
I lære som far
Relationer er ikke en selvfølge – socialpædagog Inger Ibsen 
bygger bro mellem forældre og børn
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Godt med fokus på den 
usynlige historie

Forskellige medier har på det seneste taget fat om et af de helt store 
tabuer – psykisk sygdom. Danmarks Radio har fx i noget tid kørt en 
fin dokumentarserie ‘Syg i hovedet’, hvor vi følger elleve unge men-
nesker, der alle lever med en psykiatrisk diagnose. Gennem repor-
tage og deres egne dagbogsoptagelser får vi et unikt indblik i, hvilke 
udfordringer der opstår, når man har en psykisk sygdom. En række 
af de store dagblade har også bragt historier om mennesker, der har 
oplevet psykisk sygdom tæt inde på livet. For mange, tror jeg, er den 
helt store oplevelse ved mediernes behandling af historierne at se, 
at der er tale om helt almindelige mennesker. For psykisk sygdom er 
på mange planer fortsat en usynlig sygdom. Derfor er det også pris-
værdigt og nyttigt, at medierne tilsyneladende har fået øjnene op for 
den usynlige historie.

Socialpædagogerne har fagligt stor interesse i psykiatriområdet. 
Derfor fulgte vi også regeringens psykiatriudvalgs arbejde tæt. Og 
ud over at vi i udvalgsarbejdet bød ind med vores faglighed og bud 
på temaer som fx nedbringelse af tvang og medicinering, så har vi 
også siden sat vores fingeraftryk på dagsordenen.

Vi har således peget på, at vi har konkrete eksempler på, at den so-
cialpædagogiske faglighed kan gøre en stor positiv forskel over for 
psykisk sårbare mennesker. Vi ved fx, at der er tilbud, der har redu-
ceret medicinforbruget med op mod 40 pct. på et år. Og tilbud, der 
ved høj faglighed kan løfte mennesker fra tung medicinering af for-
skellige psykofarmaka og hyppige bæltefikseringer til i dag at være 
velmedicinerede og næsten uden magtanvendelser. Det er resul-
tater, der betyder alverden for de mennesker, det drejer sig om, og 
som rammer helt plet i forhold til psykiatriudvalgets anbefalinger. 
Den slags konkrete eksempler viser, at den socialpædagogiske fag-
lighed kan højne hele indsatsen på psykiatriområdet.

For nylig har Børnerådet offentliggjort en rapport om børns ople-
velse af psykiatriindsatsen. Rapporten sætter fingeren på nogle af 
de udfordringer ved systemet, som vi også ser. Vi har fx peget på, 
at overgangene mellem systemerne bør styrkes, sådan at borger-
ne – børn som voksne – ikke oplever at blive tabt, fordi der mang-
ler sammenhæng i indsatsen. Vi foreslår derfor, at hver enkelt får 
tilknyttet en socialpædagogisk kontaktperson, der følger borgeren 
– helt fra mødet med den praktiserende læge til udslusningsforlø-
bet efter behandling. Kontaktpersonen kan sikre fokus på det hele 
menneske og binde forløbene sammen og være borgerens støtte 
og hjælp hele vejen.

Både DR’s serie og Børnerådets rapport er gode eksempler på, at vi 
har brug for at sætte fokus på den usynlige sygdom – og at der er 
brug for bedre sammenhæng i indsatsen for de sårbare borgere – 
børn som voksne.

Af Marie Sonne 
Forbundsnæstformand
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Den socialpædagogiske faglighed kan gøre en stor positiv forskel 
over for psykisk sårbare mennesker
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04 FORÆLDRETRÆNING
Hvad har du lært som far i dag? Sådan spørger 
socialpædagog Inger Ibsen, da dagen er ved at 
slutte i Familiedaginstitutionen i Aarhus. Her 
kan småbørnsforældre få hjælp til at opbygge en 
bedre relation til deres børn. Familiedaginstitu-
tionen tager afsæt i Marlborough-modellen, der 
de seneste år har givet inspiration til familieklas-
ser over hele landet, hvor børn med vanskelig-
heder går i skole sammen med deres forældre. 
Og metoden har nu også spredt sig til tilbud for 
småbørnsforældre

04 Når relationen ikke er en selvfølge

08 Inspiration fra familieskolerne

10 Faglighed i spil

11 Metoden vinder indpas

12 UDVIKLINGSHÆMMEDE
Finn kunne ikke holde styr på økonomien, og det 
gjorde den udviklingshæmmede domsanbragte 
mand frustreret og aggressiv. Det fik socialpæ-
dagog Charlotte Høiberg Lambrecht til at udvikle 
et redskab, der kunne visualisere Finns økonomi 
for ham. Det startede med en opslagstavle og 
nogle matadorpenge, men er nu udviklet til 
PRØVV, som er et redskab, der både gavner den 
udviklingshæmmedes kompetencer og giver de 
professionelle omkring borgeren et redskab til at 
arbejde med både udvikling og med at få hold på 
borgenrens økonomi

12 En udvej fra hverdagens 
 luksusfælder

16 GLOBALE STEMMER
Høj løn, pension, faglig støtte og tryghed i ansæt-
telsen. På mange punkter har SOS-mødrene i 
det vestafrikanske land Benin de forhold, som 
danske plejemødre kæmper for. Men på et punkt 
er vilkårene langt ringere: De må hverken gifte 
sig, have små, biologiske børn eller bo sammen 
med deres store, biologiske børn

16 Plejemor i Vestafrika

19 ANSVARSFORSIKRING
 Erstatninger op i Folketinget

20 BØGER

21 UNDERSØGELSE
 Psykiatrien – set med børneøjne

27 DEBAT
 Uenighed om  magtanvendelser

28 SYNSPUNKT
 Udviklingstraumer og relationer
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Guidningen er meget konkret, når 
småbørnsforældre i Aarhus får hjælp 
til at opbygge en bedre relation til de-
res børn. Det handler både om at tage 
styring – og om at give slip

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Foto: Rasmus Baaner

Far hjælper dig… Sådan ja! Trille, trille. Inger 
Ibsen sætter ord på, mens 29-årige Heewad 
Darwar og hans toårige søn, Waheed, ruller 

lyseblå modellervoks ud. I starten kigger Waheed 
væk, men da Heewad Darwar begynder at skære 
modellervoksen i små stykker, holder han blik-
ket fast.

– Yeah, siger Inger Ibsen, der er socialpædagog 
og familieterapeut.

– Nu begynder der at komme interesse. Hvad 
tror du, der sker med ham, Heewad?

– Han koncentrerer sig.
– Ja. For du hjælper ham. Han kan se, at der 

sker noget. Kniven kommer ned… Der sker noget.
Ved nabobordet er Heewad Darwars kone, 

Zarghona Waziri, i gang med en samarbejdsøvelse, 
hvor hun og parrets treårige datter skal prøve at 
bygge to identiske legofigurer – skærmet af en 
bog, så de ikke kan se hinandens klodser.

– Asya, nu skal du høre, hvad mor siger. Se på 
mor, Asya. Se på mor. Tag den røde klods, Asya, 
siger Zarghona Waziri.

For et halvt år siden bestemte den treårige pige 
faktisk mere end sin mor.

– Jeg græd næsten hver dag, når jeg skulle 
hente hende i børnehaven. Hun ville ikke gå med 

 FORÆLDRETRÆNING

Jeg græd næsten 
hver dag, når jeg 
skulle hente min 

datter i børnehaven. 
Hun ville ikke gå 

med mig. Hun ville 
ikke tage sin jakke 
på. Jeg vidste ikke, 

hvad jeg skulle gøre
Zarghona Waziri, mor i 

Forældredaginstitutionen

Når relationen ikke er 
en selvfølge

mig. Hun ville ikke tage sin jakke på. Hun ville ikke 
tage sine sko på. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle 
gøre, og en dag spurgte stuepædagogen, om jeg 
ikke havde lyst til at prøve at komme op i Familie-
daginstitutionen, fortæller Zarghona Waziri.

Ville styrke forældrekompentencerne
Heewad Darwar og Zarghona Waziris børn går i 
den integrerede institution Børnehuset Egmont-
gården, der hører hjemme på normalområdet. 
Institutionen ligger i et boligkvarter med mange 
sociale problemer og for fem år siden blev dagtil-
budslederen Annie Støttrup træt af, at institutio-
nen brugte mange ressourcer på at beskrive børn 
med vanskeligheder – til såvel PPR som social- og 
sundhedsforvaltningen. 

– Jeg syntes, at beskrivelserne var med til at 
gøre børnene ‘forkerte’ – som om vanskeligheden 
lå hos barnet, selv om det meget ofte handlede 
om manglende forældrekompetence. Og jeg syn-
tes ofte ikke, at det hjalp noget, når vi havde lavet 
en beskrivelse og sendt den videre i systemet, 
siger Annie Støttrup.

Som suplement ønskede hun at give foræl-
drene et tilbud, så de kunne lære at indgå i et 
bedre samspil med deres børn – og i dag er det 
blevet en realitet i et tværfagligt samarbejde 
med den lokale afdeling af socialforvaltningen i 
Aarhus. 

En dag om ugen åbner Familiedaginstitu-
tionen i nogle af Børnehuset Egmontgårdens 
lokaler. Klokken halv ni kommer op til otte 
forældre sammen med hvert sit barn, og i løbet 
af formiddagen er der forskellige aktiviteter for 
børn og forældre – guidet af to familieterapeuter. 
I det tidsrum arbejder forældrene med forskel-
lige konkrete mål for samspillet med børnene, 
og familieterapeuterne vejleder dem løbende. 
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Om eftermiddagen kommer børnene tilbage til 
deres almindelige børnehave eller vuggestue, og 
så evaluerer forældre og familieterapeuter dagen. 
Hvordan gik det med målene? Hvad har foræl-
drene lært? Hvad kan de gøre bedre? 

Relationen i fokus
Inger Ibsen understreger, at aktiviteterne i Fami-
liedaginstitutionen har nogle helt andre for-
mål end tilsvarende aktiviteter i en almindelig 
børnehave. 

– Når man arbejder med modellervoks i en 
almindelig børnehave, kan det fx være med 
henblik på at udvikle børnenes finmotorik, men 
i Familiedaginstitutionen er vi ikke optaget af at 
udvikle børnenes motorik. Det, vi interesserer os 
for, er at udvikle samspillet og relationen mellem 
barn og forælder, forklarer hun. 

Da modellervoksen kommer på bordet, gør 
hun også formålet tydeligt for de to fædre:

 – Det er jer, der skal være guider for jeres 
børn. Og udfordringen for jer i dag er, at I både 
skal opøve koncentration og se, om I kan skabe 
kontakt mellem børnene. Det her er noget, der 
skal foregå i samspil, siger hun. 

Mens fædre og sønner forvandler den lyseblå 
modelervoks til nybagte boller, der læsses ind i en 
legetøjslastbil er Inger Ibsen hele tiden med på 
sidelinjen. 

Det ene øjeblik kommer hun med forslag, der 
skal få fædrene til at inspirere deres sønner:

– Og så! Så kan I prøve at læsse lastbilen. Nej, 
lad være med at stille et spørgsmål. Sig: Nu læsser 
vi lastbilen. 

Det næste øjeblik opfordrer hun til at give 
børnene rum til udfoldelser på egen hånd. 

– Sådan ja. Og så! Så arbejder du med dit eget. 
Du laver kager på højt niveau. Bliv i dit eget nu. 
Du skal passe på, du ikke overstimulerer ham. 

Bagefter forklarer Inger Ibsen, at dobbeltheden 
med, at man som forælder både skal kunne være 
styrende og give slip, er en stor udfordring for 
mange forældre.  

– Hvornår man skal gøre hvad, afhænger 
af barnets signaler og udvikling. Derfor er det 
vigtigste at lære at aflæse barnets signaler. Og 
det er også derfor, at det er så godt, at vi med 
denne metode kan være sammen med både børn 
og forældre og foreslå, hvad de kan gøre i den 
helt konkrete situation. For hvis vi fx bare taler 
med forældrene, kan de have meget svært ved at 
omsætte det til handling. 

Se ham, han laver også fine boller
I løbet af modellervoksseancen viser hun eksem-
pelvis også forældrene, hvordan de kan støtte 
deres børn i samspillet med hinanden. 

Da toårige Waheed ser på den anden drengs 
boller, er Inger Ibsen der med det samme: 

– Når han fatter interesse for et andet barn, 
så bakker du op. ‘Se ham’, siger du. ‘Se ham, han 
laver også fine boller’.

SAMSPIL  I Familiedaginstitutionen 
har aktiviteterne andre formål end 
tilsvarende aktiviter i almindelige 
børnehaver. Når Inger Ibsen beder 
Heewad Darwar om at lave mode-
lervoks med sønnen Waheed, er der 
ikke fokus på udviklingen af Waheeds 
motorik – men på udviklingen af 
samspillet mellem far og søn.
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Heewad Darwar smiler. 
– Se ham, siger han så. Han laver også fine 

boller. 
Bagefter forklarer Inger Ibsen, at hun altid er 

meget opmærksom på forældrenes kropssprog. 
– Fx lagde jeg tydeligt mærke til, at Heewads 

smil viste, at bum, nu havde han forstået, hvad det 
vil sige at understøtte samspillet med den anden 
dreng.

Efter frokost følger forældrene deres børn ned i 
børnehaven eller vuggestuen, og så er det tid til at 
reflektere – med støtte fra Inger Ibsen og hendes 
kollega, familieterapeut og socialformidler Hans 
Fogtmand. 

En efter en er forældrene på og giver sig selv 
karakterer på en skala fra et til fire – med udgangs-
punkt i det, de skal øve sig på.

Heewad Darwars øvepunkt lyder: ‘At arbejde 
på at forbedre samspillet mellem børnene. At 
Heewad sætter rammerne for legen’, og han er 
godt tilfreds med sin egen indsats. 

– Til dagens aktivitet (modellervoksseancen, 
red.) har jeg givet mig selv fire. Vi fik begge drenge 
til at lege. Det begyndte med, at vi satte dem i 
gang og prøvede at rulle modellervoksen sammen 
med dem, og det lykkedes rigtig godt. Begge børn 
prøvede præcis de samme ting, som vi havde vist 
dem. De legede pænt sammen, og jeg var meget 
imponeret over, at de kunne finde ud af at gøre de 
ting, som vi kun havde vist dem til at begynde med. 

Hvad har du lært som far
– Så hvis du skal sige, hvad du har lært som far i 
dag, hvad er det så, spørger Inger Ibsen.

– At sætte dem i gang, og så kommer de selv 
videre. Vi skal ikke gå ind i det, de selv interesserer 
sig for og afbryde dem. 

– Fordi… Fordi… Hvorfor, spørger Inger Ibsen. 
– Fordi det kan være, at de gør noget andet end 

det, vi har vist dem. At de bruger deres egen fantasi.

– Er det ny viden for dig, spørger Inger Ibsen. 
– Ja, det er det.
– Er den nye viden det der med at sætte i gang 

og så trække sig. Men alligevel være i gang og 
holde øje, uden at de føler, at der bliver holdt øje 
med dem?

Heewad Darwar nikker og fortæller om en 
lignende erfaring, han gjorde en anden dag i Fa-
miliedaginstitutionen, hvor han legede Zoologisk 
Have med sin søn, og sønnen tog billetdamen 
ud af hendes hus og begyndte at gå rundt med 
hende.

– Og da kan jeg huske, at I sagde, at jeg ikke 
behøvede rette på ham. At han gerne måtte bruge 
sin fantasi og lade billetdamen gå rundt i Zoolo-
gisk Have. Og det var det samme i dag.

Nu markerer Heewad Darwars kone Zarghona 
Waziri.

– Jeg vil sige, at vi begge to har det problem, at 
vi vil have, at det børnene gør, skal være perfekt. 
Jeg har det mest. Jeg kan ikke lide, når de leger, og 
noget er lidt skævt. Jeg blander mig rigtig meget i 
det, siger hun.  

– Hvad skal I gøre ved det, spørger Hans 
Fogtmand.

– Jeg skal lade være, siger Zarghona Waziri.
– Hvem kan blive din nærmeste hjælper, 

spørger Inger Ibsen. 
Zarghona Waziri smiler og peger på Heewad 

Darwar.
– Ham der.

Stolthed
Zarghona Waziri bedømmer også sig selv til et fire-
tal i dagens aktivitet, hvor hun lavede samarbejds-
øvelsen med sin datter, og de formåede at bygge 
to ens lego-figurer. 

– Kan I andre forstå, at Zarghona scorede sig 
selv til fire, spørger Inger Ibsen. 

En af de andre mødre nikker. 

SAMSPIL  For Heewad 
Darwar (tv) går legene 
med sønnen Waheed 
ikke bare af sig selv. 
‘Mine forældre har ikke 
leget med mig, så det 
er nyt for mig, hvordan 
jeg skal lege med mine 
børn’, siger han. 
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– Ja, for Zarghona har været rigtig god til at 
samarbejde med Asya. 

Hans Fogtmand opsummerer: 
– Det er en øvelse, hvor man kan blive op-

mærksom på, at selv om man tror, man har 
sagt noget tydeligt til børnene, så hører de kun 
halvdelen. Hvordan havde du det med at være 
tydelig, Zarghona?

– Jeg synes, jeg var rigtig god. Jeg er helt tør i 
munden, fordi jeg har talt så tydeligt og højt. 

– Hvordan har du det med at være en tydelig 
mor, spørger Inger Ibsen. Hvad gør det inde i dig?

Zarghona Waziri smiler. 
– Jeg kunne få mit barn til at forstår, hvad hun 

skulle. Jeg blev glad. Det var en svær opgave, og 
hun klarede det flot. 

– Så du var stolt af hende, spørger Inger Ibsen. 
– Jeg var så stolt af hende. 
Inger Ibsen ser på Heewad Darwar. 
– Er du stolt af, at du har en kone, som er så 

god en vejleder, spørger hun. 
– Ja… Jeg er også stolt af mig selv, svarer han, 

og så ler alle.

Stort udbytte
Bagefter fortæller Heewad Darwar og Zarghona 
Waziri, at de har fået et stort udbytte af Familie-
daginstitutionen, hvor Zarghona Waziri i begyn-
delsen kom alene sammen med treårige Asya, og 
de nu kommer sammen med begge deres børn. 

– Da stuepædagogen spurgte mig, om jeg 
havde lyst til at prøve Familiedaginstitutionen 
sagde jeg ja med det samme. Jeg tænkte, at jeg 
bare skulle have al den hjælp, jeg kunne få, for 
det gik ned ad bakke. Asya var meget ked af det og 
trist, og jeg havde det heller ikke godt. 

I begyndelsen arbejdede Zarghona Waziri 
meget med at sætte grænser over for Asya. 

– Jeg havde det dårligt med at sige nej til hende. 
Jeg tænkte, at hun ville hade mig, hvis jeg fx sagde 

nej til, at hun skulle have en bestemt kjole på. Nu 
tænker jeg, at jeg ikke er en dårlig mor, når jeg 
siger nej. Jeg er en god mor. 

Efter et forløb på nogle måneder syntes Zarg-
hona Waziri, at hun nåede sine mål om at sætte 
grænser, og det gik meget bedre. 

I en periode kom hun ikke i Familiedaginsti-
tutionen, men så opstod der en ny udfordring, 
fordi samspillet mellem de to søskende ikke var så 
godt – og Zarghona Waziri og Heewad Darwar fik 
lov til at få et nyt forløb sammen i Familiedagin-
stitutionen.

Har ikke lært at lege
Begge er krigsflygtninge fra Afghanistan og de 
ønsker at give deres børn en anden opvækst end 
den, de selv har fået. 

– Jeg er glad for den måde, mine forældre har 
opdraget mig på, men Danmark er et anderledes 
samfund, og her er brug for noget andet. Jeg har 
selv syv søskende og min mor havde ikke så meget 
tid til mig. I Afghanistan handler det meget om 
at sørge for, at barnet har mad og tøj, og så ellers 
overlade det til sig selv, siger Zarghona Waziri.

Heewad Darwar supplerer: 
– Mine forældre har fx ikke leget med mig, så 

det er nyt for mig, hvordan jeg skal lege med mine 
børn. 

Begge understreger dog, at de på ingen måde 
mener, at Familiedaginstitutionen kun er et godt 
tilbud til forældre med flygtningebaggrund. 

– Jeg tror, at der er rigtig mange forældre, der 
kan blive bedre til at være sammen med deres 
børn – afghanere såvel som danskere. Og det er jo 
så vigtigt for barnets udvikling og fremtid, siger 
Heewad Darwar.

Zarghona Waziri er enig: 
– Det her har hjulpet os meget. Vi har fået en 

større viden om, hvordan vi kan hjælpe vores 
børn, så de bedre kan udvikle sig.  n

Når man arbejder 
med modellervoks 
i en almindelig 
børnehave, kan 
det fx være med 
henblik på at 
udvikle børnenes 
finmotorik, men 
i Familie dag-
institutionen er vi 
ikke optaget af at 
udvikle børnenes 
motorik. Det, vi 
interesserer os 
for, er at udvikle 
samspillet og 
relationen mellem 
barn og forælder
Inger Ibsen, socialpædagog 
og familieterapeut

SAMARBEJDE  Zarghona 
Waziri og datteren Asya 
arbejder sammen om at 
bygge to identiske lego-
figurer, selv om bogen 
skjuler klodserne. Det 
gælder om at give klare 
og tydelige beskeder. 

NAVNELEG  Børn og 
forældre triller bolde 
til hinanden – og siger 
navnet på den, de triller 
til. Det er nemlig vigtigt 
at alle lærer hinanden 
at kende, så forældrene 
også kan støtte hinanden.
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Arbejdet i Familiedaginstitutionen er 
inspireret af familieskoler, der følger 
Marlborough-modellen – men Familie-
daginstitutionen er tilpasset småbørn 
og forældre

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Foto: Rasmus Baaner

Jo hurtigere, vi kan komme i gang, jo bedre. 
Sådan lød filosofien, da familieterapeut Inger 
Ibsen og daginstitutionsleder Annie Støttrup 

for fire år siden begyndte arbejdet med det, der i 
dag er blevet til Familiedaginstitutionen. 

– Der var i forvejen tilbud, hvor forældre og 
børn kunne gå i skole sammen, men jeg syntes 
også, at der var behov for et tilbud til forældre 

Inspiration fra familieskolerne

med små børn – sådan at vi tidligt kunne komme 
ind og præge udviklingen, siger Anni Støttrup. 

Udgangspunktet for Familiedaginstitutionen er 
Marlborough-modellen, der er udviklet i England 
og bruges i familieklasser og -skoler i hele Dan-
mark, hvor børn og forældre går i skole sammen 
og arbejder med konkrete målsætninger. 

Men modellen er på flere områder justeret, så 
den passer til børn i førskole-alderen. 

– Når man arbejder med større børn, kan man 
arbejde mere direkte med børnene. Du kan gå i 
dialog med børnene, og de kan selv være med i 
forandringsprocessen. Når det drejer sig om små-
børn, er børnene dybt afhængige af forældrene 
som aktører, siger Inger Ibsen. 

Målsætninger
Et af de vigtige elementer i Marlborough-model-
len handler om at sætte mål og evaluere dem. I 
familieskolerne kan der fx være et mål om, at et 
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Når man arbejder med større børn, kan man arbejde mere direkte med børnene. Du 
kan gå i dialog med børnene, og de kan selv være med i forandringsprocessen. Når 
det drejer sig om småbørn, er børnene dybt afhængige af forældrene som aktører

Inger Ibsen, socialpædagog og familieterapeut

barn skal blive bedre til at sidde stille på stolen og 
lytte efter – og at forældrene skal støtte op og fx 
opmuntre barnet, når det sidder stille, og her bli-
ver såvel børn som forældre bedt om at evaluere 
sig selv på en skala fra 1-10. I familiedaginstitutio-
nen gælder det kun for forældrene. 

– Men vi italesætter også målene over for 
børnene, siger Inger Ibsen. 

– Fx kan vi godt sige, at nu tager vi en tur i 
indkøbscentret, og så skal I øve jer på ikke at plage 
far og mor.

Forældrene evaluerer også børnenes adfærd på 
den måde, at barnet enten får en glad eller en sur 
smiley, når dagen er slut – men i praksis bliver der 
næsten kun uddelt glade smileyer.

Inger Ibsens kollega Hans Fogtmand forklarer:  
– Når børnene er her, lægger vi vægt på at tale 

om det positive – og så italesætter vi i højere grad 
problemerne, når vi er alene med forældrene. 

Færre spørgsmål
De to familieterapeuter har også forenklet model-
len, så der kun er fire trin i evalueringen – i mod-
sætning til de oprindelige ti.

Og de understreger, at der ikke er tale om et 
fintfølende måleredskab.  

Familiedaginstitutionen i Aarhus er et resultat af et tværfagligt samarbejde 
mellem normal- og specialområdet i Aarhus Kommune. 

Tilbuddet retter sig især mod forældre med børn på daginstitutionen Børnehu-
set Egmontgården, men det er også åbent for børn og forældre udefra. 

Der er stor forskel på omfanget af familiernes vanskeligheder, der både kan 
være relativt små og meget massive, således at Familieinstitutionen i samspil 
med andre tiltag kan være med til at forebygge en anbringelse.

Det er altid frivilligt at deltage i Familiedaginstitutionen og det registreres ikke 
som et specialtilbud.  

Forældrene får ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Nogle flekser på 
arbejdet – andre får mulighed for at lade deltagelsen tælle som aktivering.

Familiedaginstitutionen

Arbejdet i Familiedaginstitutionen sker i tæt 
samspil med barnets almindelige daginsti-
tution – for de flestes tilfælde Børnehuset 
Egmontgården. 

Her vurderer stuepædagogen hver dag, hvor-
dan det går med barnets adfærd – fx om det 
er i stand til at tage imod kollektive beskeder. 

Det sker både med et tal på en skala fra 1-4 
og med en lille tekst. 

Stuepædagogens kommentarer bliver så 
inddraget, når forældrene i fællesskab vur-
derer, hvordan det går med børnene. 

Samspil med daginstitutionen

– Dybest set er det bare et redskab til at sætte 
gang i en samtale om, hvordan det går. Er man 
tilfreds eller utilfreds, siger Hans Fogtmand. 

Arbejdet i Familiedaginstitutionen tager altid 
udgangspunkt i den enkelte familie, men der 
er nogle bestemte temaer, som ofte går igen. Fx 
forældre, der har svært ved at sætte grænser og 
kommer til at lægge for meget ansvar over på de 
små børn. Mange skal trænes i ikke at stille så 
mange spørgsmål til børnene. 

– Som forælder kan man komme til at sætte 
sig selv skakmat, hvis man fx spørger: ‘Vil du med 
hjem nu’, når man har besluttet at barnet skal 
med – for hvad så, når barnet siger nej, spørger 
Hans Fogtmand. 

Et andet tema, der går igen, handler om at 
aflæse barnets signaler og justere, hvis man er 
kommet til at stille for store krav. 

– Så kan det være godt at stille en anden 
opgave, som man ved, at barnet kan magte, siger 
Inger Ibsen. 

Ud over den direkte støtte fra familieterapeut 
til forælder, lægger familieterapeuterne også vægt 
på, at forældrene støtter hinanden – og det er en 
del af metoden at opfordre forældrene til at give 
hinanden råd – eller ros, når noget er godt.  n
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Faglighed i spil
Før Inger Ibsen kom til Familiedagin-
stitutionen har hun bl.a. arbejdet med 
voksne misbrugere og anbragte børn. 
Hun bruger det hele, når hun guider 
forældre i samværet med deres børn

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Foto: Rasmus Baaner

Når dagen er forbi i Familieinstitutionen føler 
Inger Ibsen sig altid godt brugt. Hun er på 
fra klokken otte om morgenen til klokken 

tre om eftermiddagen, og undervejs trækker hun 
på al den viden og alle de erfaringer, hun har fra et 
langt liv som socialpædagog. 

– Jeg har været familiebehandler og terapeut i 
17 år, og før det har jeg bl.a. arbejdet på en døgn-
institution for voksne misbrugere og et behand-
lingshjem for småbørn fra 0-7 år – og jeg bruger 
elementer fra alle mine tidligere arbejdspladser i 
arbejdet på Familiedaginstitutionen. 

På behandlingshjemmet blev der lagt stor vægt 
på viden om normalområdet, for som Inger Ibsen 
siger, ‘det er en forudsætning for at vide, hvor 
du skal sætte ind behandlingsmæssigt’, og den 
indsigt kommer hende også til gode på Familie-
daginstitutionen. 

– Jeg har opøvet erfaring i at observere og vur-
dere, hvilken udviklingszone såvel barnet som den 
voksne befinder sig i, og det har stor betydning for 
den udviklingsproces, jeg sætter i gang. Eksem-
pelvis er det vigtigt for mig at vide, at Waheed 
motorisk er alderssvarende, og at han derfor kan 
magte opgaven med at trille og forme model-
lervoks. For selvom mit fokus ikke er motorikken, 
men samspillet mellem far og søn, nytter det ikke, 
hvis jeg giver ham en opgave, som han motorisk 
ikke kan klare – for så ville al energien gå med den 
motoriske udfordring, og så ville han ikke have 
overskud til det sociale samspil, siger hun.

Nogle gange kan jeg se, at forældrene bliver bremset af manglende viden. Et 
eksempel kan være forældre, der ikke er klar over, at når man hele tiden irettesætter 

og kritiserer sit barn, så påvirker det barnets selvværd
Inger Ibsen, socialpædagog og familieterapeut

Inger Ibsen trækker også i høj grad på sine 
erfaringer med kommunikation.

– Jeg er meget bevidst om at være konkret 
og tydelig over for forældrene og løbende lave 
eftertjek: Har de forstået, hvad jeg mener? Der er 
mange udtryk, som vi socialpædagoger tager for 
givet, men som forældrene ikke forstår til fulde. 
Fx hvad det vil sige at være nærværende og have 
kontakt. Det er også derfor, jeg direkte spørger 
Heewad: Hvad har du lært som far i dag? For så 
kan jeg høre, om han har reflekteret og forstået. 

Sætter ord på følelser
Inger Ibsen lægger meget vægt på at tilbyde for-
ældrene det, hun kalder låneord, lånefølelser og 
låneideer. Dermed mener hun, at hun hjælper 
dem til at sætte ord på egne følelser og tanker ved 
at formulere et forslag, som de eventuelt kan tage 
til sig. 

– Hvis forældrene ikke forstår, hvad der sker 
inde i deres barn, kan jeg eksempelvis sige: ‘Det 
så ud som om, han blev ked af det, da du kiggede 
væk og ikke var opmærksom på ham’. Jeg kan også 
give dem låneord til at sætte ord på deres egne 
følelser og fx sige: ‘Dine øjne strålede, og det så ud 
som om du var stolt. Var du stolt?’.

På samme måde som Inger Ibsen guider 
forældrene, skal de også lære at guide deres børn 
– og hun siger også direkte, at de skal prøve at give 
deres barn nogle låneord ved selv at fortælle.

I mange tilfælde kan Inger Ibsen se, at foræl-
drene bliver bremset af manglende viden. 

– Et eksempel kan være forældre, der ikke er 
klar over, at når man hele tiden irettesætter og 
kritiserer sit barn, så påvirker det barnets selv-
værd. I runden, hvor forældrene evaluerer dagen 
og giver ris og ros til hinanden, indlægger vi derfor 
også ofte et element af regulær undervisning.

Der er særligt et budskab, som Inger Ibsen 
sørger for at slå fast: 

– Forældrene skal få en viden om og forståelse 
af, at det er dem, der er de allervigtigste for børne-
nes udvikling.  n
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Metoden vinder indpas

Fokus er relationen mellem børn og voksne, og jo tidligere man kan sætte ind, jo 
bedre

Jonas Larsen-McAlpine, Danmarks Evalueringsinstitut

På ti år har forældreklasser, hvor børn 
med vanskeligheder går i skole sam-
men med deres forældre, spredt sig til 
hele landet. Der er også kommet flere 
tilbud til småbørnsforældre

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

For ti år siden åbnede den første danske fami-
lieskole, hvor børn med vanskeligheder går i 
skole sammen med deres forældre, og siden 

er udbredelsen gået stærkt. 
– Jeg vil tro, at der i dag er familieklasser i en 

stor andel af landets kommuner, siger projekt-
leder og evalueringskonsulent Jonas Larsen-
McAlpine fra Danmarks Evalueringsinstitut, der 
netop har evalueret Københavns Kommunes 
familieskole Familiekurserne København.

Familieklasserne er vokset frem nedefra, og 
ingen har et samlet overblik over antallet, men i 
Landsnetværket for Familieskoler og Familieklas-
ser, kommer der flere og flere medlemmer. 

– Hvert år holder vi en konference for medar-
bejdere på området. Sidste år var vi 143, året før 
120 og året før under 100, siger Lars Nørskov, der 
er familiekonsulent på Gladsaxe Familieskole og 
medlem af koordinationsgruppen for Landsnet-
værket for Familieskoler og Familieklasser.  

Han vurderer, at udbredelsen hænger sammen 
med et ændret perspektiv:

– Man kan ikke bare se isoleret på barnets 
adfærd – men skal også se på det samspil, der er 
med de primære relationer, altså som minimum 
forældre, lærere og pædagoger, siger han. 

Tilbud til småbørnsforældre
Familieklasserne er inspireret af Marlborough-
metoden, der oprindeligt er udviklet til skolebørn, 
men efterhånden bliver metoden også overført til 
småbørnsforældre, og der er åbnet tilbud for små-

børnsforældre i bl.a. Aarhus, København, Glad-
saxe, Solrød, og Helsingør. 

– Jeg møder flere og flere, der bruger metoden 
i arbejdet med småbørn, og af samme grund har 
vi også overvejet at ændre navnet på netværket, så 
det også kommer til at omfatte dem, der arbejder 
med mindre børn, siger Lars Nørskov. 

Hos Danmarks Evalueringsinstitut er der roser 
til familieskolen i København. 

Evalueringskonsulent Jonas Larsen-McAlpine 
konkluderer, at Familiekurserne København har 
en god effekt: Børnene tilegner sig kompetencer, 
der gør det muligt at håndtere en skoledag, og 
forældrene bliver bedre til at støtte deres børn. 

– Forældrene rykker sig virkelig efter et forløb i 
Familiekurserne. Fra at se det som om det udeluk-
kende er barnet, der har et problem, begynder de 
i højere grad at se, hvilken rolle de selv spiller – og 
hvad de selv kan gøre, siger han.

Nødvendigt med uddannelse
I hans øjne er der et stort potentiale, hvis arbejdet 
i familieklasser og -skoler udbredes til småbørn. 

– Fokus er relationen mellem børn og voksne, 
og jo tidligere man kan sætte ind, jo bedre, siger 
Jonas Larsen-McAlpine.

En vigtig pointe i evalueringen er dog, at det 
kræver grundig uddannelse af personalet, hvis 
metoden skal virke. 

– Fx er det meget vigtigt, at man har overblik 
over samtalesituationen, når forældrene evaluerer 
– for ellers kan man komme til at give forældrene 
en oplevelse af at blive diskvalificeret. 

Selv om de mange familieskoler, -klasser og 
-stuer alle er inspireret af Marlborough-modellen, 
gør de ikke nødvendigvis alt på samme måde. 
Om arbejdet på familiestuen i Gladsaxe fortæller 
familiebehandler Eva Cadan:

– Vi lægger vægt på ikke selv at instruere 
forældrene, men derimod at skabe rammer for at 
forældrene kan inspirere hinanden og reflektere 
over egen praksis og derved skabe nye handlemu-
ligheder for sig selv.  n
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Vi sætter overliggeren for højt, når vi 
agerer efter cpr-nummer og ikke efter 
udviklingsalder, siger socialpædagog 
Charlotte Høiberg Lambrecht, der har 
udviklet et pædagogisk vejlednings-
redskab til at hjælpe mennesker med 
udviklingshæmning med at få mere 
styr på deres økonomi

Af Iben Baadsgaard, redaktionen@sl.dk
Foto: Rasmus Baaner

Sidste sommer tog tingene pludselig fart for 
Charlotte Høiberg Lambrecht. I dag kan 
hun kalde sig både forfatter og idékvinde til 

PRØVV – et Pædagogisk Redskab til Økonomisk 
Visuel Vejledning – men mest af alt er hun stadig 
socialpædagog. Hun gik ikke med en lille forfatter 
i maven og havde slet ikke set det komme. Ideen 
sprang simpelthen ud af hendes praksis som 
socialpædagog på Lille Eje i Hornslet, et botilbud 
til domsanbragte mennesker med psykisk udvik-
lingshæmning, hvor hun har været ansat i tre år. 

Beboerne på Lille Eje skal have de nødvendige 
kompetencer for at kunne undgå at begå ny krimi-
nalitet og på sigt flytte i egen bolig

– Jeg var kontaktperson for Finn, og han blev 
så vred hver gang, der var noget, han ikke kunne 
få – han kunne slet ikke klare at få et nej. Det var 
arbejdet med Finn, som gav mig ideen til økono-
mimappen, siger Charlotte Høiberg Lambrecht. 

Hun startede med en hel masse matadorpenge 
og en opslagstavle på Finns værelse, hvor hun 
visualiserede budgettet for ham. Med post-it for 

UDVIKLINGSHÆMMEDE

En udvej fra hverdagens 
luksusfælder

alle udgifterne og pengesedler, som svarede til 
det beløb, han betalte til husleje, forsikringer, lån, 
opsparing osv. På den måde så han, at der var 250 
kr. i overskud efter lommepenge hver måned. 

– Når han ville købe en mobiltelefon til 600 
kroner, sagde jeg ikke længere nej. Vi kiggede 
på tavlen sammen, og han kunne selv se, at der 
ikke var penge nok. Langsomt begyndte han at 
forstå, hvordan det hang sammen. Han foreslog, 
at han kunne nøjes med lidt færre lommepenge 
for at spare pengene sammen – måske vente til 
efter han fik løn, så han have råd til at købe det, 
han ønskede sig. Senere lærte han at snakke om 
sin økonomi og tage beslutninger uafhængig af 
tavlen, fortæller Charlotte Høiberg Lambrecht. 

Vi skyder over målet
Der er en himmel til forskel på Finn før og efter 
økonomitavlen. Nu er han ikke længere frustreret 
og aggressiv over at få nej hele tiden, og han ved 
mere om sine økonomiske muligheder.  

– Når beboerne lukker øjnene, forsvinder 
det, de lige fik forklaret. Derfor er læring utrolig 
vanskeligt. Som hjælpere kan vi have svært ved at 
acceptere, at der faktisk er ting, de ikke kan lære, 
fordi vi ikke kender den måde at fungere på fra 
os selv. De lærer måske noget udenad, og vi tror, 
de har lært det. Vi skyder over målet og stiller 
forventninger, som de ikke kan honorere, siger 
Charlotte Høiberg Lambrecht. 

Hun ser serviceloven som kilde til potentielle 
offentlige svigt, fordi pædagoger og alle andre ar-
bejder ud fra borgernes fysiske alder og ikke deres 
udviklingsalder. Hun mener, at det stiller krav og 
forventninger, som borgerne ikke kan leve op til. 

– Vores domsanbragte beboere har måske en 
udviklingsalder som en ni-årig, men de har ret til 
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at gå ud i verden og disponere, som voksne men-
nesker. De stifter gæld uden at forstå, hvad de gør. 
Vi hjælper dem ikke ved at give dem muligheder, 
som de ikke kan administrere, siger Charlotte 
Høiberg Lambrecht. 

– Beboerne på Lille Eje er impulsstyrede. Hvad 
gør man, når man er ulykkelig og tror, at det ene-
ste, der kan gøre én lykkelig, er en iPad? Hvis de 
ikke har penge til at købe den, så finder de måske 
pengene et sted, eller tager iPad’en et sted, hvor 
de ikke skulle tage den. Hvis de ender med en ny 
domsanbringelse, så har vi simpelthen ikke løst 
vores opgave i første omgang, siger hun. 

Ingen luksus, kun fælder
– Mange socialpædagoger styrer beboernes øko-
nomi, sådan som jeg styrede Finns. Måske over-
tager vi fejlagtigt forældrenes rolle, fordi bebo-
erne kommer til os hjemmefra eller fra andre 
institutioner. Men hvis vi ikke udvikler deres 
økonomiforståelse, og samfundet samtidig giver 
dem samme økonomiske råderum som alle 
andre, er vi med til at give dem en dårlig øko-
nomi, gøre dem til dårlige betalere og risikere, 
at de ender i RKI. Derfor blev jeg bare nødt til at 
lave økonomimappen, siger Charlotte Høiberg 
Lambrecht.

Den systematiske tilgang til socialpædagogik-
ken er en indgroet arbejdsmetode for hende, og 
det var helt naturligt at gå i gang med at udvikle 
et undervisningsmateriale, som kunne bruges til 
andre end Finn.

– Finn blev ofte snydt, når han købte noget 
og indgik forskellige byttehandler. Han forstod 
ikke, at han betalte for meget. I takt med Finns 
udvikling virkede opslagstavlen ikke mere – og 
som de andre beboere strittede han på alt, der 
virker barnligt. Og det gjorde de matadorpenge, vi 
brugte, siger Charlotte Høiberg Lambrecht.

Da en anden beboer kom og spurgte, om han 
også kunne få sådan en opslagstavle, som Finn 
havde haft, vidste Charlotte Høiberg Lambrecht, 
at der var et generelt behov, og hun gik for alvor i 
gang med udviklingsarbejdet hjemme i kælderen. 

Hendes motivation er ikke penge men ønsket 
om at lette livet for en række mennesker – og 
give deres pædagoger et redskab til at løse deres 
opgave bedre. Hun håber at gøre mennesker, der 
ikke selv magter deres økonomi, afhængige af 
økonomimappen og de redskaber, der er i den – i 
stedet for at være afhængig af bestemte pædago-
ger. Mange vil være i systemet hele livet, og de skal 
blive så selvhjulpne som muligt, påpeger Char-
lotte Høiberg Lambrecht. 

Hjælp til fremtidig støtte
Udviklingsarbejdet tog hele tiden afsæt i det dag-
lige arbejde med Finn på Lille Eje. I takt med, 
at han selv fik kontrollen over sin økonomi og 
dermed ikke fik nej hele tiden, blev han mere 
omgængelig og begyndte at bede om hjælp til 
andre ting, han ikke magtede på egen hånd. 

– I to et halvt år styrede jeg Finns økonomi, og 
nu har han lært så meget, at han selv står for den. 
Han har købt en iPad på afbetaling og fortalte mig 
superstolt, at han havde brugt lommepengene til 
den. Men jeg måtte gøre ham opmærksom på, at 
han allerede havde købt andre ting for lomme-
pengene, siger Charlotte Høiberg Lambrecht

Hun fortalte ham også, at han risikerede at 
blive registreret i RKI som en konsekvens af sin 
handling og ikke længere ville kunne købe nye 
telefoner på afbetaling.

Efter at have styret sin økonomi selv i en 
periode har Finn fundet ud af, at det er for svært, 
og han har bedt Charlotte om hjælp igen. 

– Han er kommet til at bruge de penge, han 
havde til overs, og kan godt se, at der er ting, han 
ikke selv kan styre. Han er i det hele taget blevet 
mere åben over for at bede om hjælp. Han har 
indset, at der er ting, han ikke magter på egen 
hånd, fortæller hun – og håber, at arbejdet med 
økonomimappen kan sikre Finn den støtte, han 
har brug for fremover: Om godt et år har han 
udstået sin dom, og han skal muligvis flytte i 
egen bolig. 

– Vi kan arbejde meget konkret med økonomi-
mappen for at vise ham, hvor meget bostøtte han 

Vores domsanbragte beboere har måske en udviklingsalder som en ni-årig, men de 
har ret til at gå ud i verden og disponere, som voksne mennesker. De stifter gæld 

uden at forstå, hvad de gør. Vi hjælper dem ikke ved at give dem muligheder, som de 
ikke kan administrere

Charlotte Høiberg Lambrecht, socialpædagog
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får brug for, når han flytter i egen bolig. Gennem 
arbejdet med økonomimappen kan vi beskrive, 
hvad han selv kan, hvad han skal have hjælp til, og 
hvad andre skal gøre for ham. Jeg håber, det bety-
der, at han fra starten får bevilliget den nødvendige 
hjælp fra kommunen. Og at de nye hjælpere kan 
give ham den rette hjælp, fordi det er så konkret 
beskrevet, siger Charlotte Høiberg Lambrecht.

På den måde forventer hun, at kommunens 
bevillinger kommer til at modsvare hans behov, 
og at han får den nødvendige hjælp, så han 
ikke kommer ud i ny kriminalitet og risikerer at 
komme tilbage til Lille Eje. 

Fra Hornslet min verden går
At Charlotte Høiberg Lambrecht i dag står med 
en udgiver, og at økonomimappen kan købes over 
hele landet, er lidt af en tilfældighed. Undervejs 
i udviklingen af sin økonomimappe købte hun 
nogle skolepenge på internettet. Matadorpengene 
så ikke ægte nok ud til, at beboerne kan overføre 
det, de lærer, til virkeligheden. 

– Da jeg kiggede på boksen med skolepengene, 
så jeg, at virksomheden lå lige her i Hornslet, hvor 
jeg selv bor og arbejder, siger Charlotte Høiberg 
Lambrecht.

Dagen efter sad hun hos Gonge Danmark og 
fortalte direktøren René Svensson om sin ide, og 
hvordan den var opstået. Egentlig ville hun bare 
købe nogle skolepenge til en god pris, så hun 
kunne lave mapper til drengene på Lille Eje. 

– Inden jeg så mig om og fik frakken på igen, 
sagde René Svensson, at han godt ville producere 
og distribuere økonomimappen! Det kom helt bag 
på mig, og jeg var slet ikke forberedt på pludselig 
at skulle samarbejde med en, der lever af under-
visningsmaterialer. Det har været en stor hjælp. 
Jeg nåede hurtigere og lettere i mål og fik et helt 
andet professionelt produkt end det, jeg havde 
bikset sammen hjemme i kælderen, siger Char-
lotte Høiberg Lambrecht. 

Udviklingsarbejdet er foregået i hendes fritid, 
og materialet har vist sig også at være relevant for 
andre end mennesker med psykisk udviklings-

hæmning. Mappen er testet som undervisnings-
materiale for mennesker, der har brug for visuel 
vejledning og støtte. For eksempel har den været 
brugt til børn og unge med ADHD eller andre ind-
læringsvanskeligheder, borgere der får bostøtte og 
unge på VUC, PGN og STU. 

– Uden det professionelle samarbejde var map-
pen kommet til at stå nede hos Finn og måske også 
hos de andre drenge på Lille Eje. Så var det aldrig 
blevet så stort og kommet så langt ud, som det 
kommer nu, siger Charlotte Høiberg Lambrecht.  n

Finn er et synonym for den beboer, som Charlotte 
Høiberg Lambrecht er kontaktperson for. Redak
tionen kender hans rigtige identitet. 
Læs mere om Lille Eje via www.kortlink.dk/e4pv

Hvis vi ikke udvikler deres økonomiforståelse, og samfundet giver dem samme 
økonomiske råderum som alle andre, er vi med til at give dem en dårlig økonomi, 

gøre dem til dårlige betalere og risikere, at de ender i RKI
Charlotte Høiberg Lambrecht, socialpædagog

PRØVV er et vejledningsredskab, som hjælper socialpædagoger og andre med 
at planlægge, gennemføre, evaluere og dokumentere en pædagogisk udvik-
lingsproces til mennesker, der har brug for visuel rådgivning. På sigt kan de 
udvikle kompetencer til selv at styre mere og erkende, hvad de har brug for 
støtte til, og hvilke opgaver andre må overtage for dem. 

Materialet består af en A4 mappe med undervisningsmateriale, en USB-nøgle 
og 39.170 kr. i visuelle penge fordelt på sedler og mønter. 

Med mappen kan socialpædagogen og borgeren kortlægge hans eller hen-
des viden om økonomi, talforståelse og evner til at regne. I den proces får de 
samtidig overblik over økonomien, og ved hjælp af de visuelle penge lærer den 
enkelte om sin økonomi, og udvikler sine økonomiske kompetencer. 

Socialpædagogen får desuden redskaber til at evaluere og dokumentere ud-
vikling, funktionsniveau og behov for støtte. Det bliver lettere at give den rette 
hjælp og stille krav, der svarer til borgerens kompetencer. 
 
PRØVV koster 810 kr. Læs mere på www.gongedanmark.dk

Mere end bare en mappe
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Man skal være over 30 år 
gammel og mindst have ti 
års skolegang.

Man må hverken være gift 
eller have små børn.

Socialarbejdere fra SOS 
Børnebyerne laver et bag-
grundstjek, og man kan fx 
ikke blive ansat, hvis man 
har været straffet.

Man skal have gennemført 
SOS Børnebyernes to-årige 
uddannelse.

Kriterier for at blive 
SOS-mor i Benin

Pension, faglig støtte og tryghed i 
ansættelsen – på flere punkter har 
den vestafrikanske plejemor Georgette 
Boco Adadji de forhold, som danske fa-
milieplejere sukker efter. Til gengæld 
skal hun dedikere sit liv til plejebør-
nene, og ser kun sine egne store børn 
og sin kæreste fire dage om måneden

Tekst og foto: Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

Olivia. Oli-i-i-i-via. 39-årige Georgette Boco 
Adadji kalder på et af sine ti plejebørn. Det 
er eftermiddag i det vestafrikanske land 

Benin, og regnskyerne trækker sig bogstavelig talt 
sammen over SOS Børnebyen Abomey-Calavi, der 
er en slags kombination af børnehjem og familie-
pleje. Her bor 110 børn i 11 ‘familier’ med en SOS-
mor og ti børn, der med tiden gerne skal opfatte 
hinanden som søskende og sig selv som SOS-
morens sønner og døtre.

– Olivia. Oli-i-i-i-ivia, gentager Georgette Boco 
Adadji.

Tøjet skal i sikkerhed, og Georgette Boco Ad-
adji har brug for hjælp fra den 12-årige pige, der 
løfter zinkbaljen på hovedet og bærer den ind.

Uden børnenes deltagelse, kunne Georgette 
Boco Adadji næppe klare alle de praktiske opgaver 
i et hjem uden vaskemaskine og støvsuger. Hun 
står op klokken fem om morgenen, og puster først 
ud, når det sidste barn er puttet klokken ni om 
aftenen, og der er tid til at joke og hygge med de 
andre SOS-mødre.

– SOS-mødrene arbejder 24 timer i døgnet, 
syv timer om ugen, fortæller SOS Børnebyernes 
nationale direktør i Benin, Salimani Issifou.

– De gør et meget stort og et meget godt 
arbejde, som de er meget kvalificerede til, og det 

anerkender vi ved at give dem en meget god løn. 
De får fri kost og logi og en begyndelsesløn på 180 
euro, og det er mere end hvad en regeringsansat 
lærer tjener, siger han.

Farvel til egne børn
På flere punkter har Georgette Boco Adadji for-
hold, som danske familieplejere sukker efter. 
Mens danske familieplejere ofte går ned i løn 
(eller vederlag, som det hedder,) hvis barnet 
udvikler sig positivt og derfor anses som en min-
dre krævende ‘opgave’, kan Georgette Boco Adadji 
se frem til år efter år at stige lidt i løn (1,5 pct. 
oven i grundlønnen for hvert år, hun har været 
ansat). Mens danske familieplejere ofte kun har 
en måneds opsigelse, kan Georgette Boco Adadji 
regne med at blive i SOS-Byen, indtil hun skal 
pensioneres. Og mens danske familieplejere ikke 
får pension, får Georgette Boco Adadji til den tid 
60 pct. af sin løn. 

– Jeg er sikret nu og i fremtiden. Det gør, at jeg 
føler mig tryg og sikker, og det er også en kilde til 
motivation, siger hun.

På ét afgørende punkt er Georgette Boco 
Adadjis forhold dog langt ringere end danske 
familieplejeres. SOS-mødre må ikke være gift og 
de må ikke tage deres egne, biologiske børn med 
ind i SOS-Byen.

– Vi vil gerne forhindre muligheden for for-
skelsbehandling mellem biologiske børn og SOS-
børn, siger Salimani Issifou, der også henviser til 
praktiske og økonomiske grunde, da en kvinde i 
Benin ofte kan have seks-syv børn. 

– Hvis en mor har små børn, vil vi ikke ansætte 
hende, for så vil hun være nødt til at svigte sine 
egne børn for at tage sig af andre svigtede børn. 
Som led i rekrutteringsprocessen forsikrer vi os 
derfor om, at de biologiske børn er gamle nok 
til enten at leve alene eller hos andre familie-
medlemmer. Det vil sige, at de mindst er 12-14 
år. SOS-mødrene kan heller ikke være gift, for en 

GLOBALE STEMMER

Plejemor i Vestafrika

Jeg er sikret nu og i fremtiden. Det gør, at jeg føler mig tryg og sikker, og det er også 
en kilde til motivation

Georgette Boco Adadji, SOS-mor
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SOS Børnebyerne driver 
mere end 500 børnebyer i 
133 lande. Hovedsædet lig-
ger i Innsbruck i Østrig. 

Arbejdet finansieres bl.a. 
gennem fadderskaber, hvor 
fx en dansker kan være 
med til at sponsorere et 
barn i Benin. Læs mere på 
www.sosboernebyerne.dk

SOS Børnebyerne

mand vil ikke være med til at leve på denne måde, 
hvor SOS-mødrene dedikerer sig helt til deres 
plejebørn. 

Savner egne børn
For Georgette Boco Adadji betyder det, at hun kun 
ser sine fire biologiske børn på fridagene, som 
hun har fire af om måneden, eller på årets måned-
lange ferie. Hendes børn er nu mellem 16 og 27 år 
gamle, men da hun begyndte som SOS-mor var 
den yngste knap 12, og flokken flyttede ind hos 
hendes ældre søster. 

– Dengang var det ikke nemt for mine børn. 
De spurgte: ‘Hvornår kommer du hjem og bor 
hos os igen,’ og så måtte jeg fortælle, at det ville 
jeg ikke gøre, men at jeg ville komme fire dage om 
måneden, og en måned om året, og nu har de ac-
cepteret det. Men selvfølgelig kan jeg savne mine 
børn. Det er naturligt, for et barn kan ikke blive for 
gammelt for en mor, siger hun.

Georgette Boco Adadji har også en kæreste, som 
hun ligeledes kun ser på de fire fridage og i ferien. 

– Men det har jeg vænnet mig til. Jeg vidste det 
ville være sådan, og jeg har ikke noget valg, siger 
hun.

Georgette Boco Adadji understreger, at hun på 
ingen måde har fortrudt, at hun blev SOS-mor. 

– Jeg er glad og mine biologiske børn er glade. 
Jeg investerer min løn i deres uddannelse. Den 
ene læser jura, den anden læser administration og 
finans, siger hun stolt. 

Georgette Boco Adadjis egen levestandard er 
også steget, efter at hun flyttede ind i SOS-byen, 

hvor hun og de ti plejebørn har deres eget hus 
midt i et parklignende område med græsplæne, 
blomster, træer og en flisebelagt sti mellem 
husene – noget, der skiller sig markant ud fra 
omgivelserne rundt om børnebyen, hvor folk fx 
laver mad på ildsteder. 

– Forholdene her er ikke som for gennem-
snittet af børn i Benin. De er som for rige børn, 
forklarer Georgette Boco Adadjis.

Prestigefyldt skole
Da tøjet er kommet i sikkerhed for regnen, beder 
Georgette Boco Adadji børnene om at hente deres 
skolebøger. 

De yngste går alle i SOS Børnebyens skole, der 
går til og med sjette klasse, og også fungerer som 
skole for børn udenfor børnebyen. 

– Vi laver ikke velgørenhed for dem, der selv 
har penge, og de fleste betaler selv skolepengene, 
siger Salimani Issifou, der stolt forklarer, at der er 
tale om en prestigeskole, hvor der fx også går børn 
af ministre.

– Så når man som voksen fortæller, at man er 
vokset op i SOS Børnebyen, bliver det opfattet posi-
tivt, fordi alle ved, at det er en god skole, siger han. 

Ved spisebordet læner Georgette Boco Adadji 
sig ind over Olivias bog. 

– Du har tegnet en firkant, men det skal være 
en femkant, siger hun. 

– Hent din tavle, så kan du først tegne på den, 
og bagefter føre det ind i bogen, foreslår hun. 

Imens de store skriver, kigger familiens yngste,  
Emmanuella på 18 måneder, på. 

HVERDAG  Georgette Boco Adadji har 
nok at gøre. Der skal læses lektier, 
laves mad, vaskes tøj og snakkes 
med de ti børn, hun er SOS-mor for.
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I SOS Børnebyen Abomey-Calavi i Benin bor drengene i ‘familien’ indtil de fylder 
14 år, mens pigerne bliver boende til de fylder 16. Benins nationale direktør, 
Salimani Issifou, forklarer kønsforskellen med, at de har erfaring for, at pigerne 
har behov for at blive længere hos deres SOS-mødre.

Fra henholdsvis 14- og 16-årsalderen bor de unge sammen i små grupper 
med jævnaldrende, hjulpet af en voksen medarbejder. Her bor de indtil de er 
omkring 20 eller 21 år, hvorefter de flytter i egen lejlighed. 

De unge får hjælp til at tage en uddannelse, og bliver først helt uafhængige, når 
de fylder 23 år. Herefter kan de for altid have en tilknytning til børnebyen, så de 
fx kommer tilbage på besøg eller i forbindelse med bryllupsritualer, ligesom 
der er en forening for tidligere SOS-børn, der bl.a. fortæller nuværende SOS-
børn om deres job og situation. 

Efterværn til barnet fylder 23 år

– Også mig, siger hun, og så smiler Georgette 
Boco Adadji.

– Der skal nok komme en tid, hvor du skal 
skrive, siger hun.

Født som heks
Familiens to fem-årige begynder at fjolle rundt 
under bordet, men Georgette Boco Adadji beder 
dem komme tilbage til bøgerne. Så går hun ud i 
det lille køkken med gaskomfur for at fikse en sut-
teflaske til Emmanuella. Imens har hun et øre på 
børnene i stuen. 

– I må ikke gå ud før, I er færdige, råber hun. 
Alle børnene i SOS Børnebyerne har en tragisk 

historie med sig. En af de andre børnebyer i Benin 
tager imod nyfødte, der er i fare for at blive slået 
ihjel, fordi de er født med benene først og derfor 
opfattes som hekse, men sådan er det ikke i Bør-
nebyen Abomey-Calavi. Her har børnene typisk 
mistet deres forældre i en trafikulykke eller på 
grund af AIDS. Nogle er blevet efterladt på gaden. 

– Hvis nogen fx finder et forladt spædbarn, kan 
de ringe til os, og så har vi socialarbejdere, der 
undersøger sagen nærmere, siger Salimani Issifou. 

– Men hvis der fx ringer en i dag, kan vi ikke 
tage imod barnet, for vi har kun 110 pladser, og 
lige nu har vi 110 børn. 

Georgette Boco Adadjii har ligesom de andre 
SOS-mødre været igennem en to-årig uddannelse, 
der både indebærer praktisk arbejde og mindst 
ti timers teori om ugen, hvor hun fx har lært 

om FN’s børnekonvention, pædagogik og SOS 
Børnebyernes værdier, der eksempelvis indebæ-
rer, at man ikke må slå børnene – noget der ellers 
er almindelig praksis i Benin – og at man skal 
anerkende og inddrage børnene.

– Det vigtigste jeg har lært er, at jeg skal dele 
mit liv med børnene – og at de skal dele deres liv 
med mig, siger Georgette Boco Adadjii.

Nemmest med de små
Georgette Boco Adadjii er også blevet under-
vist i, hvordan man tager sig af børn, der er 
traumatiserede. 

– Børn er ikke ens, og jeg skal behandle dem 
hver især individuelt, men de har alle brug for 
meget omsorg og tålmodighed, siger hun. 

Efter Georgette Boco Adadjiis opfattelse, går 
det langt lettere, når børnene kommer som små, 
end når de længe har levet et helt andet liv, fx som 
gadebørn. 

– Det er tit, at jeg vil have børnene til at være 
et bestemt sted for fx at læse lektier, og det kan 
godt være svært for børn, der har levet på gaden. 
De går bare. Så gælder det om at være tålmodig 
og fx spørge: ‘Kender du en meget klog person her 
i Benin?’. Og hvis barnet så nævner et navn, siger 
jeg: ‘Hvis du læser og går i skole, kan du blive som 
ham eller hende’. Man skal tale på den måde igen 
og igen, siger Georgette Boco Adadjii, der også har 
nem adgang til faglig støtte og sparring. 

– Hvis et barns vanskeligheder rækker ud over 
mine kompetencer, kan jeg få hjælp af et team 
af psykologer og socialarbejdere, og jeg kan få 
hjælp med det samme. Det har jeg fx fået, da en af 
mine sønner havde svært ved at koncentrere sig i 
skolen, siger hun. 

Familielignende forhold
– Bank, bank, siger en stemme uden for huset. 

Det er en sælger, der kommer forbi med en 
kurv fuld af tørrede fisk. 

Georgette Boco Adadjii føler på dem, og får en 
samling pakket ind i avispapir. 

Så går hun ind på det værelse, hun deler med 
familiens yngste, og henter en sort pung. 

I SOS Børnebyen styrer hver SOS-mor sin egen 
husholdning, og børnene spiser alle måltider 
sammen med hende. 

– Hele ideen er at danne langvarige relationer, 
siger Salimani Issifou.

– Vi vil gerne give børnene en ny familie.  n

Socialpædagogens rejse til Benin er gennemført 
med tilskud fra Danidas Oplysningsbevilling.

Hele ideen er, at danne langvarige relationer. Vi vil gerne give børnene en ny familie
Salimani Issifou, direktør for SOS Børnebyerne i Beni
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 NOTER

A-kassen i top
Tilfredshed – stor tilfredshed. Det er nøgleordene, når man spørger 
de medlemmer, der har været i telefonisk kontakt med Socialpæ-
dagogernes a-kasse. I en ny sammenligning med en række andre 
a-kasser topper Socialpædagogernes a-kasse med bedste service. 
Hele 92 pct. ligger den generelle tilfredshed på. A-kasserne bliver fx 
målt på hvordan tonen er og hvor fagligt kompetent, medlemmerne 
oplever at blive taget imod. Om de bliver lyttet til, om ventetiden er 
ok, og ikke mindst om a-kassen er i stand til at løse medlemmets 
problem. Siden sidste måling har de fleste a-kasser tabt terræn, 
mens SL-A har fortsat de sidste par års støt stigende tilfredshed og 
nu altså ligger forrest i feltet.

jni

Fondspenge til kreativ undervisning
Arbejder du med undervisning? Har du fokus på faglighed og krea-
tivitet? Så skulle du og dine kolleger måske kaste et blik på LB 
Fondens hjemmeside. Fonden, der blev stiftet i 1997 af Lærerstan-
des Brandforsikring og giver penge til kulturelle, uddannelses- og 
forskningsmæssige formål, har nemlig i 2014 fokus på styrkelse 
af de kreative elementer i undervisningen. I alt uddeler fonden i år 
1 mio. kr. til projekter, som ‘sigter mod at skabe pædagogisk ud-
vikling med fremtidsorienteret perspektiv’. ‘Hvordan får vi i højere 
grad faglighed og kreativitet til at spille sammen i undervisning’, 
lyder spørgsmålet fra fonden. Mener du og dine kolleger, at I kan 
være med til at besvare det, så læs mere på www.lbforeningen.dk. 
Ansøgningsfristen er 15. september.

jni

Unge misbrugere skal hjælpes 
Kun hver fjerde ung er stoffri et halvt år efter behandling. Derfor 
afsætter socialminister Manu Sareen (R) knap 26 mio. kr. til et for-
søgsprojekt i følgende ni kommuner: Fredericia, Herning, Holbæk, 
Odense, Randers, Silkeborg, Svenborg, Aabenraa og Aarhus. For-
søgsperioden begynder i september og løber frem til 2018, og kom-
munerne skal arbejde systematisk med metoder, som man ved vir-
ker på de unge. Mere end 2.000 unge mellem 15 og 25 år forventes 
at komme i behandling i den periode. Erfaringerne skal efterfølgen-
de udbredes til landets øvrige kommuner.’Jeg har store forventnin-
ger til, at metodeprogrammet her er et vigtigt skridt på vej til rege-
ringens 2020-mål om, at mindst halvdelen af alle stofmisbrugere, 
som afslutter et behandlingsforløb, er stoffri eller har et reduceret 
forbrug i 2020’, siger socialministeren.

lmp
 
Nye arbejdstidsregler til lærerne
Lov om nye arbejdstidsregler (lov 409) for lærerne var det konkre-
te resultat, der kom ud af lockouten i foråret 2013. Loven træder i 
kraft 1. august 2014 og betyder, at skolelederne får den fulde ledel-
sesret over lærernes arbejdstid: Efter 1. august er der ikke længere 
centrale eller lokale aftaler om fx tid til individuel og fælles forbe-
redelse, arbejdstidens placering, maksimalt undervisningstimetal 
og tid til andre opgaver. De organisationer, som har medlemmer på 
undervisningsområdet, har i forhandlingsfællesskabet Lærernes 
Centralorganisation indledt et samarbejde for at få en fælles forstå-
else og fortolkning af loven. Socialpædagogerne har derfor oprettet 
siden www.sl.dk/arbejdstidlærere, hvor man fremover vil lægge vej-
ledninger, noter, gode råd og tips, love, regler og eventuelle aftaler. 

lmp

Socialpædagoger skal 
have ret til fuld er-
statning, når de bliver 
arbejdsskadet, mener 
Dansk Folkeparti og 
Enhedslisten

Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk

Hvis en socialpædagog bli-
ver udsat for en arbejds-
skade af en beboer, som 

har et lavt psykisk funktions-
niveau og ingen ansvarsforsik-
ring, får hun ingen erstatning 
for tabt arbejdsfortjeneste. Det 
er ikke rimeligt, så det skal der 
laves om på, mener både Dansk 
Folkeparti og Enhedslisten, der 
i fællesskab har fremsat et for-
slag til folketingsbeslutning om, 
at ansatte skal have ret til fuld 
erstatning, når de har været 
udsat for vold på arbejdet.

I indstillingen til Folketinget 
står der: ‘Folketinget pålægger 
regeringen at udarbejde en rap-
port om forskellige løsningsmo-
deller, der imødekommer ansat-
tes mulighed for at få erstatning, 
når de har været udsat for vold 
på arbejdet. I forbindelse med 
udarbejdelsen af rapporten 
anmodes regeringen om at 
inddrage relevante eksperter og 
interesseorganisationer’.

Forbundet på banen
Det er Socialpædagogerne, som 
har gjort folketingspartierne 
opmærksom på, at socialpæda-
goger ikke får erstatning. Proble-
met er, at beboerne ikke forstår 

at tegne en privat ansvarsfor-
sikring. Derfor må socialpæ-
dagoger selv betale for tabt 
arbejdsfortjeneste.

Socialpædagogerne har ved 
flere lejligheder gjort opmærk-
som på, at kommunen som 
arbejdsgiver har et ansvar for, at 
dens ansatte socialpædagoger 
er sikret erstatning, hvis de 
kommer til skade, mens de er på 
arbejde. 

Men det har arbejdsgiverne 
pure afvist og, hvilket de har fået 
medhold i ved Retten i Sønder-
borg, hvor Socialpædagogerne 
havde rejst et erstatningskrav 
på vegne at et medlem, der var 
blevet invalid efter et slag fra en 
beboer. 

Kommunerne henviser til, at 
de ifølge Kommunalfuldmagten 
ikke må rutte med skattebor-
gernes penge ved at udbetale 
erstatning til socialpædagoger, 
der har mistet en lønindtægt på 
grund af en arbejdsskade. 

Det er derfor med stor glæde, 
at Socialpædagogernes formand 
Benny Andersen kan se, at 
sagen lander på Folketingets 
bord. Han skriver således på sin 
facebook-side:

‘Yes – vores bestræbelser for, 
at ansatte skal have mulighed 
for fuld erstatning, når de har 
været udsat for vold, giver nu 
resultat. Folketingsbeslutning er 
nu fremsat’. 

Den besked glæder mange 
socialpædagoger. En af dem er 
Lise Vinter, der skriver: ‘En dejlig 
nyhed i forhold til min PTSD 
(posttraumatisk belastnings-
reaktion, red.) efter overfald på 
jobbet’.  n

ANSVARSFORSIKRING

Erstatninger 
op i Folketinget
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Visuelle tilgange og metoder i 
tværfaglige pædagogiske studier

Af Kim Rasmussen (red.)
Hvordan kan man i en tværfaglig-pæda-
gogisk kontekst arbejde med visuelle pro-
jekter som tegninger, malerier, fotogra-
fier og film? Det belyser denne antologi 
i 13 kapitler, der tager afsæt i forskellige 
konkrete forskningsprojekter, metodo-
logiske problemstillinger og erfaringer, 
som forfatterne selv har gjort eller er 

optaget af. Nogle kapitler tager afsæt i pæda-
gogiske projekter indenfor normalområdet – andre beskriver også 
projekter indenfor det social- og specialpædagogiske område. Det 
drejer sig eksempelvis om kapitel 1 og 2. Kapitel 1 bærer overskrif-
ten: ‘Forskellige typer projekter, hvor børn fotograferer’. Her beskri-
ves bl.a. et projekt, hvor børn med Downs Syndrom fotograferede 
deres egen hverdag. Kapitel 2 handler om et forskningsprojekt, der 
skal belyse hverdagslivet for børn, der lever på døgninstitution, og 
hvordan børnene selv oplever deres hverdag – og hvor forskeren bl.a. 
har skaffet sig indsigt ved at udlevere et kamera til børnene og efter-
følgende analysere billederne. Ud over forskere henvender bogen sig 
også til pædagoger og andre, der arbejder med at hjælpe og støtte 
andre mennesker i at kommunikere og udtrykke sig om eget liv.

Udgivet på Roskilde Universitetsforlag. 410 sider, 298 kr.

Evidens og systematiske 
 reviews – en introduktion

Af Carl G. Johannsen og Niels O. Pors (red.)
Virker det eller hvad? Det spørgsmål 
bliver ofte stillet i forbindelse med ind-
satser i den offentlige sektor og så duk-
ker begrebet evidens tit op. Men hvad 
ligger der egentlig bag begrebet evi-
densbaseret viden? Og hvordan pro-
duceres denne viden? Det kan man få 
svar på i denne bog, der belyser en af 
de helt centrale måder at skaffe evi-
densbaseret viden på, nemlig syste-
matiske reviews – eller forskningsover-

sigter. Systematiske reviews er en metode til at sammenfatte allerede 
eksisterende viden på et forskningsområde og bygger på en systema-
tisk kortlægning af alle relevante undersøgelser om en bestemt pro-
blemstilling. Bogen gennemgår, hvordan man konkret laver et syste-
matisk review, og formålet er bl.a. at ruste medarbejdere til arbejdet 
med evidensbaseret viden – og til at kvalificere debatten om forskel-
lige indsatsers virkning eller mangel på samme. Bogens sidste kapi-
tel viser, hvordan to helt konkrete reviews er blevet til: Et Campbell-
review om forældretræning til forældre med børn med ADHD og 
et Clearinghouse-review om inklusion af børn med særlige behov i 
grundskolens almindelige undervisning. Dette kapitel indeholder 
også diskussion af forholdet mellem evidens og pædagogisk praksis. 

Udgivet på Samfundslitteratur.dk. 151 sider, 179 kr.

Sanser og sanselighed – essays 
om den sansede verden

Af Jørn Martin Steenhold
Her kommer en samling på 112 essays, 
der alle handler om sansning. Den er 
skrevet af pædagog, forfatter og frem-
tidsforsker Jørn Martin Stenhold. Med 
hans ord, er der ikke tale om faglitte-
ratur om sanser, men om noget, der mere 
skal betragtes som skønlitteratur. Eller om noget i krydsfel-
tet mellem fag- og skønlitteratur. Der er i hvert fald tale om nogle 
personlige tekster, hør bare her (fra kapitel 17 om sanseblokering): 
‘Nogle børn har det sværere end andre. Nogle er næsten ‘alt for hur-
tige’, opfindsomme, ‘har krudt i røven!’, totalt nysgerrige – og san-
ser og fornemmer ud over det almindelige. De er klart sagt – ‘ikke til 
at styre’! De har det i sig, at de altid er ‘tændte’ og yderst opmærk-
somme på, hvad der sker, kan ske eller måske vil ske. De vil simpelt 
hen opdage verden, mærke den, sanse den. Alt skal undersøges, 
opdages, opfindes – og der bliver eksperimenteret med alle de ting, 
der dybt interesserer dem. Lyst, energi, overskud og vedholdenhed 
forekommer dem som det naturligste i verden. Derfor har de svært 
ved at tilpasse sig – eller også nægter de at gøre det. Mange børn til-
passer sig omgivelserne, børnehaven, skolen – og dem er der ingen 
problemer med (men det er måske noget vi tror!)’.

Udgivet på Erhvervsskolernes Forlag. 311 sider, 298 kr.

Hverdagsliv og livsforløb

Af Ida Schwartz
Denne bog bærer undertitlen ‘Tvær-
professionelt samarbejde om støtte til 
børn og unges livsførelse’ og henven-
der sig bl.a. til socialpædagoger, der 
tager del i omsorgen for børn og unge 
bosat uden for eget hjem – samt stude-
rende, der er interesserede i proble-
matikker inden for anbringelsesområ-
det. Et uddrag af bagsideteksten lyder: 
‘Børn og unge bosat uden for eget 
hjem er afhængige af, at mange pro-
fessionelle samarbejder om at skabe 
sammenhæng i deres hverdagsliv og livsforløb’. Bogen argumente-
rer for at forstå den socialpædagogiske opgave med anbragte børn 
som en tværprofessionel støtte til, at børnene udvikler en per-
sonlig livsførelse gennem deltagelse i fællesskaber og deres hver-
dagsliv og livsforløb. Bogen ønsker at inspirere professionelle til i 
samarbejde med børnenes forældre at arbejde sammen på tværs 
af professionsområder om at udvide børnenes deltagelsesmulig-
heder. Bogen udforsker, hvordan en socialpædagogisk indsats kan 
styrke, at børn og unge bosat uden for eget hjem kan tage del i 
samfundets mange forskellige udviklingssammenhænge. Livsfø-
relse handler om at lære, hvordan man forfølger egne muligheder 
gennem deltagelse i og bidrag til noget fælles. 

Udgivet på Forlaget Klim. 274 sider, 299 kr.

 BØGER Redigeret af Maria Rørbæk

Se flere bogomtaler på www.socialpaedagogen.dk
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I år erstattes den nationale aflastningskonference af den internationale konference arrangeret af ISBA.
Konferencen foregår den 9. – 11. september 2014 i Wolfenbüttel, små 400 km fra den dansk/tyske grænse.

Årets overskrift ‘Inclusion woldwide- supporting people with disabilities and their families’.
 For tilmelding og information se: www.isba.me

Pris for tilmelding inden den 15. februar: 200 euro, herefter vil prisen være 225 euro indtil 1. juni og herefter 250 euro.
Overnatning er ikke inkluderet, vi arbejder på fællestransport fra Danmark.

Hold dig orienteret på www.sl.dk/aflastning om fællestransport m.m.
Vi håber, vi ses i Tyskland!

Aflastningskonference 2014
9. – 11. september 2014 i Wolfenbüttel

Hvad mener børn og 
unge selv om at være 
indlagt på psykiatrisk 
afdeling? Det har Bør-
nerådet søgt svar på i en 
undersøgelse, der om-
fatter 56 børn, og blandt 
meget andet handler om 
de unges oplevelse af 
tvang – og af medarbej-
derne

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

De holdt mig i armene og 
benene, sådan at jeg ikke 
sparkede eller slog, og så 

var der en, der proppede son-
den ned i halsen. De holder 
hovedet også, så man ikke kan 
bevæge sig. 

Sådan fortæller en af de 56 
interviewede i Børnerådets 
undersøgelse af børn og unges 
egen opfattelse af indlæggelser 
på psykiatriske afdelinger. 

Rapporten sætter fokus på 
forskellige emner, der spænder 
fra tvang til dagligdagen og 

personalet – og Børnerådet 
kommer med en række anbe-
falinger. 

Når det gælder tvang, 
anbefaler Børnerådet bl.a. en 
kritisk gennemgang af børnenes 
retsstilling, der i dag indebærer, 
at indgreb over for børn under 
15 år formelt ikke defineres som 
tvang, hvis deres forældre giver 
samtykke.

– Der er brug for en syste-
matisk og kritisk gennemgang 
af lovgivningen, så børn under 
15 år sikres den bedst mulige 
beskyttelse og retssikkerhed. 
Børnerådet anbefaler, at børn 
ned til 12 år – som det er 
tilfældet i lov om social service 
– får selvstændige rettigheder, 
fx i forhold til at blive hørt, til at 
klage og til at få en patientrådgi-
ver, fastslår rapporten. 

Børnerådet anbefaler også, 
at personalet på de psykiatriske 
afdelinger styrker indsatsen 
for at forberede indlagte børn 
og unge på tvangshændelser 
– og det bør ikke kun omfatte 
børn, der selv kan blive udsat 
for tvang, men også alle andre 
børn, da de kan blive vidner til 
tvangshandlinger. 

At det kan være en ubeha-
gelig oplevelse, fortæller bl.a. 
17-årige Emilie: 

– Det er ikke så sjovt at være 
vidne til, at folk bliver tvangs-
fikseret. Der er en del råben og 
skrigen og kasten med ting og 
en alarm, der går, og mennesker, 
der kommer løbende ned fra 
voksenpsyk.

Personalets betydning
Børnerådet har også under-
søgt, hvad der er vigtigt for bør-
nene og de unge i forhold til 
personalet. Det drejer sig bl.a. 
om at lytte oprigtigt og være 
god at snakke med – og at se 
det hele menneske og ikke kun 
sygdommen.

18-årige Vibeke beskriver 
eksempelvis de ‘gode’ voksne 
sådan: 

– De går ikke direkte til sagen 
og spørger: ‘Hvorfor er det, du 
har det skidt?’. De prøver at få din 
tillid først ved at interessere sig 
for noget af det, du går og laver, 
og hvordan dit liv udenom er. 
Det gør, at man har lyst til at for-
tælle dem nogle lidt andre ting. 

Børnene og de unge lægger 
bl.a. også vægt på, at personalet 

ikke stresser, men tager sig tid 
til den enkelte, også på ikke 
planlagte tidspunkter, at de 
inddrager børnene og de unge 
i beslutninger, og at personalet 
er bredt sammensat i forhold til 
køn og alder. 

I rapporten slår Børnerådet 
fast, at personalet spiller en helt 
afgørende rolle for børnenes 
trivsel, og de anbefaler øget 
kompetenceudvikling: 

– Fokus på udvikling 
og uddannelse har i andre 
henseender vist sig særdeles 
effektivt – fx i forbindelse med 
tvang. Her har forsøg med øget 
personaleuddannelse, patient-
inddragelse og psykoedukation 
vist, at tvang kan nedsættes 
væsentligt. Børnerådet mener 
derfor, at der bør stilles større 
krav til personalets uddannelse, 
som bør tage udgangspunkt i 
den bedst tilgængelige viden på 
området. 

Børnerådet anbefaler også, 
at det bliver muligt at evaluere 
og i særlige tilfælde udskifte 
kontaktpersonen. Og at barnet 
bliver hørt og anerkendt, også i 
de tilfælde, hvor det ikke er mu-
ligt at skifte kontaktperson.  n

UNDERSØGELSE

Psykiatrien – set med børneøjne
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seniorerne@yahoo.dk / 2489 1061. 
Kontonummer: 5332 0000244491.

STORSTRØM

Cafémøder for familie-
plejere i Guldborgsund og 
Vordingborg Kommune 

Første tirsdag i hver måned kl. 9.30 
– 12.00. Kredskontoret, Kæpgårds-
vej 2C, Nr. Alslev. Kom og mød andre 
familieplejere. Du behøver ikke at 
tilmelde dig. Vi sørger for kaffe og te. 
Se indkaldelser og øvrige oplysnin-
ger på www.sl.dk/storstrøm under 
familieplejere. Vil du vide mere, så 
kontakt Ulla Janas på tlf. 5125 2360 
/ mail ujanas@privat.dk eller Anette 
Worregård på tlf. 2446 7238 / mail 
anette@worregaard.dk 

Cafémøder for familie-
plejere i Lolland Kommune 

3F’s lokaler, Havnegade 19, Nakskov. 
Første tirsdag i hver måned, und-
tagen januar, juli og august kl. 9.30 
– 13.00. Kom og mød andre familie-
plejere og vær med til at debattere 
forskellige, spændende emner og 
få faglige input. Tilmelding er ikke 
nødvendig, medbring selv kaffe og 
evt. brød. Yderligere oplysninger: Leif 
Utermöhl, tlf. 2013 1566 eller mail 
leif.u@mail.dk

SYDJYLLAND

Informationsmøde om 
efterløn 

5. maj kl. 16.00 – 18.00 
HK’s lokaler, Brunde Øst 16, 6230 
Rødekro. Hvor meget får man i ef-
terløn? Hvilken indflydelse har pen-
sionsopsparinger på efterlønnen? 
Læs mere og tilmeld dig senest den 
28. april på www..sl.dk/sydjylland 

Hvad bertder tryghed for 
børn og unge, der begår 
kriminalitet? 

7. maj kl. 18.00 – 20.30 
Bramdrupdam Hallerne, Bramdrup-
skovvej 110, Kolding. Oplæg ved Per 
Larsen, formand for børnerådet, som 
bl.a. taler om betydningen af den tid-
lige, forebyggende indsats. Om hvor 
vigtigt det er, at vi bliver bedre til at 
få øje på tegn på mistrivsel og vores 
fælles ansvar for at handle på disse 
tegn. Se mere og tilmeld dig senest 
29. april på www.sl.dk/sydjylland 

ØSTJYLLAND

Cafémøde for familieplejere 

7. maj kl. 9.30 – 12.30 
Kulturhuset, Stemannsgade 2, Ran-
ders. Der vil være mulighed for at 
stille spørgsmål til fagforeningen og 
få kollegial sparring fra andre fami-
lieplejere. Tilmelding senest 30. april 
på oestjylland@sl.dk / tlf. 7248 6300.

Cafémøde for familieplejere 

11. juni kl 09.30 – 12.30 
Midtdjurs Idrætsforening, Marien-
hoffsvej 13, Ryomgård. Der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål til 
fagforeningen og få kollegial sparring 
fra andre familieplejere. Tilmelding 
senest 4. juni på  oestjylland@sl.dk 

Sommerudflugt for 
 seniorer og ledsager

14. juni 
Jesperhus Blomsterpark. Se opsam-
lingssteder på kredsens hjemme-
side. Kaffe og rundstykker i bussen. 
Frokost ved Jesperhus ca. 11.30. Kl. 
16.00 kører vi til Søkroen i Klejtrup, 
hvor vi skal nyde en toretters menu. 
Afgang kl. 18.30. Husk ved tilmelding 
at opgive navn, tlf. og antal perso-
ner. Drikkevarer er for egen regning. 
Tilmelding og betaling senest 4. juni 
til Flemming Simonsen på 8657 2454 
eller flemmingogbirgit@hotmail.com. 
Pris 300 kr. pr. person indsættes på 
kontonr. 9541 1920103 mærket Jes-
perhus. Min. 29 deltagere. 

DELTAG I SOCIALPÆDAGOGENS

FACEBOOK-GRUPPE
ET RUM FOR FAGLIG REFLEKSION
OG ERFARINGSUDVEKSLING

SL.DK/FACEBOOK

Socialpædagogens artik-
ler om magtanvendelser 
har vakt debat. Både i 
bladets facebook-gruppe 
og med nedenstående 
læserindlæg fra psykolog 
Bo Hejlskov Elvén

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

Nærværende fagblad har i en 
række artikler sat fokus på 
magtanvendelser over for 

børn og unge, og det har sat gang 
i debatten. Både i bladets face-
book-gruppe og med læserind-
læg. I sidste nummer var det for-
stander Peter Abel Gjaldbæk, der 
tog til genmæle med kronikken 
‘Ansvaret er vores’. Det skete efter, 
at psykolog Bo Hejlskov Elvén i 
nummeret før havde kritiseret 
Ungecenter Portens undtagel-
sesvise brug af ulovlige magtan-
vendelser. Magtanvendelser, der 
eksempelvis har indebåret, at en 
14-årig misbruger er blevet båret 
ud i en bil og kørt hen i et som-
merhus med henblik på afrusning 
og relationsdannelse.

I synspunktet skrev Peter Abel 
Gjaldbæk bl.a.: 

– Personligt er jeg ikke for, at vi 
bruger unødig magt, men jeg er 
for, at vi tager ansvar. Det er faktisk 
vores ansvar at opdrage – vores 
ansvar at fortælle de unge, at alle 
valg har betydninger, og at alt ikke 
er lige godt eller lige meget. 

Nu er det så Bo Hejlskov Elvén, 
der i kort form svarer Peter Abel 
Gjaldbæk: 

– Det er ikke svært at få menne-
sker til at samarbejde med én ved 
hjælp af vold. Det har vi set i hele 
menneskets historie. Men det har 
ingenting med pædagogik at gøre. 

Også i Socialpædagogens 
facebook-gruppe har der været 
en livlig debat om magtanvendel-

ser – bl.a. med afsæt i følgende 
dilemma: 

‘I afmagt raserer en dreng sit 
værelse. Han skal til at ødelægge 
det eneste minde, han har tilbage 
om sine afdøde forældre – bør han 
stoppes med fysisk magt?’

For og imod
Ja, mener Helmuth Berg, der 
skriver: 

– Jeg vil til enhver tid lægge 
armene rundt om knægten og så 
fastholde ham. Herefter vil jeg 
indberette efter lov om nødret. 

Juridisk går den bare ikke, 
påpeger eksempelvis Mehran 
Abdollahi, der skriver: 

– Ifølge loven må der kun 
bruges magt, når personen selv 
– eller andre – er i livsfare. Om 
gamle minder eller billeder bliver 
ødelagt, betyder ikke noget i 
denne sammenhæng. Om det er 
godt eller skidt, må politikkerne 
tage stilling til.

Stilling vil bl.a. Gitte Theilmann 
dog gerne tage. Hun skriver: 

– Han bør ikke stoppes med 
fysisk magt, men stoppes pæda-
gogisk, og jeg vil sørge for at få 
lavet en kopi af billedet.

Hvad er magt
Et andet emne, der er blevet dis-
kuteret i facebook-gruppen, er 
hvad magt overhovedet er. 

Mette Eskelund skriver: 
– Magt og magtanvendelser er 

ikke det samme. Vi er ansat, fordi vi 
har en faglig viden og indsigt, som 
vi skal bruge til at hjælpe men-
nesker med forskellige problem-
stillinger. Så på den måde har vi 
en faglig magt. Når vi begynder at 
anvende fysisk magt anvendelse og 
tvang udspringer det af en følelse 
af afmagt, at vores faglighed ikke er 
god nok, og at vi derfor begynder 
at misbruge den magt, vi har. Magt 
i sig selv er ikke ondt, men et vilkår, 
som vi har et kæmpe ansvar for at 
forvalte forstandigt.  n

DEBAT

Uenighed om 
 magtanvendelser
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 SYNSPUNKT

Når man arbejder med 
børn med relations-
skader er det afgørende, 
at man som fagperson 
er i kontakt med sig selv, 
hvis man skal kunne 
sætte barnet i stand at 
være det samme

Af Jane Bækgaard, psykolog

Der er intet tidspunkt i livet, 
vi er så tæt på vore følel-
ser, som i barndommen. 

Ej heller så prisgivet de voksne, 
vi omgås. Ingen undgår udvik-
lingstraumer, som her beskri-
ves som relationelle erfaringer, 
der har været for overvældende 
for nervesystemet at udholde 
og bearbejde. Både udvikling og 
fejludvikling skabes i relationer, 
og fejludvikling må genoprettes i 
relationer. Fagpersoner kan ube-
vidst bidrage til børns traumer, 
og reparationsevnen er vigtig at 
styrke.

Problemadfærd ses her i lyset 
af underliggende traumer. Når 
børn er urolige, ukoncentrerede, 
afvisende, opgivende, angste, 
aggressive og slår, bør vi tænke 
på, hvad der foregår i deres krop 
og sind. Børn ‘konkluderer’ 
ubevist på alle samspil: ‘følte jeg 
mig rigtig eller forkert’, ‘kunne 

de lide mig eller ikke lide mig’, 
‘synes de, at jeg er god nok’? 
Oplevelsen af forkerthed kan let 
opstå, og følelsen af skam følger 
umiddelbart efter.

Det er barnets oplevede 
fornemmelse, vi må respektere. 
Skam er et virksomt middel til, 
at børn umiddelbart ‘tilpasser’ 
sig til en ønsket adfærd, eller 
ophører med en uønsket. Et 
voksenblik kan udvise både 
accept og foragt. Ord kan både 
hele og såre. Blikke og ord har 
ikke kun magt i nuet, men fæst-
ner sig i krop og sind. Det føles 
skamfuldt ikke at opleve sig set, 
hørt og forstået, at blive udstillet 
eller ignoreret.

 Det mest sårbare er, når 
dette foregår, hvor der er andre 
til stede. Både selvværd og 
selvhad skabes i relationer. 

Børn er afhængige af de 
voksnes evne til indføling. Når 
skammen over at være sig akti-
veres, smerter det i krop og sjæl. 
Det giver uro, og det bliver svært 
for barnet at være i kontakt med 
sig selv. For at mindske ubeha-
get reduceres vejrtrækningen. 
Barnet spænder i kroppen for at 
undgå at mærke de ubehagelige 
følelser. Det beskytter sig mod 
den truende situation. 

Børn kan skabe indre frygt- 
og fjendebilleder, og de lærer 
hurtigt at holde følelser tilbage, 
som de voksne ikke kan ac-

ceptere. Men følelserne er der jo 
stadig, og barnet bruger energi 
på at holde dem væk. De begyn-
der at mærke sig selv mindre og 
derved mindskes også evnen til 
at mærke andre. 

Børn udvikler beskyttelses-
mønstre for at kunne håndtere 
det smertefulde og gøre det 
tåleligt. Herved svækkes ‘den 
indre rorpind’ – at kunne mærke 
og stole på sin indre fornem-
melse. Paradoksalt er, at de børn, 
der har mest brug for kontakt og 
udviklingsstøtte, ofte er dem, der 
har sværest ved at få det i deres 
relationer. De har af nød udviklet 
et afvisende kontaktmønster for 
at beskytte sig mod forventet 
afvisning og negativitet. 

At turde være autentisk
Fagpersoner har også udvik-
let forsvarsmønstre som børn, 
og disse kan fortsat være aktive 
som voksne. De er ubevidst sty-
rerende i relationer, og derfor 
vigtige at kende. 

Frygt for afvisning, konflikt, 
vrede, udelukkelse og kritik 
ligger i forskellig grad dybt i 
alle. Nervesystemer genkender 
ubehagelige situationer og 
pinefulde følelser. Fagpersoner 
reagerer bevidst eller ubevidst 
på det, børnene ‘gør ved dem’. 

Når fagpersoner ‘rammes’, 
er der risiko for, at de griber til 
‘magt’ over for barnet, skæl-

Udviklingstraumer 
og relationer

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. 10/2014 er mandag  

den 28. april kl. 12.00.



S O C I A L PÆ D A G O G E N 2 9

N R .  9   2 5 .  A P R I L  2 0 1 4

der ud, udstiller barnet eller 
ignorerer det. En anden mu-
lighed er, at stå ved de følelser, 
som barnets adfærd har udløst. 
Dette kan i første omgang virke 
skræmmende – som at udstille 
sin svaghed for barnet. Jeg 
tænker, at det altid er en styrke 
at turde stå ved sig selv – ikke 
en svaghed. Det er væsentligt at 
acceptere sine følelser og turde 
stå ved dem. 

Følelser lyver ikke, men vores 
rationelle hjerne kan diskvali-
ficere dem. Børn aflæser, når 
voksne føler sig ramt og ikke står 
ved deres følelser. Den største 
indlæringsmetode er spejling. 
Når de voksne tør vise deres 
følelser og sårbarhed, giver de 
indirekte børnene mulighed for 
at turde vise deres. Når vi har 
kontakt med vores autentiske 
selv, kan vi hjælpe børnenes 
nærvær frem. Så kan vi skabe 
relationer og miljøer, hvor børn 
og voksne kan være dem, de er. 

Voksne må turde vise børn, 
hvordan de påvirkes af deres 
adfærd på en ærlig, kærlig og 
værdig måde. Det er her, empa-
tien kan gro hos børn, hvor den 
er mangelfuldt udviklet. Trau-
matiserede børn er kendetegnet 
ved at være trænede iagttagere 
af andre, men mindre i stand til 
at iagttage sig selv. 

Kroppen husker ubehag
I arbejdet med børn med rela-
tionsskader kan kendskab til 
vores tredelte hjerne hjælpe 
til forståelse. Vi har en tredelt 
hjerne: en sansende, en følende 
og en tænkende del. Sansehjer-
nen er den ældste, og tænke-
hjernen – vores rationelle hjerne 
– den senest udviklede. 

I dag lægger vi stor vægt på 
tænkehjernen samtidig med, 
at vi alle har erfaret, at vi i et 
splitsekund kan ‘kapres’ af vores 
følelser. Ved en oplevet trussel 

kan vores føle- og sansehjerne, 
afmontere vores tænkehjerne. 
Det sker oftere hos børn med 
traumer. Et område i hjernen 
– Amygdala – skanner alle 
stimuli og gør klar til handling 
på mindste potentielle fare. 
Hjernen skelner ikke mellem en 
forestillet fare og en reel fare.

Amygdala har ikke en bevidst 
hukommelsesfunktion. Det 
har et andet område – Hip-
pocampus – der erindrer tid og 
sted. Hvis faren opleves af en vis 
styrke, får Amygdala greb i Hip-
pocampus, og dennes funktion 
reduceres og kan slå helt fra. Så 
handler det kun om overlevelse: 
Kamp eller flugt. Hvor ingen af 
disse er muligt, går systemet i en 
form for fastlåsning/lammelse.

Kroppen husker alt ubehage-
ligt. Eksempelvis kan en hånd-
bevægelse sætte nervesystemet 

i alarm, hvis et barn tidligere er 
blevet slået. Når et nervesystem 
er i alarm, hjælper det ikke at 
gå i dialog med barnets tæn-
kehjerne. Det handler så om at 
berolige barnets højaktiverede 
nervesystem. Så kan kropssans-
ningen langsomt vende tilbage, 
og det fysiologiske stressniveau, 
der giver uro, lettes.  

Når den rationelle hjerne 
er slået fra, er det ikke muligt 
at appellere til barnets fornuft. 
For mange ord fra voksne kan 
eskalere en konflikt og øge 
barnets uro.

Traumer bor i vores fysiologi. 
Smertefulde fortrængte følelser 
ligger i underbevidstheden og 
nervesystemet og kan hurtigt 
reaktiveres. Hjernen fastholdes 
i et forøget alarmberedskab ved 
sanseindtryk, der minder om 
en erindreret ubehagelighed. 

Derved kan der opleves at være 
et misforhold mellem begi-
venhed og reaktion. Tidligere 
ubehagelige hændelser er lagret 
i barnets nervesystem, men 
usynlige i nuet.  

Med hjerne og hjerte
Åndedrættet er det bedste red-
skab til at regulere vores til-
stand. Ved indånding øges pul-
sen, og ved udånding sænkes 
den. En langsom udånding er 
den hurtigste måde til at bero-
lige sig selv og andre. Det er 
åndedrættet, der forbinder 
vores hoved og vores hjerte, så vi 
kan tænke og mærke samtidig. 

Vejrtrækningen kan på den 
måde hjælpe til reetablering af 
kontakten til os selv, til kroppen. 
En roligere vejrtrækning sikrer, 
at de tre hjernedele arbejder 
sammen, så vi både kan sanse, 
føle og tænke. Vi kan kun an-
vende vores fulde hjernekapaci-
tet, når vi føler en vis tryghed.

De voksnes tilstand er vigtig, 
da et umodent og overbelastet 
nervesystem kræver kontakt 
med et modent og harmonisk 
nervesystem for at kunne 
udvikles. 

Voksne kan befinde sig i to 
tilstande: på automatpiloten 
eller ved bevidsthed. Oversat til 
kropssprog: i sammentrækning/
frygt eller i udvidelse/kærlighed. 

Voksne kan ikke fornemme 
børn mere, end de er i kontakt 
med sig selv. Sunde og udvik-
lende relationer forudsætter, 
at voksne kan sanse sig selv 
og ‘tænke’ med både hoved og 
hjerte. At de formår at få børn til 
at føle sig accepteret og elsket, 
som dem de er. 

Børn spejler sig konstant i 
andres vurdering af dem. Det 
vigtigste udviklingstrin at hjælpe 
børn igennem, er at støtte dem 
i evnen til at acceptere, udholde 
og elske sig selv.  n

Voksne kan ikke fornemme børn mere, 
end de er i kontakt med sig selv. Sunde 
og udviklende relationer forudsætter, at 

voksne kan sanse sig selv og ‘tænke’ med 
både hoved og hjerte

– Mærke dig selv
– Stole på dine følelser og være autentisk
– Berolige dig selv først og så barnet
– Bruge dit åndedræt til at forbinde hjerne og hjerte 
– Være opmærksom på, når dit eget ‘traumatiserede indre 

barn’ aktiveres

Husk at
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Af Jann Sjursen

Stakkels den stofmisbruger, 
som ender i hænderne på 
Tony. Tony er behandler 

på en ambulant behandlingsin-
stitution for stofmisbrugere. En 
del af stedets brugere ønsker en 

stoffri behandling. Men den får de sjældent – Tony 
mener nemlig, at han har luret, hvorfor brugerne 
ønsker sådan:

– Brugerne er jo blevet vænnet til, gennem 
mange års brug af behandlingssystemerne, at det 
man skal sige, når man går ind ad døren, er: ‘Jeg 
vil være stoffri’. I ugevis kan de holde sådan et spil 
kørende. Og det bruger vi en del tid på, specielt 
med nye brugere, at lære dem, at det imponerer 
os altså ikke.

Sådan fortæller Tony i undersøgelsen ‘Skades-
reduktion i praksis’ fra SFI fra 2009. Trods ønsker 
fra brugerne mener han, at han ved bedre, og 
brugeren får aldrig en reel chance for at trænge 
igennem Tonys bedrevidenhed. Stoffri behandling 
er en meget dyr indsats, fordi den oftest sker på et 
døgnbehandlingstilbud i modsætning til skades-
reducerende substitutionsbehandling, som er et 
ambulant og meget billigere tilbud – alt for tit bare 
med udlevering af substitutionsmedicin og ad 
hoc-samtaler. 

Når man ser det skrumpende antal borgere, 
der i disse år får tilbudt stoffri døgnbehandling, 
er den umiddelbare forklaring ofte, at det skyldes 
kommunernes behov for at spare. Men kunne det 
(også) hænge sammen med for mange ‘Tony’er’?

Det skader aldrig at lytte 
til brugeren

Undersøgelsen fra SFI er vigtig, fordi den peger 
på ømme punkter, hvor bruger og behandler har 
vidt forskellige opfattelser af, hvad der er godt og 
skidt, og hvad brugerne ønsker, kan og vil. Vi ved 
ikke præcist, hvor udbredt denne problematik er, 
men lignende undersøgelser (bl.a. fra Center for 
Rusmiddelforskning) bekræfter, at den eksisterer 
– og i for høj grad. 

Heldigvis er der også masser af gode eksem-
pler – dem skal vi kopiere, mens de grelle eksem-
pler skal bruges til at undgå lignende gentagelser. 

Det er naturligvis lederne på de individu-
elle sociale tilbud, der er ansvarlige for, at 
personalet har en ordentlig og respektfuld 
relation til brugerne og lytter til det, de 
siger. Og det er politikernes opgave at 
udstikke de overordnede værdier og 
mål for den sociale indsats og afsætte 
de nødvendige ressourcer. 

Men mens vi råber politikere og 
ledere op, kan I, der i praksis udfø-
rer opgaver med social behandling 
af borgere – hvad end de kæmper 
med misbrug eller andet – overve-
je: Findes Tony stadig? Tony slutter 
sin fortælling om sin ‘håndtering’ 
af brugere, der bliver ved med at 
ønske stoffrihed sådan: 

– Okay, hvis du vil være stoffri, 
fint, så gå lige ud og snak med sy-
geplejersken om, hvor meget min-
dre metadon, du vil have…  n

Jann Sjursen er formand for Rådet for 
Socialt Udsatte.

?
• Findes ‘Tony’ på din arbejds-

plads?

• Hvis ja: Hvad kan du/I gøre for, 
at ‘Tony’ sjældent eller aldrig 
dukker op i relationen til bru-
geren?

Deltag i debatten på 
socialpaedagogen.dk/prik




