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Tidlig indsats

SOCIALE YDELSER
SMØRES TYNDERE UD
Stadig flere borgere får brug for social støtte.
Men pengene følger ikke med – så ikke alle
får den støtte, de har behov for
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#socialpædagog
Jeg hedder Diana Diemer, og jeg arbejder som
§ 85-bostøtte i Guldborgsund Kommune. Jeg synes,
det er meget vigtigt, at man som socialpædagog
anerkender den enkelte borgers livskvalitet og ikke
pådutter en borger sin egen opfattelse af, hvad der
er livskvalitet.
Fx har jeg oplevet at blive visiteret til at motivere
en borger til at spise sundere og motionere regelmæssigt, men borgeren ønskede ikke hjælp til at
ændre sin livsstil. ’Jeg har det godt med at spise
og leve, som jeg gør,’ lød reaktionen. Det kan også
være borgernes seksualitet, hvor vi ikke skal være
fordømmende over for, at de fx har mange forskellige partnere.
Jeg elsker musik og synger ofte sammen med
borgerne. Vi synger mange sange af Kim Larsen,
og Kandis er også populær. Musikken bliver et
fælles tredje, som jeg bruger til at opbygge en
relation. Og når vi har en gensidig respekt, kan
jeg begynde at motivere borgeren til at skabe
en forandring i sit liv.

22

TEMA

16

Der vil altid være borgere,
der ikke trives med gruppe
indsatser. Og jeg kan godt
frygte, at kommunen med tiden
udvander den individuelle
støtte og derfor taber
nogle mennesker i systemet.
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Også små skader
anerkendes

Sociale indsatser strækkes
Stadig flere danskere får
brug for social støtte.
Men pengene følger ikke
med – så støtten smøres
ud i et tyndere lag end
tidligere. Det betyder, at
ikke alle borgere får den
støtte, de har behov for
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OPLAGSKONTROL

Konsulentbrug i søgelyset
Ankestyrelsen kortlægger kommuners
praksis med at bruge resultatlønnede
konsulenter til at finde besparelser

og bostøtte i Aabenraa Kommune
Ny film

BRÆNDER FOR
UNGE MED AUTISME

PORTRÆT

I den franske film 'De særlige'
arbejder Malik og Bruno med
unge mennesker med adfærds
vanskeligheder, som staten
har givet op over for.

FOTO: SOFIA BUSK
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Vigtig dagsorden
Familieplejer Gitte Jensen håber på bedre
vilkår for både plejebørn og plejefamilier,
efter at regeringen har sat udsatte børn
på dagsordenen
2020 FEBRUA R #2
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Tidlig indsats
Barnets tarv er
altid det helt centrale på Glostrup
Observationshjem.
Her er socialpædagoger med til at
udrede børn, som
er fjernet akut fra
hjemmet pga. massivt omsorgssvigt

FOTO: KASPER LØFTGAARD

Magasinet er 100% fri
for skadelige/hormonforstyrrende kemikalier
og er certificeret efter
verdens strengeste
miljøcertificering.
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Mai-Britt Gade, socialpædagog i pædagogisk vejledning
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Med en lovændring er det nu blevet
lettere at få anerkendt arbejdsskader

FOTO: LINE FALCK
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Sort kapitel undersøges
Nu skal det kortlægges, om børn,
unge og voksne blev udsat for
svigt og overgreb under sær- og
åndssvageforsorgens institutioner

14

7 ting du skal vide
Bliv klogere på de nye regler om
magtanvendelse

24

Dilemma
Er det en socialpædagogisk opgave
at hjælpe en borger med at skabe
kontakt til en sexarbejder?

34

Springet
Efter mange år som leder har
Mads Bo Sørensen genfundet sin
faglige motivation som selvstændig
pædagogisk konsulent
3

aftryk

1,2 mio. kr.

om måneden udbetaler Socialpædagogerne i lønsikring
til medlemmerne. Det svarer til ca. 14 mio. kr. om året.

Det handler om et andet syn på anbringelser.
I stedet for at se det som den allersidste udvej,
når alt andet er prøvet, kan en anbringelse
i nogle tilfælde virke forebyggende, fx under
et forløb, hvor man arbejder intensivt med
både barnet og forældrene parallelt.

504

børn og unge mellem 10 og 18 år har frem til november sidste år fået
deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, der blev oprettet
1. januar 2019. 26 af sagerne er blevet indbragt for Ankestyrelsen
– i ni af sagerne fandt styrelsen fejl,
skriver fagbladet Socialrådgiveren.

PODCAST
PENSION
Kommer du til skade på dit arbejde, er
SOCIALPÆDAGOGIK
det fra årsskiftet blevet lettere at få arI HØREBØFFERNE
bejdsskaden anerkendt. 1. januar trådte
en lovændring i kraft, som betyder, at
Hent to podcast produceret af
selv skader, der ikke medfører behov for
Socialpædagogerne.
’Melanie og angsten’ – og
behandling, fremover også er omfattet
’Er evidens altid det bedste?’.
af arbejdsulykkesbegrebet. Med andre
ord skader, som ikke giver varige men, og
Søg på Socialpædagogerne i din
som anskues som ’bagatelagtige skader’.
foretrukne podcast-app.
– Det giver vores medlemmer en større
sikkerhed, at de nu ved, at selv mindre skader
bliver anerkendt. For hvad der måske kan se ud
som en bagatel i dag, kan jo med tiden udvikle sig til at
blive en større belastning. Og i så fald kan det jo være helt afgørende for sagsforløbet, at en arbejdsskade er anerkendt fra
start, siger forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Marie
Pensionskassen PKA har i 2019 opnået det største investeringsresulSonne.
tat nogensinde og sikrer dermed en stabil udvikling i socialpædagogers
Det er bl.a. Socialpædagogerne, der har presset på for at få
pensionsopsparinger. PKA, som ud over socialpædagoger også har bl.a.
ændret loven, fordi der siden 2013 er sket et markant fald i antallet af anerkendte arbejdsskader. En dom i Højesteret i 2013
socialrådgivere, fysioterapeuter og sygeplejersker som medlemmer,
betød nemlig, at praksis blev strammet, så såkaldte ’mindre
skabte i 2019 et afkast på 32,5 mia. kr.
og forbigående’ skader ikke længere blev anerkendt.
PKA har investeringer i en række vindmølleparker og solcelleparker og
– Socialpædagogerne kan være stolte over denne
nærmer sig det mål, man satte for nogle år siden om, at 10 pct. af invelovændring, for det er et resultat af et tværfagligt
steringerne skal foretages i klimarelaterede projekter.
samarbejde mellem os og seks andre fagforbund.
Det grønne fokus har kunnet betale sig både for klimaet og medlemVores argumenter for en lovændring er blevet hørt og bragt
mers pensionsopsparinger, fortæller administrerende direktør i PKA
ind i den tidligere regerings program, siger Marie Sonne.
Peter Damgaard Jensen.
De nye regler gælder for ulykker, som sker efter 1. januar
PKA toppede i 2019 Verdensnaturfondens liste over de danske pensionskassers klimafokus. Det er femte år i træk, at PKA ligger helt i front i
2020, og altså ikke med tilbagevirkende kraft.
WWF’s klimakåring.

Rekordstort afkast
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K O M M E N TA R

2020 SKAL BLIVE DE
UDSATTE BØRNS ÅR
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A STATSMINISTEREN i sin nytårstale talte både
længe og levende om udsatte børn, blev det
startskuddet til en helt ny politisk dagsorden på
anbringelsesområdet. Og ærligt talt: Stort hurra for det.
Det var sørme også på tide.
Hendes ord var ikke bare en skåltale, for kort efter lancerede regeringen et par udspil på området i en ny Barnets
Lov. Heldigvis er Socialpædagogerne på radaren her, og
jeg har ærligt talt ikke tal på, hvor mange gange jeg er blevet interviewet om vores politik og holdninger på området.
Men skulle jeg sammenfatte dem, så er vores budskaber her:
• Godt med fokus på, at anbringelse ikke nødvendigvis
skal være den allersidste løsning.
• En anbringelse kan være det mest forebyggende for
nogle børn.
• Barnets stemme er helt afgørende.

Verne Pedersen, forbundsnæstformand i Socialpædagogerne
KO M M U N A L P R A K S I S

Konsulentbrug i søgelyset
I december 2019 kommer det frem, at mindst 19 af landets kommuner
har fået resultatlønnede konsulenter til at finde billigere støttetilbud til
borgere med handicap eller psykisk sygdom. ’Grotesk og rystende – det
handler jo om menneskers livskvalitet,’ lyder det fra Benny Andersen, forbundsformand i Socialpædagogerne.
FOTO: PKA.DK

LETTERE
AT FÅ ANERKENDT
ARBEJDSSKADER

HØRT

’Arbejdet er i gang.
Og vi skal skubbe
på for at sikre, at
år 2020 bliver et
vendepunkt for de
udsatte børn.’

Næste store skridt er at
få kastet politisk lys på, at
kvaliteten i anbringelsestilbuddene skal op. Det er
helt afgørende, at der er
den nødvendige faglighed,
og at der er nok uddannet
personale på døgninstitutioner og opholdssteder.
Og det er afgørende, at familieplejere klædes på til opgaven, har de nødvendige faglige forudsætninger – og ikke
mindst ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.
Men arbejdet er i gang. Og vi skal skubbe på for at sikre, at år 2020 bliver et vendepunkt for de udsatte børn.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) beder Ankestyrelsen om
at se på, om kommunernes praksis er lovlig. En praksis, hun kalder både
stærkt bekymrende, aggressiv og grov.

Ankestyrelsen indleder kort før jul en tilsynssag rettet mod i første omgang 26 kommuner, der har samarbejdet med to specifikke konsulenthuse
på social- og handicapområdet.

Astrid Krag (S) kaldes i samråd om sagen 23. januar. På samrådet lyder
meldingen fra social- og indenrigsministeren bl.a., at hensynet til økonomi
aldrig må stå over den enkelte borgers behov.

’Tak for klar og kontant tale fra et enigt socialudvalg. Nu afventer vi så en
undersøgelse fra Ankestyrelsen, der skal kortlægge kommunernes praksis,’
skriver forbundsformand Benny Andersen på sin Facebook-side 24. januar.
Socialpædagogen
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Benny Andersen
FOTO: RICKY JOHN MOLLOY

§

ARBEJDSMILJØ

forbundsformand Socialpædagogerne
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SPAR 50% PÅ ET KURSUS

indtryk
APP

BOG

Folketinget har vedtaget nye regler for magtanvendelse.
De trådte i kraft 1. januar 2020.

Fortællinger om fortidens udsatte

Kender du de nye regler om brug af magt?

FOTO: SUNDHED.DK

I bogen ’Fattigsteder’ tager Preben Brandt os
150 år tilbage i tiden – og fortæller om de allerfattigste i Danmark. Pjalteproletariatet, de forarmede, de foragtede og oversete. Mennesker, som
livet var hårdt ved, og som boede på fattiggårde,
i byernes kældre eller under åben himmel. Det er
ni fortællinger om, hvordan samfundets udstødte
levede i sidste halvdel af 1800-tallet fortalt af den
tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Vi afholder 1/2 temadage om de nye regler om magtanvendelse.
Vi gennemgår reglerne om magtanvendelse og bringer de nye
regler i spil - i jeres daglige praksis. Hos S.T.O.P. arbejder vi altid
forebyggende og derfor berører vi også disse emner:

Vi er ved at uddanne flere undervisere som
bliver uddannet via sidemandsoplæring og
derfor tilbyder vi denne halve temadag
til under halv pris, kontakt os på
+45 7199 3775 eller post@s-t-o-p.nu
- for at høre mere.

Hjælp
til ofre for
identitetstyveri

Onlinesvindel. Falske kærester og venner. Eller telefonfusk. Det
er noget af det, unge med særlige behov oplever, hvis de bliver udsat for identitetstyveri. Et nyt læringsbrætspil, ’Stop identitetstyven’,
hjælper nu unge med at forebygge, at de udsættes for identitets
tyveri. Spillet er støttet af Offerfonden under Civilstyrelsen og
er udviklet af et team af medarbejdere fra Ligeværds-skoler og
uddannelsessteder i samarbejde med Copenhagen Game Lab.
Læs mere om spillet på ligevaerd.dk

To franske ildsjæle

I filmen ’De særlige’ møder vi to særlige mænd,
Se den på
som er ret forskellige. Bruno er midaldrende, single og
vimeo.com/385435687
jøde, Malik er en muslimsk familiefar. De to mænd har
dog én ting til fælles. De brænder for at hjælpe unge med
autisme. Og der er tale om de mest vanskelige sager. De unge
mennesker med adfærdsvanskeligheder, som staten giver op over for,
sendes nemlig af sted til Bruno og Malik, som på alternativ vis under
viser og støtter både de unge samt deres familier.
FOTO: LIGEVAERD.DK

BRÆTSPIL

FOTO: KINO.DK

Har du styr
på feriereglerne?

Personale
Tryghed

rådgivning
udvikling

Normalpris 9.995 kr. - nu 4.995 kr. + moms

FILM

Hver femte henvendelse til egen læge handler om smerter
i muskler og led. Men i mange tilfælde kan du faktisk selv
træne smerterne mindre – eller helt væk. Og har du
ondt i nakke, skulder, ryg, hofte eller knæ, er der
nu hjælp at hente i en ny gratis app, Træn
SmertenVæk. Appen er udviklet af sundhed.
dk i samarbejde med Region Midtjylland,
Region Nordjylland og Læge- og PatientEllers er der nu hjælp at hente i en
håndbogen og kan hentes til android eller
kort animationsfilm, som forklarer de
iPhone. Når du har svaret på spørgsmål
vigtigste elementer i de nye ferieregler.
Det er Forhandlingsfællesskabet,
om smerternes art, får du et træningsproKL og Danske Regioner, der har
gram tilpasset netop dine udfordringer.
udviklet filmen.

Skærmning
her og nu

• Konflikthåndtering med konflikttrekantenTM
(Et værktøj til deeskalering )
• Forråelse
• Defusing

’Fattigsteder. Ni fortællinger fra de understes danmarkshistorie’
af Preben Brandt. Forlaget Vandkunsten, 220 kr.

TRÆN SMERTEN VÆK

uddannelse
kursus

Ud over kurser, så kan S.T.O.P. også hjælpe jer med:
•
•
•
•

at skabe tryghed her og nu - med vores tryghedsmedarbejdere
social- og specialpædagogisk støtte til botilbud, opholdssteder og plejecentre
bostøtte - alene eller sammen med jer
supervision og teamcoaching

Michael Neigaard
Michael Neigaard er grundlægger af S.T.O.P. og han har i over 20 år arbejdet
ude på gulvet, hos borgere med særlig svære problematikker.
De oplevelser og de erfaringer det har givet, er grundlaget for S.T.O.P.
Formålet med S.T.O.P., er at hjælpe personale på social- og
sundhedsområdet til en sikker og tryg arbejdsplads, så de kan give
borgerne den støtte og omsorg de har brug for.

Tryghedsmedarbejdere · social- og specialpædagogisk støtte · supervision · coaching

UDREDNING

Sort kapitel i danmarkshistorien undersøges
Regeringen har besluttet, at Danmarks Forsorgsmuseum skal stå
for en udredning, der skal afdække de svigt og overgreb, som børn,
unge og voksne kan have været udsat for under sær- og åndssvageforsorgens institutioner i perioden 1933-1980. Formålet er at afdække,
om staten svigtede sit ansvar. Udredningen tager afsæt i arkivstudier,
interview med tidligere anbragte, pårørende og ansatte samt eksisterende forskning – og løber frem til august 2021.

www.s-t-o-p.nu
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Landsdækkende service: Tlf. 7199 3775 • post@s-t-o-p.nu

ENDELIG
KOM DE PÅ
DAGSORDENEN

Jeg tror, vi har et
momentum lige nu.
En chance, vi skal gribe.
Gitte Jensen, familieplejer

TE KST
MARIA RØRBÆK

FOTO
SOFIA BUSK

Yes, nu er den der. Sådan lyder
reaktionen fra familieplejer
Gitte Jensen på, at regeringen i
den grad har sat udsatte børn på
dagsordenen. Hun tror på bedre
vilkår for plejefamilier og plejebørn – og har selv fået mod på
at skabe endnu mere synlighed
8
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n januar morgen gik Gitte Jensens plejebarn i
skole med ordene: ’Kig på dit skrivebord. Der
ligger noget til dig.’
Inde på kontoret fandt Gitte Jensen et håndskrevet
ark med hjerter, glimmer og stor barneskrift:
’Er glad for at bo hos dig. Elsker dig,’ stod der bl.a.
Tidligere ville hun være gået stille med en sådan
oplevelse. Men denne gang valgte hun at dele den ved
at lægge et billede af brevet på Facebook i anonymiseret form. Og så kan det ellers nok være, at reaktionerne tikkede ind.
– Jeg fik så meget ros og anerkendelse. Bl.a. fra venner og bekendte, der skrev sådan noget som: ’Det er
fandeme sejt det, du gør!’
Et fag i vælten
Som familieplejer har 59-årige Gitte Jensen ellers ofte
følt, at hendes arbejde var lidt usynligt, og at hun og
kollegerne ikke fik nok anerkendelse. Men med statsministerens nytårstale og efterfølgende udmeldinger
om at ville forbedre forholdene for udsatte børn er
det blevet anderledes.
9

Aktiv i Socialpædagogerne
– Mit fag er virkelig kommet i vælten. Det er blevet
noget, man taler om i medierne, og det ligefrem syder
på Facebook. Og jeg tror, at mange familieplejere ligesom jeg selv har tænkt, at yes! Nu er den der. Nu er vi
på bølgen, hvor vi er synlige, og så skal vi sørge for at
blive endnu mere synlige, siger hun.
En følelse, der giver mod på at stå frem og fortælle,
hvordan man som familieplejer er med til at gøre en
forskel.
– Jeg har fx også lagt mærke til, at mange af de kolleger, der ellers har været stille, pludselig er blevet
meget aktive i Facebook-debatter på profiler for Mette
(Frederiksen, red.) og Astrid (Krag, red.).
Vigtigt med tryghed
Gitte Jensen har som formand for forbundets landsudvalg for familieplejere længe arbejdet for bedre vilkår for plejefamilierne. Men nu har hun en forhåbning
om, at der rent faktisk kommer til at ske noget.
Det bygger hun bl.a. på, at de foreløbige forslag fra
regeringen lægger op til, at man skal lytte markant
mere til anbragte børns egne ønsker, så de fx får bedre
muligheder for at sige nej til samvær med forældre.
Og at der skal sikres tidligere og bedre anbringelser
samt bedre efterværn.
– Det virker i hvert fald, som om vi har en regering,
der vil de udsatte børn noget godt. Og hvis det skal
lykkes at give plejebørnene bedre vilkår, tænker jeg
også, at plejefamilierne – inklusive netværksplejefamilierne – skal have bedre vilkår. Man skal selv have
tryghed for at kunne give tryghed, siger hun.
Drevet af retfærdighedssans
Behovet for tryghed og ordentlige vilkår i opvæksten
er på mange måder også det, der driver Gitte Jensen
som familieplejer. Som barn oplevede hun ofte selv at
føle sig magtesløs, når hun blev urimeligt behandlet
af sin psykisk syge mor. Og er der noget, der kan gøre
Gitte Jensen gal, så er det oplevelsen af uretfærdighed.
– Jeg kan slet ikke have det! Og så er det lige meget, om det drejer sig om et barn, der bliver drillet i
skolen, eller om de urimelige forhold, vi plejefamilier
ofte bliver udsat for. Uretfærdighed giver mig altid en
lyst til at gøre noget. At handle og prøve at lave det
om, siger hun.
Det var retfærdighedssansen, der for 20 år siden motiverede hende til at blive familieplejer. Og det er retfærdighedssansen, der i dag driver hende til at yde en stor,
frivillig indsats for at forbedre plejefamiliernes forhold.
10

Skilsmisse
For halvandet år siden blev
Gitte Jensen skilt fra sin
mand efter 27 års ægteskab.
– Det er en virkelig svær
beslutning, når man ved, at
den kommer til at påvirke
fire børn. Men jeg synes, vi
har gjort det på en ordentlig
måde, siger hun.

Så fik jeg den tanke, at hvis jeg ikke
kan gøre noget for 20 børn, så
kan jeg måske gøre noget for to.
Gitte Jensen, familieplejer

Men det var også retfærdighedssansen, der for halvandet år siden gjorde det ekstra svært at tage beslutningen om at blive skilt med fire børn i pleje.
– En skilsmisse går jo altid ud over børnene, så
det er ikke fair. Men det kan være nødvendigt. Vi var
simpelthen vokset fra hinanden. Der var ikke mere
kærlighed tilbage, siger hun.
I dag bor to af plejebørnene hos hende, mens de to
andre bor hos eksmanden.
Fra SFO til familieplejer
Før hun tog hul på de foreløbig 20 år som familieplejer, arbejdede Gitte Jensen bl.a. som SFO-pædagog i
et socialt belastet kvarter.
– Jeg har den grundholdning, at alle børn har ret til
en god barndom. Men jeg kunne bare se, at det ikke
2020 FEBRUA R #2
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var tilfældet. Vi havde børn, der så helt forhutlede
og forpjuskede ud og fx kom i skole i en tynd jakke
på en isnende vinterdag, hvor vi andre gik og klapperfrøs i store vinterfrakker. Nogle af dem fortalte
om druk og vold i hjemmet, og når vi skrev underretninger om det, så skete der bare ingenting.
Hun husker tydeligt, hvor frustrerende det var at
se på.
– Så fik jeg den tanke, at hvis jeg ikke kan gøre noget
for 20 børn, så kan jeg måske gøre noget for to. Og efter en afstikker som bl.a. AKT-pædagog (Adfærd, Kontakt, Trivsel, red.) blev jeg i første omgang aflaster og
hurtigt derefter familieplejer, fortæller hun.
Gitte Jensens daværende mand blev også familieplejer, og sammen har de to i alt haft seks plejebørn
– de fleste i meget lange forløb.
– Jeg er stolt af mit arbejde. Det er jeg! Der er ikke
noget, der kan måle sig med, at mit plejebarn lægger
armene om mig og siger: ’Jeg er så glad for at være
hos dig. Uden dig havde jeg fået et helt andet liv.’
Barsk barndom
Som barn fik Gitte Jensen også selv en svær start
på livet.
– Når jeg er ude til konferencer, hvor tidligere
anbragte fortæller om deres forældre, har jeg nogle
Socialpædagogen
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gange tænkt: ’Nå ja, det er jo min mor, hun beskriver. Sådan var det også for mig.’
Hendes mor var psykisk syg og pillemisbruger,
og Gitte Jensen husker det som, at hun altid bare
lå i sin seng.
– Jeg blev den lille husmor derhjemme, men det
var altid galt, hvad jeg gjorde. Og hvis vi fx havde
en aftale om, at jeg skulle komme hjem klokken
otte, fik jeg skældud, hvis jeg kom et kvarter i otte:
’Du skulle jo have været hjemme klokken halv
otte,’ sagde min mor.
Gitte Jensen husker en dag, hvor hun havde lavet
en klar aftale med sin mor: Først skulle hun gøre
rent, og så måtte hun gå i byen.
– Men da jeg efter rengøringen stod med tøjet på
og skulle til at gå, så min mor bare på mig. ’Hvor
skal du hen? Du har da ikke fået lov til at gå ud.’
Og da jeg prøvede at forklare om vores aftale, blev
min stedfar så vred, at han bankede mig: ’Jeg skulle
i hvert fald ikke stå der og lyve.’ På den måde blev
jeg igen og igen uretfærdigt behandlet, men på det
tidspunkt havde jeg svært ved at sige fra. Jeg følte
mig bare magtesløs. Måske er det derfor, at jeg i
dag er meget følsom over for uretfærdighed.
Lærte at sige fra
I dag har Gitte Jensen svært ved at forklare, hvordan hun ændrede sig fra at være en lidt vag pige,
der ikke kunne sige fra over for sin mor, til at være
en stærk kvinde, der engagerede sig i fagbevægelsen. Først i Kvindeligt Arbejderforbund. Så som
tillidsrepræsentant i BUPL. Og nu som aktiv i
Socialpædagogerne.
Men det havde i hvert fald noget at gøre med, at
hun fik lagt afstand til sin mor.
– For mig var det stort, da jeg som 18-årig flyttede hjemmefra og fik min egen, lille fine lejlighed.
Her kunne jeg endelig være mig selv, og jeg fik ikke
længere hele tiden at vide, at jeg var forkert, siger
hun.
Men det har også betydet rigtig meget for Gitte
Jensen, at hun gennem hele sin opvækst havde
Olga.
– Olga var min mormors moster. Hun bakkede
mig altid op, og jeg kom meget i hendes hjem. Det
var ikke Olga, der lærte mig at sige fra og kæmpe
imod uretfærdighed, men det var Olga, der gav mig
omsorg. Det fik stor betydning for, at jeg alligevel fik et selvværd. Og at jeg kunne blive møn-

Gitte Jensen yder en
stor, frivillig indsats i
Socialpædagogerne,
hvor hun både er aktiv
lokalt og på landsplan.
Hun er formand
for Landsudvalget for
familieplejere, der har
til opgave at kvalificere
Socialpædagogernes
arbejde for familieplejere – bl.a. gennem
regelmæssige møder
med forbundsnæstformand Verne Pedersen
og ved at planlægge
den årlige Landskonference for familieplejere.
Hun er endvidere
aktiv i Socialpædagogerne Midtsjælland,
hvor hun både sidder i
kredsbestyrelsen og i
det lokale familieplejeudvalg. Her er hun med
til at arrangere lokale
aktiviteter for familieplejere, ligesom hun
sammen med kredsformanden har været talerør for familieplejerne
i sager om besparelser
og forringelser.
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Livserfaring
Som barn blev Gitte Jensen selv
uretfærdigt behandlet. Den erfaring
har hun taget med sig – og bekæmper
nu som voksen selv uretfærdighed.

sterbryder og give mine egne børn og plejebørn en
helt anden opvækst end den, jeg selv fik.
Høj faglighed
Som familieplejer trækker Gitte Jensen ikke kun på
egne erfaringer – men også på sin socialpædagogiske
værktøjskasse, fortæller hun.
– Det handler meget om at forstå børnene og deres
handlemåde – og se bag om handlingerne, så man fx
ikke bliver vred og skælder ud, men forstår, hvad der

Når det gælder os plejefamilier,
håber jeg både på mere tryghed i
ansættelsen og højere faglighed.
Gitte Jensen, familieplejer

Variation
Før hun tog pædagoguddannelsen, arbejdede
Gitte Jensen bl.a.
på Nummer
oplysningen.
– Folk ringede
om de mærkeligste ting. Fx for
at få en opskrift
på en sauce,
fortæller hun.

ligger bag. Og så man hele tiden reflekterer over, hvad
man selv gør – og om man måske kan gøre noget bedre.
Indlæring er et godt eksempel på, hvor Gitte Jensen
bruger socialpædagogik, og hun vægter plejebørnenes
skolegang meget højt.
– Mit ene plejebarn har svært ved tallene, og jeg
ved, at det kan hjælpe indlæringen, når kroppen er
med. Derfor har jeg lamineret nogle tal, som vi lægger
ud på gulvet, så barnet kan hoppe eller hinke fra det
ene tal til det andet, og det har givet bonus. På den og
mange andre måder prøver jeg at give plejebørnene
faglig selvtillid, siger hun.

Den selvtillid oplevede Gitte Jensen sjældent selv
som barn, hvor hun altid fik at vide, at hun ikke duede
til noget.
– Fx sagde min mor tit, at jeg i hvert fald ikke kunne
tage en uddannelse. Så da jeg i en ret høj alder begyndte på pædagogseminariet, ville jeg slet ikke fortælle det til min mor. For jeg vidste, at hun bare ville
pille mig ned. I det hele taget har jeg i lange perioder
af mit liv været nødt til ikke at se min mor. Jeg klarede mig bedre uden at have kontakt.
For 18 år siden døde Gitte Jensens mor.
– Og efter hendes død er jeg begyndt at se anderledes
på hende. Engang var jeg meget vred, men nu kan jeg se,
at hun var en stakkel. Hun var psykisk syg, men hun fik
ikke den hjælp, hun havde behov for. Og på den måde
var det også hende, der blev uretfærdigt behandlet.
Tror på bedre vilkår
Som formand for landsudvalget er Gitte Jensen i dialog med mange familieplejere, som føler, de har dårlige vilkår. Og selvom hun selv har et godt samarbejde
med den kommune, der har børn anbragt hos hende,
så mærker hun utilfredsheden på andre familieplejeres vegne.
– Jeg synes, det er så forkert, at der ikke er ordnede
vilkår for os plejefamilier, og at kommunerne bare kan

skalte og valte og sætte plejefamilien ned i løn – eller
vederlag, som det hedder – uden nogen overenskomst
til at beskytte os. Og jeg synes, det er groft, at pleje
familierne langtfra altid får den supervision og anden
faglige støtte, som der er behov for, siger hun.
I de næste måneder vil Gitte Jensen gøre sit for, at
plejefamilierne bliver på dagsordenen. Blandt andet
ved fortsat at være aktiv på sociale medier og fortælle
om arbejdet i det omfang, hun kan – uden at bryde
tavshedspligten.
For de aktuelle politiske udmeldinger får hende til
at tro og håbe på konkrete forbedringer.
– Jeg tror, vi har et momentum lige nu. En chance,
vi skal gribe. Når det gælder os plejefamilier, håber jeg
både på mere tryghed i ansættelsen og højere faglighed. Jeg ser mange kolleger, der gør et aldeles glimrende stykke arbejde uden at være socialpædagoger.
Men jeg siger gerne, at man skal have en høj faglighed.
Og at den faglighed fx også kan opnås gennem kurser,
efteruddannelse og supervision.

KONFRONT

– træn mestringsstrategier gennem
virtuel eksponering
Konfront er skabt for at styrke den tidlige pædagogiske indsats
og for at øge den mentale trivsel.
• Konfront er en digital platform, der kombine
er virtual reality og den velkendte kognitive
adfærdsterapi.
• Konfront er en konkret samtalefaciliterende
metoder, der understøtter og optimerer
fagpersonernes indsats.
• Konfront muliggør at man kan eksponeres for
utrygge situationer i fysisk trygge rammer.
• Konfront er udviklet, så platformen er let at
bruge, og den kan lynhurtigt integreres
i den pædagogiske hverdag og arbejdsgang.
Læs mere om Konfront på www.konfront.io – eller kontakt os på 2014 2916 eller info@konfront.io
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7 TING

Særlige døråbnere

du skal vide om de nye
regler om magtanvendelse

1. januar 2020 trådte
de nye regler om magt
anvendelse for voksne
med nedsat funktionsevne i kraft. Her er syv
centrale punkter, som
du skal kende til, hvis du
arbejder med voksne
med betydelig og varigt
nedsat funktionsevne

TEKST M ALENE DREY ER

1

Afværgehjælp

Reglen betyder, at personalet
kortvarigt kan fastholde eller
føre en person væk fra en situation, når det er nødvendigt
for at afværge, at vedkommende forårsager væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre
værdier af betydelig økonomisk værdi eller affektions
værdi. Det gælder både borgerens egne og andres ting.

14

Stofseler

2

Fastholdelse mv.

Personalet kan fastholde,
tilbageholde eller føre en person tilbage til sin bolig eller
til et andet opholdsrum, når
personen er til fare for sig selv
eller andre.

3

Kortvarig
fastholdelse i
personlig hygiejnesituationer
Personalet kan træffe beslutning om kortvarigt at fastholde borgeren i situationer omkring personlig hygiejne, hvis
det er nødvendigt for at sikre
personens omsorg, sikkerhed
og værdighed.

Særlige døråbnere kan
bruges, når det er absolut
nødvendigt for at afværge,
at en borger udsætter sig
selv eller andre for risikoen
for at komme væsentligt til
skade. Der må ikke bruges
egentlige aflåsningssystemer.
Alle, der ikke kan betjene de
særlige døråbnere, skal have
den nødvendige hjælp til det,
medmindre der er tale om en
borger, hvor myndigheden har
truffet beslutning om tilbageholdelse i boligen. Særlige
døråbnere kan kun bruges,
når kommunen har givet tilladelse til det.

5

6

For at beskytte borgeren mod
fald kan man bruge bløde
stofseler til at spænde borgeren fast til kørestolen, sengen,
toilettet osv. Fastspænding
må kun bruges, når der er
nærliggende risiko for, at
borgeren udsætter sig selv for
væsentlig personskade som
fx brækkede lemmer eller
kraniebrud. Fastspænding må
ikke bruges for at begrænse
en borgers mobilitet, når
personen fx er utryg eller
aggressiv. Stofseler kan kun
bruges, når kommunen har
givet tilladelse til det.
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BILLETTER
Priser 2020
BILLETTER
1‐dagsbillet:............................... 575 kr.

1‐dagsbillet
Priser
2020 ledsager: ................ 500 kr.
2‐partoutbillet:
........................... 850
1‐dagsbillet:...............................
575 kr.
kr.
2‐partoutbillet
ledsager:
............ 650
1‐dagsbillet ledsager:
................
500 kr.
kr.
Camping
pr. nat:
..........................850
40 kr.
kr.
2‐partoutbillet:
...........................
Indendørsovernatning
pr.............
nat: .....650
75 kr.
kr.
2‐partoutbillet ledsager:
Morgenmad:
................................
Camping pr. nat:
.......................... 55
40 kr.
kr.
Priser
2020
Brunch:
........................................
Indendørsovernatning
pr. nat: ..... 75
75 kr.
kr.
1‐dagsbillet:............................... 575 kr.
Morgenmad: ................................ 55 kr.
1‐dagsbillet ledsager: ................ 500 kr.
Brunch: ........................................ 75 kr.
2‐partoutbillet: ........................... 850 kr.
2‐partoutbillet ledsager: ............ 650 kr.
Camping pr. nat: .......................... 40 kr.
Indendørsovernatning pr. nat: ..... 75 kr.
Morgenmad: ................................ 55 kr.
Brunch: ........................................ 75 kr.

BILLETTER

Billetsalg døgnet rundt.
Bestil via SØLUNDBILLETTEN på solundfestivalen.dk.
Alternativt
kan du rundt.
sende en mail med navn/tel. nr. til billetter@solundfestivalen.dk
Billetsalg døgnet
Bestil via SØLUNDBILLETTEN på solundfestivalen.dk.
Personlig
52 med
55 66navn/tel.
‐ læg navn/tel.nr.
– Vi ringer dig op.
Alternativthjælp?
kan du Kontakt
sende en86mail
nr. til billetter@solundfestivalen.dk
OBS!! Kontortid man. - tors. kl. 10.00 - 14.00
Henvendelser
vedrørende
din52
bestilling:
sendnavn/tel.nr.
en mail til –billetter@solundfestivalen.dk.
Personlig hjælp?
Kontakt 86
55 66 ‐ læg
Vi ringer dig op.
OBS!! Kontortid man. - tors. kl. 10.00 - 14.00
Billetsalg
døgnet
rundt.
Du
kan altid tjekke
den aktuelle
billetstatus
påen
www.solundfestivalen.dk
Henvendelser
vedrørende
din bestilling:
send
mail til billetter@solundfestivalen.dk.
Bestilmed
via SØLUNDBILLETTEN
på solundfestivalen.dk.
Følg
på Facebook: facebook.com/solund
Alternativt kan du sende en mail med navn/tel. nr. til billetter@solundfestivalen.dk
Du kan altid tjekke den aktuelle billetstatus på www.solundfestivalen.dk
Følg med på Facebook: facebook.com/solund
Personlig hjælp? Kontakt 86 52 55 66 ‐ læg navn/tel.nr. – Vi ringer dig op.
OBS!! Kontortid man. - tors. kl. 10.00 - 14.00
Henvendelser vedrørende din bestilling: send en mail til billetter@solundfestivalen.dk.
Du kan altid tjekke den aktuelle billetstatus på www.solundfestivalen.dk
Følg med på Facebook: facebook.com/solund

Tryghedsskabende
velfærdsteknologi

Låsning og sikring
af yderdøre og
vinduer

Låsning af yderdøre og vinduer må kun ske, hvis der er risiko for, at borgeren vil forlade
sin bolig og derved udsætte
sig selv eller andre for fare.
Der skal altid være mindst én
uaflåst dør i borgerens egen
bolig af hensyn til borgerens
mulighed for at færdes frit og
af hensyn til brandsikkerheden. Døre mellem beboerens
egen bolig og botilbuddets indendørs fællesarealer må ikke
låses. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om yderdøre
eller vinduer til en borgers
bolig på botilbud må låses.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi er fx gulvtæpper
med sensorer, der kan registrere, når en borger træder
ud af sengen om natten. Den
tryghedsskabende velfærdsteknologi må kun bruges, hvis
der er risiko for personskade,
og hvis det er påkrævet at
benytte teknologien for at
afværge denne risiko. Det er
kommunalbestyrelsen, der
skal afgøre, om tryghedsskabende velfærdsteknologi må
bruges til en person.
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PROGRAM
TIRSDAG 9. JUNI:
PROGRAM
GRATIS! koncerter på Tovli’ Tirsdag

Socialpædagogen

jung
• L.I.G.A
& Joey Moe • Lars Lilholt Band
TIRSDAG
9. JUNI:
Magtens
You
Name
It
GRATIS! Korridorer
koncerter •på
Tovli’
Tirsdag
Ulla
børnefest)
jung Badullas
• L.I.G.A Coco
& JoeyBongoband
Moe • Lars (lukket
Lilholt Band
Walkers
pensionist
fest) It
Magtens(lukket
Korridorer
• You Name
MUE
band med
solister
• Byens (lukket
Hotel børnefest)
Ulla Badullas
Coco
Bongoband
Klaus
Handsome
& Gadensfest)
Løse Fugle
Walkers
(lukket pensionist
TIRSDAG 9. JUNI:
MUE band med solister • Byens Hotel
GRATIS! koncerter på Tovli’ Tirsdag
Klaus Handsome & Gadens Løse Fugle
jung • L.I.G.A & Joey Moe • Lars Lilholt Band

PROGRAM

ONSDAG 10. JUNI
Skole- & BB. Bands • Kandis
Mads
Langer
“John” /v. Rasmus Bjerg
ONSDAG
10. •JUNI
Medina
AQUA
• Humørekspressen
Skole- &• BB.
Bands
• Kandis
GasOrleans
Mads Langer• Østkyst
• “John”Hustlers
/v. Rasmus Bjerg
Bibi
& Sniff
trio ••Tom
Donovan
Medina
• AQUA
Humørekspressen
JEPPESEN
og uden
band)
GasOrleans (med
• Østkyst
Hustlers
The
Bibi Y
& Men
Sniff trio • Tom Donovan
ONSDAG 10. JUNI
JEPPESEN (med og uden band)
Skole- & BB. Bands • Kandis
The Y Men
Mads Langer • “John” /v. Rasmus Bjerg

TORSDAG 11. JUNI
MUE - en hyldest til 35 år • Stig & Venner
Birthe
Kjær 11.
& The
Feel Good Band
TORSDAG
JUNI
Alphabeat
• D-A-Dtil• 35
Burhan
G. & Venner
MUE - en hyldest
år • Stig
Ivan
Pedersens
70-anniversary
tour
Birthe
Kjær & The
Feel Good Band
Total
Hip Replacement
Alphabeat
• D-A-D • Burhan G.
Den
Mand i byen tour
Ivan Grimmeste
Pedersens 70-anniversary
La
Porta
• Johnny Madsen Jam
Total
Hip band
Replacement
TORSDAG 11. JUNI
Den Grimmeste Mand i byen
MUE - en hyldest til 35 år • Stig & Venner
La Porta band • Johnny Madsen Jam
Birthe Kjær & The Feel Good Band

tema

Socialt udsatte

Sociale indsatser strækkes

Stadig flere danskere får
brug for social støtte. Men
pengene følger ikke med.
Derfor får den enkelte
mindre støtte end tidligere – smørret spredes
tyndere ud på brødet,
viser statistikken. Det har
ofte konsekvenser for de
borgere, som ikke får den
støtte, de har behov for
16
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ORESTIL DIG, at du har
brug for at få opereret et
brækket ben, men bliver
sendt hjem med et par krykker og
en Panodil. Eller forestil dig, at
du har brug for en privat konsultation hos din læge, men bliver
tilbudt en gruppesamtale i sundhedshuset.
Sat på spidsen svarer det
til, hvad nogle af de borgere, der har brug for social
støtte, bliver spist af med.
Det oplever mange socialpædagoger, der arbejder med socialt ud-

satte. Og en ny undersøgelse, som
AE-rådet har udført for Socialpædagogerne, bekræfter nu, at kommunernes økonomiske prioritering
af socialområdet langtfra afspejler det voksende antal borgere, der
har brug for støtte. Tilsvarende viser statistikkerne på socialområdet, at kommunerne i højere grad
griber til de billigere hylder, når de
visiterer borgerne til støtte.
En tendens, man genkender
hos KFUM’s Sociale Arbejde, som
driver en række tilbud til udsatte
mennesker.
2020 FEBRUA R #2
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– Man omprioriterer i kommunerne bredt set, og vi ser i dag
mennesker med mere komplekse
problemstillinger som konsekvens
af bl.a. utilstrækkelig psykiatri- og
misbrugsbehandling. Tendensen er
udtryk for, at støtten bør være mere
massiv, end den er, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen.
Et skred i paragraffer
Tendensen med, at omfanget
af støtten til den enkelte bliver
mindre, beskrives af flere som
et paragrafskred, hvor de sociale

indsatser udhules, så voksne
udsatte ofte visiteres til billigere
tilbud end tidligere.
Fx visiterer kommunerne i dag i
langt mindre grad borgere til længerevarende botilbud, § 108. Omvendt er antallet af borgere, der
tilbydes midlertidige botilbud, §
107, og støtte i eget hjem efter § 85
steget markant, viser tal og undersøgelser fra bl.a. Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriet, som Socialpædagogerne
har analyseret (se statistik på
side 21).
17

tema

Socialt udsatte

Beregningerne fra AE-rådet
viser et tilsvarende billede. For
selvom udgifterne til sociale indsatser er steget, er de slet ikke
fulgt med behovet. Kommunernes
udgifter pr. borger, der modtager
sociale indsatser, er nemlig faldet
med over seks pct. i perioden fra
2014 til 2018. Det svarer til, at der

Jeg oplever en stigning i antal borgere, der
er fejlplaceret, men hvor vi er pålagt at tage
dem. Fx flere med misbrug, som burde
være i misbrugsbehandling, og personer
med personlighedsforstyrrelse, som sjældent
har gavn af at være på en stor boform med
mange meget komplekse psykisk syge.
Kommentar fra medlem i Socialpædagogernes rundspørge blandt medlemmer,
som arbejder på botilbud eller som bostøtte, § 85

18

i 2018 blev brugt 19.000 kr. mindre
pr. borger end i 2014.
Og totalt, viser AE-rådets beregning, mangler der over to mia. kr.
for, at regnskabet går op.
Spørger man socialpædagogernes egne medlemmer, passer de
billigere tilbud langtfra altid til den
enkelte borgers behov. I en rundspørge blandt medlemmer, der arbejder inden for bostøtteområdet,
svarer de fagprofessionelle, at en
tredjedel af deres borgere modtager for lidt støtte: Heraf vurderes
23 pct. at modtage for få støttetimer, mens hver tiende borger slet
ikke burde bo i egen bolig, men i
stedet visiteres til et botilbud.
Overgang med udfordringer
I Esbjerg Kommune genkender
Anja Juhl Vodder tendensen fra
sin hverdag som socialpædagog i
Voksenstøtten, Udviklingscenter
Vest. Frem til 2017 arbejdede hun
på et § 108-botilbud med døgndækning for voksne med udviklingshæmning. Men da botilbuddet lukkede, flyttede størstedelen
af borgerne i egen bolig og overgik
til individuel §85-bostøtte.
– I deres nye lejligheder har de
bedre fysiske rammer, men overgangen har ikke været uden udfordringer. Borgerne, der for fleres
vedkommende havde levet hele
deres liv med nogen omkring sig,
overgik nu til kun at få besøg morgen og aften. Vores tid med dem
antog kort sagt en mere struktureret form. Det var en stor omvæltning for flere. For selvom vi forberedte dem på livet i egen bolig,
medførte skiftet, at flere glemte,
hvad de havde lært. De kunne ikke
2020 FEBRUA R #2
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overføre tidligere erfaringer til
de nye omgivelser, fortæller Anja
Juhl Vodder.
Hun oplevede bl.a., hvordan
en ung kvinde, som på botilbuddet havde været velfungerende og
selvhjulpen, lukkede helt ned, da
hun flyttede for sig selv.
– Hun frasagde sig støtten, låste sin dør og ville ingenting, og vi
erfarede hurtigt, at hendes døgnrytme skred, og lejligheden rodede
til. Det tog mere end et år og en
ekstrabevilling af støtte, før hun
blev selvhjulpen igen.
Skal håndteres rigtigt
Ifølge seniorforsker i social
området fra
VIVE Lars
Benjaminsen kan
det for nogle borgere
være en god løsning
at få bostøtte i eget hjem
frem for at være på et botilbud. Det gælder fx unge mennesker, som gerne vil undgå den
institutionalisering og stigmatisering, de kan opleve ved at skulle
bo på et botilbud. Men, understreger han, det kræver i så fald, at
borgeren får en intensiv og specialiseret støtte i eget hjem.
– Hvis det håndteres rigtigt,
kan bostøtte i eget hjem understøtte en recoveryproces. Men er
det et udtryk for en spareøvelse,
er det til gengæld et problem.
For det kræver et skræddersyet
tilbud, hvor man tager udgangspunkt i den enkeltes behov og
kan skrue op og ned for støtten
og fx gøre den mere intensiv, hvis
der er behov for det, siger Lars
Benjaminsen.
Socialpædagogen
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I mange kommuner er § 85-støtte
dog ofte fastlåst i et præcist afgrænset timetal, eller det er afgrænset meget specifikt, hvad
man må hjælpe borgeren med.
– Der er formentlig en del kommuner, hvor man ikke har den fleksible tilgang med mulighed for at
yde støtte med høj intensitet. Og
så risikerer man at erstatte et bo-

tilbud med noget, der ikke i samme
grad opfylder borgerens støttebehov, siger Lars Benjaminsen.
Mindre spontanitet
Anja Juhl Vodder anerkender, at
det for mange borgere er en stor
drøm at flytte i egen lejlighed.
Men det er ikke alle, der har
lige let ved det, når en del af
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tema

Socialt udsatte

Markante bevægelser
Tal fra bl.a. Danmarks Statistik og Social- og
Indenrigsministeriet viser markante ændringer
i antallet af borgere, som modtager støtte.
Alle kategorier stiger – bortset fra længerevarende botilbud, § 108, som falder.

3.941

støtten samtidig forsvinder – herunder trygheden ved at have personale omkring sig døgnet rundt,
fortæller hun.
– I mit eget arbejdsliv mærker jeg, at opgaverne er blevet
mere indskærpede. På botilbuddet
kunne jeg udskyde indkøbsturen og
tage en spontan gåtur med en borger, der ønskede det. Med de fastsatte timer til den enkelte, vi har
nu, er det ikke længere en mulighed. Der er i det hele taget mange
ting, vi ikke kan tilbyde mere – som
at følge borgerne til sociale arrangementer, i biografen eller arrangere overnatningsture. Der må
borgerne søge om ledsagelse eller
sætte deres lid til pårørende.
Folk vælter igen
En anden udfordring omkring
støtte i eget hjem er ifølge Morten
Skov Mogensen fra KFUM’s
Sociale Arbejde, at tålmodigheden
i systemet ikke er så stor – og at
borgerne derfor hurtigere får frataget støtten end tidligere.
– Vi ser eksempler på folk, som
vælter igen, fordi de overlades til
sig selv for tidligt. Når man ikke
får den hjælp, man har brug for,
fastholdes man længere i de problemstillinger, man har, siger han.
Udsatte borgere har i høj grad
brug for ro og hjælp til at finde
fodfæste i livet, og det kan man
godt få i egen bolig, anerkender
Morten Skov Mogensen.
Men det kræver både en bolig, man kan betale, samt massiv
støtte. For uden den nødvendige
støtte bliver det dyrt på både den
menneskelige og den samfundsøkonomiske konto.
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3.234

– Får man et tilbud, der ikke
passer til den problemstilling,
man har, får man jo ikke håndteret de udfordringer, man har i sit
liv. Og så efterlader vi mennesker
i et vakuum. Det er ikke det rigtige sted at spare. For det kan godt
svare sig at investere i, at mennesker kommer på fode igen – både
økonomisk og menneskeligt, siger
Morten Skov Mogensen.

2.755

2013

2.552

2018

	Antal borgere i midlertidige botilbud
(§ 107) er steget med 22 pct.
	Antal borgere i længerevarende botilbud
(§ 108) er faldet 7 pct.

22.198
16.500

2013

2018

Antal borgere, der modtager socialpædagogisk
støtte i eget hjem (§ 85), er steget med 35 pct.

Igennem de sidste fem år er borgerne,
jeg beskæftiger mig med, blevet tiltagende
dårligere, når de endelig får et tilbud om
§ 107. I min kommune har man nedlagt alle
§ 108 og lukket flere afdelinger med § 107.

7.065
5.452

2013

2018

Antal borgere, der modtager § 85-bostøtte i
et botilbudslignende tilbud (fx efter almen
boligloven § 105), er steget med 30 pct.

Kommentar fra medlem i Socialpædagogernes rundspørge blandt medlemmer,
som arbejder på botilbud eller som bostøtte, § 85

KILDE: DANMARKS STATISTIK PÅ BAGGRUND AF 57 KOMMUNER. DER KIGGES PÅ FJERDE. KVARTAL I 2013 OG 2018

6.395

Han oplever, at kommunerne
er tilbøjelige til at skære ned på
de forebyggende tilbud som fx
varmestuer og rådgivning – de
såkaldte kan-opgaver – for at
prioritere skal-opgaver.
– Det bider sig selv i halen. For
de steder, hvor man har en meget lav barriere for at hjælpe sårbare mennesker, kan man gøre
et stykke forebyggende arbejde

5.234

2015

2019

Antal pladser på § 108-tilbud er faldet med 18 pct.

KILDE: SOCIALPÆDAGOGERNES BEREGNINGER PÅ BAGGRUND AF SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIETS TRÆK
OVER ANTAL PLADSER GODKENDT TIL TILBUDSTYPEN
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tema

Socialt udsatte

I min kommune er man
startet op med gruppe
baseret støtte, uden
at borgerne er blevet
spurgt. Mange borgere
har allerede inden start
tilkendegivet over for
bostøttemedarbejderne,
at de ikke kan/vil del
tage. Men det er det
tilbud, de kan få.

som fx gældsrådgivning, veje til
misbrugsbehandling osv., som kan
holde folk ude af hjemløshed.
Flere mangler støtte
De lavere tilbud kommer i
mange forskellige afskygninger. I
Socialpædagogernes rundspørge
beskriver flere medlemmer fx,
hvordan nogle kommuner starter
op med gruppebaseret støtte frem
for individuel bostøtte, uden at
borgerne er blevet spurgt.
Og selvom gruppebaseret støtte
kan være fint som et supplement,
kan det ikke erstatte individuel
støtte, mener Lars Benjaminsen:
– Hvis det handler om at spare og
lave en billigere model, så skal man
være opmærksom på, at især den
svageste gruppe kan have svært ved
at gøre brug af et gruppetilbud.

det være svært og grænseoverskridende, lyder det fra Mai-Britt Gade.
Hun har gennem hele sit arbejdsliv sat stor pris på det dybe
kendskab til den enkelte borger,
hvor man ofte ad omveje og tålmodighed når frem til de skjulte
udfordringer, fortæller hun.
– I gruppeforløbene har jeg ikke
den mulighed, og det er lidt en
skam. Til gengæld får jeg nu målrettet min faglighed og samarbejdsevner. Men tiden og roen til
den enkelte kan jeg godt savne
– og det er for nogle borgere stadig det bedste. For der vil altid
være borgere, der ikke trives med
gruppeindsatser. Og jeg kan godt
frygte, at kommunen med tiden
udvander den individuelle støtte
helt og derfor taber nogle mennesker i systemet.

Kommentar fra medlem i Socialpædagogernes
rundspørge blandt medlemmer, som arbejder på
botilbud eller som bostøtte, § 85

Savner tid og ro
Mai-Britt Gade, socialpædagog i
pædagogisk vejledning og bostøtte
i Aabenraa Kommune, er en af
de mange socialpædagoger, som
oplever, at gruppetilbud i stigende
grad erstatter individuel støtte.
– Kommunen oplevede en så
stor tilgang af borgere i socialpsykiatrien, at de ikke længere kunne
tilbyde den individuelle bostøtte
bredt. Så nu har jeg i et lille år arbejdet med gruppeforløb sideløbende med de borgere, der fortsat
er på § 85. For nogle af de nyvisiterede kan tilbuddet give god mening, da de kommer ud af hjemmet,
arbejder med deres angst og sociale
kompetencer og erfarer, ’at andre
har det ligesom mig’. Men for dem,
der har været i systemet i mange
år med en fast kontaktperson, kan

Udsultet psykiatri
Hos KFUM’s Sociale Arbejde
mærker man også tydeligt, hvordan antallet af mennesker med
en psykiatrisk diagnose er steget markant de seneste år. Flere
udsatte har fx både en psykiatrisk
lidelse og et misbrug. Og det er et
symptom på, at flowet igennem
psykiatrien er for stort, mener
Morten Skov Mogensen.
– Vi kan tydeligt mærke flere års
besparelser på psykiatrien. Der
er et stort efterslæb. Derfor ser
vi også borgere med større kompleksitet, som for nogles vedkommende burde have været i behandlingspsykiatrien eller på et bosted,
men som flyder over i væresteder
og herberger.
Og det stiller større krav til personalet.

Medlemsrundspørge
I Socialpædagogernes rundspørge blandt medlemmer på
botilbud og i bostøtte fra efteråret 2019 blev medlemmerne
bl.a. spurgt: Modtager borgeren den fornødne støtte?
Besvarelserne viser medlemmernes vurdering af støtte
behovet hos borgerne.
Procentfordeling for vurdering af visitation til § 85

4%
	Andel af borgere, der modtager
passende støtte, af total

10 %

	Andel af borgere, der modtager
for lidt støtte, af total

23 %
63 %

	Andel af borgere, der burde
visiteres botilbud, af total
	Andel af borgere, der modtager
for meget støtte, af total
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6,2 pct.

Så meget er udgifterne pr. modtager af sociale
indsatser faldet fra 2014 til 2018

2,2 mia.
Så meget ekstra skulle området være tilført
i årene fra 2014 til 2018, hvis det skulle svare
til antallet af modtagere af sociale indsatser
KILDE: ANALYSE FRA AE-RÅDET, EFTERÅR 2019

– Man har brug for en høj grad af
faglighed og professionalisme i det
her arbejde. Medarbejderne har brug
for at blive klædt på til at håndtere
opgaven. Man kan ikke bare læsse
problemerne et andet sted hen – det
kræver, at fagligheden følger med,
siger Morten Skov Mogensen.
I VIVE peger seniorforsker Lars
Benjaminsen ligeledes på, at der
er en voksende gruppe med komplekse støttebehov som fx en
kombination af psykiske eller soSocialpædagogen
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matiske lidelser samt misbrugsproblematikker, som har brug for
et højt specialiseret og tværfagligt
tilbud.
– Når kommunerne hjemtager
borgerne, kan udfordringen være,
at deres tilbud ikke er specialiserede nok. Hvis man vil støtte
denne målgruppe i eget hjem,
kræver det, at man udbygger med
højt specialiserede støttemetoder,
siger han.

Det mener KL
Socialpædagogen har bedt formand
for KL’s socialudvalg Thomas Adel
skov forholde sig til, hvorfor borgere
i højere grad henvises til mindre
støttetilbud end fx § 108, der som
eneste tilbudstype gennemgår et fald.
Han genkender ikke tallene fra
Danmarks Statistik, men medgiver
dog, at antallet af borgere på § 108 er
faldet. Men det har en naturlig forklaring, siger udvalgsformanden:
– I (jeres tal, red.) tager nemlig ikke
højde for de mange borgere, som er
visiteret til længerevarende botilbud
efter almenboliglovens bestemmelser (§ 105, red.). Derfor er der samlet
set ikke sket et fald i antallet af
borgere, der visiteres til længerevarende botilbud. Tværtimod er
der sket en stigning. Når det er sagt,
så arbejder vi i kommunerne med
rehabilitering sammen med borgeren og ud fra princippet om hjælp til
selvhjælp. Hvis borgeren kan klare sig
med mindre hjælp, så er det rigtig positivt, og så skal vi selvfølgelig justere
hjælpen.
Thomas Adelskov påpeger, at kommunerne generelt oplever en stor
stigning i antallet af borgere på det
specialiserede socialområde:
– Derfor har vi også ved flere lejligheder bedt skiftende regeringer
anerkende udviklingen på området
og sikre kommunerne en økonomisk
ramme, der muliggør, at vi kan løse
opgaven, siger han.
Trods gentagne forespørgsler har det
ikke været muligt at få en kommentar
fra Thomas Adelskov på AE-rådets
konklusioner om, at udgifterne på
socialområdet ikke er steget i samme
takt som antallet af modtagere.
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dilemma
Julie Elkjær Jensen, socialpædagog i de fondsejede bofællesskaber Inge og
Sofie Marie i Ringsted for unge borgere med autisme og udviklingshæmning:
Står du i et fagligt dilemma,
så skriv til: nyhedsrum@sl.dk

I vores bofællesskab har
vi gode erfaringer med
at hjælpe borgere, der
ønsker kontakt til prostituerede. Men vi tager
vores forholdsregler. Før
kontakten udfylder vi
sammen med borgeren
en samtykkeerklæring,
så vi er indforståede med

ja!
TEK ST

vedkommendes ønsker
og grænser. Derefter
henvender vi os kun til de
etablerede, erfarne prostituerede, som specialiserer sig i ydelser til handicappede. For vi støtter
hverken udnyttelse eller
menneskehandel. For mig
giver det fagligt mening,

at vi hjælper med kontakten, for alle mennesker
har ret til en seksualitet.
Når prostitution nu engang er lovligt i Danmark,
og da socialpædagoger
ofte er borgerens primære omsorgsperson,
mener jeg, at vi har pligt
til det. Desuden ser vi

en tendens til, at mange
af borgerne har hudsult
og svært ved at etablere
den kontakt til andre, der
kan ende i intime forhold.
Derfor ser vi ofte, at besøg hos en prostitueret
skaber stor livsglæde hos
den enkelte.

JAKOB R AVN
FJOR D BO

FOTO
N ILS LUND,
TAO LY TZEN

BØR MAN
HJÆLPE MED
KONTAKTEN
TIL EN PROSTITUERET?
Det er ikke strafbart at købe sex i Danmark.
Men er det en socialpædagogisk opgave at
understøtte borgeren i at udleve sin seksualitet
ved fx at skaffe kontakt til en sexarbejder? Eller
er det uforsvarligt, at man gennem sit arbejde
støtter et hverv, der kan have store menneskelige
omkostninger? Maj Sand Karmisholt og Julie
Elkjær Jensen ser forskelligt på sagen
24
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Maj Sand Karmisholt, socialpædagog på Aalborg for
Døve, bosted for døve borgere med udviklingshæmning:
Jeg vil ikke med min moral i behold kunne hjælpe
med kontakten til en
prostitueret. Selvfølgelig
skal vi støtte borgerne i at
leve et helt og meningsfuldt liv inden for lovens
rammer, men når det
handler om prostitution,

har vi at gøre med en
undtagelse. Den branche
har så mange lig i lasten,
og vi ved, at sexarbejde
kan medføre store skader
for det enkelte menneske.
Som socialpædagoger har
vi ingen garanti for, at den
enkelte prostituerede er

2020 FEBRUA R #2
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gået ind i branchen af egen
fri vilje, og vi kan aldrig vide,
hvilke konsekvenser hvervet
medfører for den pågældende. Jeg skal ikke blande
mig i, om borgerne selv
kontakter prostituerede.
Men hvis vi gennem vores
arbejde støtter branchen

Socialpædagogen

ved at etablere kontakten,
hjælper vi én borgergruppe,
mens vi sparker til en anden.
Det er ganske enkelt ikke en
socialpædagogisk opgave at
formidle retten til en andens
krop for penge. Det strider
imod fagets ideal om at
hjælpe udsatte mennesker.

2020 FE BRUAR #2

nej!
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Vi gør
det der er
bedst
for
barnet
Barnets tarv er altid det helt centrale på
Glostrup Observations- og Behandlingshjem.
Her udredes børn, som er fjernet akut fra hjemmet
pga. massivt omsorgssvigt – og forældreevnen
afklares i udsatte familier. Tendensen er, at børnene
i dag er markant dårligere end for ti år siden.
For de anbringes først, når alle andre
indsatser i hjemmet ikke har virket
TEKST
TIN A LØVBOM PETERSEN

FOTO
K ASPER LØFTGA ARD

Overdrivelse
– Åååhh, der fik du creme på. Så fiint, siger socialpædagog Charlotte Madum
med både øjne og mund spærret helt op. For den lille gut på puslebordet skal
tydeligt kunne mærke, at han bliver set og hørt. – Vi overdriver vores måde at
kommunikere på med kropssprog og mimik – og laver fx titte bøh og kildelege,
der stimulerer børnenes sanser. De skal røres ved og ses mest muligt, siger hun.
26
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Udredning
– Vores fornemste opgave er at observere og udrede børnene, så når de skal
videre, ved deres kommende plejefamilie eller anbringelsessted, hvad der er
for udfordringer, og hvad de skal være opmærksomme på. Vores faglighed er
med til at sikre, at man anbringer rigtigt fra start, siger socialpædagog og stedfortræder Inger Feldbæk.

Udvikling

Læring

– Børnene kommer hertil med et
kæmpe tomrum. De mangler nærvær, samvær og tryghed. Men på
kort tid får vi lagt fundamentet til, at
børnene føler sig trygge, at de viser
deres følelser og bliver i stand til
at udvikle sig, siger socialpædagog
Charlotte Madum.

Som familiebehandler kravler socialpædagog Pernille Jensen gerne ned
på gulvet for at lave ’ved-siden-af-øvelser’. Som her, hvor hun viser en mor,
hvordan man træner barnet i at holde
hovedet. – Det handler om at gøre det,
som vi gerne vil have, forældrene skal
gøre. På den måde ser og mærker de,
hvad det fx betyder, når man har øjenkontakt med barnet, siger hun.

Forebyggelse
I døgnafdelingen er børnene typisk
anbragt et halvt til et helt år – og
stort set alle bliver herefter anbragt i
familiepleje. Ifølge stedfortræder Inger
Feldbæk er den faglige og grundige
udredning af børnene med til at forebygge sammenbrud i efterfølgende
anbringelser. – Hvis man starter rigtigt,
undgår man måske de mange sammenbrud fx i plejefamilier, siger hun.

Kontakt
Familiebehandler Pernille Jensen arbejder bl.a. med
at skabe trygge rammer og struktur omkring barnet
– og lære forældrene at læse barnets behov. – Mange
af de forældre, vi møder, er voksne, der som barn selv
burde have været anbragt. Vi er deres sidste chance
for at vise, at de er forældreegnede, siger hun.
28
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Tendens
For ti år siden modtog Glostrup Observations- og Behandlingshjem
ofte spædbørn. I dag er tendensen, at der sættes rigtig mange foranstaltninger ind i hjemmet, før barnet fjernes. – Børnene er helt klart
blevet dårligere, og vi får dem først, når de indsatser, man har afprøvet
inden anbringelse, ikke har virket, siger forstander Mette Ove.

Tryghed
– Vi møder børn, som har
været udsat for massivt
omsorgssvigt. De har
måske levet i et uhygiejnisk hjem og manglet tøj
og mad – og ofte har de
været udsat for vold eller
seksuelle krænkelser. Vi
skaber nogle rammer,
hvor børnene føler sig
trygge – og hvor de igen
oplever lyst til at lege og
udforske verden, fortæller forstander Mette Ove.

Motivere
I familieafdelingen handler
arbejdet i høj grad om at
observere, guide, støtte og
anvise, fortæller familiebehandler Pernille Jensen:
– Vi sætter både ord og
handling på alle de ting,
man som mor og far gør
sammen med sine børn.
Forældrene styrkes i at være
nærværende og skabe trygge rammer omkring barnet.

En ny chance
Glostrup Observations- og Behandlingshjem
er en selvejende døgninstitution under foreningen Livsværk – og består af en døgnafdeling for otte børn i alderen nul-seks år og en
familieafdeling med plads til fem familier.
I døgnafdelingen modtager man børn, der
har været udsat for vold, seksuelle krænkelser og andre former for massivt omsorgssvigt. Børnene bor der typisk i op til et år –
og langt størstedelen af dem bliver herefter
anbragt i familiepleje.

Tillid
– Børn i vores døgnafdeling er akut fjernet fra hjemmet – og
de fleste af dem stoler ikke på voksne. Vi skal genopbygge
den tillid – og det gør vi ved at vise børnene, at ja – vi kommer
tilbage hver dag. Vi passer på dig. Vi slår dig ikke. Og vi sørger
for, at du får nok at spise. Hver dag, fortæller socialpædagog
Malene Jensen, som her får fremvist yndlingslegetøjet af et af
de fem børn, der lige nu bor i husets døgnafdeling.
30

Forældreskab
Familiebehandler Anja Thomsen får en snak med en ung mor, som sammen
med sine to børn er indskrevet i familieafdelingen. Kvinden har boet længe
på et asylcenter og befundet sig i en ’kæmp-flygt’ tilstand. Men i familie
afdelingen føler hun ro: – Det allervigtigste er, at jeg har lært at læse mine
børn bedre. Jeg er tryg ved, at der er lagt en plan for mig nu, siger hun.
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I familieafdelingen anbringes børnene ofte
direkte fra fødegangen – sammen med
deres forældre, som er udfordrede på deres
forældreevne. Det er forældre, som følelsesmæssigt og kognitivt har store udfordringer,
som ofte har en diagnose – og aldrig selv har
haft rollemodeller i deres liv. En typisk udredning varer mellem tre og seks måneder.
Der er i alt 25 medarbejdere ansat, hvoraf
størstedelen er socialpædagoger.
Læs mere på glostrupobs.dk
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dialog
K O N TA K T
KREDS NORDJYLLAND
sl.dk/nordjylland
Tlf. 7248 6100
nordjylland@sl.dk
Åbningstid: mandag, tirsdag og torsdag 9-15,
onsdag og fredag 9-12,
frokostlukket 12-12.30.
Kredsformand: Peter S. Kristensen
Privat: 9883 8700

KALENDER

KREDS BORNHOLM
sl.dk/bornholm
Tlf. 7248 6650
bornholm@sl.dk
Åbningstid: mandag lukket,
tirsdag-fredag 9-14.
Kredsformand: Bitten Sohn Thomsen

KREDS ØSTJYLLAND

KREDS NORDSJÆLLAND

sl.dk/østjylland
sl.dk/nordsjælland
Tlf. 7248 6300
Tlf. 7248 6600
KREDS MIDT- OG VESTJYLLAND
oestjylland@sl.dk
nordsjaelland@sl.dk
sl.dk/midtogvestjylland
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,
Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag 10-14,
Tlf. 7248 6200
torsdag 12-16, fredag 9-13.
tirsdag 10-17, fredag 10-12.
midtogvestjylland@sl.dk
Kredsformand: Gert Landergren Due
Kredsformand: Lene Ek Christensen
Åbningstid: mandag 9-15,
tirsdag og onsdag 9-13
og torsdag 12-16.
Kredsformand: Peter Sandkvist
KREDS MIDTSJÆLLAND
KREDS STORKØBENHAVN
Mobil: 2045 2614
sl.dk/midtsjælland
sl.dk/storkøbenhavn
Tlf. 7248 6550
Tlf. 7248 6700
midtsjaelland@sl.dk
storkoebenhavn@sl.dk
Åbningstid: Mandag til torsdag 9-15
Åbningstid: alle hverdage 9-12
KREDS SYDJYLLAND
(lukket 12-12.30), fredag 9-12.
samt tirsdag og torsdag 12.30-16.
sl.dk/sydjylland
Kredsformand: Lene Kümpel
Kredsformand: Lars Petersen
Tlf. 7248 6250
Mobil: 2217 9706
sydjylland@sl.dk
KREDS LILLEBÆLT
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,
sl.dk/lillebælt
KREDS STORSTRØM
torsdag 12-16, fredag 9-12.
sl.dk/storstrøm
Tlf. 7248 6400
Kredsformand: Finn Harald Rasmussen
Tlf. 7248 6500
lillebaelt@sl.dk
Mobil: 2230 6203
storstroem@sl.dk
Åbningstid: mandag, tirsdag
Åbningstid: mandag 12.30-15,
og onsdag 9.30-15 (lukket 12.30-13),
tirsdag og onsdag 9-15 (lukket 12-12.30),
torsdag 13-16, fredag 9.30-13.
torsdag 12.30-16, fredag 9-14 (lukket 12-12.30).
Kredsformand: Hanne Ellegaard
Kredsformand: Lisbeth Schou
Mobil: 4086 6854

SOCIALPÆDAGOGERNES
LANDSFORBUND
sl.dk
Tlf. 7248 6000 / sl@sl.dk,
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.
Medlemsteam
Ved spørgsmål om medlemskab,
kontingent og efterlønsbidrag.
Tlf. 7248 6030 / medlem@sl.dk
Arbejdsskadeteam
Er du kommet til skade på jobbet?
sl.dk/arbejdsskade
Tlf. 7248 6040 / arbejdsskade@sl.dk
Job- og karriererådgivning
Gratis rådgivning om job og karriere
for forbundets medlemmer hver
mandag 14-17.
Tlf. 7248 6060
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SOCIALPÆDAGOGERNES A-KASSE
Tlf. 7248 6010 / dagpenge@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.

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

Forretningsudvalget
Forbundsformand
Benny Andersen
Tlf. 4055 0982

Enhedsleder for Kommunikation
Søren Lauridsen
sln@sl.dk / mobil: 2290 2023

1. forbundsnæstformand
Marie Sonne
Tlf. 2210 1728
2. forbundsnæstformand
Verne Pedersen
Tlf. 4064 0344
Forbundskasserer
Michael Madsen
Tlf. 4093 4833

MIDT- OG VESTJYLLAND

STORSTRØM

Effekten af metakognitiv terapi
Torsdag 16. april kl. 16.30-18.30
Hotel Eyde, Mindegade 1,
7400 Herning
Hør psykolog Pia Callesens oplæg
om metakognitiv terapi – en terapiform, der forstår psykiske problemer
som angst og depression på en ny
måde. Kort fortalt drives psykisk
lidelse af en række uhensigtsmæs
sige strategier, som giver bagslag
og bidrager til udviklingen og
vedligeholdelsen af psykiske lidelser.
Tilmelding senest 12. april på sl.dk/
midtogvestjylland

Møde om efterløn
Onsdag 25. marts
kl. 12.30-14.30 eller 16.30-18.30
Kredskontoret, Kæpgårdsvej 2A,
4840 Nørre Alslev
Mødet er for medlemmer født mellem
1. januar 1957 og 30. juni 1959. Kom
og hør om dine muligheder, og få
svar på dine spørgsmål om efterløn.
Tilmelding senest 19. marts på sl.dk/
storstroem under arrangementer.

Omsorg og magt i mødet
med ældre mennesker
Onsdag 18. marts kl. 09.30-15.00
Kredskontoret, Birk Centerpark 4,
7400 Herning
Demensforsker Rikke Gregersen
vil bl.a. fortælle om: tyngdepunkter i
pædagogisk ældreomsorg, pædagogik, der fremmer livsudfoldelse, neuropædagogik – og gode råd til at kommunikere ligeværdigt og respektfuldt
med mennesker, som er udfordret
på at forstå verden og huske.
Læs mere og tilmelding senest 11.
marts på sl.dk/midtogvestjylland

PÆDAGOGSTUDERENDES
LANDSSAMMENSLUTNING
p-l-s.dk
Tlf. 3546 5880
Åbningstid: mandag, tirsdag
og torsdag 10-15.

på facebook

Fortællekoncert med Mathilde Falch
15. april kl. 18.15-21.00
Folkehjemmet Haderslev,
Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa
Mathilde Falch er sangerinde og
sangskriver. Glæd dig til et nærværende, musikalsk og akustisk foredrag
i selskab med Mathilde Falch. Læs
mere og tilmeld dig senest 1. april på
sl.dk/sydjylland

Følg
- og deltag i debatten
www.facebook.com/Socialpaedagogerne
www.facebook.com/Socialpaedagogerne

DSI Andromeda
Et erhvervsrettet STU center
Døgnanbringelse
Maritim linje
Træskibsværksted
Tall Ship Race
Skonnerten Jylland
Dagskolen
FSA9
Bådebyggeri
Sejlads
Kragejollen Saltholm

Kurser, undervisning
og supervision
Vi afholder kurser og skræddersyr undervisning
med engagerede oplægsholdere, som har stor
erfaring inden for autismeområdet.
Supervision af fagpersoner er en af vores
store kompetencer.
Ønsker du uforpligtende tilbud på undervisning
i din organisation? Kontakt os via vores hjemmeside
www.centerforautisme.dk

Al læring valideres i samarbejde med OCN

Tlf. 9793 0838
info@andromeda.dk
www.andromeda.dk

Socialpædagogen

SYDJYLLAND

Følg - og deltag ipådebatten
Socialpædagogerne
facebook

PENSIONSKASSEN
pka.dk
Tlf. 3945 4540 / pka@pka.dk
Åbningstid: mandag-torsdag 8.30-20,
fredag 9-15.
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Årsmøde for seniorer
24. marts kl. 11.00-13.00
Kredskontoret, Kæpgårdsvej 2A,
4840 Nørre Alslev
Vi fremlægger bl.a. årsberetning og
aktiviteter i 2020. Emner til dagsordenen skal sendes til formand Else
Karlsson senest otte dage før mødet.
Der serveres et let måltid. Tilmelding
senest 17. marts på mail else@netkarlsson.dk eller sms 2164 9540.

Socialpædagogerne

MIDTSJÆLLAND
Årsmøde i seniorsektionen
Tirsdag 24. marts kl. 11.00-15.00
Kredskontoret, Jættevej 50, 1.,
4100 Ringsted
Konsulent i Faglige Seniorer Carsten
Elert starter dagen med oplægget:
'Hvordan kan man blive 100 år?'
Herefter afholdes årsmødet med efterfølgende frokost. Send evt. forslag,
som ønskes behandlet på årsmødet,
til hanne.b.wurtz@gmail.com senest
10. marts. Tilmelding senest 16. marts
på mail midtsjaelland@sl.dk eller
tlf. 7248 6550. Læs mere på sl.dk/
midtsjælland

Temaaften om udviklingshæmning,
ritualer, tvangshandlinger og OCD
Tirsdag 3. marts kl. 17.00-20.00
Hollænderhaven, Fuglebakken 3,
4760 Vordingborg
Eva Kirketerp, klinikchef og specialpsykolog, fortæller om de typiske symptomer og adfærdsformer, der kendetegner OCD – og andre tilstande, der kan
forveksles med tvangshandlinger og
tvangstanker – samt hvad der er særligt for udviklingshæmmede. Kredsen
byder også på aftensmad. Tilmelding
via sl.dk/storstroem senest 24. februar.

Socialpædagogen
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Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev - Tlf: 44 98 23 55
info@centerforautisme.dk – www.centerforautisme.dk
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springet
Daglig leder

selvstændig konsulent

Som leder gennem mange år havde Mads Bo Sørensen
brug for at genfinde sin faglige motivation – og tog
springet til at blive selvstændig pædagogisk konsulent

Jeg føler virkelig, at jeg er i kontakt
med alt det, jeg brænder for
TEKST TIN A LØVBOM PETERSEN

?!

Hvorfor skulle der ske
noget nyt i dit arbejdsliv?
Jeg har været leder på forskellige niveauer og forskellige typer arbejdspladser de
sidste mange år, og jeg følte, at min motivation
løb baglæns. At jeg passede mit arbejde ud fra
rutiner og erfaringer. Jeg følte ikke, jeg gjorde
den forskel, man skal som leder. Jeg havde det
svært med det ensidige fokus på resultater, styring og strategier, som det forventes af en leder
de fleste steder i dag – hvor refleksionen over
ledelse udeblev, herunder det nødvendige fokus
på det potentiale, der ligger i medarbejderne.
Hvad fik dig til at træffe beslutningen?
Jeg har læst rigtig meget filosofi i min fritid, og jeg gik lidt og drømte om at gøre noget
helt andet. Åbne en café eller måske et lille
filosofisk hotel. Jeg drømte ikke ligefrem om
at blive selvstændig konsulent. Men så løb
jeg ind i Lene Metner, arkitekten bag KRAPmetoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og
Anerkendende Praksis, red.). Og der faldt
det hele bare på plads inden i mig. Jeg kunne
mærke, at hele det tankesæt, KRAP bygger på
– det var noget, jeg havde savnet. Det ville
jeg tilbage til. Så da hun foreslog mig at blive
pædagogisk konsulent, slog jeg til.
Hvilke overvejelser lå bag din beslutning?
Jeg har længe tumlet lidt med min faglige identitet og eksistens. Jeg fandt mig ikke så godt
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Mads Bo Sørensen
44 år
2006
Akademiuddannelsen
i Ungdomspædagogik
2008
Pædagog og siden souschef
og afdelingsleder Sputnik
2013
Udstationeret i Kenya
2016
Forstander Sputnik Kollegiet
2017
Diplom i ledelse
2018
Daglig leder
Gladsaxe Handicap Tilbud
2019
Pædagogisk konsulent
og VISO-specialist,
PsykologCentret

tilpas i måden at bedrive ledelse på og følte,
det havde en negativ konsekvens på min tankegang og måden at være sammen med mennesker på. Så for mig var nøglen til forandring, at
jeg fandt modet til at handle på det, der føltes
forkert. Og det betød et markant sporskifte.
Hvad var den største udfordring?
Jeg vidste intet om at være selvstændig, så alt
med regnskaber, bogføring, administration osv.
har været lidt som et nyt land uden sikkerhedsnet. Men jeg har altid fået ros for at turde
tænke anderledes og have modet til at gå nye
veje, og det har jeg gjort brug af. Til gengæld
virker det rent fagligt som det helt rigtige. Nu
arbejder jeg ud fra mine værdier og min faglighed, og jeg føler virkelig, at jeg er i kontakt
med alt det, jeg brænder for.
Hvad er det bedste ved dit spring?
Det er en kæmpe gave, at jeg får mulighed for
at bruge alle mine talenter – både min leder
erfaring og hele den pædagogiske værktøjskasse, jeg har med mig via job og uddannelse.
Når jeg fx har samtaler med en leder, som er
ramt af den der ensomhedsfølelse, kan jeg
genkende den. Og når jeg er ude på arbejdspladser inden for det specialiserede område,
kan jeg med afsæt i KRAP og min faglige ballast hjælpe dem til rent fagligt at komme tilbage på sporet. Det er vildt inspirerende, lærerigt og spændende.
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Socialpædagogen

Job- og
karriererådgivningen
tilbyder gode råd og
sparring til dig, der overvejer
at skifte spor.
Ring mandag kl. 14 til 17 på
7248 6060

Socialpædagogen
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eller bestil tid til
en samtale på
7248 6000
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Hørt!

Maria Boline Boesen om sin kollega Maria Hovmand Tomczyk.

Det jeg ser
Socialpædagogerne Maria Hovmand
Tomczyk og Maria Boline Boesen er
kolleger i Guldborgsund Handicap

Det er som at snakke i et
lokale, hvor alle andre råber.
Det er som en hvisken, der ikke
bliver hørt. Du er i hjørnet af
lokalet, mens alle andre tager
beslutninger på dine vegne
uden at tage dine tanker og
følelser med i debatten.
Gymnasieelev Lucas Bojtang om at blive anbragt som niårig
– fra ’Debatten’ på DR2

VI ER GODE
SAMMEN
Jeg arbejder i Guldborgsund Kommune som bostøtte
for mennesker med handicap og psykiske udfordringer.
Her er jeg så heldig at være i et rigtig godt team med kolleger, hvor vi komplimenterer hinanden fagligt. Det gælder
især min kollega Maria og jeg. Jeg er tillidsrepræsentant
og har derfor en del viden om rammerne for vores arbejde.
Men Maria er rigtig god til ikke at være firkantet, og sammen spiller vi hinanden gode. En konkret situation, hvor
denne vekselvirkning kom til udtryk, var et visitationsmøde med en borger og en pårørende. Forud for mødet havde den pårørende set sig sur på den ene af os, og vi havde
derfor en forventning om, at der kunne opstå en konflikt
under mødet. Her var min kollega rigtig god til at tilbyde
den pårørende en håndsrækning og bløde samtalen op
ved at oversætte for både borgeren og den pårørende.
Det betød, at vi undgik uro, som ellers kunne have fået
borgeren til at lukke af og måske vælge støtten fra.
Ser du noget særligt hos en kollega? Send en mail til: nyhedsrum@sl.dk

Øjeblikket
En dag kom en pige ind på kontoret med raseri
malet i ansigtet. I et hedt skænderi havde et andet
barn truet med at slå hendes kanin ihjel. Hun råbte
og skreg. Hun ville smadre ham – og råbende forsøgte hun at formulere en trussel: ’Jeg bliver …’, men gik så i stå.
’Ja, så blev du simpelthen så ked af det?’ afsluttede jeg hendes
sætning. Hun stoppede op, kiggede mig i øjnene – og efter en
kort pause sagde hun bare ’ja’. Det var en dejlig dag på kontoret.
Mikkel Visby, i Facebook-gruppen ’Socialpædagog
til socialpædagog’

