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DA STATSMINISTER Mette 
Frederiksen den 11. marts 
meldte ud, at store dele af 

landet ville blive lukket ned, stod 
det hurtigt klart, at socialpæda-
goger også under coronakrisen 
skulle tage hånd om samfundets 
mest udsatte borgere.

Der fulgte bare ingen opskrift 
med på, hvordan man laver so-
cialpædagogisk arbejde, når 
kendte strukturer er brudt op – 
og relationsarbejde skal foregå på 
to meters afstand. Så lynhurtigt 
begyndte spørgsmål og tvivl at 
melde sig – og det mærker man i 
den nationale videns- og special-
rådgivningsorganisation (VISO).

– Vi får rigtig mange henven-
delser også fra jeres medlem-
mer – både socialpædagoger og 
ledere. Og vi har en direkte linje 
til myndighederne, så vi sikrer, 
at de dilemmaer og udfordrin-
ger, der opstår i praksis ude på 
arbejdspladserne, også bliver 

tænkt ind i de officielle mel-
dinger, der sendes ud, siger Jan 
Christensen, kontorchef i VISO.

Skifter fra dag til dag
Han oplever, at der er et mønster 
i de spørgsmål, der trænger sig 
på inden for det socialpædagogi-
ske område:

– Et typisk spørgsmål er, hvor-
dan man pædagogisk håndterer 
borgere, som ikke forstår eller 
accepterer anvisninger fra sund-
hedsmyndighederne. Et andet 
handler om de dilemmaer, som 
besøgsrestriktioner ofte giver. For 
selvom der ikke må komme be-
søg udefra, er der jo ikke tilsva-
rende restriktioner på borgernes 
adfærd, og hvordan sikrer man så, 
at fx en borger med udviklings-
hæmning ikke bevæger sig ud i 
verden og tager smitte med hjem?

Også spørgsmål omkring an-
bragte børn fylder, lyder det fra 
Jan Christensen.

– Her handler det også typisk 
om at sikre, at fx et anbragt barn, 
som kommer tilbage fra samvær 
med de biologiske forældre, ikke 
bringer smitte med ind på op-
holdsstedet eller i plejefamilien. 

Men, understreger Jan Chri-
stensen, det er og bliver et di-
lemmafyldt farvand, vi bevæger 
os i lige nu.

– Det skifter fra dag til dag, 
hvad folk henvender sig om – 
og hver gang myndighederne 
har meldt noget nyt ud, opstår 
der nye spørgsmål. Og alt er jo 
en afvejning – som fx grænsen 
for, hvornår der er tale om en 
magtanvendelse, og hvornår det 
handler om at overholde sund-
hedsmyndighedernes krav. Der-
for er det så vigtigt, at man sæt-
ter fagligheden i spil – og at man 
bruger de officielle kanaler til at 
finde information. For en hver-
dag under corana – det er kom-
pliceret stof. 
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CORONA  
VENDER OP OG NED 

PÅ RUTINERNE

VISO- 
specialister: 

Sådan  
arbejder  
vi under 
corona
Det er sin sag at 
lave socialpæda-
gogisk arbejde, når 
kendte strukturer 
er brudt op, og 
relationsarbejde 
skal foregå på to 
meters afstand. 
VISO-eksperter 
med speciale inden 
for hhv. autisme og 
udviklingshæm-
ning giver gode 
konkrete råd til at 
tackle hverdagen. 

Læs artiklen på sl.dk

Fra tætte kram til distanceomsorg. Fra sociale aktiviteter til adskillelse.  
Under corona har socialpædagoger landet over skullet finde  
nye løsninger på, hvordan man leverer det nødvendige  

relations arbejde under sikre vilkår – og på afstand

H I S T O R I E R  F R A  S O C I A L PÆ D A G O G E R N E S  H V E R D A G

VI HAR LAVET 
bostedet om til 
et femstjernet 

hotel! Vi bringer om
sorg direkte ud til den 
enkelte beboer i form af 
hjemmelavede Bountys, 
lækker rabarbertrifli og 
virtuelle kram, hvor vi 
står to meter fra hinan
den med armene over 
kors og god øjenkontakt. 
En kreativ medarbejder 
har også strikket nogle 
små coronavirus, så vi 
visuelt kan forklare vores 
beboere, hvor alvorlig 
situationen er, og hvad 

sådan en coronavirus 
egentlig er for en.

Sådan siger Marlene 
Kryger Engel, forstander 
på det socialpsykiatriske 
bosted Mette Marie i 
Vanløse. For også her  
er hverdagen – og de 
pædagogiske metoder  
– vendt helt på hovedet.

– Normalt er vi rigtig 
meget sammen med 
beboerne. Vi spiser sam
men og har masser af 
fælles aktiviteter, og vi ar
bejder meget med berø
ring, rigtig mange knus, 
NADA og massage. Med 

corona er vi gået i den 
fuldstændig modsatte 
grøft, fortæller hun.

Spiser hver for sig
Bl.a. er al fælles aktivitet  
i huset stoppet.

– Vi laver mad til be
boerne tre gange om 
dagen, og så tager vi 
hver enkelt beboer ud én 
ad gangen og sørger for, 
at de får vasket hænder 
og sprittet af, før maden 
udleveres. Ingen spiser 
sammen. Også medar
bejderne sørger for at mi
nimere al social kontakt. 

Hver dag er medarbej
derne rundt på værelser
ne for at tage beboernes 
temperatur. Dem, der har 
forhøjet temperatur, bliver 
isoleret med det samme. 

– Vi køber også ind for 
beboerne, hvis de ønsker 
det – og de lytter til os, 
når vi forklarer, at vi gør 
det her for at passe på 
dem, fordi de står med 
et svækket immunfor
svar. Vi er gået fra en 
hverdag bygget på fæl
lesskab og åbne døre til 
en virkelighed, hvor det 
hele handler om at holde 

afstand og minimere 
alt det, vi plejer at gøre 
sammen. 

Og Marlene Kryger 
Engel er imponeret over, 
hvordan beboerne har 
taget imod de nye pro
cedurer.

– Vi arbejder med en 
målgruppe, som hader 
alt, hvad der hedder reg
ler og forbud, og gør alt, 
hvad de kan, for at bryde 
dem. Men måske fordi vi 
til hverdag gør så meget 
for at undgå regler, så 
forstår de nu, at det her  
– det er alvor. 

’Ingen gæster tilladt’ er ikke det budskab, 
man normalt møder på en socialpædagogisk 
arbejdsplads. Men over hele landet følges sund-
hedsmyndighedernes anbefalinger nøje – og 
derfor er der som her på Mette Marie-hjemmet 
lukket helt af for besøgende udefra.

VISUELLE KRAMMERE OG MAD TIL DØREN
På Mette Marie gør vi alt, hvad vi kan, for at beskytte de i forvejen udsatte borgere,  

fortæller forstander Marlene Kryger Engel:

A F S TA N D

 2020 APRIL #4 2020 APRIL #4Socialpædagogen Socialpædagogen8 9

http://sl.dk


I S O L AT I O N

H V E R D A G S L I V

NORMALT ER DER LIVLIG TRAFIK 
mellem de forskellige grupper på 
Jonstrupvang – et bo- og aktivitets-

tilbud under Region Hovedstaden, hvor 
der bor 46 voksne med cerebral parese el-
ler lignende handicap. Og normalt er mål-
tidet det helt store sociale samlingspunkt.

Men med corona følger nye nødven-
dige restriktioner, hvor det først og frem-
mest handler om at skille folk mest mu-
ligt ad, fortæller forstander Kim Norup 
Frederiksen.

– Al fællesspisning i caféen er aflyst, så 
nu får hver gruppe deres mad på en vogn, 

EN RUMMAND 
KOM FORBI

I Center for Socialpsykiatri 
i Næstved fik socialpædagog 

Morten Lundhøj brug for 
samtlige værnemidler, da en 

ung borger blev sat i isolation

’HOLD DA KÆFT, kommer du nu 
som rummand?’ lød det fra den 
unge borger, da socialpædagog 

Morten Lundhøj midt i marts troppede op 
iklædt fulddragt, briller, maske og handsker.

Borgeren havde hostet og været små
forkølet, og efter et opkald til vagtlægen 
var meldingen klar. Isolation i to uger.

– Det er jo en helt ny situation, at man 
pludselig skal være socialpædagog pakket 
ind i værnemidler. Men vi har brugt rigtig 
meget humor og grinet lidt af alle de 
mange forholdsregler, lyder det fra Morten 
Lundhøj, som også er TR.

En af forholdsreglerne er, at man skal 
putte alt overtrækstøj ned i en gul sæk, 
inden man forlader borgerens lejlighed. 

– Det har da virket lidt voldsomt, og  
borgeren synes også, det er ret vildt, at vi 
smider så meget ud. Men sikkerhed kom
mer først, og vi har mødt stor forståelse 
for, at sådan er det under en isolation, 
siger Morten Lundhøj. 

corona

SAMVÆR PÅ SKYPE
Den største udfordring har været at forklare de  

biologiske forældre, at de ikke kan se deres barn rent  
fysisk lige nu, siger familieplejer Erik Kirk

NORMALT er 
det kun Erik 
Kirk, som går 

hjemme med familiens 
halvanden år gamle 
plejebarn. Men lige 
nu er både hans kone, 
som er pædagog, og 
parrets to egne børn på 
10 og 12 også fast på 
matriklen. 

– Vores plejebarn 
reagerer da på, at der 
pludselig er mange flere 
folk i huset hele tiden. 
Døgnrytmen og søvn
rytmen ændrer sig – det 

mærker vi tydeligt, for
tæller Erik Kirk.

Den største udfor
dring har dog været at 
skulle forklare de biolo
giske forældre, som nor
malt har samvær med 
barnet hver for sig, at 
det lige nu ikke kan lade 
sig gøre at mødes rent 
fysisk med deres barn.

– Jeg har gjort meget 
ud af at snakke med 
dem om smittefaren. 
Idéen med at skype 
fremlagde vi for sags
behandleren og foræl

drene – og i fællesskab 
fandt vi en god løsning. 

Så nu foregår samvær 
via Skype. 

– Vi gør meget ud af at 
vise dem, hvordan pleje
barnet udvikler sig – og 
fx lige er begyndt at gå. 
Vi gør, hvad vi kan, for at 
de føler, at de ser deres 
barn og kan følge med 
i barnets hverdag, uden 
at det foregår ansigt til 
ansigt – og vi sender fx 
også flere billeder til for
ældrene af hverdagslivet 
hos os, siger Erik Kirk. 

Når jeg går på arbejde under 
corona, føler jeg mig stolt. 
Både over mig selv, mine  

kolleger og borgerne.  
Som nødberedskab er vi kun 
to på arbejde til 12 borgere. 

Og vi gør alt, hvad vi kan, for 
at holde maskinen i gang.

 Diana Diemer,  
bostøtte i Guldborgsund Kommune  VI LA DER, SOM OM  

  VI ER PÅ LEJRSKOLE
Pizza til alle, drageflyvning  
og masser af naturoplevelser 
er med til at sikre, at beboerne 
på Jonstrupvang oplever en 
lejrskoleagtig fællesskabs
følelse, fortæller forstander 
Kim Norup Frederiksen

På Jonstrupvang 
udnytter bebo-
erne det gode 
vejr og formår at 
være sammen i 
naturen – sam-
tidig med at de 
holder afstand.

som de så kan hente og spise lokalt i 
deres egen gruppe.

Og selvom beboerne godt må be-
væge sig rundt inde på matriklen, så 
de kan opretholde deres netværk og 
ikke føle sig alt for isoleret, er der en 
kollektiv forståelse for, at ingen må 
samles i store grupper.

– Dem, der har det sværest lige nu, 
er dem, som plejer at have tæt kon-
takt til deres pårørende. Dem skal vi 
være lidt ekstra for. De savner jo – og 
det gør deres pårørende også. Men vi 
hjælper gerne de pårørende med tek-
nisk at få tingene sat op til facetime 
eller Skype, så de kan kommunikere 
med billede så ofte, de kan, siger Kim 
Norup Frederiksen.

Stor opfindsomhed
Udgangspunktet på Jonstrupvang er 
lige nu at give beboerne en oplevelse 
af at være på lejrskole. 

– Vi har fundet både havemøbler  
og påskepynt frem, vi flyver med  

drager og bruger naturen mest muligt 
– og forleden donerede Jonstrupvangs 
Venner (vennegruppe bestående af 
pårørende og tidligere medarbejdere) 
pizza til alle, så samtlige 46 beboere 
kunne bestille deres egen pizza. Lidt 
af et logistisk helvede – men vi gør 
det igen med islagkage næste gang,  
siger Kim Norup Frederiksen.

Han oplever, at opfindsomheden er 
enorm – og det samme er følelsen af, 
at der i disse specielle tider opstår en 
helt unik fællesskabsfølelse. 

– Det kan godt være, at verden ikke 
bliver sig selv lige foreløbig. Men på 
den positive side opnår vi noget an-
det, når det gælder samarbejde og 
forståelse for hinanden, som kom-
mer til at række langt ud over denne 
coronatid. Man kan godt sige, at vi 
rykker sammen i bussen, og det tror 
jeg på, der kommer noget godt ud af 
på lang sigt. 

K R E AT I V I T E T

– Vi er begyndt at gøre rent med sæbe,  
der dufter. Det betyder noget rent psy-
kologisk, at der dufter rent, siger Morten 
Lundhøj – bag sin maske. 
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FOR OS ER DET ALTAFGØRENDE at 
bevare så meget normalitet som over-
hovedet muligt. De unge er jo ofte 

hos os, fordi de har rigtig svært ved at have 
en hverdag uden struktur. Og lige nu er der 
hele tiden nye indskærpelser. Derfor prø-
ver vi på andre måder virkelig at bevare no-
get forudsigelighed, struktur og menings-
fuld aktivitet.

Sådan lyder det fra Maria Hæstrup, leder 
på den sikrede institution Kompasset:

– Selvfølgelig er der skruet op for hygiej-
nereglerne – det er fx en pædagog, der øser 
mad op, i stedet for at de unge tager selv. 
Besøg udefra er erstattet med flere compu-
terskærme. Og det administrative perso-
nale er sendt hjem. Til gengæld holder den 
interne undervisning åben.

Institutionens hal og træningsfaciliteter 
holdes også åben, så de unge kan brænde no-
get krudt af, selvom der naturligvis er ekstra 
opmærksomhed på afspritning og afstand. 
Og Maria Hæstrup har ikke forbudt medar-
bejderne al fysisk kontakt med de unge.

– De unge har helt vildt meget brug for 
kropslig regulering, når de kører op – en 
hånd på skulderen, massage. Det er en 
enormt svær balance, og medarbejderne 
skal tænke sig godt om, men har de unge 
virkelig brug for det, så får de den fysiske 
kontakt, siger hun.

Vil undgå magtanvendelser
Ud over værnemidler så har Maria 
Hæstrup andre beredskabsplaner i skuffen: 

ALT ER NYT  
FOR MIG

Normalt arbejder hun som 
aktivitetspædagog på Sølund 
Aktivitetscenter. Men under  
corona har Inge Petersen fået  

nye kolleger, nye borgere  
og nye udfordringer

VI HAR KIGGET på hinanden og 
sagt: Det her skal bare lykkes. Vi 
skal ikke tabe nogen på gulvet. 

Vores opgave lige nu er at få borgerne 
bedst muligt igennem denne her svære 
tid – og sikre os, at vi holder deres stem
ning i balance uden for store følelses
mæssige udsving, for så kan det være 
rigtig svært at samle dem op bagefter, 
fortæller socialpædagog Inge Petersen.

Til daglig er hun aktivitetsmedarbejder 
– men pga. corona bruger hun lige nu 
sine kræfter i en boenhed på Sølund. 

– Jeg må tit spørge mine nye kolleger, 
der kender beboerne, til råds – de ved, 
hvad der skal til, hvis en beboer er ved at 
dykke følelsesmæssigt. Og jeg oplever, 
at de smider, hvad de har i hænderne, og 
tager sig tid, når jeg har brug for hjælp. 

Mange af borgerne savner hverdagen, 
de pårørende og de pædagoger, de er 
vant til.

– Så er det rigtig svært, at vi samtidig 
skal holde afstand. Til gengæld gør vi en 
indsats for at gå udenfor og mødes med 
pædagoger og andre beboere, som de 
savner. For her kan vi vinke til hinanden og 
fortælle, at vi savner hinanden. Borgerne 
kan se, at dem, de savner, stadig findes, og 
blive forsikret om, at de kommer igen. 

corona

DE UNGE BLIVER SKØRE, 
HVIS IKKE DE AKTIVERES

På den sikrede institution Kompasset i Brønderslev gør man alt, hvad man kan, for at holde  
undervisning, fysiske aktiviteter og behandling i gang uden at gå på kompromis med sikkerheden

En cardigan, der 
vender omvendt, 
en støvmaske fra 
det lokale bygge-
marked for mun-
den og fyrværkeri-
briller for øjnene. 
På Kompasset 
øver medarbej-
derne sig i at tage 
værnemidler af og 
på. For ved siden 
af står de rigtige 
karantænekas-
ser klar, hvis en 
ung smittes med 
corona.

Afdelingslederne, der normalt har 
halv tid i praksis, kan indgå som 
fuldtids-døgnpersonale. Og psyko-
log og socialrådgivere kan indgå i 
undervisningstilbuddet. 

– Det er fuldstændig afgørende, at 
der er kendt og fagligt dygtigt perso-
nale nok, som ved, hvordan de unge 
skal behandles, siger hun. 

Men uanset hvor mange forandrin-
ger og beslutninger Maria Hæstrup 
nu står på mål for, så ved ingen, hvad 
fremtiden bringer.

– Hvis vi skal lukke nogle ting ned 
og begrænse dem, vil de føle sig inde-
spærret, og så kommer reaktionerne. 
Det er det, jeg rigtig gerne vil undgå. 
For det kan i sidste ende betyde magt-
anvendelser – hvis en ung skal i karan-
tæne og nægter, har vi ligefrem pligt 
til at bruge magt, hvis det udsætter de 
andre unge og personalet for en be-
tydelig smitterisiko. Det ville være en 
frygtelig situation, og det er faktisk 
det, der fylder mest hos mig, mere end 
at de skulle blive syge, siger hun. 

Når man nu 
skal holde 
afstand og 
ikke må 
give kærlige 
krammere 
til hinanden 
pga. corona, 
så kan man 
jo oprette en 
krammekon-
to. Det har de 
gjort på bo- 
og aktivitets-
tilbuddet Jon-
strupvang, 
så beboerne 
kan glæde 
sig over, at de 
har kram til 
gode.

H V E R D A G S R U T I N E R

N Y E  O P G AV E R

AFHOLDES LØRDAG D. 24. OKTOBER 

KL. 13-19 (dørene åbnes kl. 12)

AARUPHALLEN
SKOLEGADE 3, 5560 AARUP

Brugerbands 
skal tilmelde sig  

med en melodi  
senest d. 2. juni.

Billetter kan købes  
på www.HGP.dk  

fra d. 17. aug. til  
d. 17. okt.

Vi glæder os  
til at se jer alle

Brugerbandet

UNICO
Musik
På Industrien

2020

KOMPLEKS?
- MENNESKELIG SIKKERHED OG TRYGHED

Vi kan:
 • skabe tryghed og træde i baggrunden
 • støtte som sekundær medarbejder
 • varetage hele indsatsen

For AKUT  
assistance

Tlf. 7O6O 5929
– hele døgnet,  

hele ugen
www.s-t-o-p.nu

Tlf. 7199 3775  •  post@s-t-o-p.nu
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FORESTIL DIG, at du på vej ned til 
din datters institution får at vide, 
at du ikke må hente hende. Og 

forestil dig, at det sker samtidig med, at 
din datter, du selv og resten af samfun-
det står midt i en verdensomspændende 
pandemi.

Det er den forestilling, Søren Skjødt, 
forstander på behandlingsinstitutionen 
Godhavn, hele tiden holder op for sig 
selv og medarbejderne: at deres fornem-
meste opgave midt i en coronakrise er 
at drage omsorg for andre menneskers 
børn.

– Vi gør lige nu alt, hvad vi kan, for at 
passe på dem uden at kvæle dem i for 
snævre rammer. Vi skal etablere en ny 
struktur, hvor vi fastholder skoledage, 
forskellen på dag og nat og hverdag og 
weekenden, så vi ikke taber alt på gulvet, 

men det skal samtidig være tåleligt for 
børnene, forklarer Søren Skjødt.

Helt konkret har det betydet, at God-
havns fem døgnafdelinger lige nu er iso-
leret fra hinanden. Den interne skole er 
lukket. Og lærerne er i stedet sluset ud i 
de enkelte afdelinger, hvor de underviser 
børnene lokalt. På den måde sikrer man 
hverdagsrutiner, men samtidig er smit-
terisikoen holdt nede ved, at hverken 
børn eller personale krydser på tværs 
af afdelinger. Fx er der lige nu kun fire 
medarbejdere, der må gå på tværs af af-
delingerne: pedellen, en it-medarbejder, 
køkkenchefen og Søren Skjødt selv.

Vi må ikke panikke
Børnenes venner uden for institutionen 
må ikke komme på besøg. Til gengæld 
er de forskellige fritidstilbud åbne, så 

afdelingerne hver især kan bruge dem på 
forskellige tidspunkter. Hele tiden er det 
en afvejning af smittefare versus trivsel 
for børnene, forklarer Søren Skjødt.

– Jeg oplever en sammenhæng mellem 
angst og udadreagerende adfærd. Og der 
er børn, hvis behandlingsbehov bliver 
yderligere aktiveret af det her, som har 
rigtig svært ved at forstå nødvendighe-
den ved at begrænse sig, og som har van-
skeligt ved at udsætte aktuelle behov for 
fx at se venner. Andre børn lukker ned 
og vil helst begrave sig ved en computer. 
Vi skal navigere i børnenes reaktioner og 
kravene fra myndighederne. Vi skal sørge 
for, at vi ikke i vores egen panik optrap-
per situationen og skaber for snævre 
rammer og dermed et vanvittigt konflikt-
niveau, men samtidig passer på børnene, 
siger han. 

Christel Larsson på #stoltsocialpædagog:

MENS JEG 
venter på nyt 
arbejdstøj, 

klares nattens bleskift 
i dette outfit. Sikke 
nogle udfordringer og 

ændringer, vi alle ud
sættes for i denne tid. 
Situationen er specielt 
udfordrende for bor
gerne med forskellige 
handicap og kommu

nikative udfordringer. 
De har utrolig svært 
ved at forstå de mar
kante ændringer, som 
at aktivitetsstedet er 
lukket, ingen familie

besøg, ingen busture, 
og at de spiser hver 
for sig. Jeg mærker 
tydeligt en markant 
ændring hos beboer
ne, der har flere vågne 

corona

Som alternativ til 
krammere har jeg 
indført en rumpe-
hilsen. Vi støder 

rumperne sammen 
– først højre side, 

så venstre side. Det 
kan mærkes, det 

fremkalder smil – og 
så er det lidt frækt. 

Numsedavs, rumpe-
goddag. Beboerne 
tog så fint imod og 
syntes, det var vildt 
sjovt, når vi perso-
naler også numse-
hilste på hinanden.

 Marianne Salsø  
i en tråd i Facebookgruppen  

’Socialpædagog til socialpædagog’

GODHAVN  
SPLITTET OP  

I FEM
Som følge af corona har forstander Søren Skjødt valgt at afknoppe de 
fem døgnafdelinger fra resten af Godhavn. For her har socialpæda

gogerne en helt særlig opgave: at passe på andre menneskers børn

timer om natten, hvor de 
har brug for støtte, hjælp 
og tryghed. Ligesom mine 
gæve kolleger gør jeg me
get ud at berolige dem og 
forsøge at forklare dem, 

hvorfor vi ikke kan gøre, 
som vi plejer. Vi bestræber 
os på at udstråle, at vi pas
ser på dem, skaber tryg
hed og har styr på det. 

A D S K I L L E L S E

T R YG H E D

På Godhavn 
bliver bør-
nene nu un-
dervist lokalt 
i de enkelte 
afdelinger, 
der er isoleret 
fra hinanden 
for at holde 
smitterisikoen 
nede.

Specialområde Hjerneskade
Engtoften 5A 

DK-8260 Viby J.
Tlf.: 7847 7400

www.soh.rm.dk

Specialområde
Hjerneskade

Hans Henrik Knoop

Positiv psykologi,  
trivsel, læring og  
kompetenceudvikling

Centralværkstedet i Aarhus
20. oktober 2020 kl. 8.30-15.30

Stigende krav til social og sundhedsområdet 
øger behovet for læring og kompetence
udvikling – men hvordan lærer vi bedst?

Specialområde Hjerneskade inviterer til en temadag, hvor vi 
sammen med psykolog Hans Henrik Knoop sætter fokus på, 
hvordan vi som medarbejdere og organisationer kan arbejde 
med læring. Vi skal se på, hvordan vi – og vores hjerner – lærer 
bedst, og hvordan vi med udgangspunkt i Positiv Psykologi kan 
bidrage til kompetenceudvikling og trivsel.
 
Temadagen henvender sig til alle, der vil vide mere om lærings
processer, og om hvordan vi kan skabe positive og hjernevenlige 
arbejds og læringsmiljøer.

PRIS:  KR. 1.700,- PLUS MOMS PR. DELTAGER.
Ved 3 eller flere samtidigt tilmeldte gives der 5% rabat.

TILMELDING
Tilmeld dig allerede i dag og glæd dig til en spændende og 
lærerig dag. Link til tilmelding og yderligere information om 
temadagen på: 
WWW.SOH.RM.DK/POSITIVPSYKOLOGI 
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S K Y P E - M Ø D E

For Sara Razak Esbensen og de øvrige 
medarbejdere på Lionslund er arbejdsuni-
formen en nødvendighed. Den kan vaskes 
på 60 grader – og man undgår at hive bak-
terier ud og ind af huset med sit eget tøj.

S I K K E R  PÅ K L Æ D N I N G

V I R T U E L  S T Ø T T E

NU ER UNIFORMER PLUDSELIG 
ET HIT

Normalt fravælger socialpædagoger gerne uniformer på jobbet.  
Men med corona er obligatoriske arbejdsuniformer  

pludselig blevet populære

EN HVID T-SHIRT og blå 
bukser. Det ser jo ikke 
ud af så meget. Men 

på botilbuddet Lionslund i 
Brøndby er det ganske nye 
tider, at samtlige medarbej
dere hver dag trækker i en 
arbejdsuniform. 

– Da jeg forklarede, at alle 
virus først dør ved en 60 gra
ders vask, og at de jo så kun
ne forestille sig, hvor mange 

bakterier de tog med ind og 
ud af huset i deres fine mo
hairsweatere, ja så gav uni
formeringen hurtigt mening, 
fortæller funktionsleder Sara 
Razak Esbensen.

For med coronavirus er  
hygiejne og smittefare med 
ét blevet et vigtigt fælles an
liggende. Og de mange nye 
hygiejnetiltag er nok den stør
ste forandring, mener hun.

– Det er lidt et krydspres 
at stå i, at vi skal have så 
massivt fokus på hygiejne og 
holde afstand, samtidig med 
at vi skal være pædagoger. 
Så vi dyrker meget at infor
mere beboerne enkeltvis 
på en walk and talk – så får 
vi tilpasset informationen 
den enkelte borger, og de 
får en pause og lidt ekstra 
omsorg. 

Bekymringen for smitte 
fylder også en del i mine 
tanker, og jeg er meget 

træt, når jeg kommer hjem. 
Jeg bruger meget mere 

energi, end jeg plejer, fordi 
jeg på en anden måde skal 
aflæse borgeren og være 

opmærksom på, at vi over-
holder retningslinjerne for 
at forebygge smitte. Fx skal 
vi holde to meters afstand, 
når vi er på hjemmebesøg. 

Men det er ikke altid,  
at borgeren forstår eller 

husker det.
 Hanne Laier, socialpædagog og TR på et  

bo og støttecenter i Herning

’Kollegial sparring, når vi arbejder hjemmefra i § 85-området’. 
Sådan skrev socialpædagog Lone Merkel i Facebook-gruppen 
’Socialpædagog til socialpædagog’ om de nye arbejdsrutiner 
under coronakrisen.

corona

Under corona rækker 
Annette Lambrecht ud 
til unge misbrugere fra 
sit hjemmekontor – ved 
hjælp af telefon og Skype.

MISBRUGS
BEHANDLING  

ONLINE
Selvom Center for Afhængighed er fysisk  

lukket ned i disse uger, er ungebehandler Annette 
Lambrecht i tæt telefonisk kontakt med de unge 

misbrugere, hun normalt rådgiver ansigt til ansigt

KOLLEGAKONTAKT, 
fælles arbejdsplads og 
fysiske møder med de 

unge, der er tilknyttet Center 
for Afhængighed i Guldborg-
sund Kommune, er nu erstat-
tet med hjemmearbejdsplads 
for socialpædagog Annette 
Lambrecht. 

– Jeg savner da mine kol-
leger, og jeg savner at mødes 
med de unge. Men jeg tror, de 
unge i endnu højere grad sav-
ner fællesskabet med andre. 
De er jo ikke vant til at skulle 
isolere sig på den måde, for-
tæller hun fra sit hjemme-
kontor, hvor hun løbende er i 
kontakt med de unge via tele-
fon, sms og Skype. 

– De bliver glade, når jeg 
kontakter dem og spørger 
til, hvordan de har det. Og 
selvom jeg godt kan mærke, 
at de keder sig, så fornemmer 
jeg, at det virkelig betyder no-
get, at vi stadig står til rådig-
hed for dem – bare ikke fysisk. 

Hun oplever tydeligt en 
bekymring hos de unge, som 
hun forsøger at hjælpe dem 
af med.

– De taler om, at corona 
godt kan være farligt, og de 
tænker også på, hvad der vil 
ske, hvis de selv bliver syge. 
De er jo mere alene og isole-
rede nu, så det er utrolig vig-
tigt, at vi som fagpersoner er 
der for dem mest muligt. 

MANDAG 17. AUGUST

12.30 - 13.30 Frokost

13.30 - 14.00   Velkomst 

14.00    Faglige Seniorer:  
Fællesskab for mere  
end 230.000 pensionister 
og efterlønnere. Lokale 
klubber, arrangementer,  
rådgivning, tilbud. Og  
du er medlem 

15.30  Pause 

16.00    ”Befrielsen”: Fra  
umyndig idiot til borger 
med rettigheder. 

18.00  Middag 

19:00  Digterens datter  
- Historien om alkohol-
isme, svigt, ensomhed 
og berøringsangst. Men 
også en fortælling om 
en families helt særlige 
kærlighedssprog og 
dagligdag  
   

TIRSDAG 18. AUGUST

Fra 7.30 Morgenmad

09.15 Busafgang til  
 Sct. Hans Hospital

09.30-12.00  Sct. Hans Hospital  
 Busafgang til  
 ”Håndværkeren”

12.30-13.30 Frokostbuffet og kaffe 

14.00-16.00 To ture i Roskilde 

16.00  Busafgang fra  
 Roskilde til hotellet

18.30 Festmiddag 

20.00 Humør og musik  
 

ONSDAG 19. AUGUST

Fra 7.30 Morgenmad

9.00 Morgensang

9.15-10.15  Socialpædagogerne  
 i det kommende år 

10.30-12.00  Livsfortællinger  
 og fællesskab 

12.00  Afslutning 

12.15  Frokost

13.15  Busafgang  
 til Roskilde station

SOCIALPÆDAGOGERNES ÅRSTRÆF
FOR PENSIONISTER OG EFTERLØNSMODTAGERE

PROGRAM  / 17.-19. AUGUST 2020 PÅ COMWELL ROSKILDE

TILMELDING: sl.dk/pensionist2020          YDERLIGERE OPLYSNINGER: Tine Aagaard, tlf. 7248 6920
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