
Magt eller svigt?

Peter Abel Gjaldbæk og 

Ungecenter Porten bruger 

ulovlige magtanvendelser – helt 

bevidst. For hvad er alternativet? 

At lade de unge gå i hundene?
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Vi kan lære af 
akutindsatsen

I starten af 2013 stod 500 ledige socialpædagoger over for at miste 
dagpengeretten inden for det næste halve år. Det var en alvorlig si-
tuation fremprovokeret af dagpengereformen, hvor udbetalingspe-
rioden blev halveret til to år, mens genoptjeningskravet blev fordob-
let til et helt år. 

Jeg håber, I har lagt mærke til, at Socialpædagogerne har gjort, hvad 
vi kunne for at råbe politikerne op og finde holdbare politiske løs-
ninger. Men vi har også taget opgaven på os, og har prioriteret via 
vores dygtige jobkonsulenter i a-kassen at yde maksimal hjælp til de 
medlemmer, der er i klemme. Vi kan ikke løse et beskæftigelsespro-
blem for et medlem, men vi kan coache og lede medlemmet på vej. 
Det er sådan, vi er gået til opgaven. Og vi har netop undersøgt, hvor-
dan det er gået for de 500 ledige kolleger, der var ved at miste dag-
pengeretten. Om hvad deres situation er nu, og hvordan de vurderer 
den hjælp, de har fået fra os og det kommunale jobcenter.

Halvdelen er kommet i arbejde. En fjerdedel er fortsat fuldt ledige, 
og den sidste fjerdedel er gået på efterløn, er sygemeldt, på kursus 
eller andet. Det er et overraskende godt resultat. Ikke mindst når 
vi ser, at lidt over halvdelen af dem, der er kommet i job har fundet 
plads på det socialpædagogiske arbejdsmarked. Det er godt gået 
af kolleger, der for de flestes vedkommende har været ledige i to år 
eller mere. Det er også et flot resultat, når vi sammenligner os med 
andre fagområder. 

44 pct. af de adspurgte siger, at jobkonsulenten i vores a-kasse har 
givet dem ny inspiration i deres jobsøgning. Kun 18 pct. siger det 
samme om jobcenterets indsats. 51 pct. er tilfredse eller meget til-
fredse med vores indsats i a-kassen. Kun 31 pct. siger det samme 
om jobcentret. Det er en forskel, der til at tage og føle på, og jeg læ-
ser det som en kvittering fra de ledige medlemmer for, at vi gør en 
forskel. Det er også medlemmets kvittering for, at vi hjælper med at 
pege på konkrete jobmuligheder på vore arbejdspladser. At vi ud-
nytter vores lokale netværk og kontakter til arbejdspladser. Det er 
samtidig det, som medlemmerne ønsker sig mere af: Aktiv jobfor-
midling, hvor de faglige a-kasser i forbundene får en central rolle. 

Jeg har sendt vores undersøgelse til Carsten Koch, der leder det ud-
valg, regeringen har sat til at komme med forslag til den fremtidige 
arbejdsmarkedspolitik. Jeg håber, han forstår den, og jeg håber, vo-
res synspunkter finder vej til ministerens bord. Vi ønsker et arbejds-
markedssystem med de faglige a-kasser i en central rolle – et sy-
stem, der bygger på tillid, og et system, der hjælper med uddannelse 
og opkvalificering.

Giv os opgaven, giv os beslutningskompetencen – så finder vi løs-
ningerne. Vi har allerede værktøjerne og det professionelle netværk 
på arbejdspladserne, der skal bruges. 

Af Kaj Skov Frederiksen 
Forbundskasserer
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Vi ønsker et arbejdsmarkedssystem med de faglige a-kasser i en 
central rolle – et system, der bygger på tillid, og et system, der 

hjælper med uddannelse og opkvalificering
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 INDHOLD

04 MAGTANVENDELSER
To store, stærke mandlige socialpædagoger 
bærer en råbende og skrigende pige ud af 
Ungecenter Porten for at køre hende i sommer-
hus med fastskruede vinduer. Det er en ulovlig 
magtanvendelse, og den fortæller forstander 
Peter Abel Gjaldbæk helt åbent om, for i hans 
øjne er alternativet, at man bare lader de unge 
gå i hundene. Lektor Lars Aagerup vil også 
have fokus på magtanvendelser. Han har netop 
skrevet en ph.d. om kvalitet og udvikling på 
døgninstitutioner, og en af pointerne er, at der 
bør kastes mere lys på magtanvendelser

04 Skal vi lade dem gå i hundene eller 
hvad?

07 Magt og relationer

12 PSYKIATRI
De er 40 mennesker, og de synger sammen på 
tværs af alder og diagnoser i koret Stemmer fra 
Odsherred. Kordeltagerne kommer fra social-
psykiatrien i Asnæs, Nykøbing Sjælland og fra 
botilbuddet Granhøjen. ‘Vi ved, hvad musikken 
kan gøre, og har set, hvilke succeser den kan 
bringe med sig for beboerne’, fortæller Helene 
Hvid, afdelingsleder på Granhøjen

12 De synger sig glade

14 TILLIDSREFORM
Sidste sommer indgik regeringen og 635.000 
offentligt ansattes fagforbund en aftale om den 
såkaldte Tillidsreform, der skal afbureaukrati-
sere den offentlige sektor til fordel for fokus på 
faglighed og fornyelse. Men de offentligt ansatte 
føler ikke, at de har politikerne og forvaltnings-
chefernes opbakning, viser ny undersøgelse 
fra OAO. Og den opbakning må og skal de vise, 
siger Socialpædagogernes formand – ellers 
bliver reformen ikke til andet end fine ord på et 
stykke papir

14 Politikerne må vise medarbejderne 
tillid

16 FORBUNDET
 Ny struktur for lederarbejdet

18 ARBEJDSMARKED
 Job til udfalds-truede

19 LIGESTILLING
 ‘Det går den gale vej’

20 LÆSERBREV

22 SYNSPUNKT
 Når samvær kan være omsorgssvigt
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Som forstander på Ungecenter Porten 
i Hvidovre står Peter Abel Gjaldbæk 
med store dilemmaer. Både når for-
ældre og andre er uforstående over, 
at Porten ikke forhindrer de unge i 
at være ude om natten og tage stof-
fer – og når Porten helt bevidst griber 
til ulovlig magtanvendelse for at sikre 
afrusning og opbygge relationer

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Foto: Søren Kjeldgaard

To forskellige episoder viser spændvidden 
i de dilemmaer, Peter Abel Gjaldbæk står 
over for som forstander på døgninstitutio-

nen Ungecenter Porten i Hvidovre. Den ene fandt 
sted, da en af socialpædagogerne på Porten for-
talte, at hun lige havde stoppet tre unge, der sad 
og røg hash på ungecenterets trappe. Nu havde de 

 MAGTANVENDELSER

Skal vi lade dem gå 
i hundene eller hvad?

i stedet flyttet sig udenfor og sad med deres joints 
foran hovedindgangen. 

– Hvad I alverden har I gang i, spurgte Peter 
Abel Gjaldbæk, da han kom ud til de unge. 

– Det mindste I kan gøre, er at gå de sidste 30 
meter, så I kommer om bag blokken, hvor vi ikke 
kan se jer. Så nu vil jeg godt bede jer gå de sidste 
30 meter. 

– Okay, okay… Det er fair nok, sagde de unge – 
og flyttede sig udenfor synsvidde. 

Den anden episode fandt sted en morgen, da 
to store, stærke mandlige socialpædagoger bar en 
råbende og skrigende pige ud af Porten og ind i 
en ventende bil med chauffør for at køre hende i 
et sommerhus med fastskruede vinduer. Om hun 
ville det eller ej, skulle hun være to uger i som-
merhuset, så hun kunne blive afgiftet og komme 
tættere på de to socialpædagoger. Og Peter Abel 
Gjaldbæk såvel som hans chef i forvaltningen var 
klar over, at de ville bære hende med magt, hvis 
hun ikke fulgte frivilligt med – også selvom det er 
en ulovlig magtanvendelse. 

– Og bagefter indberettede jeg selvfølgelig 
magtanvendelsen og skrev, at jeg vurderede den til 
at være ulovlig, siger Peter Abel Gjaldbæk. 

Han understreger, at de unges forældre selv 
havde bedt om sommerhusturen. 

– Og alle forældre har kendt grundlaget og de 
pædagogiske værktøjer, siger han.

Hverdag kontra sommerhusture
De to eksempler illustrerer forskellen på hverda-
gene, hvor personalet på Porten bestræber sig på 
kun at udføre lovlige magtanvendelser – det vil 
sige magtanvendelser, der sker for her og nu at 
forhindre den unge i at være til skade for sig selv 
eller andre. Og sommerhusturene, hvor de åbent 
har anvendt ulovlig magtanvendelse. 

– Jeg står ved, hvad vi gør, og vil gerne have det 
ud i det helt åbne. Også hvis det fx indebærer, at 

Diskuter på facebook

Kan ulovlig magtanvendelse være acceptabelt?
Døgninstitutionen Ungecenter Porten i Hvidovre har fire gange taget unge 
med i sommerhus i 2-4 uger. Formålet er afrusning og relationsdannelse, og 
de unge bliver båret, hvis de ikke følger frivilligt med. Kan den form for ulovlig 
magtanvendelse være nødvendig og acceptabel? Hvorfor/hvorfor ikke?

Deltag i debatten på facebook / se hvordan på www.sl.dk/facebook
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ETISK DILEMMA  På Ungecenter 
Porten i Hvidovre vil forstander Peter 
Abel Gjaldbæk ikke smide de unge 
ud, fordi de udviser den adfærd, der 
oprindeligt var begrundelsen for 
anbringelsen – men hvad skal der 
så ske, når en ung fx anbringes på 
grund af misbrug og fortsætter sit 
misbrug under anbringelsen?

ombudsmanden siger, at vi skal stoppe med vores 
sommerhusture, for så er spørgsmålet: Hvad skal vi 
så? Skal vi lade de unge mennesker gå i hundene?

Til hverdag går spørgsmålene nu mere den 
anden vej. Forældre og andre kan ikke forstå, at 
Porten ikke sætter en stopper for de unges uhen-
sigtsmæssige adfærd.

– Jeg har forældre, der spørger: Hvordan kan 
det være, at min datter får lov til at tage stoffer? 
Hvordan kan det være, at hun får lov til ikke at gå 
i skole? Hvordan kan det være, at hun må være 
ude hele natten? Og så er svaret: Det får hun heller 
ikke lov til. Hun skal være hjemme klokken 23.00, 
hun skal gå i skole og hun skal lade være med at 
ryge hash og tage stoffer – men hvad vil I have, vi 
skal gøre, når hun nægter?

I eksemplet med de hashrygende unge foran 
institutionen, mener Peter Abel Gjaldbæk ikke, at 
han kunne forhindre dem i at ryge. 

– Jeg er ikke politimand. Hvis jeg tog deres 
joints, kunne de faktisk anmelde mig for tyveri, 
selvom det ville de jo nok ikke gøre… Men jeg har 
ingen beføjelser i en sådan situation. Jo, jeg kan 
ringe efter politiet, men det ville jeg nok ikke få så 
meget ud af…

Ingen tvang om morgenen
På samme måde er det efter Peter Abel Gjaldbæks 
vurdering umuligt at gennemtvinge, at de unge 
kommer i skole om morgenen. 

– Vi siger, at de skal i skole, vi vækker dem, og 
vi kører dem i skole. Men hvis den unge nægter 
at stå op, og bliver ved med nægte, når vi vækker 
dem femte, sjette og syvende gang, så er løbet til 
sidst kørt. Vi kan ikke bære dem hen på skolen, 
og skolen ville heller ikke tage imod en elev, som 
vi kom bærende med. Som jeg plejer at sige til 

mine pædagoger: I bestemmer ikke en skid. Jo, 
I bestemmer alt det, der ikke betyder noget. Om 
den unge må få en liter mælk fra køleskabet, for 
eksempel. Men alt det, der betyder noget, bestem-
mer I ikke. I bestemmer ikke, om den unge skal 
i skole, I bestemmer ikke, om den unge skal tage 
stoffer, I bestemmer ikke, hvornår den unge skal 
komme hjem om aftenen… Det eneste, I har at 
arbejde med, er relationen til den unge. 

I hverdagen lægger Peter Abel Gjaldbæk derfor 
vægt på, at socialpædagogerne skal arbejde på 
at opbygge de gode og bærende relationer, så de 
unge lytter, når de forklarer, hvorfor de skal i skole 
og hvorfor de ikke skal tage stoffer. 

Men der er situationer, hvor pædagogerne op-
lever, at de kommer til kort og ikke kan nå en ung.

– Det kan fx være en 14-årig pige, der ryger alt 
den hash, hun kan komme i nærheden af, og snif-
fer alt den kokain, hun kan komme i nærheden af, 
fortæller Peter Abel Gjaldbæk. 

I en sådan situation har Porten fire gange gjort 
noget helt andet: Efter aftale med den unges for-
ældre og afdelingslederen for børne- og familie-
området i Hvidovre Kommune, er den unge blevet 
sendt på sommerhustur i to eller fire uger. 

Nu skal du blive her
– På sommerhusturene er vi konsekvente. Meget 
konsekvente. Den unge kan ikke selv vælge, om 
han eller hun vil med – han/hun skal med. Og må 
først komme hjem, når turen er slut på en bestemt 
dato. Vi låser ikke døren, men vi tænker os om, og 
placerer fx den unge på det værelse, hvorfra det 
er sværest at stikke af, fordi man for at komme 
ud skal igennem det værelse, hvor socialpædago-
gerne sover. Og vi tager den unges jakke og sko om 
natten, fortæller Peter Abel Gjaldbæk. 
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Han er ikke selv med på turene, men er ansvar-
lig og medvirker til planlægningen. 

I sommerhuset er der ingen mulighed for at 
ryge hash eller tage stoffer, og der er en fast struk-
tur med morgenvækning, faste spisetider osv. 

– Lige nu (da interviewet fandt sted, red.) er 
en pige i sommerhus, og når hun har været der et 
par dage, kommer hendes lærer fra specialskolen 
også derop, og så skal hun have undervisning. Om 
morgenen skal hun stå op. Hvis hun ikke står op, 
bliver pædagogen ved og ved og ved og ved med 
at vække hende på så insisterende en måde, at 
hun til sidst står op, siger Peter Abel Gjaldbæk. 

To af de foreløbig fire sommerhusture be-
gyndte med en ulovlig magtanvendelse, idet den 
unge blev båret ud i bilen – derudover har der 
efter Peter Abel Gjaldbæks vurdering været to 
andre ulovlige magtanvendelser. En, da en ung 
blev hentet efter at være stukket af, og en, da so-
cialpædagogerne tog nogle ting, som de frygtede 
den unge ville bruge til at stikke af. 

– Ligesom det også gør sig gældende i hver-
dagen på Porten, arbejder vi på sommerhustu-
rene med belønning frem for straf, og på en af 
sommerhusturene var der fx en ung, som fik en 
cigaret, hver gang hun udviste en hensigtsmæs-
sig adfærd og fx stod op om morgenen, fortæller 
Peter Abel Gjaldbæk. 

Sommerhusturene slutter med, at den unge 
underskriver en kontrakt om, hvad vedkommende 
fremover vil gøre – fx krav om skolegang. Kon-
trakten skal overholdes for, at den unge kan blive 
på Porten. Alternativt skal der findes et andet og 
mere velegnet tilbud.

En solstrålehistorie
Ud over afrusningen er det vigtigste formål med 
sommerhusturen relationsdannelse mellem den 
unge og pædagoger og lærere.

– Og det er lykkedes at skabe en god kontakt. 
Fx har jeg læst en rørende beskrivelse af, hvordan 
en ung og en socialpædagog sad og kiggede på 
stjerner sammen. Alle de unge har også spurgt, 
om de ikke måtte få en tur mere, siger Peter Abel 
Gjaldbæk. 

Resultatet af den første sommerhustur var ren 
solstråle – pigen bor stadig på Porten, hun har fået 
arbejde og har efter Peter Abel Gjaldbæks vurde-
ring ikke røget så meget som en enkelt joint efter 
sommerhusturen. 

En anden sommerhustur resulterede i, at den 
unge sagde ja tak til at komme i en træningsple-

jefamilie, hvor der bl.a. arbejdes med misbruget, 
og en tredje resulterede i et bedre forhold mellem 
socialpædagoger og ung, som måske kan blive 
forudsætningen for en positiv udvikling. 

– Hvis succeskriteriet er, at den unge efter som-
merhusturen ikke skal røre hash og gå i gang med 
en uddannelse, så lever vi ikke altid op til succes-
kriteriet – men hvis det handler om at sætte gang 
i en positiv udvikling, så har sommerhusturene 
været en succes, vurderer Peter Abel Gjaldbæk. 

Folketingets ombudsmand
For nylig løftede ombudsmanden pegefinge-
ren overfor opholdsstedet Fonden Kanonen, der 
havde brugt magt for at få de unge til at sidde i en 
sofa til såkaldt refleksionstid, hvor den unge i et 
tidsrum, der varierer mellem minutter og timer, 
skal reflektere over nogle spørgsmål. 

I en pressemeddelelse slår Folketingets om-
budsmand Jørgen Steen Sørensen fast, at det var 
en ulovlig magtanvendelse. 

– Personalet på en døgninstitution må kun 
bruge magt over for de unge, når det er absolut 
nødvendigt. Man kan ikke med fysisk magt tvinge 
unge til at deltage i pædagogiske tiltag. Det er af-
gørende for de unges rettigheder, at medarbejdere 
på opholdssteder følger denne grundlæggende 
regel. De unges retssikkerhed er vigtig, og det er 
ikke i overensstemmelse med reglerne at bruge 
fysisk magt for at få de unge med på forskellige 
pædagogiske tilbud, siger han. 

På den baggrund vurderer Peter Abel Gjald-
bæk, at ombudsmanden muligvis også vil løfte 
pegefingeren overfor Porten. 

– Det kan være, at vi får et rap over fingrene 
for det her, men jeg vil gerne have det ud i det 
åbne rum og tage en diskussion med det pæda-
gogiske fag. For er det i de unges interesse, hvis 
vi ikke kan forhindre dem i at forvalte deres liv så 
dårligt, at det er skadeligt? Jeg er ret sikker på, at 
hvis du går ned foran Mariakirken i København 
og spørger nogle af dem, der sprøjter sig selv i 
armen, hvordan de er endt der, så vil de sige: Det 
er fordi, der ikke var nogen, der gjorde noget. Og 
jeg vil ikke være med til bare at kigge på, at de 
unge går i hundene.  n

Denne artikel er den første i en serie om magtan
vendelse. Hvis du har erfaringer og input, må du 
meget gerne kontakte journalist Maria Rørbæk på 
mail mrk@sl.dk. Læs pressemeddelelsen fra Folke
tingets ombudsmand på www.kortlink. dk/d75d

Jeg er ret sikker på, at hvis du går ned foran Mariakirken i København og spørger 
nogle af dem, der sprøjter sig selv i armen, hvordan de er endt der, så vil de sige: Det 

er fordi, der ikke var nogen, der gjorde noget
Peter Abel Gjaldbæk, forstander på Ungecenter Porten i Hvidovre
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Der skal kastes mere lys på magtan-
vendelse. Det er en af konklusionerne i 
et nyt forskningsprojekt om kvalitet og 
udvikling i socialpædagogisk arbejde 
med anbragte børn og unge. Bag ph.d.-
afhandlingen står lektor Lars Aagerup 
fra professionshøjskolen UCSJ, der 
også har set på andre aspekter af livet 
på en døgninstitution

Af Trine Kit Jensen, redaktionen@sl.dk
Illustration: Allan Stochholm

Det er dårligt, det der magtanvendelse. Det er 
to eller tre pædagoger, der hopper på en ung 
mand. For mig er det et menneske, der hop-

per på mig. Det er ikke en, der hjælper eller bero-

 MAGTANVENDELSER

Magt og relationer
liger mig. Det er mennesker, der hopper på mig... 
Jeg synes bare, det er klamt. 

Sådan lyder et citat fra en af de syv anbragte 
unge, Lars Aagerup har interviewet i forbindelse 
med ph.d.-afhandlingen ‘Kvalitet og udvikling i 
socialpædagogisk arbejde med anbragte unge’. 
Forskeren har fulgt livet på en døgninstitution tæt 
i en periode på to år, og især fysisk magtanven-
delse er et tema, der fylder meget hos de unge. 

Som udgangspunkt er ingen af de unge glade 
for, at medarbejderne bestemmer og sætter regler 
op for dem. Set i bakspejlet kan nogle godt ac-
ceptere magtudøvelse, der fx handler om forbud 
mod at besøge hjembyen i et halvt år for at undgå 
‘dårligt selskab’.  På samme måde kan en tvungen 
‘tænketur’ i sommerhus med en medarbejder, som 
den unge har en god relation til, ses som en rimelig 
sanktion. Men når det gælder magtudøvelse i den 
mest ekstreme form er billedet entydigt negativt.  

– Fysisk magtanvendelse opleves af de unge 
som et overgreb, der ødelægger tilliden og 
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forholdet til de medarbejdere, som udfører den. 
De unge, som har været udsat for magtanvendelse 
mener, at de har været unødvendige. At der har 
været andre udveje, og at de ville være faldet 
ned af sig selv, hvis de fx  havde fået lov at gå fra 
institutionen. I nogle tilfælde oplever de også, at 
det er medarbejderne, der har trappet konflikten 
op, siger Lars Aagerup.  

Mens alle de unge er optagede af den fysiske 
magtanvendelse, gælder det samme ikke for de 
syv medarbejdere på døgninstitutionen, som han 
også har interviewet. De omtaler den stort set 
ikke, og det finder forskeren stærkt påfaldende.    

– Hvorfor det er sådan, kan jeg kun tolke på. 
Måske fylder det ikke så meget i medarbejdernes 
bevidsthed, fordi magtanvendelse er noget, de 
udfører rutinemæssigt uden at tænke så meget 
over det. Det kan også være, at de ikke har lyst 
til at tale om det, fordi det fremstiller dem i en 
negativ rolle. Eller det kan være en kombination 
af begge dele, siger han.  

At tie den fysiske magtanvendelse ihjel er 
imidlertid en dårlig idé, mener Lars Aagerup. Han 
efterlyser generelt større åbenhed om magtud-
øvelse og også en erkendelse af, at straf nogle 
gange indgår som et element i socialpædagogisk 
arbejde med vanskelige unge.  

– I den pædagogiske diskurs er det ofte ikke 
noget, man ønsker at tale om og kigge på, fordi 
man ser det som en ubehagelig, men nødvendig 
del af arbejdet for at ‘holde fortet’ over for de 
unge. Det er enormt uhensigtsmæssigt. For det 
foregår jo, og der er i den grad brug for at kaste 
lys over feltet og få gang i noget diskussion og 
refleksion, siger han. 

For lidt viden om kvalitet
Lars Aagerups forskningsprojekt handler ikke bare 
om magtanvendelse, men også om andre aspekter 
af arbejdet med anbragte børn og unge. Han har 
selv en fortid som børnehjemsbarn, er uddannet 
socialpædagog og arbejdede i faget i mange år, før 
han blev ansat som lektor på professionshøjsko-
len UCSJ i Roskilde. Her deler han sin arbejdstid 
mellem at undervise på pædagoguddannelsen og 
arbejde med forskning og innovation. 

Ph.d.-projektet er gennemført i samarbejde 
med Institut for sociologi og socialt arbejde på 
Aalborg Universitet, og det var bl.a. SFI-under-
søgelser af, hvordan tidligere anbragte klarer sig 
senere i livet, der satte ham i gang. 

– I Danmark er der 12.000 anbragte børn og 
unge, og selv om samfundet hvert år bruger ni 
mia. kr. på området, slår de dårligt ud på alle 

parametre. De bliver dårligere uddannet, er i 
højere grad arbejdsløse, begår mere kriminalitet, 
er oftere stofmisbrugere, lider oftere af psykisk 
sygdom og dør tidligere end andre. Vi ved alt for 
lidt om, hvad der foregår på anbringelsesstederne, 
og hvad der er kvalitet på det her felt, siger han. 

Oprindelig tog Lars Aagerup i februar 2008 orlov 
fra sit job på UCSJ for at arbejde med kvalitetsud-
vikling på den døgninstitution, der er omdrejnings-
punkt for undersøgelsen. Men da muligheden for 
et ph.d.-stipendiat efter et halvt år dukkede op, 
trådte han i stedet ind i forskerrollen. Efter studi-
erne i felten vendte han i august 2010 tilbage til 
professionshøjskolen for at færdiggøre afhandlin-
gen, som han forsvarede i oktober sidste år.

Case-institutionen er i forskningsprojektet 
anonymiseret. Men der er tale om et anbringelses-
sted for unge i alderen 12-18 år, heraf mange med 
domme i form af en ungdomssanktion, hvor fase 
to er ophold på en åben institution. I undersø-
gelsesperioden havde kun en tredjedel af medar-
bejderne en relevant uddannelse, defineret som 
en uddannelse til pædagog, lærer, socialrådgiver, 
psykolog eller social- og sundhedsassistent.  

   
Glade for ‘sømandsmodellen’ 
Målet med forskningsprojektet har været at under-
søge, hvad de unge og medarbejderne opfatter som 
kvalitet i socialpædagogisk arbejde. Og mens den 
fysiske magtanvendelse skiller vandene markant, er 
der også punkter, hvor parterne kan mødes. 

Fx er de enige om, at den såkaldte ‘sømandsmo-
del’ er en god måde at organisere arbejdet på. Den 
indebærer, at medarbejderne arbejder uafbrudt i 
en uge og derefter har fri i en længere periode. 

– Modellen var indført på institutionen i et 
bevidst forsøg på at skabe bedre rammer for at 
danne relationer, og det virker både efter medar-
bejdernes og de unges opfattelse rigtig godt.

Begge parter beskriver, at de på den måde i 
højere grad bliver mennesker, der deler en fælles 
hverdag. De kan træde lidt ud af rollerne som med-
arbejdere og anbragte unge, fortæller Lars Aagerup.   

I undersøgelsesperioden bød institutionen på 
en blanding af mere etablerede afdelinger og helt 
individuelle anbringelsesformer, og muligheden 
for at skræddersy tilbuddene til den enkelte unge, 
så begge parter positivt på.  

Når institutionens medarbejdere ikke var på 
arbejde, var de altid tilgængelige på deres mo-
biltelefon. Samtidig var de udstyret med forstan-
dermyndighed, der gjorde dem i stand til selv at  
træffe beslutninger uden først at skulle forhøre 
sig på højere sted eller vende spørgsmålet på et 

Vi kan aldrig komme ud over, at pædagogen og den unge har to forskellige 
positioner. Men netop derfor er det en af mine pointer, at medarbejderne hele tiden 
skal reflektere over den basale forskel, der ligger i, at det er deres arbejde, men de 

unges liv
Lars Aagerup, lektor, professionshøjskolen UCSJ
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møde. Den ordning gav medarbejderne handle-
kraft, og de unge var glade for, at de ikke konstant 
befandt sig i en venteposition.     

– Det oplever de som en afgørende positiv 
forskel i forhold til andre institutioner, de havde 
været anbragt på, siger Lars Aagerup. 

At medarbejderne arbejdede i døgndrift en uge 
i træk og ikke slukkede mobilen, når de havde fri, 
lød for Lars Aagerup som et stærkt belastende ar-
bejdsliv. De interviewede medarbejdere lægger da 
heller ikke skjul på, at der absolut er ulemper ved 
sømandsmodellen. Men samtidig gav de udtryk 
for, at der også er store gevinster. 

– De oplever, at de får en helt anden kontakt 
med de unge, kommer bedre igennem konflikter 
med dem og bedre kan holde fast i nogle ting, når 
de er på arbejde i lange stræk, siger han. 

De unge liv – medarbejdernes arbejde
Både medarbejderne og de unge på institutio-
nen lægger vægt på gode indbyrdes relationer. 
Men med forskellig indfaldsvinkel, fortæller Lars 
Aagerup.

For at beskrive forskellen bruger han en teater-
metafor. Medarbejderne ser sig selv på scenen 
sammen med de unge i et følelsesmæssigt drama, 
der udspiller sig her og nu. Men de unge ser i 

højere grad medarbejderne som regissører, der 
arbejder backstage og skal hjælpe dem med at ar-
rangere rammerne for deres liv. Herunder fx sko-
legang, praktik, hjælp til at få styr på økonomien, 
hjælp til at finde en fodboldklub – eller hjælp til at 
komme på besøg hjemme hos familien. 

– De vigtigste personer i de unges liv er deres 
familie, venner og netværk uden for institutionen.  
For dem er medarbejderne udskiftelige, og den 
følelsesmæssige relation er ikke så væsentlig. 
Medarbejderne er derimod fanget ind af hverda-
gen på institutionen. For dem er det vigtigt, at de 
unge kan lide dem og betror sig til dem, og de har 
et behov for at få bekræftet, at de er betydnings-
fulde personer for de unge, siger Lars Aagerup.

At der er denne forskel forklarer han med, at 
det for de unge på institutionen handler om deres 
liv, mens det for medarbejderne i bund og grund 
er et arbejde. 

– De her unge kan være rigtig svære at have 
med at gøre, så for medarbejderne bliver det 
utrolig vigtigt at sørge for at få hverdagen til at 
fungere uden for mange konflikter og for meget 
ballade, siger han.  

Et snævert fokus på hverdagen inden for 
institutionens rammer kan imidlertid betyde, at 
de større perspektiver fortoner sig. Og paradoksalt 
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nok har de unge bedre blik for at se anbringelsen 
som led i livsforløb og en mellemstation på vejen 
til noget andet. 

– De taler både om tiden før anbringelsen og 
selve anbringelsen, og de gør sig også mange 
tanker om tiden efter anbringelsen, fortæller Lars 
Aagerup.  

Med det perspektiv er de unge i højere grad 
end medarbejderne på rette spor i forhold til 
Barnets Reform, der trådte i kraft i 2011. Her 
lægges der vægt på, at det socialpædagogiske 
arbejde skal forberede de unge på tiden efter an-
bringelsen, og såvel uddannelse som inddragelse 
af familie og netværk er i den sammenhæng helt 
centrale elementer. 

Fremadrettet mener Lars Aagerup derfor, at der 
på anbringelsessteder for børn og unge skal ske 
ændringer af arbejdsvilkårene, så medarbejderne 
ikke risikerer at gå rundt med skyklapper på. 

– De medarbejdere, jeg har interviewet, taler 
fx om, at de godt kan føle sig temmelig alene 
og mangle tid og rum til at reflektere over deres 
arbejde og udvikle det sammen med kolleger 
og ledelse. Det kan betyde, at de arbejder sig 
‘dumme’, kører trætte og mister overblikket over, 
hvad der foregår, siger han. 

Aldrig rutine for de unge
Selv om Lars Aagerup i sit forskningsprojekt har 
koncentreret sig om en enkelt døgninstitution, 
mener han godt, at der kan drages paralleller til 
forholdene på andre anbringelsessteder.

– Fænomener som relationsarbejde og magt-
anvendelse er generelle, og resultatet af mine 
undersøgelser vil derfor også kunne bruges som 
fokuspunkter for refleksion på andre institutio-
ner, siger han. 

I Lars Aagerups optik er det et grundvilkår på 
institutionerne, at pædagogerne og de unge ikke 
er ligestillede. Relationen mellem pædagogen og 
den unge skal være præget af ligeværdighed og 
respekt. Men pædagogen har større magt, flere 
ressourcer og et formål, der handler om at hjælpe 
den anden til at udvikle sig. 

– Vi kan aldrig komme ud over, at pædagogen 
og den unge har to forskellige positioner. Men 
netop derfor er det en af mine pointer, at med-
arbejderne hele tiden skal reflektere over den 
basale forskel, der ligger i, at det er deres arbejde, 
men de unges liv.  Arbejde kan gå hen og blive 
rutine. Men for de unge er det aldrig rutine. For 
dem handler det om vigtige beslutninger i deres 
liv, som betyder noget for deres fremtid. Det skal 
medarbejderne holde sig for øje, selv om de har 
en travl hverdag, siger han. 

Når det gælder magtanvendelse peger Lars Aa-
gerup på, at det er et område, der skriger på mere 
opmærksomhed. Ikke alene på medarbejderplan, 
men også forskningsmæssigt.  

–  Når man tænker på, hvor stort et overgreb 
det opleves som af de unge, synes jeg det er 
rystende, så lidt der bliver forsket i det, siger han 
og spørger:

– Hvordan kan det fx være, at der er nogle 
medarbejdere, som ikke udfører magtanvendelse? 
Er det, fordi de er konfliktsky og overlader det til 
nogle andre at tage skraldet? Eller er det fordi, de 
er bedre til at løse konflikter og derfor kan undgå 
magtanvendelse?

Helt konkret mener han, at de lovpligtige ind-
beretninger om magtanvendelse vil være et oplagt 
forskningsobjekt, der kan give nogle af svarene.     

– Der er ganske vist tvivl om, hvorvidt al 
magtanvendelse indberettes. Men indberetnings-
skemaerne udgør under alle omstændigheder et 
kæmpestort datamateriale, som bare venter på, at 
nogle kaster sig over det, siger han. 

Brug for fagligt løft
Via indberetningerne vil man fx kunne se, hvilke 
anbringelsessteder og afdelinger, der har mange 
magtanvendelser. Samtidig kunne man kigge på, 
hvilke pædagogiske principper, der er på institu-
tionerne og undersøge, hvilken træning medar-
bejderne har fået i konflikthåndtering, foreslår 
Lars Aagerup.  

Derudover peger han på muligheden for at gå 
magtanvendelsen nærmere efter sømmene ude 
i felten.    

– Via observationer og interviews kunne man 
her trænge dybere ned i, hvad der foregår op til en 
magtanvendelse, hvordan personalet håndterer 
den, og hvad der sker bagefter, siger han. 

Institutionen fra forskningsprojektet er ikke 
den eneste i landet med mange medarbejdere 
uden relevant uddannelse, og generelt mener Lars 
Aagerup, at et faglig løft vil forbedre kvaliteten af 
arbejdet på anbringelsesstederne. 

– Det gælder både i al almindelighed og i 
forhold til magtanvendelser, siger han. 

På den døgninstitution, han selv har fulgt tæt, 
var det medarbejdere uden relevant uddannelse, 
der stod bag alle de magtanvendelser, de inter-
view ede unge havde været udsat for. 

– Det kan være en statistisk tilfældighed, og 
undersøgelsen er for lille til, at man kan konklu-
dere noget. Men måske kunne det give anledning 
til at se nærmere på, om der er en sammenhæng 
mellem magtanvendelse og medarbejdernes ud-
dannelsesbaggrund, siger han.  n

Hvordan kan det være, at der er nogle medarbejdere, som ikke udfører 
magtanvendelse? Er det, fordi de er konfliktsky og overlader det til nogle andre at 

tage skraldet? Eller er det fordi, de er bedre til at løse konflikter og derfor kan undgå 
magtanvendelse?

Lars Aagerup, lektor, professionshøjskolen UCSJ
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Glæde, selvtillid og netværk. Koret 
Stemmer fra Odsherred giver mange 
gevinster for deltagerne fra bostedet 
Granhøjen. I koret bliver diagnoser og 
problemer sat i baggrunden med sang 
for en stund

Af Torben Svane Christensen
Foto: Jørgen True

Ruth Andersen ankommer sammen med seks 
beboere til fælles øvelser i korsang i Det Gl. 
Mejeri i Asnæs. Her har Odsherred Musik-

skole lokaler, og socialpædagogen fra Granhøjen 
sætter sig ikke bare hen på en stol og er tilskuer. 
Hun bidrager med sin stemme til koret.

– Jeg bliver bekræftet i, hvor stor betydning fæl-
lesskabet har, og det er skønt at opleve musikkens 
kraft. Det er ligeværd, der hersker i øvelokalet, 
ikke diagnose eller stilling. Det er for mig et privi-
legium at få lov til at være med i koret, siger hun.

Koret Stemmer fra Odsherred har cirka 40 
deltagere fra socialpsykiatrien i Asnæs, Nykøbing 
Sjælland og fra Granhøjens Botilbud.

Elsebeth Nolsøe Lund og Ulla Hempel, musik-
lærere fra Odsherred Musikskole, er korledere. 

– Her er der plads til, at brugerne kan være, 
som de er, og til at have det, som man nu har det, 
siger Elsebeth Nolsøe Lund.

Der er altid støttepersoner med, der tager sig 
af alt det, der ikke har med korundervisningen at 
gøre, når koret øver eller er ude at optræde.

– Samarbejdet med støttepersonerne er uvur-
derligt for koret. Det kunne ikke lade sig gøre uden. 

– Det gør nemlig, at vi kan koncentrere os om 
det, vi er gode til. Samtidig bliver oplevelsen mere 
optimal for korets deltagere, fortæller korlederen.

Syngende fælleskab
Koret begyndte på initiativ fra dirigent Frans Ras-
mussen, der også står bag Stemmer fra Vollsmose. 

Det er et samarbejde mellem Odsherred So-
cialpsykiatri og Odsherred Musikskole. Granhøjen 
blev inviteret med i projektet fra starten

– Vi har været aktive med musikundervisning 
i snart mange år. Vi har et band, og vi har en 
konsulent, der kommer 10 timer om ugen og laver 
musikundervisning. Så det var helt naturligt for os 
at takke ja til invitationen. Vi ved, hvad musikken 
kan gøre, og har set, hvilke succeser den kan bringe 
med sig for beboerne. Det er sundt at synge, siger 
Helene Hvid, afdelingsleder på Granhøjen.

Det var da heller ikke svært at finde deltagere. 
Koret bringer beboere fra Granhøjen sammen 
med patienter, der hører under socialpsykiatrien.

– Der opstår et fællesskab. De øver og optræ-
der sammen. For hver gang, de har været ude at 
optræde, bliver de tættere. Det betyder meget for 
vores brugere, at de er sammen med andre. Det 
giver et større netværk, og det er rart for beboerne 
at kunne hilse på de andre fra koret, når de møder 
dem på gaden i byen siger Helene Hvid.

Det er forskelligt, hvor meget brugerne engage-
rer sig, når de komme hjem.

– Nogen synger hele vejen i bussen hen til 
koret, mens koret øver og synger på turen hjem. 
Men så synger de ikke, før de igen skal til kor. Der 

PSYKIATRI

De synger sig glade
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er også beboere, der får helt dårlig samvittighed, 
hvis de ikke får øvet de sange, de skal synge i 
koret. Så det er meget forskelligt, siger hun.

Alle bidrager
I begyndelsen var der lidt problemer med, at der 
var sange på engelsk. Men det er korlederne gået 
væk fra. Nu synger de kun sange på dansk, og 
nogle af kordeltagerne har selv skrevet sange, som 
der bliver sat musik til.

– Det gode er, at alle i koret bidrager med 
noget, uanset diagnose, og opgaven kan bedst 
løftes, hvis alle er med, siger Helene Hvid.

Det er to engagerede korledere fra musiksko-
len, der står for koret, og det har stor betydning.

– Det var ikke blevet så stor en succes, hvis det 
ikke var så dygtige korledere, der stod for det.

Helene Hvid kan mærke, at der er en stigende 
interesse for at få koret ud at synge.

– Det kræver, at vi går ind og prioriterer tiden 
sammen med vores beboere. Det må jo heller 
ikke blive for meget, derfor finder vi i fællesskab 
med beboeren en balance, som giver de gode og 
opløftende oplevelser, siger hun.

En sidegevinst ved projektet er, at Granhøjen 
også har fået udbygget sit samarbejde med den 
lokale socialpsykiatri.

– Vi kan bruge hinanden. Socialpsykiatrien har 
et band, og vi har et band, så vi har snakket om, at 
de skulle ud at spille hos hinanden, siger Helene 
Hvid, der er sikker på, at de vil fortsætte med at 
levere medlemmer til koret.

Der er afsat en medarbejder fra Granhøjen fire 
timer om ugen til koret.  n

SAMMEN  Ruth Andersen (nr. to fra 
højre) er socialpædagog på Granhø-
jen, men hun nøjes ikke bare med at 
følge beboerne til kortræning – hun 
synger selv med. ‘Det er ligeværd, 
der hersker i øvelokalet, ikke diag-
nose eller stilling’, fortæller hun

Granhøjen tilbyder bolig, beskæftigelse og behandling til 
socialt og psykisk sårbare voksne mennesker. Granhøjen er 
privatejet og leverer ydelser til kommunerne efter Service-
loven og Aktivloven. Granhøjen har i alt tre botilbud, både 
midlertidige og længevarende boliger, samt et Omsorgscenter 
som leverer bostøtte. Der bor i alt 114 beboere på Granhøjen, 
som kommer fra ca. 38 forskellige kommuner. 

Læs mere på www.granhøjen.dk

Granhøjen

Projektet Stemmer fra Odsherred blev lanceret med 
 Odsherred Kommune som initiativtager. Projektet er siden 
september 2012 fortsat i regi af Odsherred Musikskole med 
forløb, der er mundet ud i koncerter på Spil Dansk Dagen, 
Odsherred Kortræf og koncerter med Alsang. 

Stemmer fra Odsherred giver psykisk sårbare personer i 
 Odsherred  Kommune mulighed for at være sammen om at 
synge i trygge og hyggelige rammer.

Stemmer fra Odsherred
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Offentligt ansatte savner politikernes 
tillid og opbakning, viser en undersø-
gelse. Undtagelsen er socialpædago-
ger, der oplever, at ledelsen har tillid 
til dem og deres faglige indsats

Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk
Illustration: Gitte Skov

Sommeren 2013 indgik regeringen og repræ-
sentanterne for 635.000 medlemmer i de 
faglige organisationer en aftale om en til-

lidsreform, der skal gælde for det offentlige 
område. Intentionerne i reformen er, at politikere 
og forvaltningsledelse skal vise medarbejderne 
tillid. Det betyder bl.a., at al meningsløs – og tids-
røvende – kontrol skal fjernes, og der skal kun 
bruges tid på relevant dokumentation. Der skal 
desuden være fokus på faglighed, afbureaukratise-
ring og fornyelse af den offentlige sektor.

Parterne bag aftalen er enige om, at tillidsre-
formen er en god aftale, som vil kunne give plads 
til, at den offentlige sektor kan udvikle sig, selv 
om den kommunale økonomi er trængt. Men 
skal reformen blive til virkelighed, kræver det, at 
politikerne har tillid til, at medarbejderne kan løse 
arbejdsopgaverne.  

Og den tillid har mange kommunalpolitikere 
og forvaltningschefer ikke i dag, viser en under-
søgelse, som TNS Gallup har udført for OAO – 
Offentlige Ansattes Organisationer. 

Kun hver tredje ansat (33 pct.) i kommunen 
oplever, at politikerne bakker op om at fremme 
tilliden til medarbejderne i fx ældresektoren, 
daginstitutionen eller skolen. 

Hvis reformen overhovedet skal have en gang på 
jorden, kræver det derfor, at kommunalpolitikere 
og forvaltningsledere bakker op om den, mener 
Socialpædagogernes formand, Benny Andersen. 

– De skal sende det klare signal, at der skal være 
mere plads til, at de ansatte kan udfolde deres fag-
lighed. Uden politisk lederskab bliver tillidsrefor-
men ikke til andet end fine ord på et stykke papir.

Socialpædagogerne oplever tillid
I den undersøgelse, som TNS Gallup har gennem-
ført, er svarene ikke opgjort på de forskellige fag-
grupper. Men det er de til gengæld i den tillids-
reformundersøgelse, som Socialpædagogerne 
gennemførte i 2012 sammen med FOA, Danmarks 
Lærerforening, HK Kommunal, 3F og BUPL. Her 
viser tallene, at socialpædagoger adskiller sig fra 
de øvrige faggrupper i spørgsmålet om tillid. 

56 pct. af socialpædagogerne oplever, at 
politikerne i deres kommune har en høj grad eller 
nogen grad af tillid til det arbejde, de og deres 
kolleger udfører. 

På forvaltningsniveau er oplevelsen af tillid 
endnu højere. 63 pct. af socialpædagogerne ople-
ver, at forvaltningen i den kommune, de arbejder 
i, har en høj grad eller nogen grad af tillid til det 
arbejde, de og deres kollegaer udfører.

Tallene glæder Benny Andersen, fordi de viser, 
at medlemmerne oplever, at de har indflydelse på 
kvaliteten af deres arbejde. Han ser en sammen-
hæng mellem medlemmernes oplevelse af politi-
kere og forvaltningers tillid til dem og kvaliteten af 
det faglige arbejde.

– Men vi ved, at vi skal passe godt på den tillid. 
Den er ikke kommet af sig selv, siger han.

Desværre er der også medlemmer, som i un-
dersøgelsen siger, at de ikke oplever, at politikere 
og forvaltning har tillid til dem. 

– Derfor er jeg glad for, at vi med tillidsre-
formen kan være med til at sætte tillid på dags-
ordenen i kommunerne. Tillid er kernen i det 
socialpædagogiske arbejde. Man kan ikke lave 
relationsarbejde, hvis der ikke er tillid mellem 
borgeren og medarbejderen, siger han. 

Benny Andersen peger på, at lederne af de 
sociale tilbud er en meget vigtig faktor i forhold til 

TILLIDSREFORM

Politikerne må vise 
medarbejderne tillid

Derfor er jeg glad 
for, at vi med 

tillidsreformen 
kan være med til 
at sætte tillid på 

dagsordenen i 
kommunerne. Tillid 

er kernen i det 
socialpædagogiske 

arbejde. Man 
kan ikke lave 

relationsarbejde, 
hvis der ikke er 

tillid mellem 
borgeren og 

medarbejderen
Benny Andersen, formand 

for Socialpædagogerne
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at skabe tillid. Han beskriver det på den måde, at 
lederne er kittet eller bindeleddet mellem politi-
kere/forvaltningen og medarbejderne. 

– Det er ledernes opgave at omsætte de politi-
ske og forvaltningsmæssige beslutninger til social-
pædagogisk arbejde, så det opleves relevant både 
i forhold til medarbejderne og forvaltningen. De 
relativt gode tal fra undersøgelsen viser, at lederne 
lykkes med den opgave.

Kun nødvendig dokumentation
I tillidsreformen er der et ønske om at afskaffe al 
det bureaukratiske bøvl, som står i vejen for tillid 
og fornyelse af arbejdspladsen. Det betyder fx, at 
unødvendig dokumentation skal fjernes. 

I Socialpædagogernes egen undersøgelse 
svarer 62 pct., at de oplever, at den tid, de bruger 
på dokumentation inden for deres fagområde, i 
høj grad eller i nogen grad er godt anvendt. Det 

betyder, at 38 pct. mener, at den tid de bruger på 
dokumentation ikke er pengene værd. 

Der bliver også spurgt om, hvad der skal til, for 
at dokumentation på det socialpædagogiske om-
råde bidrager til at øge kvaliteten. Svarene fordeler 
sig ligeligt mellem de fire svarmuligheder, som er: 
‘Jeg og mine kolleger har indflydelse på form og 
indhold’. ‘At jeg selv eller mine kolleger har gavn af 
dokumentationen’.’ At dokumentationen foku-
serer på kerneopgaven’. ‘At kommunen/regionen 
bruger dokumentationen’.

Undersøgelsen viser, at der er et arbejde at gøre 
omkring dokumentation, mener Benny Andersen.

– Inden for det socialpædagogiske felt er 
dokumentation en nødvendighed. Det afgørende 
er, om medarbejdere og borgere oplever, at 
dokumentationen er relevant i forhold til kerne-
opgaven. Derfor skal vi have fokus på relevant 
dokumentation for at øge kvaliteten af den social-
pædagogiske indsats, siger han.  n

Du kan læse mere om tillidsreformen på OAO’s 
hjemmeside via www.kortlink.dk/dh9a. Socialpæ
dagogernes tillidsreformundersøgelse kan læses via 
www.kortlink.dk/dh3u
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Forbundet ændrer på 
sit tilbud til ledere og 
mellemledere – formålet 
er bl.a. at skabe bedre 
sammenhæng mellem 
det lokale og det centrale 
lederarbejde

Af Jens Nielsen, jni@sl.dk

Nye valgprocedurer, der 
skal sikre bedre sammen-
hæng mellem det lokale 

og det landsdækkende leder-
arbejde. Et kommissorium for 
lederlandsudvalgets arbejde. 
Og servicedeklarationer for det 
lokale lederarbejde i kredsene.

Det er nogle af hovedele-
menterne i den omlægning af 
Socialpædagogernes indsats for 
ledere og mellemledere, der fik 
fuld opbakning på hovedbesty-
relsens sidste møde i 2013. 

Vedtagelsen af den nye 
lederplatform er resultatet af et 
arbejde, der begyndte tilbage i 
efteråret 2012, og ambitionen 
har været at skabe bedre sam-
menhæng i det samlede tilbud 
til ledere og mellemledere.

– Vi har fået gode tilbagemel-
dinger fra de lokale ledersektio-
ner, og med den nye model byg-
ger vi videre på det nuværende 
arbejde, som der allerede er 
tilfredshed med, siger forbunds-
formand Benny Andersen.

– Med den nye platform 
synes jeg, vi har skabt grund-
laget for et tydeligere og mere 

Det er vigtigt, at vi anerkender, at lederne har en stor strategisk betydning – både på 
arbejdspladserne, i forholdet til arbejdsgiversiden og i forbundet. Derfor skal de også 

inddrages i vores projekter, vores politikudvikling og vores socialpolitiske indsats
Benny Andersen, forbundsformand

FORBUNDET

Ny struktur for lederarbejdet

kvalificeret tilbud til lederne 
og mellemlederne i forbundet. 
Vi skal som forbund kunne 
give dem det tilbud, der både 
understøtter deres lederarbejde 
og sikrer sammenhængen i hele 
medlemsskaren, siger han.

Udviklingen af den nye 
model for lederarbejdet er sket i 
samarbejde med det nuværende 
landslederudvalg, og Benny 
Andersen er godt tilfreds med 
resultatet:

– Vi har sikret os en bedre 
sammenhæng mellem det 
lokale og det centrale lederar-
bejde, og med beslutningen har 
hovedbestyrelsen og kredsene 
også givet hinanden håndslag 
på at kvalificere en række 
procedurer i sagsbehandlingen 
og den administrative del af 
arbejdet, siger han.

Vigtig for kvaliteten
Den største ændring i det nye 
grundlag for lederarbejdet er, 
at landslederudvalget fremover 
skal vælges via lokal repræsen-
tation. De skal altså ikke læn-
gere bare vælges som ‘sig selv’ 
på lederlandsmødet, men skal 
– uanset om de er ledere eller 
mellemledere – repræsentere 
den lokale ledersektion, de 
kommer fra. 

Derfor skal de lokale leder-
sektioner inden 1. april udpege 
deres repræsentant til det kom-
mende landslederudvalg, som så 
vil konstituere sig på det første 
møde, der finder sted 14. maj. 

Ændringen til en direkte 
repræsentation af de lokale 

sektioner i landsudvalget bliver 
en klar styrkelse, mener Benny 
Andersen:

– På den måde får medlem-
merne af landsudvalget et lokalt 
holdepunkt og et bagland, 
hvor man kan diskutere både 
lokale og centrale temaer og 
fagpolitiske problemer. Det er 
jeg overbevist om vil give bedre 
resultater og sikre kvalificerede 
fælles strategier, siger han.

Benny Andersen peger også 
på, at der indføres en servicede-
klarering af lederarbejdet. Servi-
cedeklarationerne skal udarbej-
des af kredsene i samarbejde 
med de lokale ledersektioner.

– Det er vigtigt, for kvaliteten 
i det tilbud lederne får, er afgø-
rende for, at de melder sig ind 
eller forbliver i forbundet – det 
er den melding, vi får, konstate-
rer han.

Det er efter hans vurdering 
også afgørende, at der med 
servicedeklarationerne bliver 
mere ensartethed i det tilbud, 
der er til ledere og mellemledere 
i de forskellige kredse – samtidig 
med, at der fortsat bliver plads 
til, at man lokalt kan beslutte, 
hvordan aktiviteterne konkret 
skal laves.

I oplægget til servicedeklara-
tionerne hedder det bl.a., at alle 
nye ledere og mellemledere se-
nest en måned efter starten i det 
nye job skal være budt velkom-
men af kredsen og på den måde 
få viden om de særlige tilbud, 
forbundet har til lederne. 

Som noget nyt får mellem-
lederne fx nu mulighed for at 

få forbundshuset til at foretage 
en juridisk vurdering af deres 
ansættelsesforhold.

Anerkendelse
Indtil nu har der været lands-
ledermøde hvert år, men det 
ændres nu til hvert andet år i 
ulige år. I de øvrige år, første 
gang i efteråret 2014, afholdes 
så regionale lederkonferencer. 
Landsmøder skal have fokus på 
det fremtidige arbejde, og for-
bundets hovedbestyrelse ved-
tog også et kommissorium for 
landsudvalgets arbejde. 

Heri hedder det bl.a., at 
udvalget skal ‘arbejde for, at 
ledernes og mellemledernes 
opgaver, rolle og position ind-
drages i Socialpædagogernes 
politikker og beslutninger’.

Og det er afgørende, mener 
Benny Andersen:

– Det er vigtigt, at vi aner-
kender, at lederne har en stor 
strategisk betydning – både 
på arbejdspladserne, i forhol-
det til arbejdsgiversiden og i 
forbundet. Derfor skal de også 
inddrages i vores projekter, 
vores politikudvikling og vores 
socialpolitiske indsats. Og hvis 
vi som forbund er gode, så kan 
lederne heller ikke undvære 
os, fordi vi kan forhandle deres 
forhold og være deres partner 
i forhold til arbejdsgiverne, 
samtidig med at vi har det fokus 
på både den socialpædagogiske 
og den socialpolitiske udvikling, 
der er afgørende for alle os 
socialpædagoger, siger Benny 
Andersen.  n
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forebygmobning.dk

Ved du nok om mobning på jobbet?

På forebygmobning.dk kan du finde:
•  9 anbefalinger til en handlingsplan
•  Gode eksempler og værktøjer
•  Forskningsbaseret viden

Test din viden på 
forebygmobning.dk
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 NOTER

Intet indgreb mod brugerbetaling
Socialministeren vil respektere det kommunale selvstyre og griber 
derfor ikke ind, selvom kommuner og bosteder opkræver ulovlig 
brugerbetaling, så udviklingshæmmede pålægges at betale for pæ-
dagogisk ledsagelse på fx ferieture eller til fritidsklub. Det skriver 
Ekstra Bladet, der citerer socialminister Annette Vilhelmsen (SF) 
for at sige: ‘Jeg giver ikke friløb til, at man bryder loven, men vi har 
et kommunalt selvstyre herhjemme. Kommunerne må ikke bryde 
loven, og det, de gør, er ikke lovligt’. Som vi også skrev i sidste 
nummer af nærværende fagblad, har LEV lavet en kortlægning, der 
viser, at kommuner og bosteder siden 2007 ulovligt har opkrævet 
ca. 200 mio. kr. for pædagogisk ledsagelse. 

mrk

Bøger til udsatte børn
Udsatte børn og unge skal inviteres ind i bøgernes verden. Det er 
ideen bag projekt Læs for Livet, der indsamler bøger for at forære 
små biblioteker til steder, der huser sårbare børn og unge, som fx 
krisecentre, døgninstitutioner og julemærkehjem. Bøgerne doneres 
af såvel forfattere som af forlag og private, og der er fx mulighed for 
at aflevere bøger på Københavns Hovedbibliotek. Blandt modtagerne 
af små biblioteker er Alexandra-kollegiet, Glostrup Observations- og 
behandlingshjem samt Julemærkehjemmet Skælskør. Der er ikke 
noget ansøgningsskema, men døgninstitutioner og andre interesse-
rede kan ringe eller skrive. Læs mere på www.laesforlivet.dk

mrk

Kampagne om handicap og seksualitet
Projekt LigeLyst sætter fokus på handicappedes seksualitet gen-
nem en fotoudstilling, hvor 13 unge mennesker med vidt forskel-
lige handicap smider kludene og fortæller om deres kærligheds- og 
seksualliv. Bestyrelsesmedlem for Sammenslutningen af Unge Med 
Handicap, Sigrid Stillling Netteberg, siger: ‘Håbet med denne kam-
pagne er at sætte fokus på den mangfoldige krop og den mangfoldi-
ge seksualitet – at vise, at seksualitet har mange ansigter og kroppe 
og ikke mindst, at man som ung med et handicap også har seksu-
elle drifter, tanker og drømme’. LigeLyst er en vandreudstilling, der 
bliver vist på 24 udvalgte gymnasier. Læs mere på www.ligelyst.dk

mrk

Netværksfamilier hjælper psykisk syge
En snak over middagsbordet eller en tur i biografen med en gan-
ske almindelig familie kan hjælpe svært psykisk syge til et liv med 
færre indlæggelser og bedre livskvalitet. Det tyder den foreløbige 
forskning i betydningen af netværksfamilier på. Nu iværksætter 
CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, et 
opfølgende projekt med netværksfamilier i fire midtjyske kommu-
ner. Brugeren og netværksfamilien mødes typisk to-tre gange om 
måneden og holder endvidere kontakt ved hjælp af telefon og sms. 
Indsatsen i kommunerne skal følges af forskning for at vurdere, om 
det er en god ide at gøre tilbuddet landsdækkende, og hvad der skal 
til for at få det til at lykkes. 

mrk

ARBEJDSMARKED

Over halvdelen af de so-
cialpædagoger, der stod 
til at miste dagpengeret-
ten før 1. juli 2013 var 
om efteråret i arbejde

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

Hvordan gik det de med-
lemmer af Socialpæda-
gogerne, der stod til at 

miste dagpengeretten inden 
1. juli 2013? Hvordan bedøm-
mer de indsatsen fra a-kassen 
og jobcentret? Og hvad mener 
de, der skal til at for at minimere 
risikoen for, at man mister ret-
ten til dagpengene?

Disse spørgsmål har So-
cialpædagogerne søgt svar på 
gennem en spørgeskemaunder-
søgelse, der i efteråret 2013 er 
besvaret af 158 medlemmer. 

På det tidspunkt var godt 
halvdelen af dem i arbejde. En 
fjerdedel var stadig fuldt ledige 
og arbejdssøgende og resten var 
enten under uddannelse, syge-
meldt, på efterløn eller andet.

Af dem, der havde fået job, 
var det dog kun tre fjerdedele, 
som havde 30 timer eller mere. 

Negative begrænsninger
De fleste af dem, der havde 
fået job, var kommet i ordinært 
arbejde inden for det social-
pædagogiske område. Seks pct. 
havde fået et akutjob, fire pct. 
et rotationsvikariat og en pct. et 
arbejde med løntilskud. 

Den relativt høje succesrate i 
jobsøgningen forklares bl.a. med, 
at de fleste medlemmer af So-
cialpædagogerne har en uddan-
nelse, og at der er en højere grad 
af rotation og udskiftning på 
det socialpædagogiske område 
end på andre områder – samt en 
generelt lavere arbejdsløshed.

Flertallet af de adspurgte 
mener til gengæld ikke, at det er 
begrænsningen af dagpengeret-
ten, der har ført til et job. 48 pct. 
mener, at det har haft en negativ 
indvirkning, fx på grund af ople-
velsen af stress eller opgivenhed, 
mens kun fire pct. mener, at det 
har haft en positiv indvirkning, fx 
fordi de har søgt bredere.

Vurderingen er langt mere 
positiv, når det gælder betydnin-
gen af samtaler med jobkonsu-
lenter i a-kassen. Således er 44 
pct. helt eller overvejende enige 
i, at samtalen med jobkonsu-
lenten gav ny inspiration til 
deres jobsøgning. 51 pct. enten 
tilfredse eller meget tilfredse 
med a-kassens samlede indsats, 
mens 14 pct. er utilfredse eller 
meget utilfredse. 

A-kasse versus jobcenter
Dermed er der en noget højere 
tilfredshed med a-kassen end 
med jobcentret, som 35 pct. er 
utilfredse eller meget utilfredse 
med. Det er også kun 18 pct. af 
deltagerne i undersøgelsen, der 
mener, at en samtale med job-
konsulenten i jobcenteret gav 
fornyet inspiration til jobsøgnin-
gen. En af deltagerne i undersø-
gelsen forklarer forskellen sådan: 

– Det er de samme slags 
møder, men på a-kassen kan de 
hjælpe en, da de ved mere om 
området, man er uddannet i, 
end de gør på jobcenteret.

Deltagerne er også blevet 
spurgt, hvad de mener, der kan 
hjælpe i forhold til at komme i 
job ved ledighed, og her er top-
scorerne flere relevante jobmu-
ligheder og kompetencegivende 
uddannelse. Derudover er der 
især interesse for personlige 
tilbud som kurser, en personlig 
jobformidler og en mentor.  n

 
Læs også forbundskassererens 
faglige kommentar på side 2.

Job til 
udfalds-truede
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Foreningen af Tegnsprogstolke 
Afholder tolkeweekend  

den 5.-6.april 2014

FTT’s generalforsamling med aktuelle 
 debatemner er den 5. april  kl. 11-17.30

Sted Svenstrupgård i Korsør.  
Tilmelding og flere informationer findes på 
FTT’s hjemmeside www.tegnsprogstolk.dk

Socialpædagogernes 
hovedbestyrelse satte 
på ny spot på den mang-
lende ligestilling både 
på arbejdspladserne og 
internt i forbundet

Af Jens Nielsen, jni@sl.dk

Det går den gale vej trods 10 
års erklærede mål om, at 
kønsfordelingen blandt de 

tillidsvalgte skal afspejle køns-
fordelingen i forbundet. Sådan 
konstaterede forbundsformand 
Benny Andersen, da han på 
hovedbestyrelsens sidste møde i 
2013 indledte en temadebat om 
ligestilling – eller rettere: mang-
len på ligestilling.

Fordelingen mellem mænd 
og kvinder i forbundet har 
gennem det seneste tiår ligget 
nogenlunde konstant: 75 pct. 
kvinder og 25 pct. mænd. 

Sådan var det også i 2004, da 
forbundets kongres vedtog en 
resolution, der blæste til kamp 
for ligestilling – både internt og 
på arbejdspladserne. 

Men trods de 10 års målsæt-
ning om det modsatte, er der 
på langt de fleste område blevet 
færre kvinder blandt de tillids-
valgte i forbundet.

Og heller ikke i lønsammen-
hæng er der ude på arbejdsplad-
serne sket nogen udjævning af 
løngabet.

– Jeg synes, vi er nået til et 
punkt, hvor vi må sige, om det 
er noget, vi skal blive ved med 
at snakke om, eller om det er 
noget vi for alvor vil forpligte os 
til at gøre noget ved. Jeg synes, 
det udgør et demokratisk pro-
blem, sagde Benny Andersen 
på HB-mødet.

LIGESTILLING

‘Det går den gale vej’

Her havde forsamlingen 
først hørt et oplæg fra Tine 
Aurvig-Huggenberger, tidligere 
næstformand i LO. Hun rid-
sede ligestillingsbestræbelser i 
LO-sammenhæng op, fortalte 
om mainstreaming og andre 
tiltag, der bare ikke har haft den 
ønskede virkning.

– Ingen tog udfordringen på 
sig. Ligestillingsdagsordenen er 
en af den slags politiske dagsor-
dener, som ingen efterspørger, 
konstaterede hun og opfordrede 
Socialpædagogerne til at holde 
op med at snakke og så bare 
gøre det, man har sat sig for. 

– Og i Socialpædagogerne 
har I jo masser af kvindelige 
TR’er og dermed et vækstgrund-
lag, der vil noget, konstaterede 
hun og opfordrede forbundet 
til at sætte sig som mål at blive 
det mest ligestillede fagforbund 
og at bruge kønsaspektet som 
et element i arbejdet med at 
udvikle medlemsdemokratiet.

Lønforhandlinger og kvoter
I den efterfølgende diskussion 
blandt hovedbestyrelsens med-
lemmer om ligestillingsproble-
merne ude på arbejdspladserne, 
var der især fokus på lønfor-
handlingerne lokalt:

Flere pegede på, at det er 
her, der fortsat sker et skred i 
lønforskellen mellem kvinder og 
mænd – i den forkerte retning. 
Er lønforhandlerne gode nok 
til at håndtere kønsaspektet, 
spurgte én retorisk og svarede 
selv, at det viser tallene, at de 
ikke er. Der er derfor behov for 
at se på, om kønsaspektet er 
en stærk nok del af TR-uddan-
nelsen – og på om kredsenes 
opbakning er god nok, lød det. 

I debatten om det interne 
ligestillingsregnskab var der 
argumenter både for og imod 

at skride til kønskvotering for at 
få antallet af tillidsvalgte til at 
afspejle kønsfordelingen blandt 
medlemmerne. Der er jo kvoter 
for så meget andet, sagde en, 
mens en anden pegede på posi-
tive erfaringer med kønskvoter i 
norske fagforbund.

Et af afsættene for debatten 
var forbundets seneste ligestil-
lingsregnskab fra 2012. Flere 
pegede på, at det måske var en 
god idé at lave et sådant regn-
skab hvert år i stedet for som nu 
hvert andet. Det ville betyde, at 
det blev et årligt diskussions-
punkt for hovedbestyrelsen og 
på den måde at styrke fokus på 
ligestillingen internt.

Der er også behov for at se 
på, hvordan det fagpolitiske 

arbejde er organiseret, og på de 
barrierer, der afholder kvinder 
fra at stille op til tillidshverv, 
sagde flere. Hvordan kan det 
gøres attraktivt og ligeværdigt 
at være en del af det faglige 
arbejde? Og er det en idé med et 
fælles rekrutteringsgrundlag for 
unge TR-kandidater M/K?

Endelig opfordrede flere til 
at spørge medlemmerne direkte 
om deres syn på den manglende 
ligestilling i forbundet.

Hovedbestyrelsen vedtog efter 
debatten at forpligte kredsene til 
at udarbejde en handleplan for 
det lokale ligestillingsarbejde.  n

Se Socialpædagogernes lige
stillingsregnskab for 2012 via 
www.kortlink.dk/dhgt

ARBEJDSMARKED
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Hvem definerer, hvad 
selvværd er for den 
 enkelte? 

Af Birthe Bertz Thygesen, 
 Socialpædagog
I Kolding Kommune har poli-
tikerne besluttet at implemen-
tere en selvværdsstrategi på det 
sociale område. Det lyder jo rig-
tig flot og ambitiøst, for hvem vil 
ikke gerne have højt selvværd?

Men hvem definerer, hvad 
selvværd er for den enkelte? 

Indenfor handicapområdet 
har politikerne med selvværds-
strategien i hånden besluttet, at 
alle udviklingshæmmede vil få 
mere selvværd, hvis de arbejder 
hver dag. Derfor er solodagen 
blevet sløjfet. 

Solodagen blev brugt til, 
at den enkelte borger havde 
alenetid med sin faste kontakt-
pædagog, hvor der blev lavet 
diverse praktiske gøremål, som 
den enkelte har brug for massiv 
støtte til. Med denne støtte fik 
den enkelte en fornemmelse 
af at have klaret de praktiske 
gøremål selv, og det blev en god 
oplevelse. 

Den nære relation med en 
pædagog gav den enkelte tid og 
tryghed til at fordybe sig i nuet. 
Det er min faglige vurdering, 
at dét gav selvværd. At sige ‘jeg 
kan godt selv’. 

Rigtig mange udviklings-
hæmmede er trætte, når de 
kommer hjem fra en hel dags 
arbejde, og efter at solodagen er 

sløjfet, skal de nu til at lave alt 
det praktiske efter arbejdstid. 
For den enkelte pædagog vil 
det være svært at give indivi-
duel støtte og vejledning i den 
nødvendige udstrækning, da 
pædagogen ofte er alene på 
arbejde, og de øvrige borgere 
også kræver opmærksomhed.   

Afskaffelsen af solodagen er 
blot ét ud af mange nye tiltag 
på nogle bosteder i kommunen, 
hvor man med selvværdsstra-
tegien i hånden enten politisk 
eller rent organisatorisk efter 
min mening tromler hen over 
hovedet på os som fagpersoner, 
de involverede borgere og de 
pårørende. Dette på trods af, at 
der i selvværdsstrategien står: 
‘Der vil naturligvis ligge en kon-

kret faglig vurdering bag hvert 
enkelt tilfælde, hvor vi slækker 
tøjlerne’. Og at der i øvrigt rent 
juridisk bør finde bruger-
inddragelse sted i al socialt 
arbejde. Jeg har svært ved at 
se, at der er taget nogen former 
for individuelle hensyn til den 
enkelte borger i de ændringer, 
der bliver lavet.

I pjecen står der også: ‘Med 
ro i stemmen kan vi sige, at dette 
ikke er en snedigt maskeret 
spareøvelse. Vi ville også foretage 
dette systemskifte, hvis vi havde 
uanede ressourcer’. Jeg kan dog 
have mine tvivl, da der det sidste 
halve år er sket en nednorme-
ring af pædagogtimer på nogle 
bosteder i kommunen, bl.a fordi 
solodagen er afskaffet.  n

 LÆSERBREV

At løbe fra sin skizofreni-diagnose v. Mads Fabricius. Hvad gør motion ved hjernen? v. Jim Toft. 
Idrætsforløb for psykisk sårbare v. Lisbeth Crafack. Mindfulness for psykisk sårbare v. Kim Starup Hansen 

Landsmøde i netværket for pædagoger, der arbejder i socialpsykiatrien
3. marts i Mødecenter Odense

Tilmeldingsfrist: 24. januar 2014
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.sl.dk/socialpsykiatri2014

Etikos: Oplæg omkring selvbestemmelse/faglig integritet. Instruktion til bl.a. den etiske metode til refleksion, dilemmahåndtering 
og kommunikation. (Etikos er en kursus/konsulentvirksomhed, der arbejder for, at etik, værdier og relationer er et opmærksom-

hedspunkt i udviklingen af mennesker og organisationer.) Sytter Kristensen: Belyser emnet set fra de pårørendes synsvinkel. 

Ældrenetværket afholder landsmøde under titlen 
‘Selvbestemmelse, etik og dilemmaer’

3. – 4. juni 2014 på Strandhotellet, Vejers Strand

Tilmeldingsfrist: 25. april 2014
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.sl.dk/ældre2014
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 SYNSPUNKT

Anbringelse af spæd- og 
småbørn i familiepleje 
fordrer stor ansvarlighed 
og fokus på samværet 
mellem barnet og de bio-
logiske forældre – ellers 
kan samværet være til 
skade for barnets udvik-
lingsmuligheder

Af Birgitte Jacobsen og Anna 
 Rosenbeck 

Når et barn anbringes uden 
for hjemmet i en familie-
pleje, er der er brug for at 

holde fokus på samværet mel-
lem barnet og dets biologiske 
forældre. Og der er brug for, at 
de anbringelsesansvarlige tager 
netop ansvar og i højere grad 
tænker på at sikre barnets trivsel 
og herunder sikrer, at barnet får 
arbejdsro til at reetablere sig og 
blive parat til at udvikle sig.

Børn, som anbringes tidligt i 
alder og udvikling, er oftest børn, 
der ikke er blevet mødt med 
kvalificeret omsorg og er derfor 
ofte forstyrret i deres evne til at 
danne kontakt og relationer.

Det betyder, at de fleste af 
de anbragte spæd- og småbørn 

er opvokset og udviklet uden 
at have dannet/udviklet en 
kvalificeret evne til at fornemme 
og sanse sig selv. Derfor er deres 
kompetencer til at udvikle sig 
følelsesmæssigt hen imod en 
sund personlighed forstyr-
ret, og deres evne til at danne 
relationer og knytte sig er også 
forstyrret.

Et barn, der har været udsat 
for omsorgssvigt, har levet i en 
tilstand med stimulation på en 
for barnet ‘utilpasset måde’. Det 
er et barn, som oftest har levet i 
en længerevarende og smerte-
fuld belastningssituation, i en 
traumatiserende tilstand. Barnet 
er ikke blevet set på en måde, 
så det har udviklet sin evne til 
at skabe kontakt og relatere sig. 
Barnet har ikke fået sine behov 
dækket og har ikke udviklet 
sin medfødte evne til at spejle 
omgivelserne, være i en relation 
og udvikle et samspil imellem 
sig selv og omgivelserne.

Det er et barn, som har ople-
vet smerten ved ikke at blive set, 
hørt og mærket. Og som især er 
fyldt med negative erfaringer. 

Ved anbringelse af et barn 
uden for hjemmet må de 
anbringende myndigheder 
holde sig for øje, at et barn, som 
anbringes, er et barn med sær-
lige behov for omsorg. Barnets 

behov bør være styrende for 
samværet med barnets forældre, 
således at man ved planlægning 
af samvær mellem barnet og 
forældrene holder fokus på 
barnets tarv.

Erfaringen er, at børn ved 
mødet med deres forældre kan 
bringes i en krise med traume-
lignende reaktioner, som viser, 
at det ikke var barnets behov 
at møde sine forældre på det 
pågældende tidspunkt. Et barns 
reaktioner og adfærdsmønster 
efter samvær bør derfor ses, 
høres og tages alvorligt.

Overlast og belastning
Et traume er en følge af en akut 
og uventet begivenhed eller 
en længerevarende smertefuld 
belastning. I spæd- og små-
barnsalderen kan et traume 
defineres ved, at et barn lider 
overlast på grund af visse livs-
omstændigheder, som fx tab af 
en nær omsorgsperson, voldelig 
adfærd, manglende omsorg og 
seksuelle krænkelser. 

I nogle tilfælde kan sådanne 
oplevelser føre til, at barnet 
viser tegn på belastning og viser 
belastningsreaktioner – fx ved 
at være for kontaktsøgende, 
ved helt at afvise kontakt med 
en indadvendt adfærd, ved at 
sove mere eller mindre end 

Når samvær kan 
være omsorgssvigt

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 redaktionen@sl.dk

Deadline for læser breve  

til nr. 3/2014 er mandag  

den 20. januar kl. 12.00.
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sædvanligt eller ved at have en 
forstyrret spise- og søvnrytme, 
og somatiske reaktioner etc.  

Børn reagerer forskelligt på 
en traumatisering, afhængigt af 
barnets konstitution og selvføl-
gelig af traumets art, men også 
afhængigt af, hvilket udviklings-
trin barnet befinder sig på ved 
traumatiseringen.  

Mindre børn er særligt sår-
bare over for traumer, idet yngre 
børn ikke har nået at udvikle 
et erfaringsgrundlag, der kan 
kvalificere dem til at udvikle 
strategier til at modstå traumet. 
Tillige kan mindre børn ikke 
fortælle om hændelserne. I 
stedet reagerer de ofte med en 
påfaldende adfærd og er således 
afhængige af, at voksne i miljøet 
iagttager adfærden og reagerer 
på den.  

Et fællestræk for alle trau-
matiseringer er, at de traumati-
serende hændelser fra fortiden 
præger livet i årene fremover i 
større eller mindre grad.

At fornemme sig selv
Et omsorgssvigtet barn har brug 
for at blive set, hørt og mær-
ket af en stabil omsorgsperson, 
indtil barnet kan begynde at 
mærke sig selv og fornemme sit 
eget kerne-selv, som også er et 
udtryk for en begyndende selv-
stændighed i barnet. 

Når et barn er begyndt at 
fornemme sig selv og er begyndt 
at mærke sit eget kerne-selv, kan 
det også begynde at skelne mel-
lem gode og dårlige oplevelser og 
differentiere mellem positive og 
negative oplevelser og følelser.

En forudsætning for, at 
barnet kan blive hjulpet ud af 
sin omsorgsvigtede tilstand, er, 
at barnet bliver motiveret til at 
gå tilbage i sin udvikling. Barnet 
regredierer i sin udvikling og 
gennemlever de tidligere faser 

fra fødslen ‘på ny’ med forskellig 
styrke og intensitet. I denne re-
gression gives barnet mulighed 
for at blive set, hørt og fornem-
met og på ny få erfaringer, der 
kan overskygge de tidligere 
negative erfaringer.

Perioden, hvor barnet gives 
mulighed for at udvikle sig på 
ny og relatere sig på ny, er en 
periode, hvor barnet har behov 
for stabil omsorg fra en tryg 
omsorgsperson, som giver nye 
positive erfaringer og former 
nye positive spor i barnets 
bevidsthed. 

Samværet som barriere
Udefrakommende sanseind-
tryk, som kan forstyrre proces-
sen med at rehabilitere sig, kan 
også være mødet med tidligere 
hændelser, som har foranlediget 
anbringelsen og efterladt ind-
tryk hos barnet, der har sat sig 
som spor i barnets bevidsthed. 

Barnets møde med tidligere 
omsorgsgivere – som fx ‘foræl-
drene’ – kan være en barriere 
for, at barnet rehabiliterer sig 
med en sund strategi, idet 
mødet med tidligere omsorgsgi-
vere kan genkalde omsorgssvig-
tet og barnets smerte derved. 
Denne sansning – genoplevelse 
af smerten ved svigtet – kan 
være en barriere for, at barnet 

udvikler en sund strategi og 
sund evne til at relatere sig og 
udvikle sit kerne-selv. 

Det betyder, at mødet mel-
lem barnet og forældrene kan 
indebærer en risiko, hvor barnet 
ved mødet re-traumatiseres. 
Mødet kan føre til, at barnet 
fastlåses i traumet, dvs. at 
traumet ikke bliver integreret i 
barnet på en måde, hvor barnet 
frigøres af traumet. I stedet kan 
det forstærke barnets reaktioner 
og påvirke barnets evne/lyst til 
at relatere sig.

Mødet kan tillige bringe bar-
net i en kriselignende situation 
med behov for efterfølgende re-
habilitering med særlig interven-
tion og brug for ekstra omsorg og 
pleje i dage/uger derefter. 

Et muligt omsorgssvigt
Som anbringelsesansvarlig, med 
børneperspektivet i centrum, 
må man gøre sig klart, hvad for-
målet med anbringelsen er: 1. 
Om anbringelsen er for hele 
barndommen? 2. Om anbringel-
sen kun er for en periode med 
henblik på at arbejde med bar-
nets og forældrenes følelses-
mæssige relation med udsigt til 
en forening mellem barnet og 
forældrene i forældrenes hjem.

Nr. 1 er en arbejdsmodel, 
hvor barnet primært kan knytte 

sig til plejefamilien og have 
forældrene som sekundære 
tilknytningspersoner – med 
nuancer tilpasset situationen.

Nr. 2 er en arbejdsmodel 
hvor der arbejdes med, at 
barnet knytter sig først pri-
mært til plejeforældrene, med 
forældrene som sekundære 
tilknytningspersoner, for at 
lære barnet en følelsesmæssig 
relation, og at den følelsesmæs-
sige relation mellem barn og 
plejeforældre gradvist overføres 
til forældrene med henblik på 
at skabe en tryg relation mellem 
barn og forældre – med nuancer 
tilpasset situationen.

Ifølge Serviceloven (§ 71) 
skal alle børn have samvær med 
deres forældre, men omfanget 
og varigheden bør afstemmes til 
børnenes bedste, deres sundhed 
og udvikling, hvilket betyder, 
at samværet mellem børn og 
forældre kan revurderes og 
tilpasses til behovet. Det betyder 
også, at de anbringelsesansvar-
lige har mulighed for at regulere 
på samværet mellem børn og 
forældre, med et samvær tilpas-
set til behovet. 

Mødet mellem barnet og 
forældrene kan udvikle sig til et 
omsorgssvigt. Et omsorgssvigt, 
hvor vi som professionelle og 
ansvarlige for omsorgen for 
barnet kan svigte et ansvar for 
at forstå, hvad der kan bringe 
barnet i en udvikling hen imod 
en robusthed med evne til 
at relatere sig – også til sine 
forældre.  n

Birgitte Jacobsen er socialpæ
dagog og familieplejekonsu
lent i Guldborgsund Kommune 
og Anna Rosenbeck er klinisk 
psykolog med speciale i børne
psykologi og supervision, med 
spæd og småbørn og det tidlige 
forældre/barnsamspil.

Mødet mellem barnet og forældrene 
kan udvikle sig til et omsorgssvigt. Et 

omsorgssvigt, hvor vi som professionelle 
og ansvarlige for omsorgen for barnet, 

kan svigte et ansvar for at forstå, hvad der 
kan bringe barnet i en udvikling hen imod 
en robusthed med evne til at relatere sig 

– også til sine forældre
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Af Annette Vilhelmsen

Regeringen har med 
2020-målene sat fælles 
rammer og retning for, 

hvordan vi fremover sammen 
kan forbedre livet for de mest 
udsatte. Flere har siden kritise-

ret de ni mål for ikke at være ambitiøse nok. Det 
gælder bl.a. Inge Bryderup, professor ved Aalborg 
Universitet, som i Socialpædagogen nr. 23/2013 
revser regeringen for at frasortere halvdelen af de 
udsatte unge. Årsagen er, ifølge Bryderup, at rege-
ringen ikke har valgt at sætte samme mål for ud-
satte børn og unge, som den har sat for den sam-
lede ungegruppe – nemlig at 95 pct. af dem skal 
have en ungdomsuddannelse. 

Fra regeringens side ønsker vi, ligesom Inge 
Bryderup, at alle udsatte børn og unge skal inklu-
deres i fællesskabet. Vi ser imidlertid forskelligt 
på, hvordan vi bedst går til den opgave. 

Havde vi skabt en målsætning om, at alle unge, 
uanset baggrund og forudsætninger, skulle stå 
med et eksamensbevis fra en ungdomsuddan-
nelse om syv år, ville det ikke være andet end sym-
bolpolitik og varm luft. Det samme gælder, hvis vi 
havde sat os som mål, at der ikke skulle findes fle-
re hjemløse. Og dét ville være uambitiøst. Derfor 
har vi gjort os umage for at formulere 2020-måle-
ne, så de er ambitiøse men også realistiske at føre 
ud i livet, når vi i fællesskab skal omforme dem fra 
pæne ord til virkelighed. 

Samtidig vil jeg opfordre til, at man ser lidt 
nærmere på tallene, før man dømmer regerin-
gens 2020-mål ude i nytårskulden. Målsætningen 
med de 95 pct. måles ved at lave en ’prognose’ for 
unges uddannelse i fremtiden baseret på befolk-
ningens nuværende uddannelsesmønster. Den 

Ambitiøse og realistiske mål 
for udsatte unge

måler desuden på uddannelsesniveauet indtil 
40-årsalderen. 2020-målsætningen for de udsatte 
børn og unge måler man derimod ved at kigge på, 
hvor mange udsatte unge, der konkret har fået en 
uddannelse. Her måles kun frem til, de er 25 år. 
Tallene er dermed ikke udtryk for det samme, og 
Bryderups analyse er, populært sagt, en sammen-
ligning af pærer og bananer.

Kigger vi på de sammenlignelige tal, er der i 
dag 36 pct. af alle udsatte børn og unge, der har 
en ungdomsuddannelse som 25-årige. Det til-
svarende tal for ikke-udsatte unge er i dag 72 pct. 
Den forskel er alt for stor i et samfund, hvor ud-
dannelse er gratis, og arbejde er en grundsten i et 
godt og aktivt liv. 

Derfor lægger regeringen op til at løfte an-
delen af unge udsatte, der har en ungdoms-
uddannelse som 25-årige, fra 36 til 50 pct. 
Det er et løft på 14 procentpoint, vel at 
mærke for en gruppe af unge, som i dag 
allerede er 17-18 år, og som vi ikke 
længere har mulighed for at præge 
gennem tidlig opsporing i børneha-
ven eller ekstra støtte i folkeskolen. 
Unge, for hvem en ungdomsud-
dannelse måske slet ikke er noget, 
de hverken drømmer om eller 
regner med.

Der er ingen lette løsninger på 
det sociale område. Derfor skal 
vi bevæge os fremad sikkert og 
kontrolleret. Og sætte nye mål, 
når vi når de nuværende i 2020. 
Og naturligvis før, hvis det lykkes 
inden. Dét er ambitiøs politik for 
de allersvageste.  n

Annette Vilhelmsen (SF) er social-, 
børne- og integrationsminister. 

?
• Hvordan vurderer du ambitio-

nen om, at 50 pct. af de ud-
satte børn og unge i 2020 skal 
have en ungdomsuddannelse 
– er det ambitiøst nok?

• Hvad skal der efter din vurde-
ring til for at nå målet?

• Hvad er lige nu den største 
hindring for de udsatte børn 
og unges adgang til at få en 
ungdomsuddannelse?  

Deltag i debatten på 
socialpaedagogen.dk/prik




