre studier, at sværhedsgraden af 
funktionsnedsættelsen ikke kan forklare, om per
sonen har det godt og trives eller ej. Men det kan 
psykologiske faktorer, bl.a. om personen tænker 
positivt og har positive følelser. En anden betyd
ningsfuld faktor er, om personen føler sig som en 
del af en gruppe – uanset om den gruppe består af 
andre mennesker med funktionsnedsættelse eller 
ej. Alle har brug for at høre til et sted, siger Jesper 
Dammeyer.

Med den viden i baghovedet har socialpædago
gerne på bostederne en vigtig opgave, tilføjer han. 
Og når han besøger bosteder rundt om i landet, 
oplever han, at det er en opgave, man er rigtig god 
til at løfte de allerfleste steder.

– Det gælder om at give mennesker med han
dicap en følelse af at høre til blandt ligesindede på 
bostedet og give dem en oplevelse af trivsel. Men 
det er vigtigt at have blik for, at det er forskelligt 
fra person til person, hvad der giver trivsel, og at 
det kan være noget helt andet end det, man som 
professionel tror, er vigtigt, siger Jesper Dammeyer.

Netværk og livskvalitet
I undersøgelsen bliver socialpædagogerne også 
spurgt, om de mennesker med handicap, som de 

Når Socialpædagogen og andre medier skriver om handicapområdet, er det 
ofte med fokus på emner som ledsagelse, servicestandarder og pædagogik. 
Men det kan være en øjenåbner at kigge bag om de klassiske emner og tørre 
tal, mener landsformand i LEV Anni Sørensen.

– Vi fokuserer som organisation også ofte på det, der er målbart – det, som KL 
og regeringen måler på. Og det er da også i vidt omfang forudsætningerne for 
det gode liv. Men i virkeligheden skal vi også forsøge at indfange, hvordan vi 
sikrer sunde relationer, inklusion og livsglæde. Det er det, der gør denne her 
undersøgelse interessant, siger hun.

Kan man sætte decimaler på livskvalitet?
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giver livskvalitet for begge parter. Her kan frivil
lighed noget særligt, siger landsformand i LEV 
Anni Sørensen. 

Et godt grin koster
Anni Sørensen er dog positivt overrasket over, at 
beboerne på landets bosteder griner så meget, 
som undersøgelsen viser.

– Et grin er for mig at se udtryk for overskud og 
gode relationer, for det er sjældent, man griner 
alene. Det er mere bekymrende, at livskvaliteten 
ikke vurderes at være højere. Og det er interessant 
at have i baghovedet, når nu vi går hen mod et 
kommunalvalg, hvor jeg oplever en manglende 

arbejder med, har et tilstrækkeligt socialt netværk. 
De fleste (47 pct.) svarer ‘i mindre grad’, mens 33 
pct. svarer ‘i nogen grad’ og 11 procent svarer ‘slet 
ikke’. Kun 7 pct. af de adspurgte socialpædagoger 
mener, at borgerne i høj grad har et tilstrækkeligt 
stort socialt netværk.  

Endelig bliver de 435 socialpædagoger bedt 
om at give deres oplevelse af, om de mennesker 
med handicap, som de arbejder med, har en god 
livskvalitet. Den største gruppe (43 pct.) svarer 
‘i nogen grad’, mens 36 pct. svarer, at det ‘i høj 
grad’ er tilfældet.

Vurderingen af livskvalitet lader til at være en 
del lavere end i den øvrige den af befolkningen, 
vurderer Jan Brødslev Olsen fra Aalborg Univer
sitet, som forsker i lykke og livskvalitet. Men han 
studser især over, at så relativt mange trods alt har 
en høj livskvalitet, når nu så få har et tilstrækkeligt 
socialt netværk.

Alle studier inden for socialpsykologien peger 
nemlig på, at det er de tætte og betydningsfulde 
sociale relationer, der betyder allermest for vores 
livstilfredshed. 

– Livskvalitet kommer ikke bare af sig selv. Så 
disse menneskers livskvalitet må komme et andet 
sted fra end deres sociale netværk – det kunne fx 
være samværet med de professionelle. For der er 
ingen tvivl om, at mennesket har det bedst med 
social kontakt. Spædbørn dør uden social kontakt, 
siger han.

Jan Brødslev Olsen tilføjer, at der heldigvis 
også findes frivillige besøgsvenner, som kan sup
plere de mere professionelle relationer mellem 
beboere og ansatte. Den slags venskaber arbej
der foreningen LEV fx for at skabe ved hjælp af 
projektet LEVvenner, der skal danne venskaber 
mellem ensomme ældre med udviklingshæm
ning og frivillige (se artikel på side 31). 

– Det er klart, at det ligger i socialpædagogers 
kernefaglighed at danne relationer til mennesker 
med handicap. Men alle har brug for venner, der 
er andre end de professionelle. Og besøgsvenner 

Et grin kræver en ramme, hvor 
der er rum til at grine. Og hvis 

man virkelig skal grine, skal 
det fx være i et fællesskab 

med ligesindede. Det kræver 
kvalificerede socialpædagoger, 

der hjælper borgerne med at 
skabe sådan et fællesskab

Marie Sonne, næstformand, 
Socialpædagogerne
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Op til kommunal- og regionsvalget den 21. november sætter Socialpædagoger-
ne fokus på socialpædagogisk faglig indsats til mennesker med handicap. 

I den forbindelse har vi sendt et spørgeskema ud til 3.000 medlemmer, der er 
tilfældigt udtrukket blandt medlemmerne af det faglige selskab om voksne med 
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder.  Vi har modtaget 435 
besvarelser.

Spørgsmålene omhandler på forskellig vis livskvalitet. Livskvalitet lader sig 
ikke så let måle og veje. Og vi er opmærksomme på, at der ikke er tale om en 
videnskabelig undersøgelse, men et indblik i virkeligheden for mennesker med 
handicap, der kan give afsæt til nogle dybere faglige holdninger og vurderinger. 

Skulle vi have et mere fyldestgørende billede, skulle vi have spurgt flere men-
nesker og ikke mindst mennesker med handicap selv.

Bag om undersøgelsen

vilje til at prioritere fra alle sider. Vi skal hellere 
tale om, hvad det er for et fællesskab, vi gerne vil 
give de her mennesker, der har brug for støtte og 
hjælp. Alternativet er mistrivsel, ensomhed og tab 
af ressourcer for samfundet, siger hun.

Ifølge Socialpædagogernes næstformand, 
Marie Sonne, viser de mange glade grin rundt 
om på bostederne, at borgerne bl.a. er omgivet 
af dygtige socialpædagoger, der skaber trygge og 
udviklende rammer, som giver plads til glæde og 
samspil i hverdagen. Og hun er enig med Anni 
Sørensen i, at de glade grin koster.

– Det kræver de rette ressourcer og fagligt 
uddannet personale at skabe livskvalitet for de her 
mennesker, siger Marie Sonne og fortsætter:

– Et grin kræver en ramme, hvor der er rum 
til at grine. Og hvis man virkelig skal grine, skal 
det fx være i et fællesskab med ligesindede. Det 
kræver kvalificerede socialpædagoger, der hjælper 
borgerne med at skabe sådan et fællesskab. 
Samtidig skal man have blik for, at alle mennesker 
er forskellige. Og socialpædagoger har netop den 
tilstrækkelige faglige indsigt, der skal til for at 
forstå, hvordan man skaber livskvalitet for den 
enkelte. Det, mener jeg, er helt afgørende. For 
mennesker med funktionsnedsættelse fortjener 
som alle andre grundlæggende en tryg ramme, de 
kan grine og glædes i.  n

Livskvalitet kommer ikke bare af sig selv. Så disse menneskers livskvalitet må 
komme et andet sted fra end deres sociale netværk – det kunne fx være samværet 
med de professionelle. For der er ingen tvivl om, at mennesket har det bedst med 

social kontakt. Spædbørn dør uden social kontakt
Jan Brødslev Olsen, forsker, Aalborg Universitet
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Så længe man har lysten til livet, er 
der masser at grine af. Humor kan give 
udsatte mennesker en pause fra alvo-
ren og give arbejdsglæde til medarbej-
derne. Derfor bør humor ligge øverst i 
enhver socialpædagogs pædagogiske 
værktøjskasse, siger eksperter

Af Malene Dreyer, mad@sl.dk, og Lea Holtze, lhe@sl.dk 
Illustration: Lars Andersen

’
Jeg er født med spastisk lammelse i benene. 
Tak mor!’ Sådan indleder standupkomikeren 
Jonas Brøndum fra scenen ved Zulu Comedy 

Galla og får med det samme publikum til at fnise.
– Men jeg har det fint med det. Det har aldrig 

været et problem for mig. Og derfor kan jeg også 
tit blive overrasket over de reaktioner, jeg får fra 
fremmede mennesker, fordi jeg skiller mig en 
smule ud. Nogle gange sker det, at der kommer en 
hen og gør mig opmærksom på, at jeg går mærke
ligt. Som sådan en slags service. 

Salen griner endnu højere.
– Hvis jeg ikke lige selv skulle have lagt mærke 

til noget… Men det værste er dem, der nærmest 
får dårlig samvittighed på mine vegne. Helt 
fremmede mennesker, som, hvis jeg kommer 
til at gå i vejen for dem, får øje på mine krykker, 
siger undskyld og skynder sig væk, fortsætter han, 
imens salen klapper.

Den 27årige komiker gør det, vi alle sammen 
burde gøre meget mere: Udstiller sine egne og 
andres fordomme og har modet til at grine af sig 
selv. 

Den form for humor slår litteraturforsker Ste
fan Kjerkegaard et slag for i sin nye bog ‘Humor’. 
Han er en af dem, der tager humor gravalvorligt 
– han forsker nemlig i den.

Humor giver livet et eftersyn
Men hvis man er socialpædagog og arbejder med 
mennesker, der er tynget af et svært fysisk handi
cap, kan man så forvente at klaske sig på låret af 
grin dagen lang? Eller hvad hvis man arbejder med 
anbragte børn, der har set ting, som ingen børn 
burde se – eller man arbejder med psykisk sårbare 

 HUMOR

Det er som med 
sex: Det skal 
holdes ved lige, 
og det kræver, at 
man er flere, der 
vil det på samme 
tid. Derfor gælder 
det om at skabe 
nogle rammer, 
hvor humor trives. 
Og det skaber man 
allerbedst ved at 
begynde med at 
grine af sig selv
Stefan Kjerkegaard, 
litteraturforsker

Er der noget at grine af?
mennesker, der har svært ved at holde livsgnisten 
tændt. Er der så egentlig noget at grine af? 

Svaret er ja, hvis man spørger Stefan Kjerke
gaard.

– I den situation er der måske netop noget at 
grine af. For humor giver livet et eftersyn. Og jeg 
tror tit, at de, der har den største humor og griner 
allerdybest, er dem, der er placeret i meget van
skelige situationer. Den store humor er den, hvor 
vi først og fremmest gør grin med os selv og først 
bagefter gør grin med andre, siger han.

Men hvorfor gøre grin med sit eget handicap 
og dernæst med den tørre sagsbehandler nede 
på kommunen? Fordi man ikke alene danner 
lykkeskabende hormoner i hjernen og forbinder 
krop og sjæl – man danner også et livsnødvendigt 
fællesskab med andre mennesker, fortæller Stefan 
Kjerkegaard.

– Især hvis dem, man griner med, har nogle af 
de samme livsbetingelser som en selv. Så er det 
bare med at dyrke den inkluderende humor. Det 
afgørende er, at man har en fælles tryg ramme, 
hvor man har lov til at sige noget sjovt, uden det 
bliver taget ilde op, siger han.

Humor er som sex
Resultatet af fagbladet Socialpædagogens med
lemsundersøgelse, hvor mere end halvdelen af 
socialpædagogerne svarer, at de mennesker med 
handicap, de arbejder med, griner mindst fem 
gange om dagen, overrasker ikke humorforskeren. 

Mennesker med handicap og andre udsatte er 
nødt til også at kunne grine af livets alvor, så det 
hele ikke bliver for svært. Men humoren kommer 
ikke af sig selv.

– Det er som med sex: Det skal holdes ved 
lige, og det kræver, at man er flere, der vil det på 
samme tid. Derfor gælder det om at skabe nogle 
rammer, hvor humor trives. Og det skaber man 
allerbedst ved at begynde med at grine af sig selv, 
siger Stefan Kjerkegaard.

En af dem, der er ekspert i at frembringe det 
lattermilde miljø, er humoristen og foredrags
holderen KarenMarie Lillelund. Hun er helt enig 
med Stefan Kjerkegaard i, at grin og glade stunder 
er vejen til livskvalitet, fordi det hjælper os til at se 
positivt på livet.

Samtidig består meget socialpædagogisk 
arbejde af relationsarbejde, og humor er den 
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korteste afstand mellem mennesker, som den 
verdensberømte entertainer Victor Borge har sagt. 

Derfor er humor også et vigtigt redskab for 
enhver socialpædagog og burde være obligatorisk 
på skoleskemaet på pædagoguddannelsen, mener 
KarenMarie Lillelund. 

For humor på de socialpædagogiske arbejds
pladser er ikke bare gjort med vandede molbohi
storier. Humor kræver en høj grad af faglighed.

– For det første har socialpædagoger med deres 
faglighed en viden om nogle mennesker, som de 
tør gå tæt på, og som de rummer, imens andre 
dele af samfundet kan være nærmest berørings
angste. Dermed kender de dem godt nok til at 
vide, hvad der er fællesskab om at grine af. Når 
socialpædagoger har deres faglighed med sig, ved 
de desuden, hvad man ikke skal lave sjov med, 
siger hun og fortsætter:

– Viden og faglighed er humorens forudsæt
ning. Ellers kan man ikke sortere i det, og så bliver 
det noget pjat.

Humor som pædagogisk redskab
En af dem, der har specialiseret sig i at bruge 
humoren som fagligt redskab, er Bettina Baden, 

som er cand.pæd. og pædagogisk klovn. Hun har 
taget klovnens kulturelle udtryk og integreret det 
i en pædagogisk praksis i forhold til mennesker 
med forskellige former for psykiske og fysiske 
handicap – fra børn med ADHD til voksne med 
multiple funktionsnedsættelser. 

Den pædagogiske klovn er ikke ‘sjov for sin 
egen skyld’, men bruger klovnerollen som pæ
dagogisk greb og har som sit ultimative fokus at 
skabe interaktion med deltagerne, fortæller hun.

– Målet for den pædagogiske klovn er kontakt. 
Det handler om at etablere det varme, kærlige 
møde. Vi kan skabe intense, sanselige og legende 
interaktioner med borgerne. Og så er det rigtig 
dejligt, når vi ler, siger Bettina Baden.

Den pædagogiske klovn er ikke en humoristisk 
klovn i traditionel forstand. For det er afgørende, 
at rollen former sig i mødet med det funktionsni
veau, borgeren har.

– Rigtig mange af de borgere, jeg møder, er 
meget konkret tænkende eller sansende. Humor 
har ofte et symbolsk lag – når en klovn er sjov, 
er det mange gange, fordi den gør noget, som vi 
alle kan genkende fra vores eget liv, og så griner 
vi. Men mange af de borgere, vi arbejder med, er 
ikke i stand til at lave den refleksion og oversætte 
klovnens udtryk til deres eget liv.

Det kærlige møde gennem latter
Klovneriet er ikke et mål i sig selv, men et middel 
til at åbne op og skabe et rum, hvor Bettina Baden 
får kontakt med beboeren.

– Det, vi synes, er sundt i humor, er latteren. Vi 
arbejder direkte med latter. Når vi kan åbne døren 
ind til borgeren, kan vi få lov til at arbejde med 
vedkommende, siger Bettina Baden.

Hun forklarer, hvordan kontakten med klovnen 
både kan indebære omsorg, dialog eller motorisk 
udfoldelse.

– Først skaber vi kontakt. Og når vi så er inde, 
og borgeren har formået at åbne op og lukke os 
ind, så bliver vi ved med at fokusere på borgerens 
initiativer – hvis det er omsorg og tæthed, borge
ren udtrykker, så er det det, vi giver. Hvis det er 
lydelig dialog eller samtale, så er det det, vi yder. 
Det kan også være en motorisk kontakt. Jeg har fx 
været hos en kvinde som var meget overvægtig, og 
der lavede vi fysiske øvelser i sofaen i en halv time, 
mens vi sang fra ‘De små synger’, så sveden sprang 
fra panden, siger hun.

Det nonverbale sprog fylder meget. Klovnen 
spørger ikke: Vil du det? Eller har du lyst til? Klov
nen afprøver og gør ting, så kan borgeren gribe ud 
eller lade være. 

Lyde, farver og poesi
Et besøg af den pædagogiske klovn starter alle
rede, når klovnen kommer gående ned ad gangen 

Viden og faglighed er humorens forudsætning. Ellers kan man ikke sortere i det, og 
så bliver det noget pjat

Karen-Marie Lillelund, humorist og foredragsholder

Forfatter og foredragsholder Karen-Marie Lillelund har skrevet bogen ‘Humor 
på arbejde’ og har i årevis været på jagt efter det lattermilde arbejdsmiljø. Fordi 
vi nedbringer stress og sygefravær ved at grine. Og fordi humor lærer os at 
sortere i kampene, mener hun. Her får du hendes tre konkrete råd til, hvordan 
du tager humoren med på arbejde.

1. Sig pyt
Hvis man altid skal gå med ‘ja-hat’ og sige ‘udfordringer’ i stedet for ‘proble-
mer’, så stresser man sig selv og alle andre mere, end hvad godt er. Men hvis 
man griner af en forsinket bus og en regnvejrsdag, så kommer man lettere hen 
over de små bump på vejen og kan holde fokus på de mere alvorlige problemer. 

2. Start mødet med Youtube
Prøv at skrive ‘snobberne’ eller navnet på en anden yndlings-sketch i søgefeltet 
på Youtube. Så kommer der en stribe klip frem, som ofte varer mindre end to 
minutter. Hvis man indleder alle personalemøder med en sjov Youtube-video, så 
er man sikret mange gode grin. Og vigtigt af alt skaber man en fælles referen-
ceramme, som man kan gå ud af mødelokalet med og fnise videre over.

3. Det tager kun to minutter
Hvis der er noget, som slår et godt grin ihjel, så er det tidsregistreringsskemaer. 
For her er der ikke plads til at skrive, at man har brugt to minutter på at fortælle 
en sjov historie til en kollega. Men undersøgelser viser, at det faktisk kun tager 
to minutter at fortælle en sjov historie, og de to minutter er givet godt ud.

Tre gode råd fra humoristen
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og begynder at lave lyde – positive, varme og lat
termilde lyde, der skaber en positiv forventning. 
Hvor end klovnen er, er der latterlyde, der smitter 
og fremelsker latter og nysgerrighed hos deltage
ren, forklarer Bettina Baden. 

Det ‘vækker’ borgerne, og nogle vil være klar 
med det samme, mens andre holder sig lidt i 
baggrunden. Klovnen bruger redskaber som 
tørklæder i kulørte farver, rainsticks, som er et in
strument, der lyder som regnvejr – og så den røde 
næse. Og den skal være af skum – blød og føjelig. 
Det er der en vigtig pædagogisk pointe med.

– Når jeg står over for et multihandicappet 
barn, som bruger al sin energi på at kigge på mig 
og på min røde næse, og barnet så med al sin 
kraft får fat i min næse og skal røre ved den eller 
vil prøve at smage på den, og får skubbet den af 
mig, så oplever barnet at kunne manipulere med 
næsen og dermed være handlekraftig, siger Bet
tina Baden.

Kommer ud af deres tilbagetrukkethed
Hendes erfaring er, at borgerne viser nye sider 
frem i mødet med klovnen. De blomstrer op – en 

mand var eksempelvis ét langt smil i en halv time, 
og ham havde personalet ellers aldrig set smile i 
de halvandet år, han havde været på botilbuddet.

– Mange borgere sidder og venter i højinsti
tutionaliserede liv. Det bryder vi, mens vi er der. 
De lyser op og er meget interesserede og kommer 
måske ud af deres tilbagetrukkethed. Mange pæ
dagoger fortæller, at et besøg af den pædagogiske 
klovn er en af de få aktiviteter, hvor stort set alle 
borgere er aktiveret på samme tid, og det giver en 
fælles oplevelse, siger Bettina Baden. 

Hun understreger, at man sagtens kan bruge 
nogle af teknikkerne fra den pædagogiske klovn 
i det daglige arbejde i kommunikationen med 
borgerne. Udviklingen af den pædagogiske klovn er 
meget inspireret af Daniel Sterns teorier om affek
tiv afstemning og anerkendende kommunikation. 

– Hvis man virkelig vil opnå en dialog med 
borgerne, særligt med dem uden verbalt sprog, 
så borgeren får oplevelse af, at’ nu er vi sam
men her’, så kan man bruge nogle af de samme 
redskaber og på den måde få dem til at le. Og det 
at le sammen er for mig at se det allervigtigste, 
siger Bettina Baden.  n

Mange pædagoger 
fortæller, at et 
besøg af den pæda-
gogiske klovn er en 
af de få aktiviteter, 
hvor stort set alle 
borgere er aktiveret 
på samme tid, og 
det giver en fælles 
oplevelse
Bettina Baden, 
pædagogisk klovn
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Kim Jørgensen bringer glæde til alle 
på Bøgeskovgård Aktivitetscenter. 
Hans gode humør kommer bl.a. af 
at male de malerier, som socialpæ-
dagog Karin Lyshøj Nielsen hjælper 
ham med. Her er humor et afgørende, 
pædagogisk redskab, forsikrer hun

Af Lea Holtze, lhe@sl.dk
Foto: Rasmus Baaner

Du grønne skov! Du glade lærke!
Åh gudskelov, at jeg kan mærke:
Alt dette er ven med mig!
Har du det som jeg?

33årige Kim Jørgensens øjne plirrer 
af glæde, imens han synger ned i sin 
mikrofon og slår ud med armene som 

en rigtig operasanger. 
Der er morgensang i Bøgeskovgård Aktivitets

center, og de op mod 90 borgere med forskellig 
psykisk eller fysisk udviklingshæmning synger 
med for fuld hals akkompagneret af socialpædagog 

Bolette Jensen på guitar. Efter et begejstret bifald 
fordeler alle sig på deres respektive værksteder.

– Vi gør meget ud af morgensamlingen, når 
borgerne møder om morgenen. For det er så 
vigtigt, hvordan de bliver mødt. De skal mødes 
med glæde og sang og føle sig set og modtaget, 
forklarer socialpædagog Karin Lyshøj Nielsen.

Hun har været ansat på aktivitetscentrets 
billedværksted næsten siden stedet åbnede for 
14 år siden. Gennem de sidste 10 år har hun bl.a. 
haft glæden ved at støtte og arbejde med Kim 
Jørgensen, der har Downs syndrom, og som er 
hovedperson i en video, Socialpædagogerne viser 
på Facebook i ugerne op til kommunalvalget. 

Karin Lyshøj Nielsen driller kærligt Kim, da 
han kommer ned på billedværkstedet, fordi han 
ikke vil med på morgendagens motionsløb, og de 
kommer begge til at fnise. 

– Man bliver i godt humør af at være sammen 
med Kim. Og jeg glæder mig til at møde ham og 
de andre borgere hver eneste dag – at give og 
modtage alle de smil. Det gør det meningsfyldt at 
være her, siger hun.

En følsom kunstner
Kim Jørgensen kommer dagligt på Bøgeskovgård, 
hvor han er tilknyttet billedværkstedet. 

– Jeg er gode venner med mange herude. Og så 
er jeg god til at male – jeg elsker at tegne hjerter og 
billeder til dem, der har fødselsdag herude, siger 
han og griber sin pensel.

Karin Lyshøj Nielsen hjælper Kim med at 
blande forskellige røde og brune nuancer. I dag 
er han i gang med at male et billede af domkirken 
i Aarhus. Tidligere var det kunstmuseet ARoS og 
Aarhus Teater, der dannede motiv. Og hele sam
lingen af akvareller af 12 centrale bygningsværker 
i Aarhus blev i begyndelsen af oktober udstillet i 
vandrehallen på byens rådhus. 

– Min yndlingsfarve er mørkerød, grøn og 
lyseblå på himlen. Jeg elsker farver, konstaterer 
Kim og ser frem for sig.

– Ja, du elsker farver! Det tror jeg også, du gør, 
istemmer Karin og sender ham et varmt smil.

 HUMOR

Der er et stort omsorgsarbejde forbundet med at være her, for det er meget 
følsomme mennesker, vi har med at gøre. De har brug for omsorg, personlige pleje 
og aktivering. Men det vigtigste i det socialpædagogiske arbejde er at skabe glæde. 

Derfor er humor altafgørende – ellers kan man ikke være her
Karin Lyshøj Nielsen, socialpædagog, Bøgeskov Aktivitetescenter

Et godt grin er altafgørende

Handicapområdet er et ofte overset område. Og spøger man kandidaterne til 
kommunalvalget, er folkeskolen og dernæst ældrepolitikken da også det al-
lervigtigste. Det viser en rundspørge, som Danske Kommuner har lavet. Kun 14 
pct. af de mandlige kandidater har det specialiserede voksenområde som hjer-
tesag, mens det samme gør sig gældende for 32 pct. af kvinderne. Det ønsker 
Socialpædagogerne at ændre på. Frem til kommunalvalget den 21. november 
sætter forbundet derfor fokus på, at indsatsen til mennesker med handicap er 
kernevelfærd, som skal styrkes og understøttes af den rette faglighed. 

Din stemme – deres liv
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Karin Lyshøj Nielsen foreslår, at Kim måske 
skal blande en lidt mørkere farve i sin maling for 
at ramme nuancen i murstenene på fotografiet af 
domkirken, som han har liggende foran sig. Snak
ken falder på ferniseringen på rådhuset, og Kim 
bliver pludselig helt rørt ved tanken.

– Din mor er så stolt af dig, forsikrer socialpæ
dagogen ham og giver ham et kærligt klem.

– Du kom bare lige til at mærke nogle følelser, 
Kim. Nu skal du ikke græde mere, trøster hun.

Humor som bevidst redskab
Lige så sprudlende glad Kim er, når han synger og 
maler, lige så ked af det kan han blive, når han tæn
ker på mennesker, han holder af, forklarer Karin 
Lyshøj Nielsen. Og lige så alvorlig han ser ud, når 
han bøjer sig over sit lærred og danner sirlige linjer 
med sin pensel, lige så klukleende er han, når Karin 
Lyshøj Nielsen hundser lidt med ham. 

– Der er et stort omsorgsarbejde forbundet 
med at være her, for det er meget følsomme 
mennesker, vi har med at gøre. De har brug for 
omsorg, personlige pleje og aktivering. Men det 
vigtigste i det socialpædagogiske arbejde er at 
skabe glæde. Derfor er humor altafgørende – ellers 
kan man ikke være her, siger hun og fortsætter:

– Alle vores borgere her har jo deres at slås 
med. Og selvfølgelig skal vi også anerkende, når 
nogle af dem har det skidt og er kede af det. Men 
det er nok så vigtigt, at vi kan sige pyt, for der er 
også masser at glæde sig over her i livet.

Et blik kan give meget sjov
Karin Lyshøj Nielsen og de andre ansatte på 
Bøgeskovgård er meget optaget af at bruge den 
anerkendende pædagogik KRAP i arbejdet med 
borgerne. Det gør de ikke alene ved hjælp af livs
bekræftende aktiviteter i billedværkstedet, men 
også ved at anerkende og rumme alle de følelser, 
der opstår blandt borgerne i dagens løb. Derud
over spiller Karin Lyshøj Nielsen gerne klovn for at 
løsne op for en trykket stemning, forsikrer hun.

– Humor er et helt bevidst redskab, vi bruger. 
Det er svært at sætte humor på formel, og alt 

pædagogisk arbejde er jo individuelt – borgerne 
er forskellige, og de befinder sig på forskellige 
udviklingstrin. Men ironi fungerer i hvert fald 
aldrig – de forstår det ganske enkelt ikke. En lille 
skæg bemærkning eller et blik derimod kan give 
meget sjov, siger hun.

Ud over at tage kærligt gas på hinanden sikrer 
Karin Lyshøj Nielsen og kollegaerne glæde til bor
gerne ved at sørge for, at de beskæftiger sig med 
noget, de kan lide, og ved at fokusere på deres 
styrker frem for udfordringer. 

– Mange af dem bliver glade i det kreative ar
bejde, hvor de får anerkendelse for deres arbejde 
– fordi det reelt er nogle rigtig flotte ting, de laver. 
Jeg synes jo ikke bare, at Kim kan male. Kim er en 
kunstner, og den slags ressourcer – som mange af 
borgerne her har – kunne jeg i virkeligheden godt 
tænke mig, at mange flere fik øjnene op for.  n

GLÆDE  Borgerne på aktivitetscen-
tret har nok at tumle med, og nogle 
dage kan det være svært at se, at der 
er noget at grine af. Men kunst, sang 
og musik skaber glæde, og humor er 
et afgørende, pædagogisk arbejds-
redskab, forsikrer socialpædagog 
Karin Lyshøj Nielsen.
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To socialpædagoger har arrangeret 
valgmøder særligt målrettet udsatte 
borgere. Det skal ruste dem til at sæt-
te kryds og gøre politikerne opmærk-
somme på spareknivens konsekvenser. 
Modet til det har de fra Socialpædago-
gernes fagpolitiske uddannelse 

Af Louise Graa Christensen, nyhedsrum@sl.dk
Foto: Martin Bubandt

’
Hvad synes du, jeg skal stemme på, Lene?’ 
Sådan lyder et typisk spørgsmål fra en af de 
borgere med psykiske funktionsnedsættel

ser, som socialpædagog og tillidsrepræsentant på 
Bofællesskabet Langkærgård Lene Ek Christensen 
arbejder med. Og når en borger kaster sådan en 
bold op, må man som socialpædagog gribe den, 
mener hun. 

I Lene Ek Christensens tilfælde har hun ikke 
blot grebet bolden, men trillet den videre for 
at komme i mål med et projekt, hun længe har 
drømt om at føre ud i livet: Et valgmøde målrettet 
beboere i botilbud og borgere i klub og dagtilbud 
i Furesø Kommune. Mødet løb af stablen den 1. 
november, og her var tanken at skabe rammerne 
for, at de udsatte borgere kunne få svar på deres 
spørgsmål fra hestens egen mund – de politikere, 
der kan få indflydelse på borgernes hverdag, hvis 
de bliver valgt ind. 

– Jeg oplever ikke, at gruppen af udsatte 
borgere er klædt ordentligt på til at vælge. De 
søger ofte svar hos omsorgspædagoger eller 
familie, eller også vælger de måske efter, hvem de 
ser mest i medierne. Jeg kan se, at de ofte ikke er i 
stand til at skelne imellem de partier og perso
ner, de kan og vil stemme på. Og når de har fået 
rettigheden til at stemme, mener jeg også, at vi 
er forpligtede til at oplyse dem grundigt og sørge 
for, at de ikke stemmer ud fra andres overbevis
ning, siger Lene Ek Christensen.

Netop derfor skal der være særligt tilrettelagte 
møder. For denne borgergruppe får ikke nødven
digvis ret meget ud af et almindeligt valgmøde, 
ligesom det kan være svært for dem at komme 
derhen, tilføjer hun.

Politikerne skal selv forklare sig
Mens det for Lene Ek Christensen giver god 
mening, at en socialpædagog påtager sig ansvaret 

for at råbe højt på vegne gruppen af udsatte bor
gere ved fx at arrangere et valgmøde, bør det ikke 
være op til socialpædagoger eller andre omsorgs
personer at tolke på partiprogrammer og udtalel
ser fra politikere, understreger hun:

– Politikerne skal selv på banen og give 
forklaringer på det, som borgerne vil have svar 
på. Selvfølgelig skal personalet rundt omkring 
prøve at formidle deres viden om kandidaterne så 
objektivt som muligt. Men det er langt bedre for 
alle parter, at det ikke skal igennem en tolknings
maskine, siger hun.

Den oplevelse deler Karsten Stegmann, der 
er socialpædagog på Værestedet Huset i Køge og 
fællestillidsrepræsentant i Køge Kommune. Han 
er manden bag et valgmøde for psykisk sårbare og 
handicappede borgere, der blev afholdt i kommu
nen i slutningen af oktober. 

Ligesom Lene Ek Christensen savner han også 
muligheden for, at politikerne selv forklarer sig til 
borgerne. 

– Nogle borgere stemmer fx på politikere, der 
skærer i borgernes eget felt, fordi de synes, at de 
virker søde, når de udtaler sig i medierne. Men når 
der er spareøvelser, er det også vigtigt, at borgerne 
inddrages og forstår konsekvenserne af deres eget 
kryds, siger han.

Sværere at svinge sparekniven
Karsten Stegmann og Lene Ek Christensen er 
desuden enige om, at det personlige møde mel
lem borger og politiker vægter højt. For ifølge 
Karsten Stegmann er det politikernes ansvar 
at møde de udsatte borgere og forstå deres 
funktionsniveau:

– Kandidaterne skal se og høre dem, de poten
tielt kan komme til at sidde og træffe beslutninger 
på vegne af. På den her måde bliver det tydeligt, 
at de udsatte borgere ikke bare er noget fra en 
nøgletalsrapport, men virkelige mennesker med 
individuelle historier, siger han.

Lene Ek Christensen tilføjer, at hun håber, at 
møderne vil øge kendskabet til borgergruppen.

– På den måde bliver det forhåbentligt også 
sværere at svinge sparekniven, siger hun.

Under huden på politikerne
Karsten Stegmann peger også på, at det ikke blot 
er politikerne, der skal mærke borgerne. Det er 
også borgerne, der skal have muligheden for at 
komme lidt ind under huden på politikerne:

– De skal have lyst til at være nærværende, og 
borgerne kan sagtens mærke, om de er det eller 

Nogle borgere 
stemmer fx på 
politikere, der 

skærer i borgernes 
eget felt, fordi de 

synes, at de virker 
søde, når de udtaler 

sig i medierne. 
Men når der er 

spare øvelser, er 
det også vigtigt, at 

borgerne inddrages 
og forstår 

konsekvenserne af 
deres eget kryds

Karsten Stegmann, 
socialpædagog, Værestedet 

Huset i Køge

 KV 2017

Udsatte rustes til at sætte krydset

Kommunalvalget har afgø-
rende betydning for priorite-
ringen og indsatsen over for 
mennesker med handicap. 
Stem derfor på en kommu-
nalpolitiker i din kommune, 
der vil kæmpe for menne-
sker med handicap og andre 
udsatte borgere. 

Tag Socialpædagogernes 
socialpolitiske kandidattest 
på kandidattest.dk.

Din stemme – deres liv
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ej, så det kræver et engagement fra kandidater
nes side. Vi forsøgte derfor at sætte en scene på 
en ordentlig måde, hvor det var emner, som er 
vedkommende for borgerne, der blev diskuteret, 
siger han.

Lene Ek Christensen tilføjer, at politikerne hele 
tiden skal huske på, hvilket publikum de taler til.

– Det, der bl.a. kendetegner vores bruger
gruppe, er, at de taler meget bramfrit. Og poli
tikerne skal huske på at tale jordnært og tæt på 
brugernes hverdag, så det ikke bliver højtravende 
og kører ud af en tangent med tal og statistikker, 
siger hun.

Begge initiativtagere er positivt overraskede 
over interessen fra politisk hold.

– Jeg var nervøs for, om politikerne ville 
deltage, for jeg tænker, de godt ved, der måske 
ikke er mange stemmer i det. Men jeg tror, de 
prioriterede at komme for selv at blive klogere på 
området og kunne træffe mere oplyste beslutnin
ger, siger Lene Ek Christensen.

Fagpolitisk uddannelse giver mod
Både Lene Ek Christensen og Karsten Stegmann 
har gennemført Socialpædagogernes fagpoliti
ske uddannelse og peger på netop det forløb som 
en del af baggrunden for, at deres arrangemen
ter er blevet til virkelighed. Lene Ek Christensens 

idé til et valgmøde opstod fx i forbindelse med en 
opgave på uddannelsen.

– Uddannelsen har givet mig modet til at kaste 
mig ud i projektet, og det med at turde gennem
føre sådan en plan er en vigtig ting, jeg tager med 
mig fra uddannelsen. Desuden har det givet mig 
forståelse for spillereglerne i politik, og det kan jeg 
også bruge i denne sammenhæng og fremover, 
siger hun.

Også Karsten Stegmann anfører modet til at 
udføre et projekt som valgmødet som en af de væ
sentligste ting, han har taget med sig i rygsækken 
fra uddannelsen. Desuden fremhæver han støtten 
fra sin kreds som en vigtig faktor.

– Jeg er godt i gang med at bruge uddannelsen 
til at prøve mig selv af i nogle situationer, der 
er helt uvante for mig, så jeg får noget erfaring. 
Ligesom det er tilfældet med valgmødet. 

Karsten Stegmann og Lene Ek Christensen 
håber begge, at valgmøder, der er særligt målrettet 
udsatte borgere, kan blive en helt almindelig ting.

– Jeg har en drøm om, at der, hver gang der skal 
træffes store politiske beslutninger, som vedrører 
vores borgere, bliver afholdt særlige valgmøder for 
dem. På den måde vil de få en tydeligere fornem
melse af, hvem de vil stemme på ud fra deres egne 
meninger og ønsker for deres liv, slutter Lene Ek 
Christensen.  n

Når de har fået 
rettigheden til at 
stemme, mener 
jeg også, at vi 
er forpligtede til 
at oplyse dem 
grundigt og 
sørge for, at de 
ikke stemmer 
ud fra andres 
overbevisning
Lene Ek Christensen, 
socialpædagog, 
Bofællesskabet 
Langkærgård
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SPOT PÅ PLEJEFAMILIERS VILKÅR
ELIN SØNDERGAARD, 49 ÅR, SELVSTÆNDIG FAMILIERÅDGIVER OG FAMILIEPLEJER
OPSTILLER FOR SOCIALDEMOKRATIET I REGION SYD

Der er brug for en mere direkte kontakt mellem 
borger og region, og det er derfor, jeg stiller op. Jeg 
er selv familieplejer, og jeg oplever, at de fleste af os 
føler, at der er et manglende link til kommunerne. 
Men jeg kan være brobygger mellem plejeforæl
dre, biologiske forældre og politikere, fordi jeg har 
fingeren på pulsen ved at have kontakt med mange 
familier og beslutningstagere på området. Jeg vil 
gerne være den, der skærer igennem til politikerne 
og bringer borgernes stemme på banen.

Det, der driver mig, er anbragte børns vilkår. I 
2013 var jeg medforfatter på bogen ‘Svigtet ingen 
vil se’, der handler om anbragte børn, som svigtes 
af systemet. Den ledte bl.a. til, at den daværende 
socialminister, Karen Hækkerup, igangsatte en 
undersøgelse af plejefamiliers vilkår. Det har gjort, 
at jeg tror på, at det nytter at råbe op. Jeg er bl.a. 

optaget af at skabe ens retningslinjer for vores 
klagesystem på området. For selvom der er en 
dialog mellem plejeforældre og politikere, oplever 
jeg, at der mangler velvilje bl.a. i forhold til at tage 
KL i nakken. 

Derudover vil jeg arbejde for en længere 
uddannelse til familieplejere, der indbefatter 
både socialpædagogik og viden om sundheds og 
sygepleje. Jeg er selv uddannet sygeplejerske og 
ville nødigt have været den viden foruden. En 
længere uddannelse vil også være en anledning 
til, at vi bliver mere respekteret som faggruppe, 
for det kræver socialpædagogisk viden at være 
familieplejer. Jeg oplever generelt, at området 
nedprioriteres. Men det skal opprioriteres, fordi 
det drejer sig om arbejdet med nogle af Danmarks 
svageste og mest udsatte børn.  n

PLADS TIL SKÆVHED
BENTE RIIS, 54 ÅR, SOCIALPÆDAGOG PÅ BOENHEDEN HØJTOFTEVEJ I THISTED
OPSTILLER FOR VENSTRE I MORSØ KOMMUNE

Jeg blev valgt ind i forrige periode, hvor jeg læste 
til pædagogisk assistent og derefter til pædagog. 
Nu, hvor jeg har færdiggjort min uddannelse, har 
jeg tid og energi til at stille op igen. Jeg har været 
politisk aktiv i en del år og også deltaget i mange 
køkkenbordsdiskussioner, hvor der bliver talt 
om, hvorfor politikerne gør, som de gør. Nu vil 
jeg sætte mit fingeraftryk – og jeg synes, at jeg har 
meget viden, jeg kan tage med mig både fra poli
tikere til medarbejdere og omvendt. Jeg har opda
get, at ved man, hvordan det politiske arbejde 
foregår, er det lettere at forstå, hvad der sker på 
ens arbejdsplads. Det tager jeg med mig fra politik 
til praksis. Samtidig kan jeg fortælle politikerne, 
hvordan de beslutninger, de træffer, kan påvirke 
positivt eller negativt ude i virkeligheden. 

Mit primære fokus er handicapområdet, som 
jeg også selv arbejder inden for. Mange vil sige, at 
det er en lille målgruppe, men der skal være lige 
muligheder for alle og plads til skævhed i vores 
samfund. Fx skal vi tænke mere tilgængelighed 

ind, når vi bygger nyt. Der har været en del spare
øvelser på handicapområdet de senere år, men nu 
skal det felt tilgodeses. For det får også samfunds
økonomiske konsekvenser, hvis man ikke hjælper 
handicappede borgere tilstrækkeligt. Desuden 
skal kommunen i højere grad være en medspiller i 
mødet med denne udsatte gruppe. De passer ikke 
altid særlig godt ned i det kommunale systems 
mange kasser, og jeg oplever ofte, at de løber 
panden mod en mur. 

Som socialpædagoger er vi især er gode til at 
have fokus på mennesker og arbejde helhedsori
enteret. Når politikere tager beslutninger, skal de 
have fokus på, om alle muligheder er afdækket, og 
socialpædagoger har en god analyseevne, fordi vi 
er vant til at afsøge forskellige muligheder for at 
hjælpe en borger bedst muligt. Det har jeg oplevet 
alle de steder, jeg har arbejdet, og det vil jeg tage 
med mig. Vores fag gør, at vi kender de mennesker, 
der ikke passer ind i kasser, og det kan forhåbent
lig påvirke det politiske system.  n

 KV 2017

Fra praksis til politik
Af Louise Graa Christensen, nyhedsrummet@sl.dk
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TIDLIG INDSATS FOR UDSATTE UNGE
BIRGITH B. LANGBALLE, 59 ÅR, AFDELINGSLEDER VED STADIONKOLLEGIET, SOLVÆNGET, TÅRNLY, SAFRANVEJ OG ÅVANG
OPSTILLER FOR SOCIALDEMOKRATIET I VIBORG KOMMUNE

UDSATTE UNGE MÅ IKKE BLIVE KASTEBOLDE 
RANIL SENARATNE, 41 ÅR, SOCIALPÆDAGOG OG TILLIDSREPRÆSENTANT PÅ RISMØLLEGÅRDEN
OPSTILLER FOR VELFÆRDSLISTEN I RANDERS KOMMUNE

I mit virke som socialpædagog på børne og 
ungeområdet møder jeg ofte en manglende for
ståelse for feltet fra politikernes side. Jeg synes 
ikke, at de har forståelse for de udfordringer, som 
udsatte unge møder i hverdagen. Derfor vælger 
politikerne også alt for ofte at sylte området med 
besparelser, men jeg vil synliggøre og arbejde for 
mere langsigtede og holdbare løsninger. Jeg er 
også meget optaget af helhedsorienterede ind
satser. Konkret handler det bl.a. om, at familien, 
klubtilbud, børnehaver eller skoler skal inddra
ges i højere grad end i dag. Undlader man at bruge 
dem, der kender den unge bedst, får indsatsen 
oftest ikke den ønskede virkning. 

På det politiske plan skal medarbejdernes 
ekspertviden i spil og inddrages i beslutningerne 
på området. På samme måde burde der være bor
germøder, når der fx skal træffes vigtige beslutnin
ger om besparelser. En anden mærkesag er, at jeg 
vil kæmpe for, at unge udsatte og udsatte borgere 
generelt får én indgang til systemet i stedet for at 
blive skubbet rundt. Der skal være en, der holder 
tråd i hele forløbet og guider borgeren. I dag ender 
udsatte unge fx nemt som kastebolde mellem flere 

sagsbehandlere og forskellige systemer for børn 
og voksne, hvor der mangler gode overgange og 
struktur. 

Som socialpædagog skal jeg arbejde sammen 
med mange forskellige faggrupper, og det er ikke 
altid, vi er enige om tingene. Men vi finder en løs
ning for borgernes skyld. Den løsningsorienterede 
tilgang kan jeg tage med mig i mit politiske virke. 
Jeg tror, at min praktiske erfaring med, hvad der 
foregår i det virkelige liv, kan belyse de udfordrin
ger, vi står med. På socialpædagogernes fagpoliti
ske uddannelse har jeg samtidig fået et godt indblik 
i det forvaltningsmæssige og politiske arbejde 
generelt. Jeg har også afsluttet en konfliktcoach
uddannelse, som jeg er sikker på vil ruste mig til de 
udfordringer, jeg måtte møde. På mit eget område 
med store besparelser i familieafdelingen har jeg 
fx oplevet, hvad der sker, når unge, som tidligere 
ville være anbragt på specialiserede døgninsti
tutioner, kommer i et alment tilbud, fordi det er 
billigere. Derfor kommer du heller aldrig til at se 
mig stemme for besparelser på de sociale områder, 
medmindre det er fagmedarbejderne selv, og ikke 
politikerne, der siger god for det.  n

Jeg har arbejdet inden for det socialpædagogiske 
område i mere end 35 år – først som medarbej
der og i de seneste 23 år som leder. Nu er jeg nys
gerrig på det politiske felt, fordi jeg mener, at jeg 
kan gøre en forskel.  Jeg har visioner om at bruge 
min praktiske erfaring og viden om det social
pædagogiske arbejde med mennesker – borgere 
såvel som medarbejdere – i det politiske styre
system. Jeg håber på at kunne klæde politikerne 
bedre på, når de skal tage beslutninger på vores 
område. 

Vi har i dag et velfærdssamfund, der er under 
pres, så derfor er der konstant fokus på at udnytte 
de ressourcer, vi har til rådighed bedst muligt. Det 
betyder, at det er nødvendigt at kigge grundigt på 
de konsekvenser, nye tiltag og beslutninger om 
reduktioner har fået og kan få i praksis. Jeg kan 
bidrage med både et medarbejder og et lederper
spektiv på tingene og kan derfor være med til at 
analysere og kvalificere de beslutninger, der skal 
træffes. Når beslutningerne så er truffet og ført ud 
i livet, er det også vigtigt, at vi følger op.  

Jeg er generelt optaget af at kunne tilbyde 
attraktive forhold til unge såvel som ældre med 
særlige behov. Men skal jeg pege på et særligt 
område, jeg brænder for, er det hele ungegruppen 
– både inden for handicapområdet og psykiatrien. 
Det er vigtigt at gribe de unge tidligt, så de kom
mer godt videre i livet. Jo bedre deres livskvalitet 
er, jo mere kan de mestre fremadrettet på trods 
af deres handicap. Her kan socialpædagogikken 
komme i spil, fordi vi har fagfolkene og værktø
jerne til at arbejde med de unge og sætte ind med 
en helhedsorienteret indsats. På det her område 
kan det være dyrt at spare. 

I kraft af mine mange år i felten har jeg talt med 
rigtig mange medarbejdere og borgere, og jeg har 
set, at færre penge ikke nødvendigvis er lig med 
manglende trivsel eller mindre faglighed. Men 
selvfølgelig er der en smertegrænse, og den har vi 
nået nu. Jeg ser en tendens til, at de, der træffer 
beslutninger om besparelser, oftest kun har en 
teoretisk viden om feltet, men medarbejderne på 
gulvet skal inddrages langt mere.  n

Hvorfor stiller du op? Hvilke socialpædagogiske mærkesager har du fokus på? Og hvordan vil du bruge dine 
pædagogfaglige erfaringer i politik? Disse spørgsmål har vi stillet til fire af de mindst 85 socialpædagoger, 
der stiller op til kommunal- og regionsvalget
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Op til kommunal- og regionsvalget den 21. november 
er der en gruppe mennesker, der ikke kun bekymrer 
sig om, hvem de skal stemme på. For mennesker 
med handicap kan det være en udfordring over-
hovedet at komme hen til valgstedet. Her er nogle 
spørgsmål, som socialpædagoger, der arbejder med 
handicappede, kan have behov for at kende svaret på

Af Kit Lindhardt, klt@sl.dk

ADGANG TIL 
STEMMEBOKSEN
Som noget nyt skal der på mindst et valgsted i kommunen være 
adgang til et stemmerum med hævesænkebord, ikkehåndholdt 
lup og sort filtpen. Et lydtæt afstemningsrum skal være tilgængeligt 
for svagsynede vælgere, der har brug for hjælp. Hvis man er tilknyt
tet et valgsted uden disse hjælpemidler, har man ret til at blive over
ført til et andet valgsted i kommunen. Ansøgningen til kommunen 
om at flytte valgsted skal indgives senest otte dage før valgdagen.

STEM UDEN FOR BOKSEN
Hvis det er umuligt at være fysisk til stede i stemmeboksen, har man 
mulighed for at brevstemme i sit eget hjem eller på Borgerservice. 
Det skal senest ske fredag før valgdagen. I år er det den 17. novem
ber. Det er også muligt at stemme uden for valgstedet i en bil eller 
lignende, hvis man fx ikke kan komme op ad trapper. 

LEDSAGELSE TIL 
VALGSTEDET
Har man behov for at blive ledsaget til valgstedet, er det bopæls
kommunen, der skal spørges. Valgloven siger ikke noget om, at 
man har krav på dette. Hos Det Centrale Handicapråd har man ikke 
kendskab til kommuner, der yder den service. Hvis borgeren har en 
§97ledsagerordning, er det vedkommendes egen beslutning, om 
nogle af timerne skal bruges på at blive fulgt til valgstedet.

HJÆLP TIL AT SÆTTE 
KRYDSET
Er der behov for at få læst stemmesedlen op eller hjælp til at sætte 
krydset, så kan man få hjælp af to myndighedspersoner – fx valg
styrere eller stemmemodtagere. Man kan også udpege en personlig 
hjælper i stedet for. Det kan være en socialpædagog, et familiemed
lem, ven eller lignende. Ifølge Indenrigsministeriet skal der dog også 
være en myndighedsperson til stede under valghandlingen.

PERSONER UNDER 
VÆRGEMÅL
En lovændring fra 2016 betyder, at personer, der får varetaget sin 
økonomi af en værge på grund af et mentalt handicap, gerne må 
stemme til kommunal og regionsvalg. Dog må de stadigvæk ikke 
stemme ved folketingsvalg.

GUIDE
HANDICAP OG 
KOMMUNALVALG
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GÅ GLIP

Nå mindre – og få det bedre
Vi skal dyrke begrænsningens kunst 
– og vende blikket mod gamle dyder 
som mådehold og nøjsomhed. Vi får 
nemlig mere ud af livet, når vi går glip 
af noget – både som privatpersoner og 
i arbejdslivet, lyder budskabet i Svend 
Brinkmanns nye debatbog

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk
Foto: Rasmus Baaner / Ritzau

I mange år har der været fokus på selvudvikling, 
livslang læring og evig optimering. Både for 
det enkelte menneske – men i høj grad også på 

arbejdspladserne, hvor begreber som selvledelse, 

kompetenceudvikling, fleksibilitet, robusthed og 
agilitet er blevet en del af det daglige ordforråd. 

Men når samfundet samtidig oplever, at flere 
og flere har svært ved at følge med og rammes af 
stress, udbrændthed eller depression, så er det for 
alvor tid til at lægge kursen om og slå bremserne i. 
Vi skal med andre ord blive bedre til at gå glip. 

Det er budskabet i en ny debatbog fra psykolo
giprofessor Svend Brinkmann. 

– Vi mennesker kan altså ikke nå det hele 
hverken i privatlivet eller på jobbet. Og hvis vi vil 
undgå at kæntre, så blive vi nødt til at acceptere, 
at vi godt må gå glip af noget. Det er derfor, jeg i 
min nyeste bog taler om at søge tilbage til gamle 
begreber som mådehold og nøjsomhed. Om alt 
med måde. Og om at gøre lidt mindre på længere 
tid og sætte fokus på kvalitet frem for kvantitet, 
siger Svend Brinkmann.
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I bogen ‘Gå glip’ argumenterer han for, hvorfor 
det både menneskeligt og samfundsmæssigt er 
nødvendigt, at vi ser det fornuftige i at gå glip af 
noget. Som et modspil til tidstypiske begreber 
som YOLO (You Only Live Once) og FOMO (Fear 
Of Missing Out).

– Med YOLO og FOMO handler det om at 
opleve så meget som muligt og nå så meget som 
muligt. Men jeg vil meget hellere tale om glæden 
ved ikke at nå så meget. Om det, jeg kalder JOMO 
– Joy of Missing Out. For ingen af os kan klare at 
accelerere, optimere og udvikle konstant, lyder 
det fra Svend Brinkmann.

En kollektiv udfordring
Det lyder jo så dejligt enkelt, at vi hver især skal 
blive bedre til at sige nej, sige fra og lade mulighe
der passere. Men selvom det også handler om at 
blive bedre til at slukke for mobilen, bruge min
dre tid på de sociale medier og genindføre rituelle 
pauser i vores liv, så er det først og fremmest en 
kollektiv udfordring, at vi hele tiden vil så meget, 
mener Brinkmann. Det er altså ikke den enkelte 
sygeplejerske, smed eller socialpædagog, der 
alene skal tage ansvaret for at skrue ned for tem
poet i arbejdslivet.

– Der hviler et kollektivt ansvar på ledere, 
politikere og fagbevægelsen, når det handler om 
at skabe bæredygtige arbejdspladser. Og i den of
fentlige sektor, hvor de fleste af jeres medlemmer 
arbejder, handler det i høj grad om at gøre op med 
mange af de regimer, man har indført for at måle, 
veje, styre og dokumentere indsatserne, siger 
han og forklarer, hvorfor der er brug for at ændre 
perspektivet på vores arbejdsliv.

– Som enkeltindivid kan man jo ikke bare sige 
fra over for den optimeringskultur, der præger 
mange arbejdspladser i dag – og derfor skal der 
både politisk vilje og en kollektiv handling til 
at sikre et godt arbejdsmiljø og meningsfuldt 
arbejde. For når man som medarbejder oplever, at 
det ikke giver mening, det man laver hver eneste 
dag, så begynder arbejdslivet at blive en belast
ning. Og i disse år oplever jeg, at rigtig mange 
fagprofessionelle har et stort behov for at definere, 
hvad det er, vi er sat i verden for. Et behov for at 
sætte ord på selve kerneopgaven.

Tyndslidte bremseklodser
I ‘Gå Glip’ skriver Brinkmann ikke direkte så 
meget om stress, og han påpeger da også gerne, 
at han ikke skal betragtes som stressekspert. 
Alligevel kredser bogen – og Brinkmann – om 
stress problematikken ud fra tanken om, at fryg
ten for at gå glip af noget hænger uløseligt sam

men med stress. Han bruger bl.a. en metafor om 
bremseklodser. 

– Jeg cykler en del, og for en cyklist bliver det 
meget konkret, når man mangler bremseklodser 
på sin racer. Det billede bruger jeg, fordi vi befin
der os i en tid, hvor vi synes, at det er godt at køre 
hurtigere og hurtigere, og hvor vi hele tiden acce
lererer. Og det går altså ikke uden bremseklodser. 
Men i dag er vores bremseklodser efterhånden så 
tyndslidte, at vi slet ikke kan bremse, siger han.

Og et af problemerne ved stressproblematik
ken er ifølge psykologiprofessoren, at ansvaret i 
for høj grad i arbejdslivet lægges ud til den enkelte 
medarbejder.

– Det kan være, at man bliver bebrejdet for at 
være for perfektionistisk, man hviler ikke nok i sig 
selv og er ikke nok til stede i nuet. Og fra arbejds
giverens side forsøger man så at løse problemet 
ved at tilbyde stresshåndteringsværktøjer, en 
stresscoach eller måske et mindfuldnesskursus. 
Men det er jo blot symptombehandling. Og det, 
som fagbevægelsen og alle mulige andre burde 
interessere sig for, er, hvordan vi organisatorisk og 
systemisk skaber mere bæredygtige og humane 
arbejdspladser, hvor det ikke er den enkeltes 
ansvar og opgave at løse stressproblematikken 
hele tiden. 

Ret skytset mod det rette sted
En af bogens pointer er derfor, at man ikke skal 
tænke begrænsninger som et individuelt fæno
men, men som noget, der handler om det, Brink
mann definerer som kulturelle landskaber.

– Det handler om måden, vi indretter vores 
arbejdspladser, organisationer og uddannelsesin
stitutioner på. For det har jo en enorm betydning 
for, hvor vidt man som enkeltperson kan fokusere 
på og har tilstrækkelig tid til det, man er der for:  
kerneopgaven – det væsentlige, siger han og 
fortæller, hvorfor fx en faggruppe som socialpæ
dagoger har særlige udfordringer. 

– Jeres faggruppe har i mine øjne den store 
fordel, at I som udgangspunkt beskæftiger jer med 
noget, der er meningsfuldt. I arbejder med men
nesker og relationer og hjælper nogle, som har det 
svært. Bagsiden ved jeres indsats kan så være, at 
I ofte bliver frustrerede over, at I ikke lykkes, fordi 
de ydre rammer ikke er gode nok. Og så er det, 
man risikerer at overinvolvere sig i arbejdet med 
fare for, at det ender med udbrændthed og store 
psykiske og følelsesmæssige belastninger.

Ifølge Svend Brinkmann påhviler der ledelsen 
en stor opgave i at sikre gode rammer – mens 
det er en politisk opgave at give de tilstrækkelige 
ressourcer.

Jeres faggruppe har i mine øjne den store fordel, at I som udgangspunkt beskæftiger 
jer med noget, der er meningsfuldt. I arbejder med mennesker og relationer og 

hjælper nogle, som har det svært. Bagsiden ved jeres indsats kan så være, at I ofte 
bliver frustrerede over, at I ikke lykkes, fordi de ydre rammer ikke er gode nok

Svend Brinkmann, psykologiprofessor og forfatter

Det er meget vigtigt 
for den enkelte 

medarbejder, at 
man retter skytset 
mod det rette sted. 

Og det er ikke indad
Svend Brinkmann, 

psykologiprofessor og 
forfatter
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– Det er meget vigtigt for den enkelte medar
bejder, at man retter skytset mod det rette sted. 
Og det er ikke indad. Man må aldrig tænke, at 
det er mig, der ikke gør det godt nok, hvis det er 
rammerne, den er gal med. Og det er det, vi ser så 
ofte – at man som enkeltindivid bebrejder sig selv 
for noget, der skyldes andre strukturer.

Vi må skabe et bæredygtigt samfund
Når man taler om at skrue lidt ned for aktivitetsni
veauet og ville lidt mindre, så handler det jo om så 
meget mere end vores arbejdsliv – og Brinkmann 
retter i ‘Gå Glip’ da også skytset mod vores ikke
bæredygtige samfund og hvad han kalder vækst
monstret og optimeringsspøgelset.

Og også her handler det om at genfinde vær
dien i mådehold og nøjsomhed, mener han.

– Tag fx klimaforandringerne. Her slår den ene 
videnskabsmand efter den anden fast, at den er 
helt gal. Vi har et massivt overforbrug, vi udleder 
for meget CO2 og bruger flere af jordens ressour
cer, end vi bør. Men vi kan ikke bare forbruge løs, 
og derfor er det nødvendigt for os alle at stoppe 
op og ikke være så bange for at lide afsavn, siger 
han og fortsætter:

– Vi har alle et ansvar for at bidrage til at skabe 
et bæredygtigt samfund – et samfund hvor vi igen 
begynder at sætte pris på mådehold og nøjsom
hed. For det har vi brug for i en tid med klima
krise, med en stadigt voksende ulighed i verden, et 
stadigt voksende forbrug og med et samfund, hvor 
der hele tiden er for få hænder til alt det, vi vil nå, 
siger han og slår et sidste slag for at gå glip.

– I dag er livet kommet til at handle om at få så 
meget som muligt, opleve så meget som muligt, 
udvikle sig så meget som muligt og forbruge så 
meget som muligt. Det er det, jeg gerne vil have os 
til at tænke lidt over.

Eller som Piet Hein udtrykker det i et digt, som 
Brinkmann lader sig inspirere af i ‘Gå glip’:

Du skal ikke ville det hele.
Du er kun en enkelt del.
Du ejer en verden i verden.
Dén skal du gøre hel.
Én eneste vej skal du vælge, 
Og være identisk med dén.
De andre veje må vente.
Vi kommer altid igen.  n

• Født i 1975 og professor i psykologi på Aalborg Universitet.
• Skrev i 2014 ‘Stå fast’, der handler om at tage nej-hatten på og sige fra over 

for de konstante krav om selvudvikling og selvoptimering.
• Skrev i 2016 ‘Ståsteder’, der peger på ti eksistentielle holdepunkter, der kan 

give vores liv mening, så snart vi er holdt op med at fokusere så meget på os 
selv og vores indre udvikling.

• Har netop udgivet sin tredje debatbog, ‘Gå glip’, der handler om begrænsnin-
gens kunst i en grænseløs tid.

Blå bog: Svend Brinkmann
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I ungeafdelingen i Vestre Fængsel ar-
bejder en tværfaglig personalegruppe 
tæt sammen om at gøre en forskel 
for varetægtsfængslede under 18 år. 
Et kompetenceudviklingsforløb har 
placeret socialpædagogikken centralt i 
arbejdet med de unge

Af Trine Kit Jensen, nyhedsrum@sl.dk
Illustration: Rasmus Meisler

I Vestre Fængsel bliver en flok unge hver morgen 
hentet i deres celler og fulgt over i en pavillon, 
der ligger adskilt fra den øvrige del af fængs

let. Den huser ungeafdelingen, hvor de tilbringer 
omkring fem timer om dagen. Personalet spiser 
hver dag morgenmad sammen med de unge og 
én gang om ugen også aftensmad. De fysiske ram
mer er mere hjemlige end dem, der ellers kende
tegner fængslet, og den tværfaglige medarbejder
stab bestræber sig på at skabe noget, der ligner 
en hverdag. Samtidig spiller relationsarbejde en 
væsentlig rolle. 

– Vi bruger rigtig meget tid på at snakke med 
de unge. Vi ser, hører og mærker dem – og vi taler 
med dem om deres kriminalitet, deres planer, 
deres drømme og deres familier, siger socialpæda
gogen Tanya. 

Hun er eneste pædagog i personalegruppen, 
der ellers består af to lærere, en socialrådgiver, en 
idrætsinstruktør og fire fængselsbetjente. Bortset 
fra den ene lærer, der kun har ganske få timer i 
afdelingen, har alle deltaget i et fælles kompe
tenceudviklingsforløb over et halvt år. Christoffer 
Dejgaard, der er lektor ved pædagoguddannelsen 
på UCC, har stået for forløbet og var hyret til 
opgaven af Direktoratet for Kriminalforsorgen. 

– Direktoratet ville gerne have øget fokus på de 
unges skolegang og ønskede også at øge persona
lets faglige kompetencer på det socialpædagogi
ske område, fortæller han.  

Tættere på
Ungeafdelingen er et tilbud til unge under 18 
år, der sidder varetægtsfængslet i Vestre Fæng
sel, mens deres sager er for retten. Normalt vare
tægtsfængsles de i surrogat på sikrede institu
tioner. Men truer de fx personalet eller andre unge 

på institutionerne, kan de blive flyttet til Vestre 
Fængsel, og nogle vælger selv at sidde i fængslet 
for at være tættere på deres familie.

Personalet i afdelingen arbejder tæt sammen, 
og fængselsbetjentene har ikke kun ansvar for 
orden og sikkerhed, men tager også del i det 
pædagogiske arbejde. Alle fire har samtidig vagter 
inde i fængslet, og der er stor forskel på arbejdet 
de to steder, fortæller fængselsbetjenten Peter.

– Her får du en tættere relation til de menne
sker, du arbejder med, og de får en relation til dig. 
Inde i fængslet går meget af dagen med at åbne 
og lukke døre, dele mad ud, følge de indsatte på 
toilettet, sende dem i bad og ringe til advokater – 
en masse praktiske gøremål. Ofte er der ikke tid til 
den store fordybelse i de indsatte, siger han. 

Undervisning og aktionslæring
Før kompetenceudviklingsprojektet gik i gang, 
observerede Christoffer Dejgaard den dag
lige praksis og deltog også i aktiviteter som fx 
basketballtræning.  

Selve forløbet har strakt sig over godt et halvt 
år, og i undervisningen er der bl.a. blevet arbejdet 
med teorier om kategorisering, magt og stig
matisering, anerkendelse og underkendelse i et 
sociologisk perspektiv samt potentialet i aktivi
tetsbaseret pædagogik. 

– Jeg havde fået at vide, at de tidligere havde haft 
et forløb, der hvilede på et narrativt grundlag, og 
byggede derfor videre på nogle af de forståelser, der 
allerede var slået an. Helt konkret har min inten
tion været at tilbyde personalet nogle faglige briller, 
der kunne give et lidt mere analytisk perspektiv på 
de unge og de unges livssituation, og også på deres 
egen praksis omkring de unge, siger han. 

Forløbet har også rummet et element inspireret 
af aktionslæring. Med Christoffer Dejgaard som 
facilitator har personalet udviklet og afprøvet idéer 
til nye indsatser, ligesom de har reaktiveret gamle 
ideer og raffineret allerede eksisterende tiltag.  

– Det var en måde at få noget handling i gang 
på, så projektet forankres og ikke løber ud i san
det, som man ofte ser, når et projekt slutter, siger 
Christoffer Dejgaard.

Samtaler og ansvar
Undervejs er der listet 10 konkrete bud på indsat
ser, som personalet nu arbejder videre med. Fx 
har man genoptaget en gammel idé om at lade 
unge gå rundt med fængslets tømrer, så de har 

Vi bruger rigtig 
meget tid på at 
snakke med de 

unge. Vi ser, hører 
og mærker dem 
– og vi taler med 

dem om deres 
kriminalitet, deres 

planer, deres 
drømme og deres 

familier
Tanya, socialpædagog, 
ungeafdelingen, Vestre 

Fængsel

UNGE KRIMINELLE

Socialpædagogik inden for murene
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noget meningsfyldt at tage sig til – og måske blive 
motiverede til senere at tage en håndværksud
dannelse. I forbindelse med basketballtræningen 
bliver der nu arbejdet mere bevidst med, at de 
unge via refleksion over deres rolle på banen kan 
få nogle nye blikke på sig selv og andre. Derudover 
bliver de i højere grad inddraget aktivt i forbin
delse med træningen, så alt ikke er lagt til rette på 
forhånd. Fx står de nu selv for opvarmningen.  

De fælles måltider i afdelingen handler ikke blot 
om, at de unge skal have noget i skrutten. Mange 
er ikke vant til at sidde omkring et bord, holde en 
samtale i gang eller bede andre om at række dem 
kaffen eller andre ting på en pæn måde. 

– Så det bruger vi rigtig meget tid på, siger 
Tanya. 

De unge har altid været med til at dække bord, 
rydde af og vaske op. Derudover står de sammen 
med personalet for en ugentlig rengøring af hele 
pavillonen, og projektet har betydet, at de nu 
deltager endnu mere i hverdagsaktiviteterne. I 
forbindelse med aftensmåltidet en gang om ugen 
var de i forvejen med til at lave maden, men i dag 
er de også med til at planlægge menu og indkøb.

– Generelt bliver der arbejdet mere med at 
ansvarliggøre de unge i forhold til at være aktive i 
de her processer i stedet for blot at være genstand 
for dem, siger Christoffer Dejgaard. 

    
Kobling mellem pædagogik og skole
Samtidig arbejder personalet nu mere målret
tet på at koble det pædagogiske arbejde til sko
leundervisningen, der typisk er på 8.9. klasses 
niveau og nogle gange et lavere trin. Medarbej
derne har altid forsøgt at tale med de unge om, 
hvad der rører sig i samfundet uden for fængslet. 
Men under morgenmaden kommer der nu hver 
dag aviser på bordet, så de kan diskutere ud fra 
artiklerne. 

– Med en avis bliver det lidt mere håndgribe
ligt, og læser man selv noget, får man ofte et andet 
indtryk, end hvis man får det fortalt. Nogle gange 
læser de unge også artiklerne højt og får på den 
måde øvet sig i at læse højt for andre, siger Tanya.   

De emner, der bliver talt om, er mangfoldige. 
Men Copenhagen Pride gav fx anledning til en 
snak om syn på homoseksuelle, og også emner 
relateret til kriminalitet har været oppe at vende.  

– Når de unge diskuterer forskellige sam
fundsrelevante tematikker fra nyhederne eller 
avisartikler om fx kriminalitet, er det med til at 
give dem en bedre forståelse af sig selv og af, hvad 

det vil sige at være en del af et samfund eller et 
fælleskab. Her er det flyttet fra skolerummet ud i 
det socialpædagogiske rum, men giver samtidig 
motivation og energi den anden vej, siger Chri
stoffer Dejgaard.   

Et andet initiativ er en lektiecafé to eftermid
dage om ugen, hvor de unge kan få hjælp til 
skolearbejdet.  

– På den måde bliver de ikke blot dygtigere 
til fx dansk eller matematik. De lærer også at 
sidde stille og fordybe sig. Samtidig er det med til 
at sætte struktur på deres hverdag. I et fængsel 
står tiden meget stille, og når de ved, at der er 
lektiecafé to gange om ugen, giver det en ro og en 
tryghed, siger Tanya. 

Peter peger på, at de unge i lektiecaféen kan få 
nogle succesoplevelser med skolearbejdet, som 
mange af dem ikke har oplevet før. 

– Det kan være rigtig svært for dem, men ryk
ker de sig bare en lille smule hver gang, får de en 
oplevelse af, at de faktisk godt kan, siger han. 

Daglig feedback og opfølgning
I forbindelse med kompetenceudviklingsforlø
bet er der også kommet øget fokus på individu
elle samtaler med de unge. De skal give personalet 
bedre indblik i den enkeltes trivsel og udvikling. 
Tidligere har medarbejderne taget dem med ind 
til en snak på kontoret, når de oplevede, at der var 
behov for det. Men nu er der individuelle samtaler 
og feedback til de unge på daglig basis.    

– Når de er tilbage i deres celler, tager vi en 
kort snak med dem om, hvordan dagen er gået. 
Hvordan vi som personale har oplevet dem, 
hvordan de har oplevet sig selv – og hvad der kan 
arbejdes med. Derudover kan de selvfølgelig også 
give feedback til os, fortæller Tanya. 

Et grundvilkår for arbejdet er midlertidighed, 
fordi de unge kun sidder i Vestre Fængsel, mens 
deres sag er for retten – i gennemsnit totre måne
der. Derefter bliver de enten løsladt eller flyttet for 
at afsone deres dom i andre fængsler.  

– Det giver personalet en følelse af afmagt. 
De vil gerne så meget med de unge, går all in i 
forhold til den enkelte og sætter alt muligt i gang. 
Men pludselig er de unge væk, og medarbejderne 
gav flere gange udtryk for, at de meget gerne ville 
have mulighed for at følge op, når de er flyttet 
videre, siger Christoffer Dejgaard. 

Det ønske formidlede han på personalets 
vegne til den lokale ledelse, der nu har fundet 
midler til, at personalet kan tage på besøg hos de 

Her får du en tættere relation til de mennesker, du arbejder med, og de får en 
relation til dig. Inde i fængslet går meget af dagen med […] en masse praktiske 

gøremål. Ofte er der ikke tid til den store fordybelse i de indsatte
Peter, fængselsbetjent, ungeafdelingen, Vestre Fængsel
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unge et par måneder efter, at de har forladt afde
lingen. Tanya var sammen med to betjente med 
på det første besøg, som den unge var lykkelig for. 

– Han fulgte os rundt, viste os sit værelse og 
havde også bagt kage til os. Han blev så glad. Sådan 
et besøg betyder virkelig noget, fordi det viser 
dem, at det, vi gør for dem herinde, ikke ‘bare’ er et 
arbejde, men udtryk for ægte og reel interesse. Vi 
glemmer dem ikke, når de er videre i systemet, som 
mange af dem før har oplevet, siger Tanya.  

Har ikke ‘omvendt’ nogen
Det var Tanya, der for ni år siden tog initiativ til 
at gøre noget for gruppen af helt unge varetægts
fængslede. På det tidspunkt var der kun to unge 
under 18 år, som hun arbejdede alene med i 
fængslets sydfløj, men efterhånden kom flere til, 
og ungeafdelingen med den nuværende medar
bejderstab blev etableret. 

Selvom Tanya er eneste pædagog i personale
gruppen, har Christoffer Dejgaard oplevet den som 
meget homogen. Han har ikke skullet ‘omvende’ 
nogen, selvom pædagog og fængselsbetjente som 
udgangspunkt har forskellige faglige afsæt.   

– Arbejdet i ungeafdelingen kræver, at be
tjentene arbejder på en anden måde, end man 

traditionelt har gjort som fængselsbetjent, og jeg 
har været positivt overrasket over deres vilje og 
evne til at bevæge sig ind i det socialpædagogiske 
univers. De har også været i stand til at reflektere 
over deres praksis på måder, som jeg synes var 
opløftende, siger han. 

Christoffer Dejgaard har samtidig været fasci
neret af, i hvor høj grad den socialpædagogiske 
faglighed, som kun Tanya fra starten var bærer af, 
er slået igennem i gruppen. 

– Det har ikke været givet. Da afdelingen 
startede, stod betjentene med korslagte arme i 
indgangen. Men der er sket en udvikling. Nu er der 
et socialpædagogisk miljø, som fængselsbetjentene 
er ligeværdige deltagere i, og det har gjort det nem
mere for mig at arbejde med gruppen, siger han.  

Anerkendelse
Peter har været tilknyttet ungeafdelingen i fem år, 
og lige som de øvrige betjente i afdelingen har han 
selv valgt det. Han ser stadig sig selv som fæng
selsbetjent, men en fængselsbetjent, der gerne vil 
hjælpe nogle unge mennesker med at udvikle sig 
og komme videre. 

– De har gjort noget kriminelt, men de er ikke 
kriminelle, og i ungeafdelingen arbejder vi med at 
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få dem til at tænke anderledes, så de ikke gør de 
samme dumme ting igen, siger han. 

Tanya fortæller, at det i starten krævede hårdt 
arbejde at blive respekteret som pædagog.  

– Men nu ved de, hvem jeg er og hvad jeg 
står for, og de ved, at jeg også respekterer deres 
arbejde, siger hun. 

I den øvrige del af fængslet kan det, der foregår 
i ungeafdelingen, stadig blive kaldt ‘Nutella
pædagogik’. 

– Men betjentene inde i fængslet er gode til 
at ringe til os, hvis de sidder med en dreng, der 
græder og er ked af det. Så der er et samarbejde og 
også en anerkendelse af, vi kan noget i forhold til 
de her sårbare unge, siger hun.  

Betjente inde fra fængslet har også været invi
teret til morgenmad i ungeafdelingen, og det har 
nuanceret synet på arbejdet, fortæller Peter.  

– De fleste er fx overraskede over, hvor hårdt 
det kan være at holde en samtale kørende med en 
gruppe unge, som måske umiddelbart ikke gider 
så meget snak, siger han. 

Har synliggjort indsatsen
Kompetenceforløbet har ikke alene bidraget til 
udviklingen af det pædagogiske arbejde, men også 
været med til at synliggøre den kvalificerede ind
sats, som i Christoffer Dejgaards optik i forvejen 
karakteriserede afdelingen. 

Da han forud for projektet holdt møder med 
repræsentanter fra direktoratet og den lokale 
ledelse, oplevede han på den ene side en bekym
ring for, om arbejdet på afdelingen var fagligt nok. 
Omvendt var der også en erkendelse af, at man på 
ledelsesplan ikke helt ned i detaljen var klar over, 
hvad der foregik.  

– En del af min opgave har derfor også været 
at formidle og mediere lidt mellem forskellige 

positioner. Ikke fordi de nødvendigvis er modsæt
ningsfyldte, men fordi verden nok ser lidt forskel
lig ud alt efter, hvor man ser den fra, siger han.  

Lederen af sydfløjen i Vestre Fængsel er også 
leder af ungeafdelingen. Han har sammen med 
souschefen deltaget i en del af undervisningen, 
mens de menige medarbejdere har haft den 
øvrige del af forløbet for sig selv. 

– Da vi nåede til den del, hvor medarbejderne i 
højere grad blev involveret i forhold til selv at tage 
initiativer, handle og reflektere over deres praksis, 
var det uden ledelse, fortæller Christoffer Dejgaard. 

Tanya er normalt ikke tilhænger af, at ledere er 
med på kompetenceudviklingsforløb. Men i denne 
sammenhæng fungerede det fint, mener hun.

– Som medarbejder skal man også have lov til 
at vise, at der er nogle områder, hvor man måske 
er lidt svag, og det har man ikke lyst til at gøre over 
for sin leder. Men Christoffer fandt en udmærket 
balance, så de var med en del af vejen, mens vi 
resten af tiden havde et rum kun for os, siger hun. 

Både Peter og hun oplever, at forløbet og 
Christoffer Dejgaards anerkendelse af arbejdet 
i ungeafdelingen har givet mere ro i maven på 
ledelsesplan, og i personalegruppen har udvik
lingsprojektet givet mere gejst. 

– Vi er her hver eneste dag og glemmer måske 
nogle gange, hvad det egentlig er, vi gør. Det har 
Christoffer været rigtig god til at hjælpe os med at 
reflektere over og sætte ord på, siger Tanya.    

   
Stort potentiale
Undervejs udtrykte den lokale ledelse behov for 
særskilt sparring, både i forhold til projektet og 
mere generelt. Den opgave fik Christoffer Dejga
ard tilbudt, men for ikke at blive identificeret med 
et ledelsesperspektiv i forhold til personalegrup
pen, gav han den videre til en kollega fra UCC.  

Efter projektet i Vestre Fængsel ser han umid
delbart et stort potentiale for pædagogfagligheden 
i fængslerne, som han meget gerne vil udforske 
nærmere i et forskningsprojekt.  

– Foreløbig er det en helt spæd idé. Men jeg 
er blevet rigtig optaget af det her felt, og kan se, 
at der er noget interessant i spil, som godt kunne 
fylde meget mere i fængslerne, end det gør i dag, 
siger han.  n

På grund af episoder med trusler og vold mod an-
satte i fængslerne har socialpædagogen Tanya og 
fængselsbetjenten Peter ikke ønsket at optræde 
med deres fulde navn eller på foto.

Da afdelingen 
startede, stod 

betjentene med 
korslagte arme i 
indgangen. Men 

der er sket en 
udvikling. Nu er 

der et social pæda-
gogisk miljø, som 

fængsels betjentene 
er ligeværdige 

deltagere i
Christoffer Dejgaard, lektor 

på UCC og projektleder
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Når man udsættes for 
vold på arbejdsplad-
sen, har det alvorlige 
konsekvenser også på 
lang sigt, viser ny dansk 
forskning

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk

Hvis man som socialpæda
gog oplever at blive udsat 
for vold i sit arbejde, føl

ger der ofte et par ugers syge
melding med smerter, angst og 
søvnproblemer. Men faktisk har 
volden også store konsekvenser 
på længere sigt og kan sætte sig 
dybe spor i flere år efter hæn
delsen. Det viser et nyt studie, 
‘Stadig Ramt’, fra forsknings 
og konsulenthuset Defactum i 
Region Midtjylland. 

I studiet, som er finansieret 
af Arbejdsmiljøforsknings
fonden, har forskerne fulgt en 

ARBEJDSMILJØ

Vold sætter dybe spor i mange år

gruppe voldsramte borgere 
over ti år fra det tidspunkt, 
de selv har angivet, at de blev 
udsat for fysisk vold på jobbet. 
Formålet med studiet har været 
at afdække, hvorvidt vold på 
arbejdspladsen fx forårsager, 
at man mister tilknytningen til 
arbejdsmarkedet, og om volden 
over tid har indflydelse på den 
voldsramtes helbred. 

– Det er markant, hvor lang 
tid efter man kan se eftervirk
ninger. Vi kan se, at de men
nesker, der har været udsat for 
vold på arbejdspladsen, oftere 
er at finde i sygedagpenge
systemet og oftere får tildelt 
en førtidspension, når man 
sammenligner med borgere, der 
ikke har været udsat for vold, 
fortæller forsker Karina Friis.

Forskerne konkluderer altså, 
at de fysiske og psykiske ar efter 
vold ikke heler i løbet af uger 
eller måneder.  

– Mange mister simpelthen 
fodfæstet på arbejdsmarke

det. I årene umiddelbart efter 
voldsepisoden modtager mange 
voldsramte i højere grad syge
dagpenge. Og efter otte til ti år 
er lidt under hver tiende gået på 
førtidspension, fortæller Karina 
Friis.

Langtidsorienteret indsats
Studiet viser også, at syv ud af ti 
voldsramte arbejder i sundheds
væsenet, på sociale tilbud og i 
undervisningssektoren, hvor der 
typisk er mange kvinder ansat. 
Ifølge Karina Friis arbejder 
næsten halvdelen af dem, der 
indrapporterer vold, på sociale 
tilbud. 

– Studiet viser, at de lang
sigtede konsekvenser af vold 
på arbejdspladsen er størst 
blandt kvinder, personer over 
40 år samt personer med et højt 
uddannelsesniveau. Denne 
gruppe har større sandsynlighed 
for at få en helbredsrelateret 
overførselsindkomst i de efter
følgende år sammenlignet med 

personer, der ikke har været 
udsat for vold. Så noget tyder 
på, at man måske bliver mere 
psykisk sårbar over tid, når man 
har oplevet vold i sit job, siger 
Karina Friis.

På baggrund af undersøgel
sen anbefaler forskerne, at man 
på voldsramte arbejdspladser 
ikke kun har et akut krisefokus, 
men at der også er fokus på en 
mere langtidsorienteret indsats 
i forhold til den enkelte volds
ramte medarbejder.

– Som leder skal man være 
opmærksom på, at det langt 
fra er sikkert, at en voldsramt 
medarbejder er ovenpå fysisk og 
psykisk efter 14 dages sygemel
ding. Selvom de blå mærker er 
væk, er det vigtigt, at man så 
vidt muligt skåner voldsramte 
for situationer, hvor de risikerer 
at blive udsat for vold. Og så bør 
man også arbejde med at sikre, 
at voldsramte har mulighed for 
støtte i flere år efter hændelsen, 
siger Karina Friis.  n

Studiet er baseret på spørgeskemadata fra Region Midtjyl-
lands udgave af sundhedsprofil-undersøgelsen ‘Hvordan har 
du det?’ fra 2006, og resultatet er netop blevet publiceret i  det 
anerkendte amerikanske tidskrift Psychology of Violence.

Studiet er det første af to, og det andet, der ligger klar i 
starten af 2018, belyser, om ‘vold på arbejdspladsen over tid 
forværrer offerets sundhedstilstand’.

‘Projektet kan bidrage til at fremme samfundets forståelse for 
voldsofres situation og dermed influere muligheder for støtte 
og kompensation. Den viden, der skabes om udsatte grup-
per, kan anvendes til at identificere områder, hvor behovet for 
tilbud er særligt stort’, hedder det på projektets hjemmeside.

Læs mere om projektet via www.kortlink.dk/rs2r

‘Vold og trusler må aldrig blive et vilkår i det socialpædago-
giske arbejde!’ Sådan står der indledningsvis på den del af 
Socialpædagogernes hjemmeside, hvor du finder forbundets 
anbefalinger om forebyggelse af vold og trusler.

Forbundet konstaterer, at voldsforebyggelse handler om 
mange ting, bl.a. om arbejdsplanlægning og ressourcer, om 
korrekt visitering af borgere og om faglighed. 

På siden finder du en præsentation af konkrete redskaber til 
forebyggelsesarbejdet. Det handler om risikovurderinger og 
ulykkesanalyser, ligesom du kan læse om 11 arbejdspladsers 
erfaringer med brugerinddragelse i voldsforebyggelsen.

Læs mere om forbyggelse af vold og trusler på Socialpædago-
gernes hjemmeside via www.kortlink.dk/rs39

Om ‘Stadig Ramt’ Socialpædagogerne anbefaler
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Socialpædagogiske ledere har en 
central rolle, når viden skal sættes på 
dagsordenen på det sociale område. 
De skal fx sikre, at medarbejderne op-
daterer deres fagprofessionelle viden 
– og være med til at oversætte forsk-
ningsresultater, siger forsker

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

Vi skal vide, hvad der virker. Sådan lyder 
mantraet på socialområdet i disse år, hvor 
der er udbredt enighed blandt forskere, fag

folk, myndigheder og politikere om, at der er brug 
for at blive klogere på de sociale indsatser, der 
sættes i værk. 

Vidensdagsordenen er det overordnede begreb, 
der bruges, når det handler om, hvordan viden 
udvikles, anvendes og deles. Men spørgsmålet 
om, hvordan man ude på arbejdspladserne bruger 
og bliver en del af vidensdagsordenen, er stadig 
meget åbent.

På Socialpædagogernes lederkonference sidst 
i september forsøgte Vibeke Normann Andersen, 
analyse og forskningschef hos VIVE, at give sit 
bud på et svar. Hun sagde bl.a., at når viden skal 
spille en så central rolle i det socialpædagogiske 
arbejde, er det fordi, det handler om borgerens liv.

– Som fagperson i vores velfærdssystem træf
fer man ofte beslutninger, som har afgørende 
betydning for borgernes hverdag og deres fremtid. 
Derfor er det vigtigt, at beslutningerne træffes på 
et fundament af solid viden. I har et ansvar for 
at få fulgt op på det her emne, for ellers kan vi få 
leveret nogle indsatser, som decideret gør skade, 
sagde Vibeke Normann Andersen til deltagerne på 
konferencen.

Ifølge forskeren har de socialpædagogiske 
ledere en central rolle, når det gælder vidensdags
ordenen. Hun advarede derfor lederne om, at hvis 
ikke de griber opgaven, er der risiko for at blive 
overhalet indenom.

– Hvordan bruger I vidensdagsordenen i jeres 
arbejde? Det skal I forholde jer til. For hvis ikke 
I går ind i det, så kommer der nok nogle andre – 
nogle djøf’ere – og gør det.

Tre slags viden
Og hvad er så viden? Vibeke Normann Andersen 
deler det op således: 

Erfaringsbaseret viden – også kaldet best prac
tice – er principielt et udtryk for, at man anvender 
en metode, der er blandt de bedste på feltet.

Vidensbaseret praksis sker, når den enkelte 
arbejdsplads udvælger beskrevne metoder, fx gen
nem en indsatsteori, og løbende dokumenterer 
indsatsen og dens resultater.  

Evidensbaseret praksis sker, når arbejdsplad
sen systematisk supplerer egne erfaringer med 
viden fra forskning.

Og så er det jo ellers bare at gå i gang, kunne 
man forledes til at sige. Men helt så let er det ikke. 
For selvom socialpædagoger og andre praktikere 
kender til forskningen på området, er det ikke 
ensbetydende med, at den bruges i praksis.

– Kendskab til forskning og anden faglig viden 
fører ikke i sig selv til, at fagprofessionelle arbej
der ud fra det, de har læst eller hørt om. Der skal 
mere til. Hvis data skal bruges, skal medarbejdere 
undervises i de kompetencer, der gør, at man 
kan anvende den viden, der findes, sagde Vibeke 
Normann Andersen.

Forskning skal oversættes
Hun understregede, at praktikerne – altså ledere 
og medarbejdere på arbejdspladserne – har en 
vigtig opgave med at oversætte og bearbejde 
forskningsresultaterne, hvis de skal berige den 
socialfaglige virkelighed.

– Hvis praktikere og deres organisationer 
systematisk arbejder med at supplere og udvikle 
egne erfaringer og fagligheder med viden fra den 
seneste forskning, bliver det muligt at opbygge 
et meget solidt fundament at træffe beslutninger 
på. Det er det, man kalder evidensbaseret praksis. 
Men for at den evidensbaserede praksis kan virke, 
kræver det, at man løbende opdaterer sin fagpro
fessionelle viden med det, der kommer af nyt. Her 

LEDELSE

I er hverdagens oversættere

Hvordan bruger I 
vidensdagsordenen 
i jeres arbejde? Det 

skal I forholde jer 
til. For hvis ikke 

I går ind i det, så 
kommer der nok 

nogle andre – nogle 
djøf’ere – og gør det
Vibeke Normann Andersen, 
analyse- og forskningschef, 

VIVE



N R .  1 5   1 0 .  N O V E M B E R  2 0 1 7

har man som leder en vigtig rolle i forhold til at 
sikre den opdatering, for den sker ikke af sig selv, 
lød det fra Vibeke Normann Andersen.

Hun satte samtidig spørgsmålstegn ved, om 
lederne er godt nok rustet til at få indflydelse på 
vidensdagsordenen:

– Ved I, hvad I skal gøre, hvis I har fået penge 
fra et satspuljeprojekt for at holde det i gang? Det 
skal I vide. Og I skal kunne sætte krav til forvalt
ningen om, hvad det giver mening at levere af 
dokumentation. 

Kompleksiteten gør det svært at måle
En af forklaringerne på, at det er svært at udvikle 
en tydelig evidensbaseret praksis på det sociale 
område, er de mange meget differentierede mål
grupper; udsatte børn og unge, personer med 
handicap, psykiske vanskeligheder, sociale pro
blemer, hjemløse og misbrugere. 

Hermed adskiller socialområdet sig markant 
fra de andre store velfærdsområder, som i store 
træk har én enkelt målgruppe: På sundhedsområ
det har man patienten, på skoleområdet eleven og 
på beskæftigelsesområdet den ledige.

– I arbejder med så mange forskellige mål
grupper, og der er så mange forhold, der påvirker 
målgrupperne, hvilket gør det svært at pege på, 
hvad det er, der får det til at lykkes. Hvad gjorde 
socialpædagogen for, at den unge blev i stand til 
at indgå i et kærlighedsforhold eller mestre, at 
hendes hund dør? For at svare på det skal man 
om bag ved og se på, hvad der er foregået. Men jo 

flere ting, der påvirker, jo sværere er det at sige, 
hvad der gør udfaldet, siger Vibeke Normann 
Andersen.

At det gør opgaven svær betyder dog ikke, at 
man kan undlade at give sig i kast med arbejdet.

– Det socialpædagogiske arbejde skal linkes 
til den effekt, som økonomerne kan måle, at der 
er kommet ud af den her indsats. Når politikerne 
spørger, hvor mange borgere der er blevet selvfor
sørgerende, så flytter det fokus fra det socialpæda
gogiske arbejde, men det kommer I ikke uden om, 
lød det fra forskeren, som sluttede af med et par 
gode råd til lederne:

– Når I sætter noget nyt i gang, skal I være tyde
lige om, hvilken ramme det foregår i og hvorfor: At 
vi gør det, fordi vi skal lære. Og så skal I rydde op i 
de gamle indsatser, der ikke virker.  n

Socialpædagogernes lederkonference fandt sted den 28.-29. september i 
Odense. Du kan læse mere om konferencen på sl.dk/leder. 

Her kan du bl.a. finde en reportage fra paneldebat om fremtidens ledere og se 
en række filmklip med fem fagfolks bud på de vigtigste udfordringer, socialpæ-
dagogiske ledere står over for i disse år.

Læs mere om lederkonferencen
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Skuffelse over kalender

Af Marianne Pedersen
Jeg har lige modtaget bladet i 
fysisk form – og sammen med 
det kalenderen for næste år. Jeg 
blev rigtig ked af at se den nye 
udgave af årskalenderen. Jeg har 
altid været glad for den kalen
der, som Socialpædagogerne 
delte ud til os, der betaler for 
medlemsskab. Det er den bed
ste udgave og kan bruges til alt. 
Det er nemt at finde de enkelte 
måneder i den – og der er mas
ser af plads til at skrive osv.

Men så kommer den nye 
kalender, som er et næsten 
ubrugeligt redskab til at holde 
styr på dage og måneder med 
meget lidt plads til at holde styr 
på privatliv og arbejdsliv. I min 
tid i BUPL, der også har haft og 
måske stadig har denne udgave, 
valgte jeg altid at smide den ud 
og købe en af den slags, som vi 
altid har fået i Socialpædago
gerne.

Så vidt jeg husker, har 
forbundet tidligere forsøgt at 
ændre på kalenderen, men 
valgte allerede året efter at 
vende tilbage til den ‘sædvan
lige’.  Det håber jeg så vil gentage 
sig. Det er trods alt ikke vildt 
meget, den enkelte modtager 
for sine mange kontingent
penge, udover et fantastisk blad 
og en god kalender, medmindre 
selvfølgelig, at man er så uheldig 
at have haft en arbejdskonflikt, 
hvor man så har brug for hele 
apparatet. 

Jeg synes, at det er trist, at 
der ikke kan blive råd til en 
kalender til medlemmerne, der 
i det daglige jo er grundlaget for, 
at hele organisationen eksisterer 
og har et arbejdsgrundlag. Men 
måske er vores ‘lille’ fagfor
ening blevet for stor de forkerte 
steder? Det sker jo så mange 
steder, så hvorfor ikke her? Det 
er så nemt at glemme, hvorfor 
man er, hvor man er, når man 
ikke har fingrene i jorden til 
daglig. Her kan et lille redskab, 
som kalenderen jo er, minde os 
om fællesskabet og minde os 
om, hvor vigtigt det er, at vi er 

medlemmer af denne specielle 
forsikringsorganisation.

Men den kalender jeg har 
modtaget, kan jeg ikke bruge 
til noget. Den vil blive skrottet, 
og jeg vil købe mig en kalender, 
som jeg kan bruge til det, jeg har 
behov for. Fortsætter Social
pædagogerne med at udsende 
denne kalender, så spar den en
delig hos mig. Send mig pengene 
i stedet til den anden kalender, 
jeg så skal ud og købe.   n

Kære Marianne

Af Klaus Lange, leder af 
 Kommunikationsenheden
Vi er kede af, at du ikke bryder 
dig om den nye kalender – og vi 
kan da også fortælle dig, at der 
på de sociale medier har været 
en del debat om det nye kalen
derformat, vi har valgt i år. Men 
vi kan forsikre dig og de øvrige 
medlemmer om, at ændringen i 
formatet ikke er foretaget for at 
spare penge.

Vi valgte forrige år, efter at vi 
havde sendt 2016kalenderen 
ud, at lave en spørgeskemaun
dersøgelse, hvor vi spurgte et 
bredt udsnit af medlemmerne 
om, hvorvidt de brugte kalende
ren – og hvilken type kalender, 
de helst ville have. 

11 pct. af de adspurgte med
lemmer svarede, at de helst ville 
have én dag pr. side/to dage pr. 
opslag – altså som kalenderen 
plejer at være. Derimod var 
der 50 pct., som foretrak en 
kalender med én uge pr. opslag. 
Vi har derfor i år valgt at trykke 
kalenderen i det format, som 
flest gerne ville have – ud fra 
ønsket om at gøre flest muligt 
medlemmer tilfredse. 

Vi spurgte i undersøgelsen 
også ind til, om kalenderen 
overhovedet bliver brugt, og det 
svarede 57 pct. ja til.

Socialpædagogerne er – 
sammen med en række andre 
forbund – ved at få udviklet et 
nyt medlemssystem. Når det på 
et tidspunkt er fuldt implemen
teret, vil det som minimum være 

muligt for jer som medlemmer 
at gå ind og vælge kalenderen 
fra, ligesom det måske også vil 
blive muligt at vælge mellem to 
forskellige kalendertyper. 

Vi kan i øvrigt oplyse sig om, 
at kalenderen koster 13 kr. pr. 
stk. at producere og sende ud.  n

Glæde over kalender

Af Lone Hylander
Hvor glædeligt! For en del år 
siden gjorde jeg Socialpæda
gogerne opmærksom på, at 
dagskalenderen ikke var særlig 
brugbar. Den gav ikke et hurtig 
overblik over ugens aftaler men 
virkede tyk, klodset og generelt 
ikke brugbar. 

De fleste af os i personale
gruppen fik en ugekalender, og 
brugte dermed ikke den årlige 
dagskalender fra Socialpædago
gerne. På et tidspunkt derefter 
var der et medlem, som havde 
et læserbrev i Socialpædagogen, 
hvori han beskrev den ikkebrug

 LÆSERBREVE

bare dagskalender. Han skrev 
noget i retning af: ‘Drop den 
dagskalender, vi bruger den ikke 
alligevel, og spar de penge’. Der 
gik så en del år, hvor den sæd
vanlige tykke kalender dumpede 
ind af døren ved efterårstide, 
men den blev aldrig brugt. 

Jeg skal da lige love for, at jeg 
blev glædeligt overrasket, da den 
fine, lette, handy og overskuelige 
ugekalender kom med posten 
sammen med Socialpædagogen 
i sidste uge. Ja, så hjælper det at 
sige sin mening gennem rigtig 
mange år. Jeg har været medlem 
af Socialpædagogerne uafbrudt 
i 37 år og er det til stadighed, 
selvom jeg ikke arbejder mere 
men just er blevet folkepensio
nist. Tillykke med den nye ka
lender til alle jer der arbejder, og 
vi, der ikke arbejder mere, men 
stadig er medlemmer af vores 
gode fagforening. I er jo en flok 
gæve, arbejdsomme og dygtige 
folk der, som holder fanen højt i 
medlemmernes interesse. Jeg vil 
med glæde bruge denne nye lette 
og overskuelige kalender.  n

Formanden
på facebook

Bliv ven med 
Benny Andersen

www.facebook.com/forbundsformand
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Hvis mennesker med ud-
viklingshæmning savner 
socialt samvær, er der 
hjælp at hente i et nyt 
projekt, som LEV starter 
op i flere kommuner

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk

For mange mennesker med 
udviklingshæmning kan 
det være svært at finde et 

socialt netværk ud over familien 
og det, der findes i de institutio
nelle tilbud. Men med et nyt pro
jekt, LEVvenner, vil Landsfor
eningen LEV gøre det lettere at 
danne venskaber mellem ældre 
med udviklingshæmning og fri

FRIVILLIGHED

Venskaber skal give flere oplevelser

villige, som har lyst til at gøre en 
forskel. Det kan fx føre til en tur i 
byen, et besøg eller en kaffesnak, 
der åbner op for oplevelser og 
spreder glæde i hverdagen.

Baggrunden for projektet er, 
at der i de sidste 50 år er sket en 
markant stigning i den gennem
snitlige levealder for mennesker 
med udviklingshæmning, og i 
takt med, at familien falder fra, 
mister denne gruppe ofte deres 
sociale relationer. Det medfører 
ensomhed og isolation og kan 
have alvorlige konsekvenser for 
liskvalitet og helbred.

I samarbejde med pæda
goger, hjemmevejledere og 
kontaktpersoner vil en koordi
natorgruppe i foreløbig Holbæk, 
Tønder og Svendborg rekruttere 
ældre med udviklingshæmning, 

der har behov for og lyst til at 
få en LEVven. LEVvennerne 
mødes på tomandshånd og 
aftaler, hvad de vil lave.

LeveVenner i det østjyske
Selvom Odder Kommune ikke 
indgår i LEVprojektet, har man 
også lokalt i Odder valgt at starte 
et tilsvarende projekt med et 
navn, der til forveksling ligner. 
LeveVenner, som det hedder i 
det østjyske, giver muligheder 
for, at borgere med en kogni
tiv funktionsnedsættelse kan 
få gode oplevelser i fællesskab 
med frivillige. LeveVenner er 
et samarbejde mellem LEV og 
Odder Kommune.

Projektet handler om at skabe 
en kontakt mellem mennesker 
med funktionsnedsættelse og fri

villige, der sammen kan deltage 
i forskellige aktiviteter, uden at 
der behøver at være pædagogisk 
personale til stede. Ifølge Birthe 
Egholm, der er leder af Bo og 
beskæftigelsesområdet på fabos 
og Åhusene og projektansvarlig 
for LeveVenner, er det vigtigt 
at understrege, at projektet er 
et supplement til kommunens 
indsats og ikke i stedet for.

– Vi kan være med til at skabe 
rammen om det gode liv gen
nem projekt LeveVenner. Det at 
kunne bevæge sig ud i byen og 
være samme med andre har stor 
betydning. Man får mulighed 
for at danne nye relationer. På 
den måde er det et supplement 
til den indsats, som medarbej
derne gør hver dag, siger hun til 
odder.dk  n

Med afsæt i ny forskning 
skal et Fremfærd-projekt 
afprøve og udvikle værk-
tøjer, der kan forebygge 
stressrelateret fravær

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk

Stress er ikke et individuelt 
problem. Det er en kollek
tiv udfordring og en stor 

opgave for arbejdsfællesskabet. 
Med det afsæt vil et part

nerskab mellem Fremfærd og 
CBS i et forskningsprojekt om 
stress afprøve nye kommunika
tions og læringsværktøjer, der 
kan forebygge stressrelateret 

Projekt afprøver stressværktøjer

sygefravær. I projektet indgår 
tre kommuner, København, 
Rudersdal og Skanderborg, der 
stiller med hvert sit område: 
henholdsvis ældre, børn og 
unge og socialområdet.

– Kommunerne gør allerede 
meget for at forebygge og hånd
tere stressreaktioner gennem det 
løbende arbejde med at sikre et 
godt psykisk arbejdsmiljø, men 
der er et behov for nye perspek
tiver og for nogle konkrete kom
munikationsværktøjer til ledere 
og medarbejder, udtaler direktør 
i KL, Kristian Heunicke, til Viden 
På Tværs, VPT. 

Projektet ‘Ledelse, arbejds
fællesskaber, kerneopgave og 
stress’ skal forsøge at samle 
konkret viden om, hvordan le

dere og kolleger præventivt kan 
hjælpe og støtte medarbejdere 
med at forebygge stressrelateret 
sygefravær. 

Skam udløser stress
I et forsøg på at bringe forskning 
tættere på praksis tager pro
jektet udgangspunkt i et forsk
ningsprojekt fra CBS, hvor post.
doc. Pernille Steen Pedersen har 
sat fokus på skam som en ny 
tilgang til, hvad der kan udløse 
stressrelateret sygefravær.

Det nye består i måden at 
se stress og sygefravær på. Her 
konkluderer Pernille Steen 
Pedersens i sin afhandling, at 
meget af den stress, vi ser på 
arbejdspladserne, er en skjult 
og uforløst skamfølelse, som 

påvirker relationen negativt 
mellem leder og medarbejder 
samt medarbejdere imellem.

– Stress koster milliarder i 
sygefravær og har store men
neskelige omkostninger. Jeg 
får dagligt henvendelser fra 
mennesker, der siger, at de 
via min forskning ser deres 
situation med nye briller. Derfor 
glæder jeg mig utrolig meget til 
dette projekt med partnerne på 
det kommunale område. Det 
vil kunne gøre en afgørende 
forskel, siger hun til VPT.  n

Socialpædagogen skrev i novem-
ber 2016 om Pernille Steen Pe-
dersens forskning. Du kan læse 
artiklen ‘Skam udløser stress’ via 
www.kortlink.dk/rgq9 

ARBEJDSMILJØ
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1.000  traumatiserede 
børn og unge er i cen-
trum for et forsknings- 
og udviklingsprojekt i 
København og Gladsaxe

Af Lea Holtze, lhe@sl.dk

En splint i hælen får smerte 
til at stråle ud i hele foden, 
hvis den ikke bliver truk

ket ud. Og når man gør det, 
skal såret behandles korrekt. På 
samme måde er det med trau
mer hos børn – de kan ligge 
skjult i underhuden, men bli
ver de ikke behandlet, breder 
betændelsen sig og påvirker alle 
dele af livet, fx evnen til at lære 
og gå i skole.

Der er behov for politisk 
handling for at genop-
rette retssikkerheden for 
borgere med handicap, 
mener Enhedslisten, SF 
og Dansk Folkeparti. Fejl 
i syv ud af 10 handicapsa-
ger er uhørt, lyder det

Af Kit Lindhardt, klt@sl.dk

Rystende ringe. Ærger
ligt. Langt fra godt nok. 
Sådan lyder det fra han

dicapordførere for tre forskel
lige partier i deres kritik af kom
munernes sagsbehandling på 
voksenhandicapområdet.

PROJEKT

Fokus på traumer skal få børn i skole

Skarp kritik af fejl på handicapområdet

Det fortæller specialkonsulent 
Zandra Olesen fra Socialforvalt
ningen i Københavns Kommune. 
Hun er leder af forsknings og 
udviklingsprojektet ’Styrket 
indlæring, bedre skolegang’. 
Projektet, der officielt blev skudt 
i gang den 31. oktober, er et 
samarbejde mellem Gladsaxe og 
Københavns kommuner. Over 
de næste fem år skal det via en 
traumefokuseret indsats sikre, 
at traumatiserede børn og unge 
fuldfører deres skole og ikke 
ender i eksempelvis arbejdsløs
hed eller kriminalitet.

– Traumer påvirker en masse 
ting, som er væsentlige, når 
man går i skole – fx evnen til 
at regulere sig selv, at huske og 
at koncentrere sig. Så hvis vi 
arbejder med traumerne, kan 
vi også styrke udsatte børn og 

Kritikken kommer efter, at 
Socialpædagogen i sidste num
mer kunne fortælle, at Ankesty
relsen har fundet fejl i 68 pct. af 
de afgørelser, som borgere har 
klaget over inden for områderne 
botilbud, beskyttet beskæfti
gelse og personlig hjælp.

– Retssikkerheden for bor
gere med handicap er tydeligvis 
elendig. Det står rystende ringe 
til. Der er brug for at genskabe 
tilliden til, at mennesker med 
handicap får de tilbud, de har 
retskrav på, siger Jakob Sølvhøj 
fra Enhedslisten.

Jakob Sølvhøj ser to mulige 
årsager til den høje fejlprocent. 
Enten har kommunernes sags
behandlere så travlt, at de bliver 
for lemfældige i sagsbehandlin

unges skolegang. Og eftersom 
uddannelse er en af de væsent
ligste faktorer for, at de klarer 
sig senere i livet, så øger vi deres 
chancer for at bryde negative, 
sociale mønstre, siger hun.

Der er sat 30 mio. kr. af 
til projektet, som bl.a. skal 
bruges til opkvalificering af 
familiebehandlere, psykologer 
og socialrådgivere i forhold til 
at identificere, stabilisere og 
behandle børn med traumer, 
fortæller Zandra Olesen. 

– Traumesymptomer ligner 
ofte andre problemstillinger 
såsom ADHD, autisme og 
angst. Det kan også være, 
at barnet eller den unge er 
meget udadreagerende og har 
problemer med misbrug eller 
kriminalitet. Det er vigtigt, at 
fagpersoner ser det som mulige 

gen. Eller også bevæger kom
munerne sig bevidst på kanten 
af lovgivningen for at spare.

– Jeg synes, der er grund til at 
mistænke kommunerne for en 
grænsesøgende tilgang til handi
capområdet, fordi de er pressede 
på økonomien, siger han.

Derfor fremsætter Enhedsli
sten nu et forslag om at øge sta
tens refusion i handicapsager. I 
dag får kommunerne 25 pct. af 
udgifterne betalt af staten, når 
beløbet er over 950.000 kr. årligt 
for én person. Enhedslisten vil 
ændre dette, så staten betaler 
halvdelen, når beløbet når over 
600.000 kr.

Derudover vil partiet tilføre 
500 mio. kr. ekstra til handica
pområdet og indføre et system, 

symptomer på traumer og 
handler derefter, siger hun.

Ud over de 1.000 udsatte 
børn og unge i alderen 618 år 
er der 1.400 lærere, sundheds
plejersker, familiebehandlere, 
psykologer og socialpædagoger 
involveret i projektet. En af dem 
er Charlotte Jepsen, der er so
cialpædagog og familieterapeut 
i Gladsaxe Kommune.

– Vi arbejder med nogle 
nye metoder til at stabilisere 
børnene, deres forældre og 
deres hverdag, så de er klar til at 
modtage traumebehandlingen. 
Dermed kan vi tilbyde børn med 
traumer en kvalificeret indsats, 
der muliggør en effektfuld 
traumebehandling. Jeg føler 
mig mere rustet til opgaven og 
oplever, at projektet løfter det 
faglige niveau, siger hun.  n

hvor kommunerne må til lom
merne, hvis de får underkendt 
afgørelser i Ankestyrelsen.

Også SF’s Kirsten Normann 
Andersen er ærgerlig over den 
høje fejlprocent:

– Jeg kan godt blive bekymret 
for det kommunale selvstyre, 
hvis man opererer ud fra mini
mumsstandarder og ikke prøver 
at tilrettelægge hjælpen på en 
måde, som giver borgerne de 
bedst mulige livsbetingelser.

Karina Adsbøl fra DF mener, 
at der bl.a. mangler en mulig
hed for at kontrollere, hvordan 
kommunerne følger op på de 
sager, de får tilbage fra Anke
styrelsen. Ifølge hende er det et 
tema under de igangværende 
satspuljeforhandlinger.  n

SOCIALPOLITIK
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 NOTER

Hjemløse savner handleplaner
Mange hjemløse får ikke den hjælp, de har brug for. De drukner i 
et komplekst system, særligt når de bevæger sig på tværs af kom-
munegrænser. Og flere kommuner forsømmer at tilbyde hjemløse 
en social handleplan, som de ellers er forpligtet til. Det viser ny 
undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder, der fokuserer 
på hjemløse borgeres rettigheder i kommunerne. Undersøgelsen 
viser, at mange kommuner har svært ved at orientere sig i det kom-
plekse system, og derfor risikerer hjemløse selv at stå med ansva-
ret for at skabe sammenhæng i den sociale indsats. Undersøgel-
sen viser også, at der er stor forskel på, hvad herberger kan tilbyde 
hjemløse – og at der generelt mangler herbergspladser. Ifølge den 
seneste optælling fra i år er der 6.635 hjemløse borgere i Danmark. 

tln

Ny guide om datadeling på socialområdet
Et enkelt værktøj, der giver kommunale medarbejdere et bedre 
overblik over den komplekse lovgivning, der regulerer socialområ-
det. Det er formålet med en ny juridisk guide, som KL, Digitalise-
ringsstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har udarbejdet med 
bidrag fra Justitsministeriet. Guiden skal skabe klarhed omkring 
reglerne og fjerne tvivl om, hvornår det er nødvendigt at indhente 
borgerens samtykke til indhentning af data. Derfor fører guiden 
medarbejderen gennem de centrale spørgsmål, der skal tages stil-
ling til i forbindelse med indhentning af oplysninger til børnefaglige 
undersøgelser og tildeling af socialpædagogisk bistand. Hent gui-
den på www.kortlink.dk/rqg7

tln

Knap hver fjerde barn oplever tvang i psykiatrien
Der er sket en stigning i antal og andel af børn og unge under 18 år, 
der berøres af tvang, når de er indlagt i psykiatrien. Det kan være 
tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelse, fiksering eller tvangs-
medicinering. Det viser den nye monitorering af tvang i psykiatrien 
fra Sundhedsstyrelsen. Ifølge opgørelsen fra perioden 1. juli 2016 
til 30. juni 2017 har 23,6 pct. af indlagte børn og unge i psykiatrien 
oplevet at være udsat for tvang – et tal der for to år siden lå på 17,6 
pct. Samtidig viser tallene, at der er store regionale forskelle. I 
Region Sjælland oplever 35,7 pct. af de unge patienter, at de bliver 
udsat for tvang, mens det i fx Region Nordjylland er 18,5 pct. Opgø-
relsen fra Sundhedsstyrelsen viser samtidig, at mens det samlede 
forbrug af tvang for både voksne og børn er steget, bruges der i dag 
mindre indgribende former for tvang. 

tln

Forskning om unge med bevægelseshandicap
RUC får et nyt forskningscenter, der skal bidrage til at styrke livs-
kvaliteten for børn og uge mennesker med bevægelseshandicap. 
Limo (Livet med mobilitetshandicap), som centret hedder, har 
netop modtaget en bevilling på knap fem mio. kr. fra Bevica Fon-
den, som skal være med til at skabe et bedre vidensgrundlag for 
udvikling af mere inkluderende hverdagsliv for børn og unge med 
handicap. Målet med forskningen er at bidrage til øget livskvalitet 
og større understøttelse af de ikke altid anerkendte kompetencer, 
det enkelte barn eller den enekelte unge udvikler som følge af de-
res handicap – og sætte fokus på styrker og ressourcer ved det, der 
normalt betragtes som handicap. 

tln

I ti år har unge med 
særlige behov eller ud-
viklingshæmning kunnet 
tage en særligt tilrette-
lagt ungdomsuddannelse 
– STU. Ny evaluering 
viser, at STU’erne øger 
elevernes livskvalitet 

Af Kit Lindhardt, klt@sl.dk

På UUC Maglemosen i Bal
lerup holder seks unge fyre 
med autisme og forskellige 

grader af udviklingshæmning 
morgenmøde, hvor de kigger på 
billeder i Metroxpress og bruger 
det sprog, de har, til at fortælle, 
hvad de ser.

Nogle af drengene peger 
og fortæller ivrigt, mens andre 
nøjes med at lytte, nikke og 
grine med. Bagefter er det tid 
til at hoppe over bukke og løbe 
rundt om kegler i skolens store 
hal for at mærke kroppen og 
bruge sanserne.

Maglemosen er én af flere 
end 200 institutioner, der 
udbyder den treårige særligt 
tilrettelagte ungdomsuddan
nelse STU. Den er målrettet 
unge med særlige behov eller 
udviklingshæmning, som ikke 
har mulighed for at gennemføre 
en anden uddannelse. 

10 år efter, at uddannelsen 
blev oprettet i 2007, har analy
seinstituttet Epinion foretaget 
en evaluering af STU’en. Den 
viser, at eleverne og personer 
omkring dem oplever, at deres 
sociale, personlige og faglige 

STU

Tøjvask og 
forhindringsløb 
på skemaet

kompetencer styrkes, og at de 
har en livskvalitet på linje med 
den generelle befolkning, når de 
går på STU.

Individuelle forløb
På Maglemosen er skolens 82 
elever delt op i mindre klasser 
alt efter deres behov og grad af 
udviklingshæmning. 

For nogle er målet videreud
dannelse eller beskæftigelse. For 
andre er det at få flere sociale 
kompetencer og blive forberedt 
på at kunne klare en hverdag, 
med alt hvad det indebærer 
af indkøb, tøjvask og social 
omgang med andre.

Ena Bijedic er en af de social
pædagoger, der arbejder med 
den autistiske gruppe. 

– Vi tilrettelægger meget 
individuelle forløb for hver af 
dem, hvor vi sætter fokus på 
deres ressourcer og kompeten
cer. Mange af dem kan rigtig 
meget, selvom det måske ikke er 
det førstehåndsindtryk, man får, 
siger hun.

Evalueringen viser, at halv
delen af de 678 nuværende eller 
tidligere elever, som har svaret på 
undersøgelsen, oplever en meget 
positiv udvikling med deres so
ciale og personlige komptencer. 
En femtedel oplever en meget 
positiv faglig udvikling. 

Ca. 22 pct. overgår til uddan
nelse eller beskæftigelse efter 
STU’en.

I 2016 var 5.810 elever til
meldt en STU. Ca. 45 pct. bliver 
henvist til en STU på grund af 
generelle indlæringsvanskelig
heder, og ca. 30 pct. har udvik
lingsforstyrrelser.  n
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Tårer trillede, sved pib-
lede og penne skriblede 
til kredsgeneralforsam-
ling på Bornholm, som 
blev holdt i større lokaler 
for at få plads til alle. Ny-
valgt forkvinde vil sætte 
arbejdsmiljøet forrest

Af Kit Lindhardt, klt@sl.dk

’
Det her er verdensklasse! 
Der har aldrig været så 
mange til en generalfor

samling før’, udbrød bestyrel
sesmedlem Karen Lisbeth Kusk, 
mens hun tog et billede med sin 
iPad af en flok smilende social
pædagoger, som var mødt op til 
den årlige generalforsamling.

I alt mødte 84 af kredsens 
364 medlemmer (23 pct.) op til 
generalforsamlingen, som ellers 
ofte må nøjes med ca. 20 delta
gere. Ifølge Karen Lisbeth Kusk 
er det sandsynligvis kampvalget 
til formandsposten, der har 
været trækplaster. 

To medlemmer stillede op til 
formandsposten, da formanden 
siden 2011, Michael Tysk
Andersen, har valgt at takke af. 
Han har savnet at have mere tid 
med familien – og ikke mindst 
at være socialpædagog. Derfor 
glæder han sig til at arbejde med 
udsatte børn og unge i Børne 
og Familiehuset i Rønne.

– Jeg er først og fremmest 
pædagog, og mit hjerte banker 
stadig meget for socialpædago
gikken. Jeg kan virkelig mærke 
det, når jeg besøger de forskellige 
arbejdspladser. Så har jeg altid 
lyst til at blive, sagde Michael 

GENERALFORSAMLING BORNHOLM

Kampvalg på klippeøen satte rekord

TyskAndersen, der dog måtte 
kæmpe mod tårerne i sin afsked 
med kollegerne i kredsen.

Tanke før tale
Som formand gjorde Michael 
TyskAndersen sig bemærket 
blandt kollegerne ved at have 
flair for fagforeningsstoffet og 
være lyttende og loyal. Derud
over har han klare holdninger 
både politisk og organisatorisk. 
Det har ført til diskussioner, 
men ifølge tidligere kredsfor
mand og kasserer Niels Jør
gensen har det aldrig ført til 
skænderier.

– Man kan ikke blive uvenner 
med Michael. Han søger ikke 
konfrontationen. Han søger 
retfærdigheden, siger Niels 
Jørgensen, som også fremhæ
ver Michael TyskAndersens 
kampånd og indignation over 
urimelig behandling af medlem
merne.

Selvom Michael Tysk
Andersen helst undgår at være 
centrum for større forsamlinger, 
slap han ikke for en tale fra 
Marie Sonne, næstformand i 
Socialpædagogerne.

– Der er nogen, der siger, at 
tanker er hurtige, men reflek
sioner tager tid. Det er et godt 
billede på Michael. Han hænger 
ikke med fingeren i vejret på 
hovedbestyrelsesmødet. Men 
når han siger noget, ved vi, 
at han har gennemtænkt det, 
sagde Marie Sonne. 

Hansen vs. Sohn Thomsen
De to formandskandidater – Bit
ten Sohn Thomsen og Morten 
Hansen – fik lejlighed til at præ
sentere sig selv inden afstem
ningen. Bitten Sohn Thomsen 

har siddet i bestyrelsen i to år og 
arbejder i et botilbud for voksne 
med autisme. Der har hun også 
været arbejdsmiljørepræsen
tant. Morten Hansen har tid
ligere været aktiv i den lokale 
bestyrelse og i landsledersek
tionen og arbejder i dag som 
jobkonsulent for flygtninge.

Til lyden af vedvarende 
klapsalver blev 48årige Bitten 
Sohn Thomsen valgt til formand 
med 70 ud af 84 stemmer. Den 
kommende forkvinde ser frem 
til at fortsætte Michael Tysk
Andersens gode arbejde og har 
en ambition om at være synlig 

på arbejdspladserne og i den lo
kalpolitiske debat på Bornholm. 
Hendes fokus vil i høj grad være 
på medlemmernes trivsel og 
medbestemmelse.

– Arbejdsmiljøet er mit hjer
tebarn. Jeg vil hele tiden forsøge 
at bringe det i spil og italesætte, 
at investering i arbejdsmiljø er 
til gavn for os alle sammen. Et 
godt arbejdsmiljø giver højere 
trivsel, mindre sygefravær og 
mere overskud til at fokusere på 
fagligheden, lød det.  n

Læs om valg til tillidsposter mv. 
på bornholm.sl.dk

Arbejdsmiljøet er mit hjertebarn. Jeg vil hele tiden forsøge at bringe det i spil og 
italesætte, at investering i arbejdsmiljø er til gavn for os alle sammen

Bitten Sohn Thomsen, nyvalgt kredsformand
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Familieplejernes vilkår, 
besparelser på børn 
og unge-området samt 
deltidsansættelser var 
hovedemner i en livlig 
debat på generalforsam-
lingen i Kreds Lillebælt 

Af Carl Ancher Pedersen, 
 nyhedsrum@sl.dk 

Der var ros til virksomheds
rapport og beretning, da 
Kreds Lillebælt 30. okto

ber holdt generalforsamling og 
samtidig markerede kredsens 
10 års jubilæum. Men der var 
også kritiske bemærkninger, 
bl.a. fra familieplejer Bjarne 
Clemmensen, der udtrykte 
skepsis over kredsens tiltag 
til samarbejde med Odense 
Kommune om rekruttering af 
familieplejere. 

– Er det fagforeningens 
opgave at samarbejde om at få 
flere familieplejere i en kom
mune, der håndterer familie
plejen så dårligt, spurgte han 
og henviste bl.a. til en sag, hvor 
kommunen anmeldte en familie 
med plejebørn til politiet og 
afskedigede dem. 

– Udsat for sådan et storm
vejr mangler der en slags 
tillidsrepræsentantfunktion, 
der kan træde til, og den kan 
Socialpædagogerne ikke levere. 
Jeg har fungeret som støtte
person for familien og afsløret 
flere ulovlige tiltag fra Børn og 
Ungeudvalgets side. Det er 
anmeldt til politiet, og sagen 
efterforskes nu, fortalte han. 

GENERALFORSAMLING LILLEBÆLT

Familieplejere har også brug for en TR 

Odense stod også for skud i 
kommentarer til besparelser på 
børn og ungeområdet. 

LOformand Lizette Risgaard 
slog i sin gæstetale til lyd for 
mere efteruddannelse på bag
grund af den nye trepartsaftale. 
Bolden blev grebet af Rikke 
Bendsen Jørgensen, Center for 
Indsatser Børn & Unge i Odense: 

– Vi har på grund af effek
tiviseringer fået vores uddan
nelsesbudget beskåret med 78 
pct., og har samtidig fået 15 pct. 
flere sager, så vi slet ikke har tid 
til efteruddannelse, sagde hun 
og efterlyste en mere synlig og 
tydelig opbakning fra Socialpæ
dagogerne. 

Tommy Jensen, TR på Østrup
lund, kritiserede, at alt for mange 
– især unge – ansættes på 32, 30 
eller 28 timer for så at supplere 
med ekstravagter for at få noget, 
der ligner en fuldtidsløn. 

– Vi har ikke gjort noget for 
at forhindre, at disse stillinger 
sniger sig ind. Det må være en 
opgave at sikre de unge fuldtids
stillinger, og det skal fagforenin
gen gå ind i, sagde han. 

Svar fra kredsen
Faglig sekretær Poul Erik Peder
sen oplyste, at det planlagte 
møde for nye familieplejere i 
Odense aldrig blev til noget, da 
næsten ingen tilmeldte sig. Han 
så netværk for familieplejerne 
som en vej til at støtte hinanden. 
Desuden glædede han sig over, 
at familieplejernes vilkår bliver 
et selvstændigt punkt ved de 
kommende OKforhandlinger. 

Hovedbestyrelsesmedlem 
Lotte Kirk Hansen var enig i, 
at de mange deltidsstillinger 

og midlertidige stillinger er et 
problem. Hun påpegede, at 
bl.a. Kreds Lillebælts indsats i 
hovedbestyrelsen har betydet, 
at også det bliver et tema ved 
overenskomstforhandlingerne. 

Kredsformand Hanne El
legaard redegjorde for indsatsen 
i forhold til børn og ungeom
rådet i Odense og påpegede, at 
kredsen bl.a. havde medansvar 
for den udskiftning i ledelsen, 
der fandt sted, da bølgerne gik 
højest. 

Generalforsamlingen bød på 
kampvalg til hovedbestyrelsen 

og posten som faglig sekretær.  
Resultatet blev dog genvalg af de 
fire siddende HBmedlemmer 
Hanne Ellegaard, Poul Erik 
Pedersen, Lotte Kirk Hansen og 
kredskasserer Roger Lundberg. 

Der var også rift om de 
resterende 11 pladser i kreds
bestyrelsen. Her opnåede bl.a. 
tre nye – og yngre – medlemmer 
valg, mens to af de siddende 
medlemmer blev henvist til sup
pleantpladserne.  n

Læs om valg til tillidsposter mv. 
på lillebaelt.sl.dk

Det må være en opgave at sikre de unge fuldtidsstillinger, 
og det skal fagforeningen gå ind i

Tommy Jensen, tillidsrepræsentant, Østruplund
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Der var pris til faglig 
nytænkning, fokus på fri-
villighed og bekymrede 
ord om socialpolitikken 
på generalforsamlingen 
i Kreds Midt- og Vestjyl-
land 

Af Carl Ancher Pedersen, 
 nyhedsrum@sl.dk 

En fagforening må gerne 
blære sig. Især når dens 
medlemmer tør bringe 

fagligheden i spil på nye måder 
til gavn for borgerne. Ca. 
sådan lød det, da faglig sekre
tær Lene Skovsager på Social
pædagogerne Midt og Vest
jyllands generalforsamling 11. 
oktober afslørede vinderen af 
kredsens Socialpædagogerne i 
fremtidenpris. 

Den gik til tillidsrepræsen
tanterne Annette Nyhus Nisted, 
Helle Thorning og Birte Yde 
Andersen fra Socialafdelingen 
– Voksenhandicap i Silkeborg 
Kommune. 

De har under overskriften 
‘Det gode liv’ i forståelse med 
Socialafdelingen og i samspil 
med de handicappede og udvik
lingshæmmede borgere, som de 
arbejder med, fået etableret et 
borgerråd blandt disse.

Prisen blev ledsaget af føl
gende ord fra Lene Skovsager: 

– I er et bevis på, at når 
socialpædagoger tænker deres 
unikke kompetencer inden for 
inklusion og udvikling ind i nye 
rammer og roller, gør det en 
forskel. 

GENERALFORSAMLING MIDT- OG VESTJYLLAND

En fagforening må gerne blære sig

Prisoverrækkelsen faldt i tråd 
med formand Peter Sandkvists 
beretning, der tegnede et billede 
af en løsningsorienteret fagfor
ening, der gerne går nye veje. 

Et eksempel er kredsens 
arbejde med at få frivillighed til 
at gå hånd i hånd med faglighed 
– under overskriften ‘Alle kan 
gøre en forskel’. 

– Hvis frivillighed på det 
socialpædagogiske område skal 
lykkes til fordel for de men
nesker, vi arbejder for, skal det 
være faciliteret af socialpæda
goger, der binder de forskellige 
ender sammen, sagde Peter 
Sandkvist og glædede sig over, 
at det var lykkedes på flere so
cialpædagogiske arbejdspladser 
i kredsen. 

Kommunalvalg skal bruges 
Mere dystre var kredsforman
dens betragtninger om social
politikken. Han understregede 
behovet for en tidlig og forebyg
gende indsats for børn og unge 
og opfordrede kommunerne til 
at styrke familieplejen og samar
bejde på tværs om opgaver, som 
den enkelte kommune ikke kan 
klare, bl.a. sikring af de nødven
dige døgninstitutionspladser. 

Desuden konstaterede han, 
at voksenhandicapområdet 
konstant er udfordret af, at der 
kommer flere borgere til med 
behov for hjælp, uden at der 
bliver tilført yderligere midler. 

– Vi forsøger i dialogen med 
politikere og embedsmænd at 
overbevise dem om, at sociale 
investeringer betaler sig, både 
menneskeligt og økonomisk. 
Derudover vil vi benytte kom
munalvalget den 21. november 

til at sætte særligt fokus på 
handicapområdet og slå et 
slag for den socialpædagogiske 
faglighed og en anstændig 
socialpolitik. Handicapområdet 
er kernevelfærd, og kernevelfær
den skal styrkes og understøttes 
af den rette faglighed, fastslog 
Peter Sandkvist. 

Ulla Bloch, Center for 
forebyggelse i Herning Kom
mune, satte i en kommentar til 
beretningen spørgsmål ved, om 
det er nok at gå i dialog med 
lokalpolitikerne: 

– Vores område er i den grad 
underfinansieret, og det går ud 
over de svageste borgere. Poli
tikerne er forstående nok, men 
kan ikke gennemskue, hvad der 
foregår økonomisk. 

– Ja. Nogle gange skal vi også 
sige, at nok er nok. At vi er løs
ningsorienterede betyder ikke, 
at vi ikke skal råbe op, når der 
er brug for det, lød formandens 
svar.  n

Læs om valg til tillidsposter mv. 
på vestjylland.sl.dk

Handicapområdet er kernevelfærd, og kernevelfærden skal styrkes og understøttes 
af den rette faglighed

Peter Sandkvist, kredsformand
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Generalforsamling i 
Kreds Midtsjælland 
med debat om poli-
tisk indflydelse og nye 
jobområder. Pladserne 
i kredsbestyrelsen var 
eftertragtede, og alle 
kandidater kom til orde 
inden afstemningen

Af Runa Adriane Larsen, ral@sl.dk

’
You raise me up’, sang fan
gekoret fra Vridsløselille 
Statsfængsel af deres lun

gers fulde kraft, og efter at have 
moduleret i ægte Melodigrand
prixstil og den sidste tone var 
afsluttet, rejste hele salen i Ring
sted Kongrescenter sig og gav 
koret en stående applaus. 

Vi befinder os på Midtsjæl
land, og kredsens medlemmer 
er samlet til den årlige general
forsamling. Kredsens formand, 
Jan Vium, og to faglige sekre
tærer, Kim Christian Jensen 
og Lene Kümpel, fremlagde 
beretningen for de mange frem
mødte socialpædagoger, som 
lyttede interesseret. 

– Vi socialpædagoger er 
stolte – for vi kan noget særligt. 
Potentielt kan vi gøre en forskel 
mange flere steder i samfundet, 
end vi gør i dag. Det skal vi gøre 
klart for omverdenen. Politikerne 
skal anerkende og anvende 
socialpædagogers enestående 
faglighed, lagde kredsformanden 
for og forsatte sin beretning med 
at fortælle, hvordan kredsen 
griber arbejdet som en dialog

GENERALFORSAMLING MIDTSJÆLLAND

Kamp om pladserne i kredsbestyrelsen

organisation an – nemlig ved at 
bryde fordomme om fagforenin
ger og søge at finde løsninger 
sammen med kommunerne ved 
at tale om faglighed og visioner 
for fremtiden. 

To mio. til nye job
Et af spørgsmålene til beretnin
gen gik på kredsens arbejde med 
at øge kendskabet hos beslut
ningstagere i kommunerne til 
socialpædagogers tilgang til 
arbejdet med demente borgere. 

Hertil fortalte kredsbesty
relsesmedlem Kristina Kjærulf 
Fischer, at hun havde kontaktet 
bl.a. demenskoordinatorer i 
Roskilde Kommune og bedt 
dem tage Socialpædagogernes 
hvidbog om, hvordan socialpæ
dagoger kan bidrage til arbejdet 
med demente borgere, med til 
kommunens budgetforhand
linger. Det havde resulteret i, at 
der blev afsat to mio. kr. til at 
ansætte aktivitetsmedarbejdere, 
som skal skabe målrettede 
aktiviteter til beboerne på kom
munens plejehjem for at øge 
livskvaliteten for de ældre. 

’Magt til medlemmerne’
Et af bestyrelsesmedlemmerne 
havde efter 19 års tro tjeneste 
besluttet ikke at genopstille og 
takkede kredsformanden for tål
modighed og ordentlighed. 

Til de 10 pladser i bestyrelsen 
stod 11 socialpædagoger klar 
til at trække i arbejdstøjet. En 
af kandidaterne, ambassadør 
og fællestillidsrepræsentant 
Karsten Stegman, havde et hold 
af kollegaer med, som hep
pede og tydeligt gav udtryk for, 
hvem de ville stemme på. Inden 

afstemningen fik kandidaterne 
til bestyrelsen hver især mulig
hed for at sætte et par ord på 
deres motivation for at indgå i 
bestyrelsesarbejdet. 

– Der er nogle i Socialpæ
dagogerne, der ønsker at holde 
kongres hvert fjerde år i stedet 
for hvert andet. Men vi har ikke 
brug for sådan en centralisering. 

Vi skal kæmpe for, at vigtige be
slutninger som fx overenskomst 
bliver truffet på kongressen. 
Magten skal ud til medlem
merne, lød det fra Rasmus 
Damgaard, som var en af de helt 
store stemmeslugere.  n

Læs om valg til tillidsposter mv. 
på midtsjaelland.sl.dk

Politikere skal anerkende og anvende socialpædagogers enestående faglighed
Jan Vium, kredsformand
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Kredsbestyrelsen i Nord-
jylland vil kvalificere det 
fagpolitiske arbejde ved 
at inddrage medlem-
merne og deres viden og 
erfaringer endnu mere

Af Malene Skov Jensen,  
nyhedsrum@sl.dk

Besparelserne på de kom
munale budgetter vil igen 
i år ramme de allersvage

ste borgere hårdt. Det har fået 
Socialpædagogerne Nordjyl
land på banen flere steder – bl.a. 
i Frederikshavn, hvor man vil 
spare 10 mio. kr. på psykiatri 
og handicapområdet. Over 100 
medlemmer har både deltaget i 
et møde med socialudvalget og 
til en demonstration, da budget
tet skulle førstebehandles.

– Der er slet ingen tvivl om, 
at det store fremmøde og de 
klare budskaber fra Socialpæda
gogerne gjorde et stort indtryk 
på politikerne. Kommunen vil 
stadig spare 10 mio. kr., men 
der er sket nogle justeringer, 
så en række bosteder nu bliver 
friholdt fra besparelserne, sagde 
Peter Kristensen, formand for 
Socialpædagogerne Nordjyl
land, til de 180 fremmødte på 
kredsens generalforsamling.

Han og resten af kredsbesty
relsen mener, at erfaringerne fra 
Frederikshavn skal bruges andre 
steder. For det gør en forskel, 
når man møder op og ytrer sig.

Medlemmer mere på banen
Kreds Nordjylland har de senere 
år haft et stort fokus på at få 
medlemmerne på banen bl.a. i 

GENERALFORSAMLING NORDJYLLAND

Endnu mere medlemsinddragelse

kredsens faglighedsprojekt og 
medlemspanel, og fremover vil 
kredsbestyrelsen gerne inddrage 
medlemmerne endnu mere i det 
fagpolitiske arbejde.

– Da vi i kredsbestyrelsen fx 
skulle diskutere udfordringerne 
på handicapområdet, måtte vi 
erkende, at vi blev nødt til at 
have praksis på banen. Hver
dagseksperterne ved jo bedst, 
hvad der er de største udfordrin
ger på området, fortalte Peter 
Kristensen.

Gennem kredsens facebook
side fandt kredskontoret frem 
til 16 medlemmer, der arbejder 
inden for handicapområdet, og 
som blev inviteret til et møde, 
hvor de bidrog med deres 
erfaringer og viden.

– Vi fik nogle rigtig gode 
input, som vi nu laver kon
krete handleplaner ud fra. 
Den direkte inddragelse af 
medlemmerne er med til at 
opkvalificere det fagpolitiske 
arbejde i kredsen. Derfor vil vi 
inddrage medlemmerne endnu 
mere i det kommende år, og så 
samler vi op på erfaringerne på 
næste generalforsamling, sagde 
kredsformanden.

Ryan Air og opholdssteder
Ligesom i resten af landet ople
ver Nordjylland, at døgntilbud 
til børn og unge er under pres. 
Særligt døgninstitutionerne 
i Aalborg Kommune oplever 
fyringer og lukninger. Peter Kri
stensen udtrykte sin undren 
over, at Aalborg Kommune væl
ger at bruge private opholdsste
der, hvor langt hovedparten ikke 
har overenskomst:

– Aalborg Kommune har 
taget en beslutning om, at de 
ikke flyver med Ryan Air, fordi 

selskabet ikke har en overens
komst med sine medarbejdere. 
Det samme må jo gælde deres 
brug af private opholdssteder 
uden overenskomst – ellers er 
det jo ren populisme, når de 
melder sådan noget ud, sagde 
han og høstede bifald fra salen.

Udmeldingen fik flere på 
talerstolen, der mente, at 
Socialpædagogerne skulle mere 
på banen i den sag:

– Jeg synes, at I skal bide 
fra jer, for det ligger da lige til 
højrebenet at gå til pressen 
med den historie, sagde Allan 
Guldhammer Kristiansen, TR på 
specialinstitutionen Bøgen.

Der var også ros til kreds
bestyrelsen bl.a. for dens 
arbejde med at sætte trivsel og 
arbejdsmiljø på dagsordenen 
ude på arbejdspladserne og for 
indsatsen med uddannelse af 
arbejdsmiljørepræsentanter.

Generalforsamlingen blev 
afsluttet med en lang række 
kampvalg både til posterne som 
faglige sekretærer, til kredsbe
styrelsen og til kongresdelege
rede. Formand Peter Kristensen 
blev genvalgt uden modkandi
dater.  n

Læs om valg til tillidsposter mv. 
på nordjylland.sl.dk

Den direkte inddragelse af medlemmerne er med til at opkvalificere det fagpolitiske 
arbejde i kredsen

Peter Kristensen, kredsformand
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Ros til medlemmerne 
for aktiv deltagelse – og 
ris til kommunerne for 
at forringe socialpæda-
gogiske arbejdsvilkår på 
Kreds Storstrøms gene-
ralforsamling, hvor også 
frivillighed og arbejds-
miljø blev sat til debat

Af Tina Løvbom Petersen, tln@sl.dk

Årets allersidste kredsgene
ralforsamling fandt sted 
tirsdag den 31. oktober i 

Vordingborg, og her blev emner 
som frivilligt arbejde, arbejds
miljø, kommunale spareøvelser 
og familiepleje sat på dagsorde
nen over for de 61 fremmødte 
stemmeberettigede. 

Kredsformand Lisbeth Schou 
lagde dog ud med at sende en 
stor tak til kredsens medlemmer:

– Én ting står lysende klart 
for mig. Intet af det, vi gør, ville 
have værdi uden jer som vigtige 
medspillere. Det er jer, medlem
merne, som hjælper os med at 
se og forstå de reelle udfordrin
ger, som I og vores arbejdsfæl
lesskab mødes af, sagde hun. 

Nogle af de meldinger, 
kredsen har fået fra medlemmer 
det seneste års tid, handler i høj 
grad om, at der løbes lidt for 
stærkt rundt om på de socialpæ
dagogiske arbejdspladser.

– Det er trist år efter år at tale 
om de besparelser og effekti
viseringer, der gennemføres i 
kommunerne. Når opgørelser 
viser, at landets kommuner 
siden 2012 har brugt otte mia. 
mindre end budgetteret, så må 

GENERALFORSAMLING STORSTRØM

Faglighed, frivillighed og fællesskab

det naturligvis føre til velfærds
forringelser og afskedigelser. 
Men da mængden af opgaver 
ikke ændres, og borgeren stadig 
er den samme, så er det jo jeres 
faglighed, der udsættes for et 
prioriteringsspil, som desværre 
ikke har nogen vinder, sagde 
Lisbeth Schou.

Familieplejere
I beretningen fremhævede Lis
beth Schou bl.a. familieple
jeområdet som et felt, der er 
under forandring og stort pres – 
ikke mindst fordi kommunerne 
i stigende grad skærer i vederlag 
uden faglige begrundelser.

– Og sidste skud på stammen 
er, at flere børn skal adopteres 
af plejefamilien. Men det vil jo 
fjerne hele forsørgelsesgrund
laget for familieplejere samtidig 
med, at det bliver sværere for 
plejebørn at fastholde relationen 
til de biologiske forældre. Vores 
modsvar til den udvikling er igen 
og igen at tale kernefaglighed 
og redegøre for, hvorfor den 
socialpædagogiske faglighed er 
så vigtig også på familieplejeom
rådet, sagde Lisbeth Schou.

Fra salen kom der da også 
positive tilkendegivelser til såvel 
kreds som forbundet over, at 
ordentlige forhold for familie
plejere for alvor sættes på den 
politiske dagsorden ved de kom
mende OKforhandlinger. 

Frivillighed
Arbejdsmiljø fyldte traditio
nen tro også en del i beretnin
gen, hvor faglig sekretær Tina 
Hansen fortalte, hvordan man 
i kredsen har haft særligt fokus 
på TRIOsamarbejdet og ikke 
mindst arbejdsmiljørepræsen
tanterne ud fra tanken om, at 

en stærk AMR giver en bedre 
balance i TRIOsamarbejdet.

– Vi har holdt flere temadage 
for TRIOmedlemmer, vi har 
udviklet materialer til at under
støtte TRIOsamarbejdet – og 
vi har været med til at oprette 
en netværksgruppe for arbejds
miljørepræsentanterne. Vi ser 
helt klart TRIOmedlemmerne 
som nøglepersoner i indsatsen 
omkring det gode arbejdsmiljø, 
sagde Tina Hansen.

Endelig blev også frivillige 
indsatser sat til debat. For som 
Lisbeth Schou påpegede, er 
frivillighed kommet for at blive.

Som jeg ser det, kan vi gå to veje: Vi kan læne os tilbage og vente på det uundgåelige 
– eller vi kan tage førertrøjen på og få indflydelse på, hvordan vi definerer opgaven og 

holder den faglige fane højt
Lisbeth Schou, kredsformand

– Kommunerne er i fuld gang 
med at udarbejde politikker 
også på vores område, men ofte 
møder jeg hos medlemmerne 
usikkerhed og frygt for, hvordan 
vores faglighed skal passe ned 
i den kasse. Som jeg ser det, 
kan vi gå to veje. Vi kan læne os 
tilbage og vente på det uundgå
elige – eller vi kan tage fører
trøjen på og få indflydelse på, 
hvordan vi definerer opgaven 
og holder den faglige fane højt, 
sagde hun.  n

Læs om valg til tillidsposter mv. 
på storstroem.sl.dk
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Tæt samspil mellem 
kreds, tillidsrepræsen-
tanter og medlemmer 
er vejen frem, lød det på 
generalforsamlingen i 
Kreds Østjylland

Af Carl Ancher Pedersen, 
 nyhedsrum@sl.dk 

’
Vi sender klare meldinger, 
når noget ikke er godt nok, 
men vi søger også løsninger 

og indflydelse, når det er muligt. 
Begge dele er nemlig – for os 
at se – en fagforenings opgave. 
Sådan sagde kredsformand Gert 
Landergren Due i sin beretning 
til generalforsamlingen i Kreds 
Østjylland den 10. oktober. 

Som eksempel nævnte han 
situationen, da Hedensted Kom
mune i foråret uden forudgå
ende orientering afskedigede 
alle 93 medarbejdere på voks
enhandicapområdet og tilbød 
dem genansættelse på nye 
vilkår. Kommunen ville af med 
de generelle fleksibilitets og 
sikringstillæg, men forsikrede, at 
der ikke var tale om besparelser, 
da pengene i stedet vil blive 
brugt til kompetenceudvikling 
for medarbejderne. 

Modsat kommunen mente 
både kredsen og tillidsrepræ
sentanterne, at ændringerne 
ikke alene vil berøre de ansat
tes arbejdsvilkår, men også få 
betydning for det arbejde, de 
udfører for og med borgerne. 

Siden ændringerne blev vars
let, til de trådte i kraft 1. oktober, 
har der været et tæt samarbejde 

GENERALFORSAMLING ØSTJYLLAND

Tættere på medlemmerne

mellem kredskontor, tillidsre
præsentanter og medlemmerne 
på området om at tackle den 
nye situation, herunder at 
blive enige med ledelsen om at 
fortolke de arbejdstidsregler, 
der fremover skal gælde på 
området. 

Kredsen kvitterede på ge
neralforsamlingen for tillidsre
præsentanternes indsats ved at 
tildele dem Socialpædagogerne 
Østjyllands pris, som uddeles 
hvert andet år. 

– I har vist handlekraft og 
lavet et gedigent stykke fag
foreningsarbejde. I har leveret 
dokumentation for konsekven
serne af omlægningerne og holdt 
fokus på, at I ikke fremover skal 
udføre opgaver, som kommunen 
ikke vil betale for, lød det blandt 
andet i begrundelsen. 

Sammenholdet er intakt
Tillidsrepræsentanterne Tina 
Viola Koefod, Lene Lindstrøm 
og Henrik Johansen var mødt 
op til generalforsamlingen og 
modtog prisen. De fortalte om 
reaktioner fra borgere, som 
kan mærke, at arbejdskulturen 
er blevet en anden, og om det 
dilemma, som de og kollegerne 
står overfor: 

– På den ene side er vi huma
nister. På den anden side er vi 
tvunget til at være mere rigide. 
Da fleksibilitetstillægget er bort
faldet, er vi nødt til at holde fast 
i, at vi ikke – som hidtil – skal 
gøre ledelsens arbejde med at få 
tingene til at hænge sammen. At 
det er arbejdstidsreglerne, der 
gælder, at vi fremover skal kende 
vores arbejdsplan fire uger før 
osv. Takket være et godt sam

arbejde med kredskontoret og 
flere stormøder for alle kolleger, 
hvor vi har fået talt tingene igen
nem, er det lykkedes at skabe 
en fælles forståelse og bevare 
sammenholdet. 

Ambassadører 
I sin beretning gav Gert Lander
gren Due andre eksempler på, 
hvordan kredsen har involveret 
medlemmer med stærke fag
lige holdninger og kompeten
cer i at udvikle projekter og har 
gjort dem til ‘ambassadører’ for 
fagforeningen. 

– Dette samarbejde mellem 
jer medlemmer og os på kreds
kontoret giver os et unikt fun
dament til at udvikle kredsens 
arbejde, sagde kredsformanden. 

Under gennemgangen af 
kredsens regnskab konstaterede 
kasserer Jan Leth Nielsen med 
tilfredshed, at indtægterne 
i 2016 lå ca. 700.000 kr. over 
budget – først og fremmest på 
grund af en positiv medlemsud
vikling.  n 

Læs om valg til tillidsposter mv. 
på oestjylland.sl.dk

Dette samarbejde mellem jer medlemmer og os på kredskontoret giver os et unikt 
fundament til at udvikle kredsens arbejde

Gert Landergren Due, kredsformand
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Vi ved jo, at en stærk indsats for udsatte børn – uanset hvor i verden – er en rigtig 
investering, som kommer godt igen både menneskeligt og økonomisk

Michael Madsen, forbundskasserer, Socialpædagogerne

Gennem et kvart år-
hundrede har social-
pædagoger bidraget til 
at hjælpe udsatte børn 
i nogle af verdens fat-
tigste lande via NGO’en 
International Børneso-
lidaritet. Over 130 mio. 
kr. er rejst til projekter, 
som har hjulpet flere 
generationer af børn

Af Malene Dreyer, mad@sl.dk
Foto: International Børnesolidaritet

Tusindvis af kilometer fra 
Danmark i en lektieklub 
i Nicaragua får nogle af 

verdens mest udsatte børn en 
pause fra hverdagen og får lov til 
lege og dyrke sport, spille teater 
og musik. De får også hjælp til 
lektielæsning og skolegang og 
lærer om emner som vold, køn, 
familier, demokrati og seksuali
tet. Emner, som spiller en vigtig 
rolle i deres fremtidige liv. Lek
tieklubben er et af de projekter, 
som organisationen Interna
tional Børnesolidaritet støtter 
i arbejdet for at hjælpe udsatte 
børn i nogle af verdens fattigste 
lande. 

International Børnesolidaritet 
kan i år fejre 25 års jubilæum. 
Bag International Børnesolidari
tet står tre pædagogiske forbund: 
Socialpædagogerne, BUPL og 
FOA, som gennem årlige solida
ritetsbevillinger gør det muligt at 
gennemføre arbejdet. Gennem 
årene har solidaritetsmidlerne 
gjort det muligt at hjælpe flere 
generationer af børn.

INTERNATIONALT ARBEJDE

25 års solidaritet med børnene

– For nyligt besøgte jeg et 
projekt i Nicaragua og mødte 
en ung pige. Hun kunne huske, 
at jeg havde været på besøg, 
da hun som lille pige var med i 
en teatergruppe. Hun fortalte, 
at hun havde været meget 
genert, men at deltagelsen i 
gruppen havde betydet, at hun 
havde fundet ud af, at hun var 
et menneske med værdi og 
rettigheder. Da hun blev ældre, 
havde hun engageret sig som 
frivillig i projektet for at hjælpe 
til at opbygge selvværd og glæde 
hos andre børn. På den måde er 
unge efterhånden også blevet 
en målgruppe, og organisering 
og uddannelse af unge frivillige 
hører med i projekterne, siger 
Grete Lyngsø, sekretariatsleder i 
International Børnesolidaritet.

Solidariteten lever stadig
Et af International Børnesolida
ritets mål er at sikre barndoms
retten for udsatte børn – retten 
til skolegang, fritid og deltagelse. 
Det er det, der bl.a. foregår via 
lektieklubberne. International 
Børnesolidaritet arbejder sam
men med lokale partnere for 
at gøre børn stærke, så de kan 
stille krav om rettigheder og selv 
være med til at forandre deres 
livsbetingelser. 

– Fællesskab og solidaritet 
er centrale værdier i arbejdet. 
Derfor foregår arbejdet i grup
per. Her får børn mulighed for 
at fortælle om deres forhold 
og høre om andre børns liv, og 
således får de en forståelse for, 
at mange af de problemer, børn 
står i, er fælles – det er ikke deres 
egen skyld, men skyldes ofte 
fattigdom og social marginalise
ring. I gruppen opstår også ideer 

om, hvordan børn kan formulere 
deres problemer og behov gen
nem børneradio eller gadeteater, 
hvor børnene viser, hvad der skal 
til for at fremme et godt børneliv, 
fortæller Grete Lyngsø.

Indsatsen skaber resultater
I årenes løb har International 
Børnesolidaritet formidlet mere 
end 130 mio. kr. til projekter til 
gavn for udsatte børn. Største
delen af pengene kommer fra 
Udenrigsministeriet bevilget til 
International Børnesolidaritets 
bistandsprojekter. Et eksempel 
på International Børnesolida
ritets arbejde er et aktuelt pro
jekt rettet mod unge drenge i et 
ungdomsfængsel i Bolivia. Her 
lærer 100 drenge gennem ugent
lige workshops om ikkevoldelig 
konfliktløsning, maskulinitet og 
seksualitet. Drengene er mellem 
12 og 17 år gamle og afsoner i to 
til fem år. Formålet med projek

tet er at give drengene vejled
ning og mulighed for at udvikle 
sig socialt, så de er bedre rustet 
til livet efter fængslet.  

Socialpædagogernes for
bundskasserer, Michael Madsen, 
sidder i International Børnesoli
daritets styrelse. Han glæder sig 
over, at forbundets internatio
nale solidaritetsarbejde skaber 
resultater for udsatte børn:

– Vi er med til at gøre en 
vigtig forskel på et område, som 
har relevans for socialpædago
ger som faggruppe. Vi ved jo, 
at en stærk indsats for udsatte 
børn – uanset hvor i verden – er 
en rigtig investering, som kom
mer godt igen både menneske
ligt og økonomisk.  n

Du kan blive medlem af Interna-
tional Børnesolidaritet. Det ko-
ster 100 kr. om året. Læs mere om 
International Børnesolidaritet 
på www.ibssol.dk 
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 SYNSPUNKT

Ved at bruge perspek-
tivskifte som en metode, 
hvor man ikke kun tæn-
ker sig ind i fx en borgers 
perspektiv, men også 
formulerer det, sætter 
ord på og siger dem højt, 
kan man finde vej til nye 
handlemuligheder i fast-
låste situationer 

Af Iben Ljungmann

I arbejdet med børn, unge og 
voksne vil pædagogisk perso
nale møde handlinger, der er 

problemskabende. Det kan være 
et barn, der slår et af de andre 
børn, en gruppe unge, der bry
der væsentlige regler på insti
tutionen, eller en borger med 
demens eller hjerneskade, der 
nægter at gå i bad, og hvor der 
opstår udadreagerende adfærd. 

Nogle gange fylder proble
merne så meget, at man som 
personale kan blive ramt af stor 
frustration: ‘Vi har prøvet alt, 
men intet hjælper’, ‘han gør det 
bevidst’ eller ‘hun er så ond mod 
de andre børn’, kan være nogle 
af de sætninger, man hører i 
personalegruppen. 

I sådanne situationer har jeg 
både som leder, VISOkonsulent 

og supervisor erfaret, at det 
kan være effektfuldt at lave et 
perspektivskifte. 

Det handler om at sætte sig 
i barnets, den unges eller bor
gerens sted – men ikke kun om 
det. Når man sammen forsøger 
at italesætte, hvad der mon var 
på spil for borgeren, kan det 
skabe nye vinkler på en fastlåst 
situation. 

Jo rigere beskrivelser vi får 
af borgernes perspektiv, jo flere 
handlemuligheder opstår der 
for personalet. Perspektivskiftet 
er en lettilgængelig metode, 
som kan bruges af konsulenter 
og ledere – men i høj grad også i 
kollegiale sammenhænge. 

Nye vinkler
Men sætter vi os ikke allerede i 
borgerens sted, vil mange sik
kert spørge. 

Ideen om at skabe bevægelse 
igennem det at skifte perspektiv 
er ikke ny. Det er en grundidé 
inden for den systemiske 
tilgang, hvor det ses som en 
central opgave at bevæge sig 
rundt i forskellige perspekti
ver for at få nye vinkler på en 
fastlåst position. 

Ligeledes er der for tiden 
stor opmærksomhed omkring 
begrebet mentalisering, som 
betegner ‘fokus på mentale 
tilstande hos en selv eller andre, 
især i forbindelse med forkla

ring af adfærd’. Et grundelement 
i det pædagogiske arbejde er 
at arbejde anerkendende; at 
sætte sig i borgerens sted eller 
at møde børnene i øjenhøjde. 
Men hvorfor så ikke fortsat bare 
bruge ordet mentaliseringsevne 
eller begrebet om anerkendelse? 

Perspektivskifte som me
tode fokuserer primært på den 
anden part (dennes intentioner, 
forståelse af situationen og 
måder at tænke på), og forde
len ved at betegne det som en 
metode frem for en evne er, at 
det bidrager til at løsne op for 
fastlåstheden. Når man skitserer 
det som en evne eller som en 
kompetence, tænker man ofte 
på det som noget statisk – som 
noget der enten er eller ikke er 
til stede – og det bidrager til en 
fastlåst og individualiseret måde 
at tænke på barnet eller den 
voksne på. 

En bevægelse
En didaktisk pointe ved at 
betegne perspektivskifte som 
en metode er desuden vigtighe
den af at udvikle metoder, som 
umiddelbart giver mening. 

Ordet mentalisering giver 
ikke nogle umiddelbare billeder 
på, hvad begrebet går ud på. 
Det kræver, at man kender ordet 
‘mental’, og selv hvis man har 
begreb om dette, specificerer 
det stadig ikke, hvad man skal 

Hvis du var 
i Karinas sted…

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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mentalisere omkring, eller hvad 
rettetheden af mentaliseringen 
skal være. 

På samme måde med aner
kendelsesbegrebet: De fleste af 
os ville nok sige, at vi arbejder 
anerkendende. Men vi har hver 
vores definition af, hvad det vil 
sige, og det er en udfordring, 
når vores pædagogiske praksis 
omkring et barn eller en voksen 
kræver, at vi agerer nogenlunde 
ens.

Perspektivskifte som metode 
giver umiddelbar mening, fordi 
der i navnet ligger en bevægelse 
implicit: Det går ud på, at man 
skal skifte perspektiv. Man kan 
se det for sig. Og det gør meto
den lettere at huske og bruge i 
hverdagens praksis. 

Hvordan konkret?
Anledningen til et perspektiv
skifte er beskrivelser af borgere, 
pårørende eller samarbejdspart
nere som enten gale eller onde 
(mad eller bad, som Watzlawick 
pointerede) – når det andet per
spektiv er uforståeligt, og hvor 
der ofte er (negative) holdninger 
til, hvad den anden burde gøre 
anderledes. Indledningsvist er 
det vigtigt, at vi hører persona
lets eller kollegaens perspektiv 
på situationen. 

Når man har hørt og spurgt 
ind til dette, gentages beskrivel
sen af borgeren fra vores per
spektiv, hvorefter der inviteres 
til et perspektivskifte: ‘Så her fra 
vores perspektiv kunne det se 
ud som om, at Karina bevidst 
angriber os verbalt, eller at hun 
ikke gider at samarbejde. Hvis 
vi lige her skal prøve at lave et 
perspektivskifte hen i Karinas 
sted, hvad tror I så, at hun ville 
sige om det, hun gør?’ 

En vigtig pointe er brugen af 
det tentative, det prøvende eller 
legende sprogbrug. Dette dels 
for at undgå, at vi uforvarende 
kommer til at etablere nye 
‘sandheder’ om borgerne, og 
dels for at åbne op for flere mu
ligheder: Når vi blot leger med 

tanken om, hvad borgeren mon 
ville sige, er vi mere kreative. 

Flere af de professionelle, jeg 
møder, kan være betænkelige 
ved at udtale sig på vegne af 
den anden, og det er en vigtig 
etisk pointe at holde fast i: ‘God 
pointe, vi ved netop ikke, hvad 
hun tænker ovre fra sit perspek
tiv, og vi kan heller ikke nød
vendigvis spørge hende, vi kan 
kun gætte eller spekulere med 
denne metode. Derefter kan vi 
så beslutte, hvad vi tænker giver 
mest mening og træffe beslut
ning om, hvordan vi vil prøve at 
møde hende, og se på, hvilken 
effekt det har’. 

Mærk ordene
Følgende spørgsmål kan hjælpe 
perspektivskiftet på vej:
 
Step 1: Faktuelle beskrivelser 
Så du står typisk i døren. Hvor 
befinder hun sig? Hvordan ser 
hun ud i øjnene? Hvad gør hun? 

Step 2: Borgerens tænkning, fø-
lelser og meningsskabelse 
Hvordan oplever hun mon situ
ationen? Hvad ville hun mon 
kalde det, hun gør? Hvad er mon 
vigtigt for hende, siden hun gør, 
som hun gør? Hvad er hendes 
intention med at gøre det? Hvad 
ønsker hun at opnå? Når hun 
reagerer, hvad handler det mon 
så om? Hvad kæmper hun for? 

Step 3: Borgerens relation til de 
professionelle 
Hvad vil hun gerne fortælle os? 
Hvordan ville hun mon ønske, 
at vi responderede? Og hvad 
mon hun tænker om det, vi gør? 

Det er ikke spørgsmålene som 
sådan, der er vigtige, men deri
mod bevægelsen over i den 
andens perspektiv. Det vigtige 
er ikke produktet eller resul
tatet af analysen, men proces
sen undervejs: Det virksomme 
i at den, som oplever uforståe
lig adfærd fra andre, giver nogle 
bud på og mærker efter, hvad 
der mon rører sig i den andens 
perspektiv. Meningen er, at man 
konkret skal prøve at formulere 
sine svar på spørgsmålene og 
sige dem højt. 

Hvis man kun laver ovenstå
ende som en mental øvelse, får 
man ikke samme effekt. Først 
når man sammen forsøger at 
italesætte perspektivet hos den 
anden, får man en kropslig og 
sanselig fornemmelse af udsag
net og de ord, man har valgt at 
bruge, og kan forholde sig til det 
(‘ville hun virkelig formulere det 
sådan?’) – og kan desuden få 
indblik i, hvordan kollegaerne 
tænker. 

Den fælles refleksion og 
italesættelse er desuden helt 
central, hvis den pædagogiske 
tilgang skal være ens, og der 

skal udvikles en pædagogisk 
handleplan. 

Enkelt og fælles
Virkningen af perspektivskiftet 
er, at det skaber nysgerrighed på 
det andet perspektiv (‘ja, hvor
for gør hun egentlig, som hun 
gør?’) – en nysgerrighed, som er 
en helt anden følelse end den 
fastlåsthed, man føler, når man 
føler, man har ‘tænkt færdig’ 
omkring et barn eller en voksen. 

I pædagogisk arbejde finder 
der perspektivskifte sted hver 
eneste dag. Pædagoger gør 
det for sig selv, i samtaler og 
på møder, når de drøfter de 
problemstillinger, de står i. 

Samtidig kan italesættelsen 
af det som metode alligevel 
gøre en forskel, fordi det på den 
måde løftes ud af hovederne på 
den enkelte og bliver et fælles 
sprog eller en fælles metode, 
man kan tage udgangspunkt i. 

Når man sætter ord på det, 
man gør, får man et fagligt fælles 
sprog for det, og først da kan det 
blive et redskab, som man kan 
tage med sig på tværs af tid og 
sted. Redskabet skal være så en
kelt, at man umiddelbart forstår, 
hvad der menes med det. 

Og endelig skal metoden 
være så enkel, at den kan blive 
en del af den daglige praksis, 
så perspektivskiftet ikke kun 
anvendes i supervisioner eller 
til faglige møder, men også kan 
anvendes inden en samtale med 
pårørende, når man beskriver 
en pædagogisk handleplan 
(‘hvad ville den unge tænke om 
den løsning vi er ved at sætte i 
værk her?’), eller når man møder 
adfærd, man ikke forstår.  n

Iben Ljungmann er autoriseret 
cand.psych., partner i konsu-
lentfirmaet inpraxis  og ved at 
færdiggøre en specialistuddan-
nelsen inden for arbejds- og or-
ganisationspsykologi. Tidligere 
bl.a. klinisk psykolog i Center for 
Narrativ terapi og souschef på et 
demenscenter i København.

Virkningen af perspektivskiftet er, at 
det skaber nysgerrighed på det andet 
perspektiv – en nysgerrighed, som er 

en helt anden følelse af den fastlåsthed, 
man føler, når man føler, man har ‘tænkt 
færdig’ omkring et barn eller en voksen
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Af Kit Lindhardt, klt@sl.dk

’
Der er absolut tale om en aktivitetskrise’. Sæt-
ningen er taget ud af indledningen på en lang 
artikel, som er gravet frem fra Socialpæda-

gogens gamle arkiv. Selvom siderne for længst er 
blevet gullige og har den der duft, som bøger får, 
når de ikke er blevet åbnet i årtier – så er debat-
ten om aktivitetskrisen faktisk aktuel endnu. Den 
handler nemlig om børn og skærmtid. Meeeen, 
måske taler vi lidt anderledes om det i dag…

Det er overlærer Ove Henning Jensen fra Sko-
lehjemmet Skovholmgård i Fredensborg, som på 
baggrund af en undersøgelse af fjernsynsvanerne 
på 21 institutioner mener, at børnenes tv-kiggeri 
er gået for vidt.

– På en af de deltagende institutioner var TV’et 
tændt i ca. 31 timer om ugen. Det svarer til to tre-
diedele af elevernes samlede ugentlige fritid. Nej, 
der er sandelig behov for at råbe vagt i gevær!, 
siger han.

Overlæreren peger fingeren hen på institutio-
nernes socialpædagoger og uddannelsen til bør-
neforsorgspædagog, som efter hans mening ikke 
bruger timer nok på at undervise de kommende 
pædagoger i aktivitetsfag. 

– Psykologi, pædagogik og sociale fag priori-
teres højere (end aktivitetsfag, red.), og påvirker 
naturligvis holdningerne. Det er almindelig kendt 
og velanset, at den studerende betragter psykologi 
som noget mere betydende. Han stræber efter at 
blive en ‘Mini-psykolog’, siger Ove Henning Jen-
sen. 

Desuden er aktivitetsunderviserne ofte alt for 
dårlige, mener han, og derfor bliver den studeren-
des kunnen ikke alsidig nok. 

– Olga vil f.eks. kun sidde og sy kjoler, som hun 
har gjort i flere år, og Orla vil dreje thekrus, for det 

TV-apparatet var tændt i 31 timer

er han nu engang god til, og de kan altid bruges 
som gaver! Hvis det foregår på den måde, vil de 
fleste aktivitetslærere være tilfredse, for så møder 
de studerende trods alt op til timerne, siger Ove 
Henning Jensen. 

I undersøgelsen bliver børnene på bostederne 
spurgt til deres yndlings- og hadeudsendelser. 
Fem elever fra den samme institution svarer, at 
Otto Leisner-udsendelserne er bunden. Ifølge Ove 
Henning Jensen er der stor sandsynlighed for, at 
en opinionsdanner har fået de øvrige fire elever til 
at have samme mening. Men det kan heller ikke 
udelukkes, at det er en pædagog, der har plantet 
denne negativitet omkring den ellers så populære 
Otto Leisner hos børnene, påpeger han. 

Overlæreren udtrykker bekymring over, at pæ-
dagogerne tilsyneladende ikke tager stilling til, 
hvad børnene bør eller ikke bør se i fjernsynet. 
Seks elever har svaret, at kriminalserierne er de 
dårligste udsendelser. Men overlæreren vurderer, 
at der i virkeligheden er langt flere børn, der ikke 
kan lide de uhyggelige serier.

– Der skal meget til, før et barn sætter sig selv 
uden for elevfællesskabet, ved som den eneste 
ikke at ville (turde) se ‘Kriminalkommissæren’. 
Tænk sig, at være så meget anderledes, at være en 
bangebuks. Nej, så hellere sidde sammen med de 
andre og føle sig dårligt til mode, lyder det. 

Nogle pædagoger havde da ifølge overlæreren 
også berettet om natlige mareridt oven på så-
danne film. 

Afslutningsvis kommer overlæreren med et 
løsningsforslag. Nemlig at børneforsorgssemina-
rierne giver de uddannelsessøgende obligatorisk 
undervisning i mediekundskab. 

– Meget tyder på, at vi skal have fjernsyn på 
institutionerne, og derfor må vi lære at benytte 
TV på den bedst mulige måde, siger Ove Henning 
Jensen.  n

Socialpædagogen er – gan-
ske vist under flere navne 
– udkommet siden 1941. Vi 
har været i arkiverne og har 
fundet teksten her på siden 
i en af de gamle udgaver.

Men hvornår stammer in-
terviewet med Ove Henning 
Jensen fra?

A: 1969. B: 1975. C: 1979

Se svaret på foregående side

Hvornår var det nu?

Der skal meget til, før et barn sætter sig selv uden for elevfællesskabet, ved som den 
eneste ikke at ville (turde) se ‘Kriminalkommissæren’. Tænk sig, at være så meget 

anderledes, at være en bangebuks
Ove Henning Jensen, overlærer, Skolehjemmet Skovholmgård




