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Socialpædagog Melanie Nielsen og politibetjentene Jesper 

Eriksen og Sonny Sandeep Singh skal gennem opsøgende 

gadearbejde holde unge ude af bandekriminalitet
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Socialpædagogikken 
har højt til loftet

Socialpædagogernes strategi ‘Socialpædagogerne i fremtiden’ inde-
holder en række pejlemærker for fremtidens arbejde med at udvikle 
vores fag og profession. Pejlemærke nr. otte handler om at opbygge 
fagligt stærke miljøer; vi skal arbejde på, at løbende opkvalificering 
og kompetenceudvikling understøtter, at socialpædagogerne skaber 
gode resultater. En del af det handler om det, der også er beskrevet 
i nogle artikler i dette nummer af Socialpædagogen, nemlig social-
pædagoger i nye og anderledes jobfunktioner. I artiklerne kan man 
læse, hvordan Københavns Vestegns Politi har ansat tre socialpæda-
goger, som sammen med politiet forsøger at få fat i unge kriminali-
tetstruede. Helt konkret skal de prøve at få de unge i gang med no-
get mere fremadrettet som fx en uddannelse eller et arbejde. Projek-
tet hedder ‘Lokalnetværket for Unge’ og er et af flere spændende nye 
faglige ståsteder for socialpædagoger.

Vi ser flere og flere af den slags nye stillinger. Vores held er jo, at den 
socialpædagogiske kernefaglighed netop handler om at være alsi-
dig. Og vi kan se, at socialpædagoger i nye og atypiske jobfunktioner 
har meget at trække på og meget at byde på. Socialpædagoger kan 
med deres faglige bagage mestre både perspektiv på sundhed, so-
ciale relationer, egen mestring, psykologi, kulturelle forhold, fysiske 
rammer og meget mere. Vi er ikke eksperter inden for de forskellige 
discipliner, og det skal vi heller ikke være. Men vi har blik for de for-
hold, der har betydning for den enkeltes liv og livskvalitet.

Udviklingen med de nye job og funktioner følger vi tæt i forbundet, 
og vi er meget optagede af at være med til at præge den. Både fordi 
vi mener, socialpædagoger har noget fagligt at byde på i rigtig man-
ge andre og nye sammenhænge. Og fordi vi er nødt til at forholde os 
åbent til nye faglige platforme. 

Den nye specialiserede pædagoguddannelse ruster socialpædago-
gerne til at arbejde mere tværfagligt. Det er en kompetence, der helt 
sikkert vil komme i spil i mange af de nye jobtyper. Og det vil også 
være et oplagt felt at se nærmere på i det nationale forskningspro-
gram på det specialiserede sociale område, vi som forbund har fore-
slået. 

Og så er det afgørende at huske på, at de nye jobfunktioner kræver 
stærk fokus på fagligheden. Blot fordi socialpædagoger har nogle 
forudsætninger, der sætter dem i stand til at gå ind i mange sam-
menhænge, kan man ikke regne med, at de så at sige kan leve af at 
gnave i deres egen faglige hale. Det at arbejde alene eller som lille 
gruppe i et helt andet fagmiljø stiller nogle krav til rammerne: Der 
skal være mulighed for faglig sparring og supervision, der skal være 
mulighed for efter- og videreuddannelse, og der skal mere fokus på 
forskning og sammenhæng mellem teori og praksis. Kun sådan kan 
vi fremtidssikre den stærke faglighed, som er hele grundlaget for 
det, socialpædagoger kan bidrage med i de nye jobfunktioner.

Af Pernille Christoffersen 
Forbundsnæstformand

20/2014
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 INDHOLD

04 GADEPLAN
Københavns Vestegns Politi har som den første 
politikreds i landet ansat socialpædagoger, som 
i samarbejde med politibetjente skal forsøge at 
få børn og unge væk fra kriminalitet og bande-
miljøer. De to fagligheder sammen på arbejde 
er et godt mix, mener politiet. Nogle unge vil 
helst tale med Melanie Nielsen, som er en af de 
tre ansatte socialpædagoger, andre foretræk-
ker en snak med de to politibetjente Jesper 
Eriksen og Sonny Sandeep Singh. De tre kører 
sammen rundt i Ballerup for at finde de unge 
og forsøge at opbygge så god en kontakt, at de 
kan motivere dem til at droppe kriminaliteten. 
‘Socialpædagoger har en faglig viden om at ar-
bejde med de unge, som politiet ikke har. Derfor 
har vi behov for at få pædagoger med i projektet 
for at tiltrække de unge’, siger politikommissær 
Morten Frederiksen, der er leder af projektet 

04 Politiet ansætter socialpædagoger

12 Politi og socialpædagog er et godt 
mix

14 PÆDAGOGISK MOTION
Ninjaer, skovarbejdere og cyklister stimler en 
gang om ugen sammen i gymnastiksalen på 
Lyngåskolen, når bevægelses- og motionsfor-
men The Feel Good Way med musik og fortæl-
linger sætter gang i forsamlingen af elever fra 
skolen og deltagere fra værksteder og deres 
lærere og socialpædagoger. Det giver læring 
langt ud over de fysiske og motoriske frem-
skridt, fortæller socialpædagogerne 

14 Det skal være sjovt at slå 
 dovenskaben

18 OK 2015
Ingen tvivl. Højere løn er det vigtigste. Sådan lød 
det fra deltagerne på mødet om OK 2015 i Kreds 
Midtsjælland. Efter et par magre overenskom-
ster skal lønnen op og pensionen ligeså – og så 
skal tryghed og kompetenceudvikling sikres, 
lød det fra forsamlingen. Og at veksle frihed til 
mere i løn er slet ikke sagen for alle, men til 
gengæld er det fx vigtigt at øge indflydelsen på 
tilrettelæggelsen af egen arbejdstid 

18 Tid til højere løn

20 KREDSGENERALFORSAMLINGER
 Bornholm, Lillebælt, Midt- og Vest-

jylland, Midtsjælland, Nordjylland, 
Storkøbenhavn og Østjylland

27 FAGLIGT SKUDSMÅL
 Diana kalder en spade for en spade

28 SEKSUELLE OVERGREB
 Psykoterapi kan hjælpe 

 udviklingshæmmede

29 FUSION
 Tilnærmelser mellem LO og FTF

30 UDVIKLINGSHÆMMEDE
 Sundhedstjek virker

32 LÆSERBREV
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Københavns Vestegns Politi har ansat 
socialpædagoger, som sammen med 
betjentene skal forebygge, at unge 
havner i bandekriminalitet

Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk
Foto: Ricky John Molloy

Det er arketyperne, det er det traditionelle 
feminine og maskuline, som er på spil, 
når Københavns Vestegns Politi sender en 

socialpædagog og to betjente på gaden i Ballerup 
for at skabe kontakt til unge, som befinder sig i 
miljøet omkring de etablerede rockerbander, men 
som endnu ikke er blevet medlem.

Men der er også meget andet på spil, når 
socialpædagog Melanie Nielsen (31) og de to civil-
klædte politibetjente Jesper Eriksen (42) og Sonny 
Sandeep Singh (30) sætter sig ind i politiets sorte 
personbil for at køre Ballerups gader tynde.

De ved, hvor de skal lede, og de ved også, hvilke 
bydele i Ballerup, de skal holde sig væk fra. 

For selv om man ikke umiddelbart kan se, at de 
kommer fra politiet, så rygtes det hurtigt, hvem de 
er. Nogle kan lide dem. Hos andre er de derimod 
ikke så populære, for lykkes deres arbejde, bliver 
der ikke rekrutteret nye medlemmer til rocker-
bandemiljøerne og dermed bliver fødekæden til 
banderne brudt.

København Vestegns Politi har som den første 
politikreds i landet kastet sig ud i et helt nyt pro-
jekt, hvor de har ansat tre pædagoger, som i sam-
arbejde med politiet skal forsøge at få de unge, 
som er på vej eller allerede er i kriminalitet, ud og 

 GADEPLAN

Vi er nødt til at lukke øjnene for de små ting, ellers vil de unge stikke af. Vi skal 
hele tiden have fokus på hovedformålet, at vi er der for at få de unge væk fra 

bandekriminalitet
Jesper Eriksen, politibetjent, Københavns Vestegns Politi

Politiet ansætter socialpædagoger

i gang med noget mere fremadrettet som fx en ud-
dannelse eller et arbejde. Og til at løse den opgave 
har man valgt at lade den politimæssige faglighed 
arbejde sammen med den socialpædagogiske i 
projektet ‘Lokalnetværket for Unge’(LFU). 

Det er et toårigt projekt, hvor der også er ansat 
akademikere, som bl.a. skal tage sig af at doku-
mentere arbejdet med de unge. Lokalnetværket 
er en del af den partnerskabsaftale, som Køben-
havns Vestegns Politi har indgået med Herlev, 
Ballerup og Gladsaxe kommuner for at forebygge 
bandekriminalitet.

To fagligheder er repræsenteret, når de tre 
medarbejdere opsøger de unge. Det er den politi-
mæssige myndighed, som vi alle på den ene eller 
anden måde kender, og den socialpædagogiske 
indsats, som i nogle samfundskredse ikke er særlig 
kendt, men til gengæld meget kendt hos dem, der 
har haft brug for støtte. 

– Nogle af de unge vælger at tale med mig, 
fordi de fx har kærestesorger eller familiemæssige 
problemer. Andre vil tale med politiet om, at de fx 
har følt sig dårligt behandlet, da de blev anholdt, 
siger Melanie Nielsen.

Sådan er det ofte første gang, de tre taler med 
en ung, men senere udviskes skellene mellem de 
to faggrupper – dog uden helt at forsvinde. Det 
skal den helst heller ikke, for hele projektets idé er, 
at begge fagligheder skal være til stede og sup-
plere hinanden. 

En krammer eller et håndtryk
Lokalnetværket har eksisteret i et halvt år, og den 
første tid er gået med at få kontakt til miljøet og 
indkredse den gruppe unge, som er i fokus for 
deres indsats. Med tiden er det tanken, at de unge, 
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som har brug for det, får tilbudt en form for men-
torordning, hvor de får individuel støtte til at 
komme videre.

En dag i august fulgte fagbladet Socialpædago-
gen med i gruppens opsøgende arbejde. Vi kørte 
rundt i den sorte bil med stop undervejs, hvor de 
to betjente og socialpædagogen gik ud og talte 
med de unge. 

Det første, som umiddelbart slår fagbladets 
udsendte, er, at socialpædagogen hilser ved at 
give knus til nogle af de unge, som hun kender. 
Politibetjentene giver typisk ikke et kram, men et 
håndtryk. Også til de unge, som de kender godt.  

Men det er langt fra den eneste forskel mellem 
de to faggrupper. 

Alle tre har været igennem et langt afklarings-
forløb, hvor de har skullet finde fælles fodslag 
mellem en politimyndighed, der er uddannet til 
at fokusere på den stillede opgave, fx at afhøre en 
person, der sælger hash, og så den socialpæda-
gogiske arbejdsmetode, hvor opgaven er over tid 
at skabe relationer og opbygge en kontakt med 
henblik på fx at støtte en misbruger til at komme 
ud af sit misbrug. 

I begyndelsen følte Sonny Sandeep Singh det 
en kende grænseoverskridende og som en ubeha-
gelig indtrængen i et andet menneskes privatliv, 
når Melanie Nielsen midt i en samtale med en 
ung mand, de havde kontaktet på gaden, kunne 
spørge ham, om han var på stoffer. 

Jesper Eriksen og Sonny Sandeep Singh har 
også skullet vænne sig til ikke at optræde som 
traditionel politimyndighed og give bøde til en, der 
sælger hash. I stedet skal de – uden dog at fralægge 
sig politimyndigheden – agere med et kriminal-
præventivt sigte og afveje, om de ikke opnår mere i 
forhold til den unge ved at skabe en god relation. 

Når de kører rundt for at opsøge de unge, har 
de valgt at skifte politiuniformen ud med civilt tøj. 
Men de har hele det politimæssige udstyr med – 
både pistol, politiskilt og det blå blink til at sætte 
oven på bilen – hvis det bliver nødvendigt. 

I andre sammenhænge, fx når de taler med 
forældrene til en ung eller er til møde med en of-
fentlig myndighed, bærer de politiuniform. 

For Melanie Nielsen, der bl.a. har en fortid som 
gademedarbejder, har det været en udfordring 
at skulle lave opsøgende arbejde sammen med 
politiet, for de unge lytter umiddelbart mere til 
politiet end til, hvad en socialpædagog siger.

– Hvis en politimand siger nej, er der mere myn-
dighed bag ordene, end hvis en socialpædagog gør 
det, og de unge kan godt lide, at de kan tale med en 
politimand uden at være bange, siger hun. 

Døgnrapporten som arbejdsredskab
Den dag, Socialpædagogen er med, begynder med 
et møde mellem de tre, hvor politiets døgnrapport 
bliver skimmet for at se, hvad der er sket af inte-
resse for Lokalnetværket. Et rigtig godt arbejds-
redskab, fortæller Melanie Nielsen.

– Vi får en viden om vores målgruppe, som det 
for en socialpædagog ville være svært at indhente, 
fordi vi ikke har adgang til politiets døgnrapport. 

Denne dag fortæller døgnrapporten, at der har 
været uro blandt nogle unge knallertkørere, der 
er blevet taget af politiet. Det aftales, at Sonny 
Sandeep Singh, der i forvejen har god kontakt til 
en af dem, opsøger de unge. Det ville virke alt for 
voldsomt, hvis de alle tre går derhen.

Lokalnetværkets målgruppe er typisk mellem 
11 og 18 år, og drenge fra indvandremiljøer udgør 
et lille flertal. 

Det er onsdag, og den dag er der fodbold, hvor 
medarbejdere fra Ballerup Kommunes udegående 
team og Lokalnetværket spiller fodbold med de 
unge drenge/mænd, som møder op. Derfor sen-
der de en sms til de unge, de kender, for at minde 
dem om, at der er fodbold i aften, hvis de har lyst. 

En enkelt ung svarer tilbage med et ‘tak’.  
Herefter bliver dagens køretur tilrettelagt, og de 

giver politistationen besked om, at de nu er ude at 
køre. Det er en sikkerhedsforanstaltning, hvis der 
skulle ske dem noget på turen.   

De udvælger de såkaldte ‘hot spot’ – steder, 
som de denne dag vil besøge. De ved, hvor de 
unge, som er projektets målgruppe, holder til, og 
samtidig holder de sig væk fra de områder, hvor 
to rivaliserende rockergrupper dominerer. De 
ved ‘fra miljøet’, at en konflikt er under opsejling 
mellem de to. 

– Vi kører ikke derind i civil. Det handler om 
vores egen sikkerhed, siger Jesper Eriksen. 

De er bevidste om, at de skal passe på, fordi de 
bevæger sig i miljøer, hvor nogen ikke bryder sig 
om deres tilstedeværelse, fordi de måske får nogle 
unge væk fra miljøet. Samtidig kommer de som 
politimæssig myndighed, der har kompetence til 
at anholde en person, hvis de vurderer, at der ikke 
er andet at gøre.

Det skriger i min krop ikke at gøre noget ved det, vi er vidne til. Vi er skolet til at 
reagere på ulovligheder og vant til at have faste regler, vi skal holde os til

Sonny Sandeep Singh, politibetjent, Københavns Vestegns Politi



N R .  2 0   1 0 .  O K T O B E R  2 0 1 4

Betjentene er vant til at spotte optræk til trusler 
eller angreb mod dem, derfor er aftalen, at hvis 
enten Jesper Eriksen eller Sonny Sandeep Singh 
siger til Melanie Nielsen ‘Kom, vi går’, så er det 
ikke til diskussion. 

– Så kan jeg altid bagefter spørge, hvorfor vi 
skulle gå, siger Melanie Nielsen.

Den bløde præventive politihat
Det kan være et psykisk krævende arbejde, fordi 
de hele tiden skal være udadvendte og opsøgende 
i kontakten til de unge. De skal være i stand til at 
holde en samtale kørende uden her og nu at være 
direkte resultatorienterede. Tværtimod skal de 
arbejde langsigtet på at opbygge relationer til de 
unge, der er projektets målgruppe. 

Sonny Sandeep Singh fortæller, at han nogle 
gange om aftenen, når han kommer hjem efter en 
arbejdsdag, bare er så træt i hovedet, at han ikke 
orker at tale med nogen. 

Lokalnetværket er et tilbud, som den unge kan 
fravælge, og den relation, som de to betjente og 
socialpædagogen måske har brugt flere uger på 
at opbygge, kan forsvinde lige så let som dug for 
solen, hvis den unge ikke vil være med mere.

– For den her gruppe unge er der ikke langt 
fra et knallerttyveri til et organiseret bandemiljø, 
som er nemt at blive lokket ind i, siger Sonny 
Sandeep Singh. 

– Det er den unges tillid til os og ikke hans kri-
minalitet, vi skal arbejde med, siger Jesper Eriksen.

Det har begge betjente skullet lære sig, og de 
har hver især en daglig indre monolog kørende 
om ikke at skulle udskrive en bøde til en ung, der 
fx kører på knallert uden hjelm. 

Desuden skal de også hele tiden tage stilling til, 
om de ulovligheder, de er vidne til, er af en sådan 
karakter, at de skal handle som politimyndighed. 

– Det skriger i min krop ikke at gøre noget 
ved det, vi er vidne til. Vi er skolet til at reagere 
på ulovligheder og vant til at have faste regler, vi 
skal holde os til. Sidder der to betjente ved siden 
af hinanden i patruljevognen, reagerer vi ens på 
ulovligheder, siger Sonny Sandeep Singh.

Jesper Eriksen supplerer:
– Vi er nødt til at lukke øjnene for de små ting, 

ellers vil de unge stikke af. Vi skal hele tiden have 
fokus på projektets hovedformål, at vi er der for at 
få de unge væk fra bandekriminalitet. 

Begge betjente er glade for, at de kan vælge det, 
de kalder den bløde præventive hat.  

I kontakten med de unge, bliver de ofte 
spurgt: ‘Kan I stadig anholde?’ Og ja, det kan de 
godt, er svaret. 

Men det er bedst ikke at skulle være tvunget 
til det. Fx møder de denne onsdag en dreng på 
en (formentlig stjålet) knallert, og han har ingen 
hjelm på. Da drengen ser de tre komme kørende, 
standser han sin knallert, står af og trækker den. 
Begge parter hilser respektfuldt på hinanden. De 
tre medarbejdere ved, at stort set alle i drengens 
familie er kriminelle. Arbejdet går derfor ud på at 
opbygge en god kontakt til drengen, så det måske 
på længere sigt bliver muligt at sætte et forløb i 
gang, så han og andre familiemedlemmer kan 
komme ud af kriminalitet. Havde drengen i stedet 
ræset af sted, da han så dem, havde politiet været 
nødt til at sætte efter ham. 

Foucault og det pædagogiske
Melanie Nielsen har som socialpædagog sit fokus 
på at skabe en god kontakt til de unge og er der-
for mindre optaget af, om en knallertkører bærer 
hjem eller kører rundt på en stjålet knallert.

For hende ligger den store udfordring i at 
kunne opbygge relationer til de unge gennem 

ALTERNATIV  Socialpædagog 
Melanie Nielsen føler, at hun udgør 
et alternativ for de unge: ‘De, der er 
bange for politiet, vil måske hellere 
snakke med mig’, siger hun.
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det opsøgende arbejde, og hun læner sig i sit 
metodevalg op af den franske idehistoriker Michel 
Foucaults tanker om det såkaldte praksisnære 
socialpædagogiske arbejde. Og det er en viden, 
som hun insisterer på, at Jesper Eriksen og Sonny 
Sandeep Singh også skal have del i. Derfor taler 
hun sig varm om de metoder, hun bruger, alt 
imens hun styrer bilen rundt i Ballerup.

De kører på skift bilen, og for Melanie Nielsen 
var det i begyndelsen en overvindelse at skulle 
sætte sig bag rattet. Med to betjente så tæt på var 
hun bange for at overtræde færdselsreglerne. 

Hun har arbejdet med det opsøgende gade-
arbejde i mange år, og for hende er det meget 
naturligt at kontakte unge, der er samlet på gaden, 
selv om hun ikke har et bestemt ærinde andet end 
at lære dem at kende. 

– Vi tiltrækker forskellige grupper, og de, der 
er bange for politiet, vil måske hellere snakke 
med mig.

Undervejs på køreturen deler de kort ud om, 
hvem de er, og hvordan man kan få kontakt med 
dem. De kan registrere, at flere og flere unge kon-
takter dem enten på telefon eller når de møder 
dem på gaden. 

Dummebøder til drenge
Et af hot-spot-stederne er ved en S-togsstation. 
Her er der som regel altid nogle unge, der sælger 
hash. Denne dag sidder der en 14-årig knægt, som 
de kender. Han er ‘ansat’ af en rockerbande til at 
sælge hash.

I dag vil han ikke snakke med dem, men gem-
mer sig lidt bag sin hætte. Løfter dog hånden til 
hilsen, da de kører forbi ham. 

Melanie Nielsen har tidligere talt med ham og 
givet ham sit kort. ‘Hvad skal jeg med det’, spurgte 
han og stak det så i bukselommen. Nogle dage vil 
han godt snakke. 

Drengens kunder kommer fra alle samfunds-
lag, fortæller Melanie Nielsen, og når at und-
skylde, at hun nu bliver uprofessionel, fordi hun 
ikke kan undertrykke sin private vrede. 

– Jeg kan godt blive harm over, at almindelige 
mennesker som du og jeg, som måske er på vej 
til arbejde, kan få sig selv til at købe hash af en 
dreng på 14 år!

Selv får drengen 100 kr. i timen, men hvis han 
bliver taget af politiet og må aflevere sin klump 
hash, idømmer bandemedlemmerne ham en 
såkaldt dummebøde, som han skal betale af på, 
før han selv får penge.   

– Ofte bliver de unge drenge truet ind i miljøet, 
siger Jesper Eriksen, der har en fortid som fæng-
selsbetjent.

Den direkte vej
Næste stop er et indkøbscenter. De parkerer altid 
bilen et stykke fra det sted, de skal hen, for ikke at 
få bilen ødelagt. 

De tager en hurtig runde i centret for at se, om 
der er unge mennesker, som er i deres målgruppe. 
Mens de tilsyneladende slentrer en almindelig 
tur, bliver der sendt falkeblikke rundt, og blinde 
hjørner i centret bliver undersøgt. Der bliver hilst 
på et par unge, som de kender, men som ikke er i 
deres målgruppe. De er på udkig efter en bestemt 
dreng, som de ikke har set i nogle dage, og de er 
bekymrede for, hvad han har rodet sig ud i. 

De finder ikke drengen.
Herefter går turen til fritidsklubben, der ligger i 

et stort socialt boligkompleks. Fra døgnrapporten 
ved de, at tre unge aftenen før har stjålet knaller-
ter, og der har været en del uro uden for klubloka-
lerne. Politiet blev tilkaldt.  

Knallerttyvene er ‘kandidater’ til rockermiljøet, 
men samtidig deltager de ofte også i Lokalnetvær-
kets fodbold onsdag aften.

De taler med klublederen, som har et grundigt 
kendskab til de tre unge og miljøet omkring dem, 
og bliver enige om, hvem der gør hvad i forhold 
til de unge. Lederen er glad for samarbejdet med 
Lokalnetværket, der kan tage fat der, hvor hun 
bliver nødt til at slippe. Hverken lederen eller 
hendes medarbejdere kan nå at følge op på alt 
det, der sker med den her gruppe unge, som med 
deres opførsel samtidig også dræner klubben for 
mange personaleressourcer. 

Lokalnetværkets tilstedeværelse betyder også, 
at tingene går lidt stærkere, når det er netværket 
og ikke hende, der kontakter de kommunale myn-
digheder, fortæller hun. Den tid, som hun sparer, 
kan bruges på de andre unge i klubben.

Endelig er der den fordel, at netværket kan 
snakke med de unge på en anden måde, end hun 
kan. Via sin ansættelse er hun forpligtet til at rea-
gere på de ulovligheder, som hun får kendskab til. 

Vi er bare så almindelige
Næste stop er foran en tobaksforretning, hvor tre 
unge opholder sig. Ved siden af er der en gruppe 
voksne samlet omkring et par bænke, hvor de sid-
der og drikker. Her bliver der talt højt om tingene.

Igen bliver bilen parkeret lidt derfra.

Jeg kan godt blive harm over, at almindelige mennesker som du og jeg, som måske 
er på vej til arbejde, kan få sig selv til at købe hash af en dreng på 14 år!

Melanie Nielsen, socialpædagog, Københavns Vestegns Politi
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De går i samlet flok hen til de tre unge og 
præsenterer sig. Den ene dreng har hørt lidt om 
lokalnetværket og kan så forsikre, at de ikke tilhø-
rer målgruppen. Han er selv begyndt på teknisk 
skole, og den anden arbejder i et supermarked.

Der er en god stemning, og der bliver grinet 
og – igen, igen – skal politibetjentene bekræfte, at 
det er rigtigt, at de er politibetjente. De viser deres 
politiskilte. Det synes drengene er sejt. Pigen siger 
intet under hele samtalen, men smiler hele tiden 
til den mest snakkende af drengene.

Det, der umiddelbart er en almindelig samtale, 
er samtidig også Lokalnetværkets forsøg på at få 
indblik i miljøet. Melanie Nielsen er mest direkte i 
sine spørgsmål om, hvorvidt de kender nogen, der 
ryger hash, om de selv gør det osv. 

Der bliver hilst af, og begge drenge tager imod 
kortet, som fortæller, hvordan man kan komme i 
kontakt med netværket. Pigen takker nej.

Det er et hårdt benarbejde at blive kendt 
både af de unge i kommunen og af de forskellige 
myndigheder som skole og socialforvaltning, er 
de tre enige om. Det kræver dagligt et personligt 
overskud. 

Socialpædagoger bruger sig selv
Undervejs på køreturen beder Socialpædagogen 
de to betjente om at fortælle, hvad socialpædago-
ger er gode til. 

Jesper Eriksen: – De har en anden vinkel at 
arbejde kriminalpræventivt på, fordi de har nogle 
andre metoder til at få fat i de unge. Fx gennem 
forældresamarbejde, og de kan se, hvilke tegn der 
fx er på, at sønnen er ude i noget skidt. Går han fx 

med rigtig dyre Nike sko, som han almindeligvis 
ikke ville have råd til at købe.

Sonny Sandeep Singh: – Melanies kompetence 
ligger også i, at hun ser ting, som jeg tænker 
måske er ligegyldige for den opgave, vi er ude i. 
Når vi møder en ung, kan hun fx spørge, ‘passer 
du din skole?’, mens jeg er mere fokuseret på det 
konkrete, om han sælger hash. 

Jesper Eriksen: – Socialpædagoger har nogle 
pædagogiske redskaber, de kan hænge tingene op 
på. Det har vi ikke. 

Melanie Nielsen supplerer: – Jeg har et værktøj 
til at se perspektiverne, mens I mere har et tun-
nelsyn.

Sonny Sandeep Singh retter hende: – Jeg vil nu 
ikke kalde det et tunnelsyn, men et fokus: Hvad 
står vi med lige nu, og det er det, vi handler på.

Jesper Eriksen: – Melanie er mere teoretiker, vi 
er mere praktikere. Politifolk er vant til at handle 
her og nu. Vi kommer ud i politiuniform, og 
forventningerne er, at vi klarer den situation, der 
er årsagen til, at politiet er hidkaldt.

Samarbejdet forudsætter, at de alle tre skal give 
sig, så enderne kan nå sammen, er de enige om. 
Men det er anstrengelserne værd, for arbejdsglæ-
den er stor. 

– Vi kunne godt tænke os, at det nogle gange 
gik lidt hurtigere. Melanie er den af os tre, der har 
flest meninger om, hvad der skal gøres, og hun 
skal hele tiden have en begrundelse for, hvorfor vi 
gør, som vi gør, siger Jesper Eriksen.

De tre pædagoger, som Vestegnens Politi har 
ansat, arbejder meget forskelligt, er Jesper Eriksen 
og Sonny Sandeep Singhs erfaring. Melanie Niel-

MEDSPIL  Politibetjent Sonny 
Sandeep Singh trækker i fodboldtøjet 
og spiller bold med de unge, der vil 
være med. De unge på billederne her 
er dog ikke forbundet med krimina-
litet.
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sen inddrager fx en stor del af sin personlighed i 
sit faglige arbejde.

Og sådan er det ikke med betjentene. De er 
skolet til at lave det samme, så man altid ved, at 
den anden gør, som man selv ville have gjort.  

Men de kan godt lide, at Melanie Nielsen stiller 
spørgsmål til tingene, selv om det nogle gange kan 
være hårdt at tænke ‘ud af boksen’, som de siger. 

– Nogle gange er man helt hæs, når man kom-
mer hjem, siger Sonny Sandeep Singh.

Dejligt med modspil
Så er det Melanie Nielsens tur til at fortælle, hvad 
politibetjente er gode til, og hendes første kom-
mentar er, at de mange gange rykker ved hendes 
holdninger. 

– Jeg kan nogle gange godt være lidt for lyserød 
i min opfattelse af tingene. 

Og hvad det betyder, bliver forklaret af Sonny 
Sandeep Singh:

– Hvis Melanie ser en dreng stikke hånden 
nede i en fremmed persons jakkelomme, så vil 
hun straks forsvare det og sige, at han gør det, 
fordi han fryser om hånden…

Melanie Nielsen fremhæver desuden de to 
betjentes evne til at tale med mange forskellige, 
såvel myndigheder, almindelige mennesker som 
fulde folk på gaden.

– Jeg er vant til at tale med den samme type 
mennesker – måske er det mit tunnelsyn. 

Hun fremhæver, at det både er positivt og 
negativt, at de er så resultatorienterede.

– Hvis vi kun var pædagoger ansat til det her 
arbejde, blev det måske lidt for meget rundkreds-
pædagogik.

Og så udgør hendes to kollegaer en tryghed i 
arbejdet, fordi de – som politimyndighed – udstrå-
ler en autoritet.

– Når de fx siger til en ung mand: ‘Er du sød at 
slukke jointen, mens vi taler sammen’, så virker 
det. Sagde jeg det samme, er der større sandsyn-
lighed for, at jeg ville få fuck-fingeren. De unge har 
respekt for politiet.

Halfodbold
Dagen slutter med fodbold i hallen. 14-18 stykker 
er mødt op. Det er flere end tidligere, så det tager 
de som tegn på, at de er ved at blive kendte. Ikke 

alle er i Lokalnetværkets målgruppe, men i peri-
ferien af den. 

Sonny Sandeep Singh spiller fodbold med de 
omkring 10 unge, som vil være med. Det er ty-
deligt, at Sonny Sandeep Singh er en god spiller, 
men også tydeligt, at han ikke spiller for selv at 
score mål, men har sit fokus på de unge. Diskret 
spiller han hele tiden bolden til de unge og 
bringer dem i fokus, måske er en af dem heldig at 
score. Han opmuntrer og klapper på skulderen, 
når det går godt. 

Imens sidder Jesper Eriksen og Melanie Nielsen 
og taler med de drenge, der også er mødt op, men 
som ikke vil spille. De vil sidde og snakke. Jesper 
Eriksen skal igen, igen lægge øre til, hvor dumt po-
litiet har opført sig over for en knallertkører. Jesper 
Eriksen lytter tålmodigt uden at forsvare politiet 
eller give den unge medhold, og lidt senere kan 
samtalen udvikle sig videre til at handle om noget 
andet i den unges liv.

De arbejder begge to med at skabe kontakt til 
de fremmødte og forsøger at skabe en god stem-
ning med humor og lethed. 

Melanie Nielsen får skældud af en dreng, fordi 
hans venner har fortalt ham, at Melanie Nielsen 
har sagt noget om ham til vennerne. Han siger, 
at han kun er mødt op for at skælde hende ud og 
vil ikke tale med hende, fordi hun har brudt hans 
tillid. Han er ophidset og tror ikke på Melanie 
Nielsens forsikringer om, at hun ikke har talt med 
hans venner. Da han har raset ud, slår han sig 
ned ved bordet og efter lidt tid vil han hellere end 
gerne tale med Melanie Nielsen om de problemer, 
han slås med.

Det samme vil en dreng, der har begge arme 
bundet op, fordi han er kørt galt på en knallert, 
han i øvrigt havde stjålet. Begge drenge tilhører 
projektets målgruppe.

En anden ung mand er mødt op, fordi han har 
hørt om projektet og vil gerne have sine kriminelle 
fætre med til fodbold. Han aftaler med Melanie 
Nielsen, at han skal prøve at få sine fætre med 
næste gang. 

Da klokken er 22:00, forlader de alle hallen. 
Men før Melanie Nielsen, Jesper Eriksen og 

Sonny Sandeep Singh kan holde fyraften, skal 
de tilbage til kontoret og skrive ind i logbogen, 
hvordan dagen er forløbet.  n

Når de fx siger til en ung mand: ‘Er du sød at slukke jointen, mens vi taler sammen’, 
så virker det. Sagde jeg det samme, er der større sandsynlighed for, at jeg ville få 

fuck-fingeren. De unge har respekt for politiet
Melanie Nielsen, socialpædagog, Københavns Vestegns Politi
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Socialpædagoger har en faglig viden om at arbejde med de unge, som politiet ikke 
har. Derfor har vi behov for at få pædagoger med i projektet for at tiltrække de unge

Morten Frederiksen, politikommissær og projektleder hos København Vestegns Politi

 GADEPLAN

Københavns Vestegns Politi ansætter 
socialpædagoger, fordi de er gode til 
at skabe kontakt og typisk går et skridt 
længere end betjentene, fortæller 
politikommissæren

Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk
Foto: Ricky John Molloy

I 2013 kostede en bandekonflikt bl.a. en ung 
mand livet i Høje Gladsaxe. I den forbindelse 
besluttede Københavns Vestegns Politi og Bal-

lerup, Herlev og Gladsaxe kommuner at forsøge at 
gå nye veje for at bryde fødekæden til bandemiljø-
erne i de tre kommuner.

– Mange borgere var utrygge, siger politikom-
missær Morten Frederiksen. 

Der blev indgået en såkaldt gensidig forplig-
tende partnerskabsaftale mellem de tre kommu-
ner og Københavns Vestegns Politi.

En del af Københavns Vestegns Politis bidrag 
til partnerskabsaftalen består af det toårige 
kriminalpræventive projekt ‘Lokalnetværket for 

Unge’(LFU). Formålet er at bremse rekrutteringen 
af unge til bandemiljøerne, og derfor har politiet 
til projektet ansat tre socialpædagoger, tre aka-
demikere, fem politibetjente og en projektleder. 
Akademikerne skal bl.a. være brobyggere mellem 
politiet og de kommunale myndigheder. Desuden 
skal de evaluere og dokumentere projektet.

De tre socialpædagoger skal sammen med 
politiet lave opsøgende arbejde blandt de unge, 
således at to betjente og en socialpædagog udgør 
et team i hver af de tre kommuner (se artiklen 
‘Politiet ansætter socialpædagoger’ på side 4). Det 
er første gang, politiet ansætter socialpædagoger. 
Pengene til projektet kommer fra Rigspolitiet.

Pædagoger tiltrækker unge
Morten Frederiksen er projektleder i ‘Lokalnet-
værket for unge’.

– Socialpædagoger har en faglig viden om at 
arbejde med de unge, som politiet ikke har. Derfor 
har vi behov for at få pædagoger med i projektet 
for at tiltrække de unge, siger han.

Projektets målgruppe er de unge, som endnu 
ikke er blevet bandemedlemmer, men som er i 
eller på vej ind i kriminelle grupperinger. 

Betjentene i projektet agerer ikke med den 
konsekvens og autoritet, som almindeligvis er 
politiets opgave. I stedet skal de i den konkrete 
situation nøje overveje, om det bedste måske 
ville være at give den unge lidt mere snor og 
umiddelbart se gennem fingrene med mindre 
lovovertrædelser, som de er vidne til, fortæller 
Morten Frederiksen.  

– Normalt vil en politimand give en person, der 
sidder og sælger hash, en bøde og konfiskere den 
hash, han har på sig. 

Men i projektet skal betjentene overveje plus-
ser og minusser ved den måde at handle på. Er det 
bedst at komme i dialog med den unge mand og 
på længere sigt måske motivere ham til at komme 
ud af miljøet? En bøde vil måske betyde, at han får 

Politi og socialpædagog er et godt mix

Diskuter på facebook

Hvornår lukker du øjnene?
Politifolk og socialpædagoger i Lokalnetværket kan godt se gennem fingrene 
med fx hashsalg og knallerttyveri for til gengæld at opbygge en god relation. Er 
det i orden? Lukker du øjnene for noget i dit eget arbejde? Hvordan og hvorfor?  

Deltag i debatten på facebook / se hvordan på www.sl.dk/facebook
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endnu større gæld, samtidig med, at han skal be-
tale såkaldte dummebøder til dem, der har ‘ansat’ 
ham til at sælge den hash, politiet har konfiskeret. 

– Hvis vi ser noget kriminelt, skal vi selvfølgelig 
påtale det, hvis det er påkrævet. Men i projektet 
arbejder vi mere forebyggende end andre traditio-
nelle afdelinger i politiet, siger Morten Frederiksen. 

Forskellighed gør stærk
Samarbejdet mellem de to faggrupper fungerer 
godt, fortæller Morten Frederiksen.

– Pædagogerne er meget hurtige til at bryde 
barrieren til de unge og opnå deres tillid. Det 
tager lidt længere tid for betjentene, fordi mange 
af de kriminelle unge i målgruppen ser politiet 
som en fjende. 

Politi og pædagoger har arbejdet sammen i en 
menneskealder, og pædagoger er den faggruppe, 
som politiet på gadeplan arbejder allerbedst sam-
men med, siger Morten Frederiksen. 

Det nye er, at politiet har ansat pædagogerne 
og dermed har dem hos sig hele tiden, så de i fæl-
lesskab kan gøre en sammenhængende indsats.

Morten Frederiksen understreger, at det er 
vigtigt, at de forskellige fagligheder bliver ved med 
at eksistere i projektet. 

– Jeg har ikke brug for, at pædagoger og 
betjente har samme måde at arbejde med de unge 
på. Jeg vil gerne i projektperioden bibeholde deres 
fagligheder, så vi får et godt og konstruktivt mix af 
faggrupper.  

Hvor politibetjentene er uddannet efter samme 
skole og reagerer meget ens på den opgave, de 

bliver sendt ud for at løse, har Morten Frederik-
sen helt bevidst ansat tre vidt forskellige typer 
socialpædagoger. 

– De har dog alle det til fælles, at de kan tale 
med unge mennesker, og de er gode til at arbejde 
med forældrene til de unge. De har nogle værktø-
jer til at få de unge ud af miljøet, siger han.

Et godt tilbud 
Hvad socialpædagoger kan bidrage med, beskri-
ver Morten Frederiksen med et eksempel fra en 
tur, hvor socialpædagog Melanie Nielsen en aften 
kører rundt med ordenspolitiet. Formålet er, at 
hun skal se, hvordan ordenspolitiet arbejder.

Ordenspolitiet anholder en 17-årig mand, 
mens han er i gang med at sælge noget hash. Han 
har mange hashklumper og en del penge på sig. 
Politiet kører ham til det såkaldte venterum, hvor 
han bag lås skal vente på politiets videre behand-
ling af hans sag.

Den unge mand har Lokalnetværket for Unge 
forgæves forsøgt at få kontakt til. Melanie spørger 
derfor de sagsbehandlende betjente, om hun må 
gå ind til ham. Det får hun lov til. Den unge mand 
vil gerne tale med hende. I løbet af samtalen vinder 
hun hans tillid, og han siger ja til at komme med i 
projektets tilbud til de unge. De efterfølgende dage 
følger Melanie Nielsen op på kontakten.

– Socialpædagoger er gode til at skabe kontakt 
og går mere i dybden i forhold til ‘mennesket bag 
handlingen’, mens betjentene går mere til stålet i 
forhold til den kriminelle handling, siger Morten 
Frederiksen.  n

KONTAKT  Mens der bliver spillet 
bold, tager Melanie Nielsen og Jesper 
Eriksen en snak med dem, der er 
kommet, men ikke vil spille med. Den 
unge mand på billedet er på ingen 
måde forbundet med kriminalitet.
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Lyngåskolen i Aarhus har i to år haft 
et bevægelsestilbud til udviklings-
hæmmede, der både giver sved på 
panden og smil på læben. Socialpæ-
dagogerne kan ikke få armene ned 
over successen, som de mener giver 
læring langt ud over de fysiske og 
motoriske fremskridt 

Af Iben Baadsgaard, redaktionen@sl.dk
Foto: Kissen Møller Hansen

Ninjaer, luftguitarister, cyklister, model-
ler på catwalken, festende, spadserende 
med andelort i håret, musikere på Sølund 

Festivallens store scene, skovarbejdere og togpas-
sagerer. Alle er de med, når Lyngåskolen invite-
rer til ugens tilløbsstykke: The Feel Good Way i 
gymnastiksalen.

Nye og gamle elever fra Lyngåskolens tre 
STU-uddannelser, deltagerne fra værkstederne 
med deres lærere og pædagoger strømmer ind ad 
skolens hoveddør og ned ad trapperne til salen 

PÆDAGOGISK MOTION

Mange af vores elever bor ikke hjemme, de kommer fra bofællesskaber, hvor der 
ikke er personale til at sætte træning og fysisk aktivitet i gang. Der er ingen tilbud om 

motion, og derfor er det en stor gevinst, at vi får så mange op ad stolene
Jytte Hoe Søjberg, socialpædagog, Lyngåskolen

Det skal være sjovt at slå dovenskaben

i kælderen, som bliver fyldt af gensynsglæde. 
Mange har set frem til at komme i gang igen og 
til at se Zumba-Laila, som de kalder instruktøren, 
der har været med fra starten for to år siden. 
Hendes personlighed er et bærende element, der 
har medvirket til, at det er lykkes at få så mange 
af borgerne til at bevæge sig og have det sjovt i en 
hel time hver uge.   

– Faktisk er hele nøglen til metodens anven-
delighed, at det er så simpelt. Der er masser af 
forudsigelighed og genkendelighed, og det er det 
der gør, at vores borgere tør slå sig løs og bevæge 
sig frit. Mange har oplevelser fra tidligere, hvor 
de ikke har kunnet leve op til forskellige idræts-
formers bestemte krav til, hvordan kroppens skal 
bruges, siger Susanne Nielsen, socialpædagog på 
værkstedstilbuddet Bøgeskovgård i Viby. 

– Almindelige idrætstilbud bliver for uover-
skuelige, når man skal instrueres i at løfte en arm 
på en bestemt måde. Her er der ikke noget rigtigt 
eller forkert – her kan alle være med på hver sin 
måde. Vi spejler og inspirer hinanden, og helt 
automatisk sker der ting, siger Jytte Hoe Søjberg, 
socialpædagog på Lyngåskolens STU-linje for bil-
ledkunst og initiativtager til, at The Feel Good Way 
kom på skemaet. 

Historiefortællingerne er det helt centrale i 
motionsformen, som borgere og medarbejderne 
er så begejstrede for. En stor del af deltagerne 
evner ikke at tænke abstrakt og i stedet for at 
instruere i bestemte øvelser, der skal udføres i en 
bestemt rytme og på en bestemt måde, skaber 
instruktøren billeder og fortæller historier, som 
giver deltageren en ramme, de selv kan fylde ud. 

På cykelturen kigger deltagerne først til den ene 
side og så den anden side, før de kører over vejen. 
De skal være sikre på, at der ikke kommer biler. 

De cykler op ad en bakke, og helt oppe på top-
pen trækker de en kikkert frem og ser helt til Mols! 
Så går det ned ad bakke igen, og de suser af sted. 
Det er både tilladt at bruge klokken og overhale de 
andre indenom, før det går ligeud igen. 

The Feel Good Way er en motionsform, som er udviklet og designet til netop 
mennesker med udviklingsmæssige, intellektuelle og fysiske handicap. Det 
handler om at danse og bevæge sig igennem simple trin og bevægelser, så alle 
får succes fra starten. Metoden er udviklet i 2011 af Signe Naessing, der på 
nuværende tidspunkt har uddannet 125 instruktører i Danmark og Norge. 

Læs mere på www.thefeelgoodway.com

The Feel Good Way
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Inden de får set sig om, er de tilbage på 
Lyngåskolen, hvor de opdager, at der ikke er nok 
luft i hjulene. Frem med pumperne – og så bliver 
der pumpet luft i cyklerne, før de skal tilbage i 
cykelskuret, og være klar til næste gang. Cykelhjel-
men skal af inden næste musiknummer, og næste 
historie går i gang. 

De 69 deltagere får temperaturen i gymna-
stiksalen til at stige, og døre bliver åbnet, men 
alligevel kommer der sved på panden. 

Slå dovenskaben
– De borgere, vi arbejder med, kan være svære at 
få til at bevæge sig. Vi skal virkelig motivere dem, 
og det at have det sjovt er den bedste form for 
motivation, siger Susanne Nielsen.

– Mange af vores elever bor ikke hjemme, 
de kommer fra bofællesskaber, hvor der ikke er 
personale til at sætte træning og fysisk aktivitet 
i gang. Der er ingen tilbud om motion, og derfor 
er det en stor gevinst, at vi får så mange op af 
stolene, siger Jytte Hoe Søjberg.

– En af vores værkstedsbrugere er en svært 
overvægtig mand, der lider af søvnapnø. Normalt 
er det svært at få ham med ud og gå en tur, men 
turene til Zumba-Laila og Lyngåskolen vil han ikke 
undvære siger Susanne Nielsen. 

I starten kunne det beskyttede værksted 
Bøgeskovgård fylde en bus, når de skulle afsted til 
motion på Lyngåskolen. Så blev det nødvendigt 
med to busser, og i dag må de låne en tredje bus, 
og det er endda også nødvendigt at tage en privat 
bil i brug for at transportere de ca. 32 borgere, 
som ønsker at deltage. 

– Når vi kommer tilbage til værkstedet, mærker 
de, der ikke har været med, hvordan gruppen, der 
har været af sted, er opstemte og har en fælles-
skabsfølelse med tilbage. De har brugt sig selv og 
er glade, siger hun.

– Der skal også arbejdes for det. Der er mange, 
som skal vækkes undervejs. Både instruktøren 
og vi medarbejdere skal lige prikke lidt til flere af 
borgerne undervejs – så bokser vi lidt, eller hvad vi 
nu kan finde på for at skabe lidt arousal. 

Begge pædagoger understreger, at det ikke 
er enhver, der kan få så mange mennesker med 
psykisk funktionsnedsættelse til at deltage aktivt 
i fysisk træning. Ved tidligere idrætstilbud har 
der ofte siddet en hel række og set passivt til fra 
sidelinjen. 

– Instruktøren skal være i stand til at skabe 
engagement og energi. Hun skal skabe historier 
med genkendelige billeder, som borgerne selv 
fylder ud og associerer videre på. At historierne 

TILLØBSSTYKKE  The Feel Good 
Way-tilbuddet er blevet noget af et 
tilløbsstykke – måske fordi alle kan 
være med på hver sin måde, for der 
er ikke noget rigtigt og forkert, siger 
socialpædagog Jytte Hoe Søjberg.
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Abildhus, Bøgeskovgård, 
Havkærparken og Karavana 
i Aarhus har hver sin profil 
og særlige aktivitetstilbud 
for voksne med udviklings-
hæmning. 

Skolen, værksteds- og 
aktivitetstilbuddene er alle 
tilknyttet Kompetence og 
Uddannelses Center Aar-
hus, i daglig tale KUCA

Værksteds- og 
 Aktivitetstilbuddene 

er genkendelige betyder, at de ikke skal bruge for 
meget energi på at skabe billederne selv, og at de i 
højere grad tør give slip og udfolde sig. Instruktø-
ren skal i den grad kunne gå foran og give den gas 
– og så skal hun kunne rumme borgerne, som går 
meget tæt på. Det handler om gensidig tryghed, 
siger Susanne Nielsen.

På Lyngåskolen er motionstilbuddet i høj grad 
identificeret med instruktøren Zumba-Laila, som 
deltagerne har savnet hele sommerpausen. 

Udvikler personligheder og identitet
– Når vi bevæger os og kommer til at svede, mær-
ker borgerne deres krop. De mærker energien 
flyde gennem den, og de kommer i kontakt med, 
hvad de kan lide, og hvad de ikke så godt kan lide. 
Det er med til at opbygge identitet, fordi krop-
pens hukommelse gør, at de unge kan overføre 
den læring til andre og nye situationer. De opbyg-
ger kompetencer til at kunne deltage mere aktivt i 
samfundet, siger Jytte Hoe Søjberg.

Aktiviteten gør det muligt at sætte ord på 
kropslige følelser og fornemmelser, ligesom delta-
gerne får en oplevelse af at kunne mærke, hvad de 
har lyst til. 

I undervisningen efter motionen bliver 
oplevelserne omsat til læring og selvindsigt, og 
det medvirker til, at de unge udvikler evnen til 
selvstændige valg. På den måde bliver The Feel 
Good Way en stor del af skolens arbejde med em-
powerment, medborgerskab og ungdomskultur, 
fortæller Jytte Hoe Søjberg. 

– Der er hele tiden mange hjælpere omkring 
dem, og mange er afhængige af hjælp. Det kan 
også være, at far og mor ikke har så let ved at give 
slip. Derfor er det vigtigt at få sine egne erfaringer 
med at kunne noget selv og kunne mærke sig selv, 
siger hun. 

– Musikken og bevægelsen giver en god 
jordforbindelse, og borgerne kommer til at mærke 
sig selv i forhold til omgivelserne, og de bliver 
opmærksomme på deres egne fysiske grænser. 
Mange får en oplevelse af at være i flow undervejs. 
De bliver opslugt af oplevelsen og bliver ét med 
nuet. Det er en oplevelse, de kan bruge i andre 
sammenhænge, og som kan give mod til at prøve 
andre former for bevægelse, fx afrikansk tromme-
dans, siger Susanne Nielsen. 

Det sociale element har også stor betydning og 
er en af årsagerne til, at Jytte Hoe Søjberg fra star-
ten har ønsket at invitere andre med ind i salen. 

– Der er mange, som har svært ved sociale 
sammenhænge, og det kan være svært at komme 
til at besøge hinanden og fastholde venskaber. 
Derfor er vi glade for at komme på besøg på 
Lyngåskolen, hvor mange af borgerne i værkste-
derne har gået engang. De hilser på gamle venner, 
og vi støtter deres identitet og livshistorie, siger 
Susanne Nielsen.

En del af eleverne på Lyngåskolen skal i 
løbet af deres uddannelse i praktik på et af 
værkstederne i byen, og fællesaktiviteten kan 
lette overgangen og skabe personlige relationer. 
I det hele taget er der så mange områder, hvor 

FORBINDELSE  Musikken og bevæ-
gelsen sætter borgeren i forbindelse 
med både omgivelserne og egne 
fysiske grænser – og skaber socialt 
fællesskab, siger Susanne Nielsen (tv) 
og Jytte Hoe Søjberg.
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socialpædagogerne kan mærke positive effekter 
af The Feel Good Way-dansen, at de ikke tøver 
med at anbefale den – også til andre grupper som 
fx ældre, demente og psykisk syge. 

Nye grupper inviteres hele tiden ind
Jytte Hoe Søjberg har hele tiden udfordret tilbud-
dets rummelighed og sine kollegers villighed til at 
springe ud i noget nyt.

Den seneste gruppe, som er kommet med, er 
elever fra STU4, der oven i udviklingshæmning 
også bokser med ADHD og autisme. Det var et 
stort spring for dem at være med. Normalt er det 
helt utænkeligt, at de kan være i samme rum som 
50-70 andre mennesker, for slet ikke at tale om et 
rum med høj musik, råben og tummel. Men det 
har været endnu en succes. 

– Afdelingen omtalte altid sig selv som meget 
speciel og mente ikke, de kunne være sammen 
med de andre. Det skulle komme an på en prøve, 
syntes jeg. I The Feel Good Way skaber deltagerne 
selv rammerne, og de har mulighed for både at 
gå ud eller starte med at kigge på – så ingen bliver 
presset til at deltage. De bliver også præsenteret 
for Laila Rosenberg Ardal, som en helt særlig 
person, siger hun.

Både i undervisningen på Lyngåskolen og i 
hverdagen på aktiviteterne integrerer socialpæda-
gogerne elementer fra The Feel Good Way. 

Lyngåskolens Ungdomsud-
dannelse (STU-L) tilbyder 
unge og voksne med udvik-
lingshæmning i alderen 16-
24 år et særligt tilrettelagt 
uddannelsesforløb med 
specialundervisning.

Lyngåskolen

– Hvis vi har en fest, og det er lidt svært at få 
gang i dansen, så starter jeg måske med at save 
lidt, og så er vi i gang. Hvis der så er en af bor-
gerne, der går i gang med en af de andre bevægel-
ser vi kender fra motionen, så er det bare med at 
følge efter, siger Susanne Nielsen. 

Udviklingshæmmede dør omkring 14 år før 
andre. Det fastslår to undersøgelser, som Institut 
for Folkesundhed lavede i foråret for Sundheds-
ministeriet. Fire gange så mange udviklingshæm-
mede som andre borgere er svært overvægtige, 
flere har sukkersyge, og føler sig, ifølge en stikprø-
veundersøgelse, Landsforeningen LEV har lavet 
blandt 500 udviklingshæmmede, ikke velkomne i 
etablerede fitnesscentre og idrætsklubber. 

– Det er svært at dokumentere den fysiske ef-
fekt af den ugentlige motion, men der er jo ingen 
tvivl om, at vi alle har godt af at bevæge os. På 
Lyngåskolen arbejder vi med SKB – sundhed, krop 
og bevægelse – og pædagogisk idræt som en vej til 
at skabe et godt liv. Men vi har aldrig set dem be-
væge sig så meget, som når der er The Feel Good 
Way på programmet, siger Jytte Hoe Søjberg.

Når det handler om sundhedsfremme, funk-
tionel træning, fysisk velvære og generel trivsel, 
er hun overbevidst om, at metoden er et skridt i 
den rigtige retning for de udviklingshæmmede, 
fordi den formår at integrere glæden og lysten til 
bevægelse.  n

SELVSKABT  Deltagerne skaber selv 
rammerne, og de kan gå eller kigge 
på som de vil – ingen bliver presset 
til at deltage. Vi har aldrig set dem 
bevæge sig så meget, fortæller Jytte 
Hoe Søjberg.
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Efter et par ‘magre’ omgange vil med-
lemmerne i Kreds Midtsjælland gerne 
have mere i lønningsposen. Det stod 
klart på debatmødet om OK 2015, hvor 
kredsbestyrelsens bud på overens-
komstkrav fik fuld opbakning  

Af Trine Kit Jensen, redaktionen@sl.dk
Illustration: Gitte Skov

Højere løn. Det punkt stod øverst på den 
‘ønskeliste’, bestyrelsen i Kreds Midtsjæl-
land havde formuleret op til debatten om OK 

2015, der var lagt i forbindelse med kredsens gene-
ralforsamling. Og på det punkt var der optimisme 
at spore hos forbundets næstformand Pernille 
Christoffersen, som gæstede mødet i Slagelse. 

– Man kan diskutere, om vi er helt ude af krisen. 
Men i forhold til forhandlingerne i 2011 og 2013 
er vi lidt mere positive. Denne gang skal vi som 

OK 2015

Tid til højere løn
minimum sikre reallønnen, men også gerne få lidt 
mere i posen, sagde hun. 

I samme åndedrag nævnte hun vigtigheden 
af at bevare reguleringsordningen, der sikrer, at 
lønudviklingen på det offentlige område følger 
udviklingen på det private arbejdsmarked. 

 – Hvis vi giver slip på den, sakker vi agterud. 
Med afsæt i debatoplægget ‘Det handler om 

din hverdag’ gjorde Pernille Christoffersen på 
mødet rede for de tanker, hovedbestyrelsen har 
gjort sig op til forhandlingerne, og knyttede nogle 
kommentarer til oplæggets fire temaer. Bl.a. 
pegede hun på, at ligeløn fortsat er højt priori-
teret, fordi der stadig er et stort løngab mellem 
de traditionelle mandefag og de traditionelle 
kvindefag – herunder socialpædagogfaget.

 – Derudover er der problemer i forhold til den 
lokale løndannelse, hvor mændene får uforholds-
mæssigt mere i løn end kvinderne, sagde hun. 

  
Arbejdstid står for skud
Pernille Christoffersen tog også tråden op fra 
arbejdsmiljødiskussionen tidligere på aftenen, 
hvor hun bl.a. kom ind på forbundets undersø-
gelse, der har dokumenteret, at dårligt arbejds-
miljø er et stort problem på socialpædagogiske 
arbejdspladser. Undersøgelsen har bl.a. ført til, at 
forbundet har haft møder med både socialmini-
steren og beskæftigelsesministeren.

Kampen for et bedre arbejdsmiljø handler ikke 
kun om at dæmme op for vold og trusler, under-
stregede Pernille Christoffersen. Den handler 
også om at skabe trivsel i bredere forstand – fx ved 
at sikre større medarbejderindflydelse og bedre 
beskyttelse af medarbejdernes fritid i forbindelse 
med overenskomstforhandlingerne.

I forbundet er man forberedt på, at spørgsmål 
om arbejdstid kommer til at spille en central rolle 
under forhandlingerne, bl.a. fordi KL har et ønske 
om øget fleksibilitet og lægger op til harmonise-
ring af arbejdstidsreglerne for faggrupperne på 
døgnområdet. 

Arbejdsgiverne har bl.a. kig på socialpæda-
gogernes 37/3-regel. Den giver ret til tre timers 

LENE NIELSEN
TR, Værkstedscenter Filadelfia, Dianalund

Hvad er det vigtigste at få igennem i OK 2015?
– Det vigtigste for medlemmerne på min arbejdsplads er højere løn. Priserne stiger, 
men lønnen står stille, og det har den gjort meget længe. Så reallønnen skal op. De 
mere ‘bløde værdier’ som bedre arbejdsvilkår og midler til kompetenceforbedringer 
har vi kæmpet for i lang tid, og vi har fået nogle gode ting hjem. Men lønnen er blevet 
syltet, og den skal der fokus på nu.

Kommer overenskomsten til at ændre ved nogle vigtige forhold på din arbejdsplads?
– Da vi er et dagtilbud og arbejder fra kl. 8-16, kommer ændringer af arbejdstidsreglerne 
ikke til at berøre os. Den største kamp ligger for os på lønsiden, og får vi højere løn, vil 
det være positivt. Jeg er godt klar over, at det ikke vil være et voldsomt stort beløb. Men 
det vil styrke tilliden til og interessen for fagforeningen hos mine kolleger, hvis der kom-
mer et meget synligt resultat i form af en bedre lønningspose.
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afspadsering, når en medarbejder har arbejdet 37 
timer på vagter, der er begyndt efter kl. 14 og har 
strakt sig længere end til kl. 17. 

Social- og sundhedsassistenter og ansatte 
organiseret under Sundhedskartellet får ikke 
længere afspadsering, men i stedet et ekstra tillæg 
for arbejdstimer mellem kl. 17 og kl. 06. 

Men ideen om penge i stedet for frihed faldt 
ikke i god jord hos et medlem i salen. Hun slog 
til lyd for, at der skal holdes fast i 37/3-reglen, og 
det synspunkt er hun ikke alene om, lød det fra 
kredsens næstformand Kim Christian Jensen.  

  – Frihed er ofte mere værd for folk, der arbej-
der på døgninstitution, sagde han. 

Indspark til hovedbestyrelsen
De 43 medlemmer i salen var efter en lang aften 
ikke voldsomt debatlystne. Men at lønnen skal 
op, var der fuld tilslutning til. Forsamlingen ved-
tog enstemmigt den liste på i alt ni punkter, der 
er kredsens lokale indspark til hovedbestyrelsen, 
før overenskomstkravene i løbet af oktober læg-
ges endeligt fast.  

Ud over højere løn og bedre pension er øget 
tryghed i ansættelsen et punkt på listen. Herun-
der bevarelse af den kommunale tryghedspulje 
og oprettelse af en tilsvarende pulje på det 
regionale område. 

Kompetenceudviklingsfonden skal videreføres 
med en tydeliggørelse af, hvem der kan få del i 
midlerne, mener kredsen, og i forbindelse med 
større nedskæringer og omstruktureringer skal 
der være pligt til at drøfte kompetenceudvikling.  

Andre ønsker er bedre vilkår for MED-arbejdet, 
en opstramning af aftalen om deltidsansattes 
adgang til højere timetal og en rammeaftale om 
social kapital. Sidstnævnte skal sikre kvaliteten og 
fagligheden for ansatte i løntilskud, så målet om 
fast beskæftigelse bliver styrket.  

Derudover ønsker kredsen forbedringer, når 
det gælder arbejdstidsreglerne. Her bliver der bl.a. 
peget på behov for større indflydelse på tilrette-
læggelsen af arbejdstiden og bedre beskyttelse af 
frihedsperioder, især når det gælder forstyrrende 
telefonopkald. 

Endelig er der forslag om, at der i den kom-
mende overenskomstperiode skal ske en kort-
lægning af, hvordan koloniaftalen fungerer, fx i 
forhold til arbejdsmiljøspørgsmål som hviletid og 
bemanding.  n

SUSANNE SVENDSEN
TR og næstformand i MED, Socialtilsyn Øst, Holbæk

Hvad er det vigtigste at få igennem i OK 2015?
– Det vigtigste for os er nogle generelle lønstigninger og noget mere i pension. Det er 
folk meget optagede af. Lige nu er vi i socialtilsynet også optagede af, hvordan vi kan få 
opbygget vores organisation, så der kommer noget arbejdsglæde. Her spiller lønnen 
ind, fordi det giver mere arbejdsglæde, hvis folk oplever, at de får en ordentlig løn for 
det arbejde, de udfører. Det er også vigtigt for en ny organisation som vores at få aftalt 
nogle retningslinjer for MED-arbejdet, hvor vi sidder og beslutter nogle ting på vegne af 
vores kolleger. 

Kommer overenskomsten til at ændre ved nogle vigtige forhold på din arbejdsplads?
– Det ved jeg rent faktisk ikke. Det kommer meget an på, hvad man kommer igennem 
med, og hvad det endelige resultat af forhandlingerne bliver. Meget af det, der lægges 
op til, har ikke nogen betydning for mit arbejde. Men øget tryghed i ansættelsen vil 
mange af mine kolleger være rigtig glade for og også, at de kan få noget videreuddan-
nelse. Det tror jeg vil løfte min arbejdsplads.
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En drastisk omstruk-
turering og fortsatte 
besparelser har været 
vilkårene på Bornholm, 
hvor socialpædagogerne 
halter efter med den 
lokale lønudvikling

Af Jens Nielsen, jni@sl.dk

Bornholm er et ganske sær-
ligt sted i Danmark, men 
øen har også sine ganske 

særlige problemer. Det mente 
både det unge søskendepar, der 
gav fagbladet et lift fra lufthav-
nen til Rønne, og de 21 frem-
mødte på Kreds Bornholms 
generalforsamling.

Socialpædagogerne på øen 
har som andre ansatte i regi-
onskommunen det sidste år 
været igennem en dramatisk 
omstrukturering, der er blevet 
gennemført på meget kort tid, 
og sammen med fortsat smal-
hals i den stadigt folkefattigere 
økommune har det slidt på både 
medarbejdere og ledere på det 
socialpædagogiske område.

Det sagde kredsformand 
Michael Tysk-Andersen, der 
også konstaterede, at det i om-
struktureringen havde knebet 
gevaldigt med at overholde 
MED-reglerne.

– Den nye struktur er mere 
gennemskuelig, men vi havde 
ikke regnet med, at den skulle 
køres igennem så hurtigt og så 
bombastisk. Nu forestår der 
så et arbejde med at få de nye 
MED-aftaler på plads, sagde 
han.

Fra salen lød udsagn om det 
store arbejdspres, der er lagt på 

GENERALFORSAMLING BORNHOLM

Barskt år i regionskommunen

de ledere, der ellers er blevet 
‘degraderet’ i den nye struk-
tur, og om, hvordan det som 
medarbejder og TR i perioder 
havde været ‘forfærdeligt og 
omgærdet af stor usikkerhed’ – 
både i forhold til processen og 
til, hvordan forbundet agerede. 

Ja, der har været mange hov-
saløsninger, sagde Michael Tysk-
Andersen og medgav, at det 
også i en situation som denne 
er forbundets opgave at klæde 
TR’erne ordentligt på. Og han 
roste lederne for at gå ind i den 
nye struktur med krum hals.

– Nu skal I bare også honore-
res for det, sagde han.

Lokalt efterslæb
– Der er mange gode ledere og 
pædagoger, der går løsnings-
fokuseret til sagen, selv når det 
drejer sig om lukninger. Men vi 
kan ikke acceptere, at man blot 
bruger grønthøstermetoden. 
Det går ud over arbejdsmiljøet 
og rummeligheden på arbejds-
pladserne, sagde Michael 
Tysk-Andersen. 

Og så adresserede han et 
andet bornholmsk problem, der 
har afsæt i den trange økonomi: 
lokallønnen. Opgørelser fra juli 
i år viser, at de bornholmske 
socialpædagoger får udmøntet 
langt mindre af de 8,7 pct., der 
er sat af til lokalløn: På døgnom-
rådet har landsgennemsnittet fx 
fået 6,76 pct., mens de døgn-
ansatte på klippeøen kun har 
fået 4,13 pct. 

– På Bornholm har vi altså 
kun fået halvdelen af de lokale 
midler – er det rimeligt, spurgte 
kredsformanden retorisk.

På den positive side tæller 
dog, at Pædagoguddannelsen 
Bornholm har besluttet fra 

årsskiftet at tilbyde alle tre 
specialiseringer under den nye 
uddannelse. Det betyder, at der 
må fuld skrue på opbakningen 
fra arbejdspladserne og forbun-
det og gang i praktikvejledernet-
værket, lød det salen.

Kredsformand Michael Tysk-
Andersen lovede opbakning til 
praktikvejledernetværket – og 
også, at der er over en bredere 
kam kommer flere medlemsakti-
viteter – kredsen har en pæn klat 
penge, der skal ud og arbejde.

Forsamlingen gennemgik 
de OK-krav, som kredsen har 
udtaget via et medlemsmøde, et 
TR-møde og et bestyrelsesmøde. 
De indeholder ikke overra-

Der er mange gode ledere og pædagoger, der går løsningsfokuseret til sagen, selv 
når det drejer sig om lukninger. Men vi kan ikke acceptere, at man blot bruger 

grønthøstermetoden
Michael Tysk-Andersen, kredsformand

skende bl.a. et krav om realløns- 
og pensionsforbedringer – og en 
udfasning af lokallønnen. 

Også arbejdsmiljøstrategien, 
som skal vedtages på kongres-
sen, fik et par kommentarer: 
Det var på tide med fokus på 
arbejdsmiljøet fra forbundets 
side, sagde en, mens en anden 
opfordrede til at kigge nærmere 
på tallene i forbundets arbejds-
miljøundersøgelse for at se, om 
der er en sammenhæng mellem 
dårligt arbejdsmiljø og dårlige 
rammer for arbejdet i økono-
misk trængte kommuner.  n

Læs mere på kredshjemmesiden: 
www.sl.dk/bornholm
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Kongressens vedtagel-
ser om faglighed og ar-
bejdsmiljø må ikke bare 
ende som papirer i en 
mappe, lød det på Kreds 
Lillebælts generalfor-
samling 

Af Carl Ancher Pedersen, 
 redaktionen@sl.dk 

Kredsformand Hanne Elle-
gaard slog i sin status over 
bestyrelsens arbejde kon-

grestemaet faglighed og arbejds-
miljø an. 

– Besparelser, nedskæringer 
og voldsomme omstrukturerin-
ger har mange steder betydet, 
at man på den enkelte arbejds-
plads mister indflydelse på løs-
ningen af de socialpædagogiske 
opgaver, og at arbejdsglæden for 
den enkelte socialpædagog får 
et knæk. Det kræver handling 
fra Socialpædagogernes og fra 
kredsens side, og naturligvis ser 
vi ikke passivt til fra sidelinjen.

– Som faglig organisation 
skal vi trække gardinerne fra – 
være en synlig og tydelig støtte 
til det enkelte medlem på den 
enkelte arbejdsplads – og sam-
men vinde den socialpolitiske 
dagsorden og socialpolitikken 
tilbage, sagde hun. 

En af fire workshops med te-
maer fra den tidligere vedtagne 
strategi ‘Socialpædagogerne i 
fremtiden’ tog kongrestemaet 
op og diskuterede, hvordan 
man kan styrke fagligheden og 
arbejdsmiljøet på arbejdsplad-
serne. 

Der var bred enighed om, at 
et godt arbejdsmiljø ikke kun er 

GENERALFORSAMLING LILLEBÆLT

Vigtigt at gøre ny strategi til virkelighed

et anliggende for arbejdsmiljø- 
og tillidsrepræsentanter, men en 
fælles sag, hvor alle har et ansvar. 

– Det bliver vigtigt for 
kongressen at sørge for, at det 
ikke bare bliver til et strategi-
papir i en mappe, men at man 
får implementeret strategien 
ude på arbejdspladserne, lød 
opsummeringen fra en grup-
pediskussion.

Forslag om nye valgregler 
I den generelle debat om kon-
gressen bebudede Valther 
Mathiasen, tillidsrepræsentant 
på Spurvetoften, et forslag om 
opblødning af de nuværende 
valgregler om direkte valg af 
tillidsrepræsentanter:  

– De afskærer mange 
medlemmer på døgntilbud fra 
at deltage i valgene. Hovedbe-
styrelsen har tidligere afvist at 
ændre reglerne, og derfor er 
det naturligt at tage det op på 
kongressen. Jeg arbejder på et 
forslag, som jeg vil drøfte med 
vores kongresdelegation.  

Fra kredsens side vil spørgs-
målet om servicering af med-
lemmer, der har familiepleje 
som bijob – og dermed betaler 
et mindre kontingent – blive 
rejst, og kredsens seniormed-
lemmer lader også høre fra sig. 

– Den landsdækkende 
seniorsektion blev nedlagt i 
2009, men for to år siden blev 
det vedtaget, at sektionerne 
kan deltage med en delegeret 
med taleret på kongressen. Det 
giver ingen mening, når vi ikke 
længere har en landsdækkende 
seniorsektion, sagde Didde 
Lyneborg, lokal seniorformand, 
talskvinde for de 10 seniorsek-
tioner i kredsene og valgt som 
kongresdelegeret. 

Hun vil rejse spørgsmålet om 
seniorernes fremtidige repræ-
sentation og taleret. 

Reallønsfremgang 
– Der er forhåbninger om, at vi 
denne gang skal have en real-
lønsfremgang – med generelle 
lønstigninger, der kan mær-
kes, sagde Hanne Ellegaard i en 
kommentar til OK 2015. 

Samtidig forudså hun et 
pres fra arbejdsgiverne for 
ændring af arbejdstidsreg-
lerne på døgnområdet, men 
understregede, at eventuelle 
ændringer skal koste noget. Og 

Som faglig organisation skal vi trække gardinerne fra – være en synlig og tydelig 
støtte til det enkelte medlem på den enkelte arbejdsplads – og sammen vinde den 

socialpolitiske dagsorden og socialpolitikken tilbage
Hanne Ellegaard, kredsformand

meget apropos stillede kredsens 
tillidsrepræsentanter forslag om 
en præcisering af arbejdstidsaf-
talen, så arbejdsgiverne ikke kan 
spekulere i mødetider og slippe 
for optjening af 37/3-timer. 

Et andet forslag handlede 
om obligatorisk tillæg til 
arbejdsmiljørepræsentanter i 
kommunerne, så de ligestilles 
med tillidsrepræsentanterne 
– ligesom i regionerne. Begge 
forslag blev vedtaget og sendt til 
hovedbestyrelsen, der udtager 
overenskomstkravene.  n

Læs mere på: www.sl.dk/lillebælt
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Hvordan ser hverdagen 
ud, spurgte kreds Midt- 
og Vestjylland på tema-
debat om arbejdsmiljø 
og faglighed i forbin-
delse med generalfor-
samlingen

Af Hanne Sørensen Smith, 
 redaktionen@sl.dk

Der er gang i Midt- og Vest-
jylland. Formand Peter 
Sandkvist og kasserer 

Grete Rask fortalte på kredsge-
neralforsamlingen om med-
lemsfremgang efter egen kam-
pagne, men stadig et stort 
potentiale. Om regnskab 2013 
med penge i kassen, som nu skal 
bruges på flere medlemsmøder 
i kommunerne, trivselsnetværk 
for ledige og kompetenceudvik-
ling af egne ansatte. Om næsten 
en halvering af huslejen efter 
flytning. 

– Men hvor er opgraderingen 
af arbejdsmiljørepræsentan-
terne, spurgte et medlem.

– Du træder på en øm tå. Den 
indsats er ikke i gang endnu. Det 
skal den, svarede Grete Rask.

Et andet medlem havde i ‘så 
mange år’ efterlyst fælles fora 
for TR’er, AMR’er og ledere – og 
fik medhold: 

– Beslutningen om fælles 
fora er taget. Den rulles ud nu, 
for vi skal tage fat. Vi spørger 
hele tiden os selv: Gavner det 
medlemmerne, det vi foretager 
os? Vi forsøger at være ude hos 
jer. Være på forkant, betydnings-
fulde og skabe resultater. Brug 

GENERALFORSAMLING MIDT- OG VESTJYLLAND

Citronen er presset til sidste dråbe

os, lad også os høre fra jer, sagde 
Peter Sandkvist.

Ordvekslingen fortsatte over 
i et temamøde om arbejdsmiljø 
og faglighed, hvor Marie Sonne, 
næstformand i forbundet, lagde 
op til debat.

– Citronen er presset til sidste 
dråbe, men vi får ikke flere 
penge. Så bruger vi ressourcerne 
rigtigt? Hvad kan vi gøre med 
tilrettelæggelse og organisering 
af arbejdet, sagde hun til del-
temaet ‘Manglende ressourcer 
og støtte (kollegialt og ledelses-
mæssigt)’.

– Vi må styrke vores faglighed 
og stille krav den anden vej. Hos 
os definerer vi vores arbejds-
opgaver og overlader andre 
til andre faggrupper, sagde en 
hjemmevejleder og AMR fra 
Silkeborg.

– Vi er så pressede, at der ikke 
er plads til forskellighed. Det 
giver nemt mobning, at vi skal 
kunne det samme, sagde en TR 
fra Viborg.

En forstander fra Struer 
opsummerede: 

– Vi var 16 ledere for syv år 
siden på børne- og ungeområ-
det. Nu er vi syv i hele regionen. 
Fraværet giver meget mere 
selvledelse. Der er flere værktøjer 
og muligheder, men ikke tid til 
at udnytte dem. Vi er nødt til at 
kigge på, hvad vi skal skære bort. 

Under temaet ‘Mængden af 
arbejdsopgaver’ fortalte Marie 
Sonne, at 31 pct. af socialpæ-
dagogerne i ringe grad oplever 
balance mellem opgaver og 
ressourcer. Hun satte sin lid til 
Tillidsreformen og fortalte om 
større lydhørhed i KL for organi-
sationsønsker om reelle aftaler.

– Den lydhørhed mærker jeg 
ikke ude på min arbejdsplads, 
kom det tørt fra en deltager.. 

‘Vold, trusler og negative 
handlinger’ som tema fik mange 
meninger frem om rigtig/forkert 
visitation:

– Hvad er det for nogle 
borgere, man anbringer i det 
åbne system? Jeg bliver enormt 
provokeret af, at der altid er 
økonomi ind over min sikkerhed. 
Borgerens rettigheder i hjemmet 
står over, at jeg sætter mit liv 
på spil, sagde en deltager med 
døgnarbejde blandt domsfældte.

Vi spørger hele tiden os selv: Gavner det medlemmerne, det vi foretager os? Vi 
forsøger at være ude hos jer. Være på forkant, betydningsfulde og skabe resultater. 

Brug os, lad også os høre fra jer
Peter Sandkvist, kredsformand

– Når vi siger, at borgeren ikke 
er det rigtige sted, siger regionen: 
Hov, så kan vi spare seks pæda-
goger. Jeg hører det igen og igen. 
På et år er der fyret 30 kolleger. 
Det er vores virkelighed. Det er 
ikke i orden, sagde en anden.

– Vi skal have samlet den 
viden. Og vi mangler alternati-
ver mellem sikrede institutioner 
og åbne. Vores arbejdsgivere 
skal vide, hvor stort et problem, 
det er, sluttede Marie Sonne.  n

Læs mere på kredshjemmesiden: 
www.sl.dk/midtogvestjylland
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Hvordan fastholdes ar-
bejdsglæde og faglighed, 
når det strammer til ude 
på arbejdspladserne? 
Det var omdrejnings-
punktet for debatten på 
generalforsamlingen i 
Kreds Midtsjælland

Af Trine Kit Jensen,  
redaktionen@sl.dk

Arbejdsmiljø og faglighed 
er temaet på forbundets 
kongres i november, og 

det emne fyldte også på gene-
ralforsamlingen i Kreds Midt-
sjælland, hvor 43 medlemmer 
var mødt op. Efter et muntert 
indslag om arbejdsglæde ved 
sognepræst og foredragshol-
der Michael Brautsch kom der 
alvorlige miner på – og frustra-
tionerne fik frit løb.    

– Der er for meget fokus på 
økonomi og for lidt fokus på 
fagligheden. Det stresser, lød det 
bl.a. fra salen. 

– Vi løber stærkt, og vi 
arbejder meget alene, sagde en 
anden.

Flere gav udtryk for, at be-
sparelser og øget arbejdstryk har 
ændret tonen på arbejdsplad-
serne, og et medlem efterlyste 
værktøjer til, hvordan man 
griber det an, hvis samarbejdet 
i personalegruppen halter. 
Derudover blev der peget på, at 
personale uden uddannelse er 
med til at udfordre fagligheden, 
og at der på arbejdspladser 
med både medlemmer fra både 
FOA og Socialpædagogerne er 

GENERALFORSAMLING MIDTSJÆLLAND

Arbejdsmiljø og faglighed under pres

brug for en fælles indsats for at 
forbedre arbejdsmiljøet.

Kredsens næstformand Kim 
Christian Jensen understre-
gede, at der selvfølgelig findes 
arbejdspladser med overskud til 
faglighed og godt samarbejde. 

– Vi må dog konstatere, at 
der er sket nogle udviklinger 
på vores område, hvor det er 
gået meget skævt. Tidligere var 
det sådan, at en arbejdsplads 
havde sin egen specialisering, 
og dermed var medarbejderne 
kompetente og sikre på at løse 
opgaven. Men nu er der flere og 
flere tilbud, hvor støttebehovet 
for borgerne er meget forskel-
ligartet, og det kan være svært 
at imødekomme opgaverne på 
grund af mangel på fagpersoner 
og mangel på efteruddannelse.

Han nævnte også, at for-
standerne i flere kommuner er 
erstattet med daglige ledere eller 
afdelingsledere uden reel kom-
petence til personaleledelse. 
Den er lagt i hænderne på cen-
terchefer, der kan have ansvar 
for mere end 100 medarbejdere 
og så mange opgaver, at det er 
umuligt at nå det hele. I kredsen 
er der derfor håb om, at forbun-
dets nye ledersektion kan støtte 
lederne til bedre arbejdsvilkår 
og dermed også bedre vilkår for 
de menige medarbejdere. 

Faglige temaer
Kredsformand Jan Vium kon-
staterede i et kort supplement 
til den skriftlige beretning, at 
den økonomiske skrue fortsat er 
strammet ude i kommunerne. 

– Der bliver stadig sparet, 
selv om man ofte kalder det 
noget andet, og det betyder 

bl.a., at vi i kredsen har 150 
ledige, sagde han. 

På positivsiden fremhævede 
han, at det nye Socialtilsyn 
Øst med base i Holbæk er en 
landvinding, der fremadrettet 
vil bidrage til at sikre kvaliteten 
i de sociale tilbud, fordi drift og 
tilsyn nu er skilt ad. 

Kreds Midtsjælland lægger 
stor vægt på aktiviteter, der 
skal gøre det attraktivt at være 
medlem af fagforeningen. I den 
sammenhæng pegede forman-
den bl.a. på, at kredsen i år som 
noget nyt har afholdt en række 
tema-aftener med fokus på 

Der bliver stadig sparet, selv om man ofte kalder det noget andet, og det betyder bl.a., 
at vi i kredsen har 150 ledige

Jan Vium, kredsformand

socialpædagogisk faglighed. Ar-
rangementerne har bl.a. handlet 
om kvalitets- og kompetence-
udvikling i botilbud, neuropæ-
dagogik, udviklingshæmning og 
demens. De har trukket fulde 
huse, og nye temaer for resten af 
året er allerede planlagt. 

Frem til næste generalfor-
samling bliver en lang række 
andre initiativer sat i værk, og 
for at styrke arbejdet i kredsen 
er der netop ansat en ekstra 
sagsbehandler.  n

  
Læs mere på kredshjemmesiden:  
www.sl.dk/midtsjælland
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Nedskæringerne på 
de socialpædagogiske 
arbejdspladser har 
store konsekvenser for 
arbejdsmiljøet, mener 
Socialpædagogerne i 
Nordjylland

Af Malene Skov Jensen, 
 redaktionen@sl.dk

Nedskæringer i ressour-
cer, nye prioriteringer af 
indsatser og øgede krav 

til dokumentation sætter den 
socialpædagogiske kerneydelse 
under pres og er en belastning 
for arbejdspladsernes arbejds-
miljø. Derfor står arbejdsmil-
jøet allerøverst på dagsordenen 
for Socialpædagogerne Nordjyl-
lands arbejde i det kommende 
år, fortalte kredsformand Peter 
Kristensen de 168 fremmødte til 
årets generalforsamling.

– Vi har et fag, som betyder 
meget for mange mennesker, 
og vi har en høj etik og en stor 
respekt for vores arbejdsop-
gave og de mennesker, som vi 
arbejder med. Men det er meget 
frustrerende, når vi oplever, 
at vi ikke kan leve op til vores 
gode intentioner og det, som, vi 
ved, er det fagligt bedste, fordi 
rammerne konstant er under 
pres og bliver indsnævret. Det 
påvirker vores arbejdsmiljø i en 
meget negativ retning, sagde 
Peter Kristensen.

Socialpædagogernes seneste 
arbejdsmiljøundersøgelse taler 
sit klare sprog om en faggruppe, 
der oplever både fysisk og 
psykisk vold, mobning og i det 

GENERALFORSAMLING NORDJYLLAND

Arbejdsmiljøet er truet

hele taget er meget presset af, 
hvad de ved, der er det fagligt 
bedste, og hvad der reelt er 
muligt under de rammer, der er 
for arbejdet. 

– Derfor skal vi blive endnu 
bedre til at synliggøre værdien 
af vores arbejde og begrunde 
vores pædagogiske metoder. Vi 
skal aktivt værne om det fine ar-
bejde, som vi laver i hverdagen, 
og sikre respekt omkring det. Og 
vi skal passe bedre på hinanden, 
sagde Peter Kristensen.

Snak om mobning
Blandt de fremmødte socialpæ-
dagoger var der stor tilfredshed 
med, at arbejdsmiljøet nu skal 
i fokus.

– Der er virkelig brug for at 
gøre noget ved arbejdsmiljøet. 
Jeg hører fra mine kolleger, at de 
har så travlt, at de næsten ikke 
kan nå at løse kerneopgaverne 
eller gøre det godt nok. Der er 
ikke tid til det, som vi gerne vil 
som socialpædagoger, sagde Pia 
Grabe, der er ansat på Region 
Nordjyllands Center for Døv-
blindhed og Høretab.

Hun gav udtryk for, at de 
pressede ressourcer bl.a. kunne 
være årsagen til, at APV’en på 
hendes arbejdsplads viste, at 
en del af medarbejderne havde 
oplevet mobning.

– Som opfølgning på dét gen-
nemførte vi en større kampagne 
om mobning på vores arbejds-
plads, hvor vi forsøgte at få folk 
på banen og snakke åbent om 
mobning. Det er utroligt vigtigt, 
at vi snakker om, hvad det er for 
en kultur, vi vil have på arbejds-
pladserne, sagde hun.

Både Pia Grabe og Henning 
Olesen, der er ansat på Syren-

bakken i Aalborg, efterlyste en 
omtale af de arbejdsløse med-
lemmer af Socialpædagogerne.

– Hvad med solidariteten? 
Der blev slet ikke sagt noget om 
de arbejdsløse i bestyrelsens 
beretning. Det er vigtigt, at vi 
støtter op omkring de arbejds-
løse socialpædagoger, så de ikke 
må gå fra hus og hjem, sagde 
Henning Olesen.

Peter Kristensen kunne 
forsikre de fremmødte om, at 
bestyrelsen ikke havde glemt de 
arbejdsløse:

Vi skal aktivt værne om det fine arbejde, som vi laver i hverdagen, og sikre respekt 
omkring det. Og vi skal passe bedre på hinanden

Peter Kristensen, kredsformand

– Det, der er sket på dagpen-
geområdet, er noget makværk. 
For vores medlemmer er 
problemet ikke kun risikoen for 
at falde ud af dagpengesyste-
met – et meget stort problem er 
genoptjeningskravet til dag-
penge, som rammer os hårdt. 
Men under alle omstændighe-
der er der brug for ændringer 
– det er vi helt enige i, sagde 
Peter Kristensen.  n

Læs mere på kredshjemmesiden: 
www.sl.dk/nordjylland
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Storkøbenhavn vil bibe-
holde afspadsering for 
aftenarbejde i stedet for 
at få penge. Og så skal et 
godt arbejdsmiljø gælde 
både ledere og medar-
bejdere

Af Lone Marie Pedersen; lmp@sl.dk

Der var ingen tvivl. En 
næsten enstemmig gene-
ralforsamling i kreds Stor-

københavn sagde nej til, at det 
skal være valgfrit, om man som 
kompensation for aftenarbejde 
vil afspadsere timer eller have 
penge. 

Socialpædagogerne har i sit 
udkast til overenskomstkrav for 
2015 foreslået, at det fremover 
skal være valgfrit. 

Blandt de godt 60 fremmødte 
var der flere, som kraftigt adva-
rede mod at ændre på reglerne. 
En af dem var Uffe Thorup, der 
påpegede, at en udbetaling i 
stedet for afspadsering i reali-
teten blot ville betyde, at dem, 
der valgte pengene, ville blive 
hurtigere nedslidt. Desuden 
ville kollegaer blive fyret, fordi 
andre arbejder flere timer. 

I stedet for at ændre i 
overenskomsterne foreslog flere 
af deltagerne, at man bare kan 
indføre valgfrihed i de decen-
trale arbejdstidsaftaler. Det sker 
allerede i dag flere steder, og 
det fungerer fint. 

Kredsformand Lars Petersen 
konkluderede oven på en lang 
debat, at kredsens holdning er:

– Vi skal ikke gøre det valgfrit, 
om man vil have penge eller 

GENERALFORSAMLING STORKØBENHAVN

Nej tak til valgfrihed

frihed for aftenarbejde. Vi er 
inde på et område, der er så 
centralt for arbejdsmiljøet, at 
vi skal fastholde de nuværende 
regler om kompensation for 
aftenarbejde.

Lønnen er vigtigst
Deltagerne blev bedt om hver 
især at prioritere deres væsent-
ligste krav til overenskomst-
forhandlingerne i 2015 ud fra 
Socialpædagogernes udkast.  

Udover nej til forslag om løn 
som kompensation for aftenar-
bejde, viste opgørelsen, at med-
lemmerne først og fremmest 
prioriterer sikring af reallønnen 
og en højere pension. Der var 
også mange stemmer på, at der 
skal være faste anciennitets-
stigninger både på overenskom-
sten for det forebyggende og 
dagbehandlende område og for 
pædagogisk uddannet perso-
nale i særlige stillinger.

Arbejdsmiljø og faglighed
Kredsen har vedtaget, at der ikke 
længere skal udarbejdes såvel 
skriftlig som mundtlig beretning 
om kredsens arbejde. I stedet 
gav kredsformand Lars Petersen 
et kort rids over de opgaver, som 
kredsen især har været optaget 
af. Øverst står organisering.

– Vi har valgt, at organisering 
skal være det overskyggende 
tema for de aktiviteter, vi tager 
op. Vi skal have debatten om 
organisering ud på arbejdsplad-
serne og vise, at det er godt at 
være med i fællesskabet.  

Socialpædagogernes udkast 
til strategiplan for arbejdsmiljø, 
som skal behandles på Social-
pædagogernes kongres i novem-
ber, blev fremlagt til debat. 

Fra flere sider blev det 
fremhævet, at det vigtigste 
for at få et godt arbejdsmiljø 
er, at der på arbejdspladsen 
bliver fokuseret på socialpæ-
dagogers faglighed, som er lig 
med kerneopgaven. Er der ikke 
mulighed for at arbejde med 
stor faglighed, går det ud over 
arbejdsmiljøet. 

Andre pegede på, at der er 
behov for at gøre en indsats for 
at forbedre arbejdsmiljøet ved 
en del alenearbejde. 

Leder Vivi Lauridsen efter-
lyste, at der i strategipapiret 
også kommer til at stå noget om 
lederes arbejdsmiljø.  

– Der står meget i papiret om, 
hvad der er ledernes opgaver 
i forhold til medarbejdernes 
arbejdsmiljø. Men ledernes 
arbejdsmiljø er ikke en privat-
sag. Ledere og medarbejdere er 
hinandens forudsætning.  n

Læs mere på kredshjemmesiden: 
www.sl.dk/storkøbenhavn

Vi skal ikke gøre det valgfrit, om man vil have penge eller frihed for aftenarbejde. 
Vi er inde på et område, der er så centralt for arbejdsmiljøet, at vi skal fastholde de 

nuværende regler om kompensation for aftenarbejde
Lars Petersen, kredsformand
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Hvad er vigtigst for et 
godt arbejdsmiljø, og 
hvad gør I selv for at få 
det, lød nogle af spørgs-
målene til deltagerne 
på Kreds Østjyllands 
generalforsamling med 
temadebat

Af Hanne Sørensen Smith, 
 redaktionen@sl.dk

Arbejdsom summen fyldte 
salen, da kreds Østjylland 
holdt generalforsamling 

med minimumsdagsorden. 
Kredsformand Verne Peder-

sen opsummerede tingenes 
tilstand i kredsen:

– Medlemstallet er stabilt, 
men der skal arbejdes. I to 
år har vi satset på ledere og 
mellemledere. Nu tager vi fat 
på familieplejerne, der også 
får nyhedsbreve. Vi har skruet 
op for medlemsarrangementer 
og afsat ekstra ressourcer til at 
styrke faglighed og fællesskab. 
Kommunerne er interesserede 
i at høre om partnerskab, 
inklusion og arbejdsmiljø. Nu 
gælder det om at holde fast, når 
det blæser, sagde hun.

Ellers var det temadebatten 
om arbejdsmiljø, der optog 
tiden – indledt af forbundsfor-
mand Benny Andersen og fulgt 
op af samtlige deltagere.

Hvilke elementer er vigtige 
for et godt arbejdsmiljø? Priori-
tér de tre vigtigste, stod der på 
spørgearket.

Rundt omkring lød det: Godt 
kollegaskab, åbenhed og tillid 

GENERALFORSAMLING ØSTJYLLAND

Løft arbejdsmiljø ud af ensomhed

på alle niveauer. Tydelighed om 
forventninger ift. opgaveløs-
ning, dialog og sparring. Tryg-
hed, faglighed og indflydelse. 
Ressourcer, social kapital ift. 
tillid og samarbejde. Gennem-
sigtighed og faglig ledelse.

Tænker du/I nok over 
nedslidning, og hvad gør I for et 
godt arbejdsmiljø?

– Det er vores eget ansvar at 
tale om det. At gøre tingene i 
fællesskab og have tid til reflek-
sion og supervision er vigtigt, 
lød et bud.

– Det er meget væsentligt 
at løfte arbejdsmiljøet ud af 
alenehed. Og vi må tænke over 
nedslidning, selv om vi har 
travlt. Der er brug for forflyt-
ningsvejledere med plads og tid 
til ordentlig instruktion, lød et 
konkret svar..

Hvad betyder samarbejdet 
mellem leder, TR og AMR, og 
inddrager I dem? Hvad kan 
ledelsen bidrage med? 

– Tja, familieplejerne har ikke 
nogen af delene, så det er godt 
og nødvendigt, at kredsen støt-
ter her, mente en gruppe.

 – Ledelse, TR og AMR som 
dynamisk trio skal hjælpe med 
at skabe opmærksomhed på 
vores arbejdsvilkår. Ikke slemme 
historier, men gode og med 
nuancer på, lød et andet svar.

Hvilken rolle skal Social-
pædagogerne spille, lød sidste 
spørgsmål, der bl.a. førte til 
efterlysning af endnu større 
indsats mod vold og trusler.

– Mange arbejdspladser er 
tværfaglige. Ofte er der to-tre 
socialpædagoger uden TR. 
Hvordan tilgodeser vi dem, 
spurgte en gruppe.

– I skal støtte, at små grupper 
kan gå på kursus sammen med 
kolleger. Forbund, kreds og den 
dynamiske trio på den enkelte 
arbejdsplads skal sikre fælles 
uddannelse på tværs af fag. I 
skal lave netværk for AMR’erne 
og forhandle bedre tid til dem.

Kredsformand Verne Peder-
sen samlede op: 

–  Alle medlemmer skal 
have en TR, så vi må have små 
grupper dækket af andre. Flere 
netværk – måske kan vi lave 

Alle medlemmer skal have en TR, så vi må have små grupper dækket af andre. Flere 
netværk – måske kan vi lave kommunegrupper, også for AMR’erne

Verne Pedersen, kredsformand

kommunegrupper, også for 
AMR’erne.

– Den dynamiske trio passer 
til medlemmerne. Vil andre 
organisationer være med, er det 
fint. Vi skal nok lægge os i selen i 
konkret samarbejde med øvrige 
organisationer på jeres arbejds-
pladser, men det er en rund 
snak, for der kan være forskellige 
indsatser i spil, sagde hun.  n

Læs mere på kredshjemmesiden: 
www.sl.dk/østjylland
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Socialpædagog Diana Te-
resa Møller Gomaa støt-
ter elever med særlige 
behov på Viborg Gymna-
sium og HF. Hun bidra-
ger med en anderledes 
og meget konkret faglig 
tilgang til eleverne, 
fortæller gymnasielærer 
Dorte Thastum Bach

Af Mikkel Kamp,redaktionen@sl.dk
Foto: Jens Hasse

Hun gør tingene på en 
anden måde, har mere 
tid til at gå i dybden og 

er ikke bange for at tale lige ud 
af posen. Sådan lyder en del af 
skudsmålet, når Dorte Thastum 
Bach beskriver sin kollega Diana 
Teresa Møller Gomaa, der er 
pædagog og arbejder på Viborg 
Gymnasium og HF.

– Det er tydeligt, at hun 
griber tingene an på en anden 
måde. Hun er meget konkret og 
kalder en spade for en spade, og 

så har hun nogle gode løsnings-
strategier for at komme videre, 
siger læreren, der underviser i 
matematik og kemi.

En stor del af tiden arbejder 
Diana Teresa Møller Gomaa di-
rekte med elever, der af forskel-
lige årsager har brug for hjælp 
til at strukturere dagligdagen, 
sørge for at aflevere opgaver til 
tiden og brug for en voksen at 
tale med om deres problemer. 
Andre gange samarbejder hun 
med lærerne om elever eller 
klasser, der har problemer. Det 
skete fx sidste skoleår, hvor 
Dorte Thastum Bach og hen-
des kolleger i teamet omkring 
en klasse ikke vidste, hvad de 
skulle stille op med en elev med 
svage sociale kompetencer, der 
ubevidst generede klassekam-
meraterne.

Gassen af ballonen
Teamet kontaktede Diana Teresa 
Møller Gomaa. Hun observerede 
klassen, og efter et stykke tid, 
blev hun enig med teamet om at 
tage en snak om pigen med de 
andre elever i klassen. Det skete 
efter aftale med pigens foræl-

Diana kalder en 
spade for en spade

FAGLIGT SKUDSMÅL // HVAD BIDRAGER SOCIALPÆDAGOGER MED?

dre, og pigen valgte ikke at blive i 
klasseværelset, mens de talte.

Her fik eleverne bl.a. gode råd 
til, hvordan de kan sætte grænser 
over for deres klassekammerat.

– Først var de helt paf, da 
Diana fortalte, hvad hun ville 
snakke om. Det var en lettelse for 
alle, da de første ord var blevet 
sagt. Gassen blev ligesom taget 
af ballonen, og der kom en fælles 
forståelse af, at vi godt måtte tale 
om det, siger Dorte Thastum 
Bach, der har lært af forløbet.

– Normalt er meget af vores 
kommunikation underforstået, 
men det har nogle elever det 
svært med. Derfor er man nødt 
til at være meget konkret, selv 
om det er svært, fordi det kan 
føles som om, man taler til 
eleven, ligesom man taler til et 
barn, fortæller hun.

I dag virker eleverne mindre 
frustrerede. Enkelte har været 
forbi Dianas kontor for at snakke 
om, hvordan de kan tackle 
forskellige situationer med deres 
klassekammerat, men generelt 
fungerer klassen bedre.

Dorte Thastum Bach har 
oplevet, at det nytter at spørge 

om hjælp, så det vil hun være 
hurtigere til at gøre, hvis hun en 
anden gang løber ind i proble-
mer med elevernes trivsel.

Hun kan dog pege på et en-
kelt punkt, hvor hendes kollega 
i højere grad kan tilpasse sig 
gymnasiet.

– Jeg kunne fornemme, at 
hun var nødt til at lære vores 
kultur at kende. Hendes råd er 
rigtig gode, men nogle af dem 
kunne være svære at gennem-
føre, når man samtidig sad med 
30 andre teenagere i klassen, 
siger gymnasielæreren.  n

Hvad bidrager social-
pædagoger med? Det 
spørgsmål har vi stillet på 
fem arbejdspladser, hvor 
socialpædagogerne er i 
absolut mindretal. Pædago-
gerne har ikke selv fået lov 
at svare. I stedet fortæller 
deres kolleger.

DIANA TERESA MØLLER GOMAA (tv) blev ansat på Viborg Gymnasium og HF 
i november 2013 i en nyoprettet stilling. Hendes overordnede opgave er at 
støtte elever med særlige behov, hvilket bl.a. skal mindske frafaldet på skolen
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 NOTER

Redskab til at måle små børns trivsel
Hvordan udvikler små børn med udviklingsproblemer sig, når de fx 
modtager en særlig socialpædagogisk indsats? SFI peger nu på en 
række redskaber, der kan bruges til at måle 0-3-åriges trivsel før og 
efter en bestemt indsats. Det drejer sig om forskellige spørgeske-
maer, der kan udfyldes af fx forældre eller pædagoger på maks. 20 
minutter med spørgsmål som: Smiler barnet og er interesseret i an-
dre? Kan det lide at få kram? Skemaerne er udviklet i USA, og nogle 
af dem er nu ved at blive afprøvet i en dansk sammenhæng. Formålet 
er at bruge spørgeskemaerne i evalueringer af de indsatser, som So-
cialstyrelsen sætter i gang. Læs mere på www.kortlink.dk/ewmb

mrk

Arbejdstilsynet skal skære ned
I 2016 falder en række midlertidige bevillinger til Arbejdstilsynet 
væk, og det betyder drastiske nedskæringer, skriver Ugebrevet A4. 
I alt reduceres bevillingerne til tilsynet med 80 mio. kr. i 2016, og 
ifølge ugebrevet betyder det målt i årsværk, at mere end 120 med-
arbejdere skal forlade tilsynet, så medarbejderstaben reduceres fra 
661 til 538 ansatte. I LO ringer alarmklokkerne, og næstformand Li-
zette Risgaard siger til A4: ‘En så stor beskæring af Arbejdstilsynet 
er katastrofal i forhold til arbejdsmiljøindsatsen. Og den harmone-
rer meget dårligt med udmeldingerne fra beskæftigelsesministe-
ren, der gentagne gange har været ude og sige, at vi ikke skal kon-
kurrere på dårligt arbejdsmiljø, men tværtimod styrke arbejdet for 
et bedre arbejdsmiljø’. LO kræver øjeblikkelig politisk handling for 
at undgå, at indsatsen for et bedre arbejdsmiljø sættes tilbage.  

mrk

Arbejdslivet forandres hele tiden
Næsten tre ud af fire ansatte har inden for de seneste to år oplevet 
større forandringer eller reorganiseringer. Det viser en spørgeun-
dersøgelse, som Megafon har lavet for Politiken og TV2. I Politiken 
påpeger arbejdslivsforsker Rasmus Wilig, at de mange forandringer 
kan være problematiske: ‘Når så mange oplever større ændringer i 
deres organisation, er det over grænsen for, hvad der giver mening. 
Det ser ud til, at forandringerne i en række tilfælde er blevet et mål 
i sig selv i stedet for middel til at nå et mål. Medarbejderne bliver 
ligeglade eller frustrerede over for ændringerne i organisationen, 
fordi de aldrig når at vænne sig til dem, før der er ny ændring på 
vej’. På arbejdsgiversiden er der derimod forståelse for de mange 
forandringer, og arbejdsmijøchef i DA Karoline Klaksvig siger til Po-
litiken: ‘Jeg er ikke i tvivl om, at antallet af forandringer er stigende 
på både private og offentlige arbejdspladser. Det er en helt naturlig 
udvikling, at virksomhederne tilpasser sig en foranderlig verden’.

mrk

Stort forskningsprojekt om anbringelser
SFI påbegynder nu et stort forskningsprojekt med titlen: ‘Virknings-
fulde indsatser til udsatte børn og unge: et studie af anbringelses-
foranstaltningens effekter og aktive ingredienser’. Forskningspro-
jekter omfatter tre delundersøgelser: 1: Hvilke faktorer spiller ind 
ved kommunale myndigheders beslutning om at anbringe et barn. 
2: Hvilke faktorer i familieplejeinterventionen har betydning for et 
barns udviklingsmuligheder? 3: Hvad er de kausale effekter af at 
anbringe barnet uden for hjemmet? Projektet finansieres af Tryg 
Fonden med knap otte mio. kr. og forventes at være færdigt i 2019.

mrk

Mennesker med kogni-
tive funktionsnedsæt-
telser har en væsentlig 
risiko for at blive udsat 
for et seksuelt overgreb. 
Ny evaluering viser, at 
psykoterapeutisk be-
handling kan hjælpe på 
efterfølgende traumer

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

Min vrede er sort. Den sid-
der under halsen. Mit 
savn er gult. Det føles 

i maven. Sådan lyder et helt 
konkret eksempel på, hvor-
dan et menneske med udvik-
lingshæmning kan hjælpes til 
at fornemme sine følelser og 
visualisere dem ved at tegne på 
billedet af en menneskekrop. 

Psykoterapi til mennesker 
med udviklingshæmning og 
andre forståelseshandicap skal 
nemlig gøres konkret og lettere 
at forstå – fx gennem tegninger, 
rollespil, tøjdyr og illustrationer.

Sådan lyder en af konklu-
sionerne i en evaluering, som 
Rambøll har lavet af en ny guide 
til psykoterapeutisk behandling 
af mennesker med kognitive 
funktionsnedsættelser, der 
har været udsat for et seksuelt 
overgreb.

Guiden er udarbejdet og 
afprøvet af Socialstyrelsen i 
samarbejde med Center for 
Voldtægtsofre i Aarhus og Center 
for Seksuelle Overgreb på Rigs-
hospitalet, og evalueringen viser, 
at det er muligt at gøre en forskel 
for ofrene for seksuelle overgreb. 
Efter behandlingerne oplever 
klienterne eksempelvis, at de har 

SEKSUELLE OVERGREB

Psykoterapi kan 
hjælpe udviklings-
hæmmede

det bedre i deres hverdag, sover 
bedre om natten og kan klare 
langt flere ting selv – og færre har 
tanker om at skade sig selv. 

Vigtige støttepersoner
Noget af det særlige ved psyko-
terapi til mennesker med kog-
nitive funktionsnedsættelser er 
samarbejdet med støtteperso-
ner som fx socialpædagoger, der 
enten kan deltage som støtte 
under selve behandlingen eller 
hjælpe med fx øvelser mellem 
behandlingerne. I den forbin-
delse påpeger evalueringen vig-
tigheden af, at støttepersonerne 
har viden om traumesympto-
mer og reaktionsmønstre for 
borgere, der har været udsat for 
seksuelle overgreb – og at der 
er opbakning i den udviklings-
hæmmedes nærmiljø.

‘Det er betydningsfuldt, dels 
at ledelsen på støttetilbud-
det bakker klienternes støt-
tepersoner op i forhold til at 
indgå i behandlingsforløbet, 
eksempelvis ved at frigøre de 
nødvendige ressourcer til, at 
støttepersonerne kan indgå i 
behandlingsforløbet, og dels at 
ledelsen sørger for at sikre den 
nødvendige opbakning til be-
handlingsforløbet i den øvrige 
personalegruppe på klientens 
støttetilbud’, står der. 

Evalueringen fastslår også, 
at der er en stor udfordring i at 
forebygge nye overgreb. Bl.a. 
fordi mennesker med kognitive 
funktionsnedsættelser kan 
have en mere risikobetonet 
adfærd end andre – fx ved at 
tage kontakt til mange mænd 
på nettet.  n

Læs også artiklerne ‘Fat i følelser-
ne’ og ‘Omsider hjælp til traumer-
ne’ i Socialpædagogen nr. 7/2014.
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Vi i LO kan jo ikke løbe fra de historiske bånd til Socialdemokraterne. Men vi brød de 
bånd i 2003, og en ny hovedorganisation skal i mine øjne også være politisk uafhængig

Harald Børsting, formand for LO

SEKSUELLE OVERGREB

Er de to hovedforbund 
ved at flytte sammen? 
Det diskuterede LO-
formand Harald Børsting 
med Socialpædagoger-
nes hovedbestyrelse – og 
der er en del knolde på 
vejen mod en fusion

Af Jens Nielsen, jni@sl.dk

Det ville være historisk, og 
det ville blive stort: 93 for-
bund og 1,5 mio. danske 

lønmodtagere i én hovedorga-
nisation. Det vil være resulta-
tet, hvis LO og FTF ender med 
den fusion, som de to organi-
sationer nu for alvor giver sig til 
at undersøge mulighederne for. 
Men der er fordele og ulemper, 
og hvordan vil det fx stille et for-
bund som Socialpædagogerne, 
kunne man spørge.

Derfor havde Socialpæda-
gogernes hovedbestyrelse på 
sit møde i september inviteret 
LO-formand Harald Børsting til 
et oplæg og en debat om den 
mulige fusion, og han blev budt 
velkommen af forbundsfor-
mand Benny Andersen:

– Jeg er ikke til trosbeken-
delser, men til realpolitik, og 
den her debat kommer vi til at 
føre frem til LO’s kongres i 2015. 
Derfor skal vi tage diskussionen 
nu – her i hovedbestyrelsen og 
ude med medlemmerne.

Harald Børsting lagde da også 
ud med at konstatere, at ideen 
om en ny hovedorganisation ikke 
giver mening, hvis den ikke er 
forankret ude i forbundene. Den 

FUSION

Tilnærmelser mellem LO og FTF

undersøgende del af arbejdet er 
nået langt – men der mangler 
også at blive kastet lys over rigtigt 
mange ting, sagde han.

– Vi har intensiveret samar-
bejdet mellem LO og FTF – bl.a. 
gennem fælles høringssvar på 
beskæftigelsesområdet og i det 
internationale arbejde – fordi 
begge parter kan se fordele ved 
det, men også fordi diskussio-
nen er startet ude i forbundene, 
hvor man nogle steder spørger, 
om man nu også er med i den 
rigtige hovedorganisation. Det 
er jo helt legalt at spørge sådan, 
og det afspejler forandringerne 
på arbejdsmarkedet. Og det er 
da også et spørgsmål, I kunne 
stille jer selv, for jeres medlem-
mer er jo i hverdagen omgivet af 
FTF’ere, sagde Harald Børsting.

De svære emner
Han pegede på, at alene det fak-
tum, at en hovedorganisation 
vil have 1,5 mio. medlemmer vil 
øge legitimiteten. Men en ting er 
at tale om en fusion ‘på 1. maj-
niveau’ – noget andet ‘de svære 
emner’, som LO-formanden 
kaldte de seks ‘knolde’, der er på 
vejen mod en fusion.

– Vi skal først og fremmest 
finde frem til et politisk grund-
lag. Vi i LO kan jo ikke løbe fra de 
historiske bånd til Socialdemo-
kraterne. Men vi brød de bånd i 
2003, og en ny hovedorganisa-
tion skal i mine øjne også være 
politisk uafhængig. Vi skal have 
en tilstrækkelig stærk organisa-
tion med et stærkt værdigrund-
lag, der kan favne alle – ellers 
bliver vi uinteressante, sagde 
Harald Børsting og understre-
gede, at det kræver, at de involve-

rede forbund alle anlægger et 
‘helhedssyn’ på sagen. 

Han pegede også på de store 
forskelle på hovedorganisatio-
nernes rolle ift. aftaler og over-
enskomster, som på det offent-
lige arbejdsmarked er flyttet helt 
ud af hovedorganisationerne.

– Men det kan ikke nytte, at 
vi får skabt en ny hovedorgani-
sation, der ikke har vægt og kan 
bevæge sig i de diskussioner, der 
venter i den offentlige sektor i 
de næste 10-20 år – uanset hvad 
statsministeren hedder. Til gen-
gæld er der kæmpeperspektiver 
i at samle de offentligt ansattes 
interesser – ikke kun i den politi-
ske debat, men også konkret 
i OK- og andre forhandlinger, 
sagde Harald Børsting.

– Til gengæld er skræk-
scenariet som jeg ser det, at 
de offentligt ansatte og de 
privatansatte ender i hver sin 
hovedorganisation. Og særligt 
da for de offentligt ansatte, 
fordi markedslogikken gør de 
privatansatte til de stærke og 
lønførende, mente Børsting.

Han anerkendte, at der er en 
meget stor forskel på uddan-
nelsesbaggrunden i de mange 
forbund, men pegede på, at 
der allerede i dag i LO er en 
spredning, der ligner den, der 
er i FTF. Så ser det straks mere 
kompliceret ud med den lokale 
struktur, for her er LO og FTF 
‘mildest talt meget forskellige’. 
Men mens det ikke er noget, 
der er diskuteret endnu, har LO 
ingen intentioner om at svække 
det lokale arbejde, konstaterede 
LO-formanden.

Han fremlagde derefter pla-
nen for det videre arbejde med 

fusionsplanerne frem mod de 
to nuværende organisationers 
kongresser i efteråret 2015.

Test af politisk grundlag
Som en slags prøvesten på en 
evt. fælles fremtid, har LO og 
FTF aftalt, at de to organisatio-
ner kører fælles valgkampagne 
op til det kommende folke-
tingsvalg, der kommer senest i 
november 2015, men efter man-
ges vurderinger formodentlig 
allerede i foråret 2015.

– Det bliver en rigtig god mu-
lighed for at teste det konkrete 
arbejde med at formulere et 
fælles politisk grundlag for en 
ny hovedorganisation, sagde 
Harald Børsting.

Efter LO-formandens oplæg 
slog forbundsformand Benny 
Andersen fast, at det afgørende 
er, hvad det er, en ny forhand-
lingsorganisation kan gøre 
bedre – og så medgav han, at 
det offentlige forhandlings-
system ‘helt sikkert kan blive 
bedre’. Andre HB-medlemmer 
pegede på det vigtige i, at pro-
cessen ikke trækker for langt 
ud, at der kommer en ordentlig 
debat om sagen i LO-familien, 
og at ‘de svære emner’ bliver 
afklaret, før en fusion søsættes. 
Og så understregede forbunds-
kasserer Kaj Skov Frederiksen, 
at Socialpædagogerne har 
taget stilling og markeret sin 
opbakning til en ny hovedorga-
nisation.

– Og i det videre arbejde skal 
vi bidrage med den viden, vi 
har som den gruppe i LO, der er 
tættest på FTF-forbundene rent 
arbejds- og uddannelsesmæs-
sigt, sagde han.  n
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Oplæg v. Ulla Andersen, tilsynschef i Socialtilsyn Midt
Oplæg om §§ 85 og 99 v. Birthe Povlsen, Socialstyrelsen

Temadag i netværket for socialpædagoger, 
der arbejder med marginaliserede og udstødte

19. november 2014 kl. 9.00 – 15.30, Socialpædagogerne Lillebælt, Danmarksvej 16, Odense

Tilmeldingsfrist: 5. november 2014
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.sl.dk/udstødte2014

Der bør indføres et 
landsdækkende tilbud 
om systematiske sund-
hedstjek til mennesker 
med fx udviklingshæm-
ning eller hjerneskade. 
Sådan lyder konklusio-
nen på et pilotprojekt un-
der Sundhedsstyrelsen

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

I ti ud af ti tilfælde opdagede 
lægen sundhedsproblemer, 
da der blev gennemført et 

systematisk sundhedstjek af et 
menneske med udviklingshæm-
ning. Så stor var betydningen af 
et forsøg med sundhedstjek, der 
er gennemført som et satspul-
jeprojekt under Sundhedssty-
relsen – i et samarbejde mellem 
Danske Handicaporganisatio-
ner, Region Hovedstaden og 
Københavns Kommune.

Baggrunden for projektet 
er, at udviklingshæmmede, 
hjerneskadede, sindslidende og 
andre med intellektuelle eller 
psykiske funktionsnedsættelser 
som gruppe har markant flere 
helbredsproblemer end andre. 

UDVIKLINGSHÆMMEDE

Sundhedstjek virker

Det skyldes bl.a., at sygdomme 
og andre skavanker opdages 
for sent, at borgeren ikke får 
den rigtige behandling, og at 
der mangler adgang til råd om 
forebyggelse.

Eksempelvis fordi den 
udviklingshæmmede borger 
har svært ved selv at opdage 
symptomer på sygdom, og fordi 
lægen ikke altid får de nødven-
dige oplysninger til at finde ud 
af, hvad der er galt. 

Besvimelse og ørevoks
Projektet gik derfor ud på at 
udvikle – og afprøve – en model 
for systematiske sundhedstjek.

Kort fortalt består modellen 
af tre dele: En opsøgende ind-
sats, hvor borgeren inviteres til 
et sundhedstjek. En forberedel-
sesfase, hvor borgeren skal have 
taget en blodprøve og besvare et 
spørgeskema om sit helbred, og 
hvor lægen efterfølgende har tid 
til på at gennemgå svar og prøve 
inden sidste del, som er selve 
sundhedstjekket, hvor lægen går 
frem efter en tjekliste. 

Sundhedstjekkene blev i 
pilotprojektet gennemført af 
ti mennesker med udviklings-
hæmning, og det viste sig, at de 
alle ti havde helbredsmæssige 
problemer, der skulle følges op 

på – eksempelvis dårlig tænder, 
besvimelsesanfald, der krævede 
en ændret kost, samt en prop af 
ørevoks, der skulle fjernes. 

Konklusionen på projektet 
er en anbefaling om, at der 
bliver givet et landsdækkende 
tilbud om sundhedstjek til alle 
med intellektuel eller psykisk 
funktionsnedsættelse. 

LEV er begejstrede
Hos Landsforeningen LEV, der 
har ydet konsulentbistand til 
projektet, bliver den anbefaling 
modtaget med åbne arme. For-
mand Sytter Kristensen siger: 

– I England og Norge har 
man haft strålende resultater 
med sundhedstjek til menne-
sker med udviklingshæmning, 
og nu har vi et tydeligt tegn på, 
at det også vil kunne gennemfø-
res i Danmark. Så jeg synes ikke, 
der er så meget for sundhedsmi-
nisteren at vente på.

Hos Socialpædagogerne er 
næstformand Marie Sonne lidt 
mere forbeholden.

– Jeg synes helt klart, at det 
er en god idé med et sundheds-
tjek af de mennesker, der ikke 
selv er i stand til fx at spotte 
symptomer, men jeg synes 
også, at man bør have respekt 
for forskellighederne: Nogle 

mennesker med funktionsned-
sættelser har brug for, at man 
er særligt opmærksomme på 
deres helbred, men andre kan i 
lige så høj grad som mennesker 
uden funktionsnedsættelser 
selv tage vare på det. Så jeg 
mener, at der er behov for en 
graduering – ikke et tilbud til 
alle over en bred kam. 

Helbred er en kerneopgave
I projektet er der nøje taget 
højde for lægens tid, så lægen 
eksempelvis aflønnes for at 
bruge en halv time som for-
beredelse på sundhedstjek-
ket. Marie Sonne mener ikke, at 
der på samme måde bør sættes 
ekstra timer af til, at socialpæ-
dagogerne fx kan følge bor-
gerne til lægen. 

– Det at tage hånd om bor-
gernes helbred i et tværfagligt 
samarbejde er en af socialpæ-
dagogernes kerneopgaver, så 
det er ikke noget, der skal sættes 
særlige timer af til – timerne 
skal være tildelt i den enkelte 
borgers støttetilbud. Hvis der er 
steder, hvor det at gennemføre 
sundhedstjek virker som tuen, 
der får læsset til at vælte, så er 
det et tegn på, at der er noget 
helt galt, og at der generelt er for 
få ressourcer.  n
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Kom og mød dine kollegaer i et tværfagligt rum imellem Danske Socialrådgivere og Socialpædagogerne. 
Du får mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration med hjem. Hvad har betydning for, at det virker og udvikles?

Psykiater og overlæge Henrik Rindom fokuserer på sammenhæng mellem skizofreni, dopamin og rusmidler. 
Oplæg: Status på, hvordan det danske stofmarked ser ud? 

 Der vil være workshops om ungebehandling, alternativt plejehjem, behandling i fængslerne, personlighedsforstyrrelser, 
dagbehandling, substitutionsbehandling og VISO.

Misbrugsbehandling anno 2014 
Fælles tema-/netværksdag for socialpædagoger og socialrådgivere

26. november 2014 i Mødecenter Odense

Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2014
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.sl.dk/misbrug2014

Hvordan får vi kunder i 
butikken?

Af Luise Hansen
Jeg er daglig leder på Friheden, 
et lille privat opholdssted i Nak-
skov. Når vi siger lille, så mener 
vi det. Vi kan have fem unge 
boende. Det er vi meget bevid-
ste om, og har på ingen måder 
et mål om at blive større.

Men vi skal tænke nyt, hvis 
vi skal klare os over for specielt 
kommunerne, men også andre 
opholdssteder.

Når vi står og kigger udefra 
på kommunerne, virker det 
som om, de er på vej tilbage til 
de store centralinstitutioner, 
der nogle steder var mindre 
landsbyer.

Vi tror i inklusionens navn 
ikke på, at det er vejen frem. 
Vores unge er inden for social-
psykiatrien, og det er deres helt 
store mål i livet at være som alle 
andre normale unge. Den mulig-
hed mener vi ikke, man tilbyder 
dem på store institutioner.

Mange af vores unge vil blive 
påvirket af en stor institution 
på samme måde som en større 
procentdel bliver påvirket af at 

være i fængsel. Det er svært at 
opretholde normen, når man 
kommer længere og længere 
væk fra normen. Så kan det 
godt være, at man har et særligt 
tilrettelagt job uden for områ-
det. Men alle andre aktiviteter 
foregår i disse omgivelser.

På Friheden vil vi gerne være 
så tæt på normen, som det er 
muligt. Det betyder fx, at vi ikke 
får leveret varerne. Al handel 
foregår i de lokale butikker. Og 
når de unge skal deltage i fritids-
aktiviteter i fx svømmehallen, 
motionscenteret eller andre 
klubber, bliver det på lige fod 
med hr. og fru. Danmark. Vi kan 
ikke oprette hold specielt for os.

Det er en udfordring i star-
ten, for vores beboere har ofte 
været ekskluderet gennem store 
dele af deres skoletid og tvinges 
nu til at blive inkluderet. Det 
sværeste er ofte at få den unge 
til at inkludere sig selv.

Når jeg så henvender mig til 
kommunerne og fortæller om 
dette, så er mange ofte enige 
med os i, at det er vejen frem.

Jeg kan bare ikke levere til 
den pris, de store steder kan. Vi 
har åbent med personale 24-7, 

365 dage om året. Det koster, 
for der er kun de samme fem 
pladser at fordele prisen på.

Skal de små steder så lukke 
i økonomiens navn? Det håber 
vi ikke, for vi kan tilbyde noget 
andet: De unge er ofte kortere 
tid på vores opholdssted, da det 
bliver meget intensivt, og de 

fra dag et bliver en del af den 
normale verden.

Unge opholder sig på Frihe-
den mellem halvandet og tre 
år. Når de flytter, er det til egen 
lejlighed og med et netværk 
omkring sig. De er i gang med 
uddannelse eller kommet i 
job.  n

 LÆSERBREV

Arbejder du inden for særlige – mindre – arbejdsområder, har du 
 mulighed for at blive medlem af et fagligt netværk.

Netværkene har som hovedmål at udvikle faglighed og fagets 
kvalitet på disse særlige socialpædagogiske arbejdsområder.

Tilmeld dig på www.sl.dk/netværk

Socialpædagogernes 
faglige netværk
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Af Inge Bryderup

Kortlægninger er en beteg-
nelse for store, ofte lands-
dækkende studier, der er 

karakteriserede ved at være sy-
stematiske og grundige under-
søgelser af alle sider af et be-

stemt område eller fænomen.
Ankestyrelsen har for nylig offentliggjort en 

såkaldt kortlægning af plejefamilieområdet, her-
under både samarbejdet med kommunerne og 
en undersøgelse af plejefamiliers karakteristika. 
Det er et område i vækst – de seneste tal siger, at 
57 pct. af anbragte børn er i familiepleje – og sam-
tidig er det et område, der i Danmark er mangel-
fuldt forskningsmæssigt belyst. Så jeg gik straks 
ind på Ankestyrelsens hjemmeside for at blive klo-
gere på dette vigtige område.

Her hedder det i pressemeddelelsens første lin-
jer: ‘Langt de fleste plejefamilier er godt tilfredse 
med samarbejdet med kommunen. Det viser en 
ny stor undersøgelse fra Ankestyrelsen’. 

Går man ind i rapporterne, viser det sig dog, at 
en ret stor andel af både kommuner og plejefami-
lier anser samarbejdet for utilfredsstillende. 

Både dette resultat og de beskrevne karakteri-
stika på plejefamilierne (uddannelse, beskæftigel-
sesgrad, anciennitet mv.) er baseret på en under-
søgelse, hvor i alt 374 plejefamilier har besvaret et 
spørgeskema. Undersøgelsens resultater baserer 
sig dermed på svar fra ca. seks pct. af samtlige 
plejefamilier. Og der skal på denne baggrund ikke 
meget matematikkundskab til for at sætte spørgs-
målstegn ved pålideligheden af disse resultater.

Dette er ikke det eneste eksempel på falske va-
rebetegnelser. For et par år siden offentliggjorde 
Undervisningsministeriet en undersøgelse fore-

Kortlægninger 
– falske varebetegnelser?

taget af Rambøll med titlen: ‘Kortlægning af un-
dervisning på døgninstitutioner, opholdssteder og 
dagbehandlingstilbud’. Denne såkaldte kortlæg-
ning omhandler forholdene på 50 ud af i alt ca. 
350 institutioner. Og der var store vanskeligheder 
med af få 50 institutioner til at deltage, hvilket var 
Rambølls ønske. 

En første runde blandt 75 udvalgte institu-
tioner resulterede ikke i, at man kunne få 50 
institutioner til at deltage, og man måtte prøve 
igen. Her er således tale om en undersøgelse på 
en syvendedel af institutionerne (14 pct.) og en 
ukendt, men meget lav svarprocent, hvor mindst 
en tredjedel af de 75 institutioner har sagt nej til 
at deltage i den første runde.

Der er i sig selv ikke noget galt med at lave 
begrænsede undersøgelser, og man kan også 
komme i situationer, hvor man får en lav 
svarprocent. Men at kalde det for kortlæg-
ninger er misvisende. Desuden bør man 
gøre sig overvejelser over, om og hvor 
langt man kan generalisere sådanne 
resultater – for slet ikke at tale om 
formidlingen af disse. 

Havde jeg foretaget sådanne 
undersøgelser og almengjort re-
sultaterne, ville jeg kunne ankla-
ges for videnskabelig uredelighed. 
Havde jeg formidlet resultaterne 
så ensidigt og tendentiøst, ville 
kollegaer kunne beskylde mig for 
at være ude i et politisk ærinde. 
Og meget værre kan det ikke gå 
for en forsker.  n

Inge Bryderup er professor ved 
Institut for Sociologi og Socialt 
Arbejde på Aalborg Universitet.

?
• Hvad synes du om den konklu-

sion, Ankestyrelsen præsente-
rede på sin undersøgelse?

• Hvordan er dine erfaringer 
med undersøgelser, evalu-
eringer osv. på netop dit ar-
bejdsfelt?

• Hvad er det mest presserende 
at få reelt undersøgt og kort-
lagt, som du ser det?

Deltag i debatten på 
socialpaedagogen.dk/prik




