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BRUG  
DINE  

FØLELSER
Vi skal gøre op med  

tanken om, at man som 
professionel ikke  

må bruge sine følelser i 
relationsarbejdet, mener 

Rikke Smedegaard 
Hansen 
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Styrke til at leve på ny
På Kofoeds Skole bliver nogle 
af dem, der lever helt ude på 
kanten af samfundet, mødt med 
rummelighed, omsorg og troen 
på, at de kan noget hver og én. 
Som elever i skolens værkste-
der og klasselokaler genvinder 
de styrke og selvtillid

8
Professionel med følelser
Det er noget pjat at sige, 
at det pr. definition er 
uprofessionelt at være 
følelsesmæssigt optaget 
af eller involveret i dem, 
som man arbejder med. 
For følelserne er der jo, 
siger Rikke Smedegaard 
Hansen

indhold

Jeg hedder Freja Schnuchel Træholt Jørgensen, 
jeg er 19 år gammel – og 1. september starter jeg 
som pædagogstuderende på UNC Hjørring. Jeg kom-
mer direkte fra min HF, for jeg vil gerne i gang med 
det, jeg brænder for: at blive uddannet til at hjælpe 
børn og unge med psykiske eller fysiske udfordringer.

Jeg har selv oplevet at få hjælp som yngre. Både i 
folkeskolen, hvor jeg havde svært ved at koncentrere 
mig – og gennem et ophold på et julemærkehjem, 
som jeg husker som nogle af de bedste måneder i 
mit liv. De redskaber, jeg har fået til at arbejde med 
mig selv, er dem, jeg nu gerne vil bygge videre på i 
uddannelsen. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg skal 
gå den special- og socialpædagogiske vej.  

Jeg glæder mig vildt til at komme i gang – og jeg 
håber at opleve et studiemiljø præget af kampgejst 
og sammenhold. Men indrømmet – jeg har da også 
lidt sommerfugle i maven, fordi det hele er lidt 
ukendt, og fordi det jo er spændende, om jeg klikker 
med de mennesker, jeg nu skal læse sammen med. 

#socialpædagog

22
Jeg fungerer som  

sparringspartner og  
bruger fx min viden  

om børns udvikling til  
at stille gode spørgsmål, 
der får familieplejerne  

til at reflektere. 
 

 Majbrit Hjertmann, socialpædagog Familiehuset Vesthimmerland
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16  
Lukninger rammer børnene

De seneste ti år er hver tredje  
døgninstitution til anbragte børn  

og unge tvunget i knæ. Men selvom  
kommunerne sparer ved at lukke  

institutionerne, koster det dyrt på  
andre konti, vurderer eksperter

 8 råd  
til den gode  
ansøgning

Hos Socialpædagogerne kan du  
få hjælp og sparring, hvis du søger  

nye udfordringer. Send os et færdigt  
udkast af din ansøgning og cv samt  

jobannoncen, så hjælper vi dig  
med at målrette din ansøgning.

Læs mere – og få 8 konkrete  
råd til din ansøgning på  

sl.dk/jobogkarriere 
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4.955
blev optaget på uddannelsen til  

socialpædagog eller almen pædagog.  
Det er en stigning for  
første gang i fire år. 

’Stort tillykke. En tredjedel af jer skal  
ud at arbejde som socialpædagoger.  
Det handler om at give mennesker  

muligheder i livet.  
Det handler om at have styrken til at være 

noget for andre. Det er derfor, vi siger 
#stoltsocialpædagog  

#thefinestjobintheworld.’

  Socialpædagogernes forbunds-
formand, Benny Andersen, på Facebook

For mig er den her dag lidt af en 
milepæl. I dag starter vi arbejdet 

med evalueringen af hele det  
specialiserede socialområde.  

Det har vi rigtig meget behov for. 
Jeg er kisteglad for, at regeringen og 

socialministeren nu sætter gang i 
arbejdet. Og vi er med ’ved bordet’. 

Jeg er selv udpeget til den  
følgegruppe, ministeren har nedsat. 

 Forbundsformand i Socialpædagogerne Benny Andersen  
om evalueringen af det specialiserede socialområde

aftryk
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A F TA L E

Hvad skal på dagsordenen  
i din nye overenskomst?
Socialpædagogerne er i gang med at vedtage  
krav til den kommende overenskomstforhandling.  
Lige nu kan du give din mening til kende – hvad  
mener du er vigtigst at have fokus på i den kommende 
overenskomstforhandling: løn, pension, arbejdsmiljø 
eller noget helt fjerde? Klik ind på sl.dk/ok21,  
og gør din indflydelse gældende.

Her finder du også et udspil om temaer til OK21.

44 organisationer på tværs af psykiatrien, herunder Socialpæda-
gogerne, er blevet enige om en række indsatsområder, der skal inspi-
rere politikerne i arbejdet med at udforme en ny tiårsplan for psykiatri-
en. Organisationen har givet politikerne otte konkrete anbefalinger til 
et løft af psykiatrien – herunder et løft af socialpsykiatrien.

– Der er et stort behov for at få styrket socialpsykiatrien. For det er 
ude i socialpsykiatrien og den daglige kommunale indsats, du skal bli-
ve rask, og livet skal leves – og her, at bl.a. socialpædagoger arbejder 
med at skabe hverdag og ressourcer for mennesker med sindslidelser, 
siger forbundsnæstformand Verne Pedersen.

Læs mere om organisationernes anbefalinger på sl.dk

Historisk  
enighed om  
fremtidens  
psykiatri

 
’Jeg taler  
flydende chef’sk’
Socialpædagogerne er med i 
en synlighedskampagne, der 
fra 28. september til 11. okto-
ber sætter fokus på at fortælle 
yngre kolleger, hvad de kan 
bruge deres tillidsrepræsen-
tant til. Det er FH (Fagbevæ-
gelsens Hovedorganisation), 
der står bag kampagnen. 
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Medfinansieret af Den Europæiske 
Unions Connecting Europe-facilitetet  

Børn og unge skal vide, hvordan  
de passer på deres personlige data 
på nettet.

At kende sine rettigheder hører  
med til digital dannelse.
 
Nyt undervisningsmateriale om 
personlige data målrettet elever  
i 3.-9. klasse.
 
persondatahvafornoget.dk
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ULIGE ADGANG TIL LØNFORSIKRING

I LØBET AF SOMMEREN har jeg glædet 
mig over, at udfordringerne med dagpen-
genes dækningsgrad har fået opmærk-

somhed. Debatten blev bl.a. sat i gang af en 
Cevea-rapport, der viser, at lønmodtagere 
har meget ulige adgang til lønforsikring. 

Som medlem af Socialpædagogerne er du 
omfattet af den fælles lønforsikring og kan 
få dækket 80 pct. af dit løntab i op til seks 
måneder. Det kan lade sig gøre, fordi alle 
medlemmer bidra-
ger solidarisk med 
46 kr. om måneden 
– og det skaber 
økonomisk tryghed, 
mens man finder sit 
næste job. 

Jeg er både stolt og taknemmelig over, at vi 
kan tilbyde vores medlemmer denne sikker-
hed. Ved at løfte sammen får vi en høj dæk-

ningsgrad til en meget lav pris. Vælger man 
i stedet en individuel lønforsikring, er prisen 
flere hundrede kroner dyrere for samme dæk-
ningsgrad – og ofte med langt strammere 
betingelser. Det kan derfor være ganske dyrt 
på den længere bane at spare fagforenings-
kontingentet væk. 

Jeg ærgrer mig dog over, at det er nødven-
digt at supplere dagpengesystemets dæk-
ning. Dagpengene burde i sig selv kunne 

sikre økonomisk 
tryghed. Men 
gradvist bliver 
dagpengenes 
værdi udhulet. 
I 2015 fik en 
socialpædagog 

i gennemsnit svarende til 56 pct. af sin løn 
i dagpenge, hvis hun mistede sit arbejde. 
I 2025 vil tallet kun være 51 pct. Det er 

langtfra alle lønmodtagere, som kan få del 
i supplerende lønforsikringer – og så vakler 
fundamentet for tilslutningen til dagpenge-
systemet. 

I Socialpædagogerne kæmper vi fortsat 
sammen med FH og Danske A-kasser for 
at stoppe udhulingen, så alle lønmodtagere 
sikres rimelige vilkår, hvis arbejdsløsheden 
rammer dem. Nu og her mangler vi en klar 
melding fra beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard om, hvad han mener. 

KO M M E N TA R

Michael Madsen
forbundskasserer og  

formand Socialpædagogernes a-kasse
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’Jeg er både stolt og taknemmelig 
over, at vi kan tilbyde vores  
medlemmer denne sikkerhed.’

http://sl.dk/ok21
http://sl.dk


HVAD KAN VI LÆRE AF LYKKELIGA?
På tre år er mere end 1.000 børn med udviklingshandicap begyndt at spille håndbold  
– og godt 60 håndboldklubber har etableret helt nye hold til en målgruppe, som ellers ikke  
har nogen stærk tradition for at dyrke holdsport. Opskriften på den positive udvikling  
hedder Lykkeliga – og nu skal forskningsprojektet ’Inklusion af børn og unge med særlige 
behov gennem idræt – et casestudie af Lykkeliga’ undersøge, hvordan børn og unge 
med udviklingshandicap inkluderes i foreningsbaseret idræt – og hvad det betyder 
for de involverede børn og familier. Projektet får økonomisk støtte fra Kultur-
ministeriets forskningspulje og Helsefonden. 

indtryk

F O R S K N I N G R A P P O R T

Introduktion til pædagogikkens verden
Når man vælger pædagogikken som sin levevej, er det 
ofte ud fra ønsket om at gøre en forskel for de børn, unge 
og voksne, man skal støtte og hjælpe. Men engagement 
gør det ikke alene – man skal også kunne udøve, undersøge 
og udvikle sin praksis. I bogen ’Det pædagogiske projekt’ præsen-
teres forståelser, begreber og indsigter, der kan bidrage til, at studerende 
og professionelle udvikler deres pædagogiske professionsidentitet og bliver 
rustet til at tage ansvar for det pædagogiske projekt.

’Det pædagogiske projekt’ af Jan Jaap Rothuizen & Line Togsverd,  
Akademisk Forlag, 269,95 kr. 

B O G

Gode  
resultater 
med  
mentor-
ordninger
Mentorord-
ninger kan 
spille en vigtig 
rolle i støtten 
af udsatte 
børns udvikling. Men det skal være 
længere varende forløb, hvor der er 
tid til at skabe en bæredygtig relati-
on – og der skal være mulighed for 
løbende at tilpasse ordningen til bør-
nenes skiftende behov. Det påpeges 
i en ny rapport fra DPU, Aarhus Uni-
versitet, som er den femte i rækken 
af forskningsrapporter om lærings-
programmet ’Lær for Livet’. 

Læs mere om projektet og de øvrige  
rapporter fra følgeforskningen på  
projekter.au.dk/laer-for-livet/

DPU

AARHUS
UNIVERSITETAU

 

ANNA KATHRINE FRØRUP, CHARLOTTE LANGE HALD 
OG SØREN LANGAGER

LÆR FOR LIVET – LEARNING CAMP 
MODELLEN, MENTORORDNINGEN 
OG BROBYGNINGSINDSATSERNE

RAPPORT NR. 5

KAN  
DU LIDE AT  

NEURONØRDE?
Følg ’Neuronørd’ på Instagram,  

og få nyt om – og tanker om  
– neurovidenskabelig forskning  
hos Linda Kunz Sørensen, der er 

lektor på Neuropædagogisk  
Kompetencecenter  

på UCN.

P O D C A S T

 
Afstemt 
pædagogik

Få nye indsigter 
og refleksioner 

i psykolog Bo 
Hejlskov Elvén og pæ-

dagogisk vejleder Hanne 
Vejes podcast ’Hejlskov & Vejes 

pædagogikpod’. Grundige og reflekte-
rende snakke med besøg fra praksis 
om afstemt pædagogik (low arousal), 
etik, tilgange og metoder m.m.
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...og 15 andre moduler, der understøtter trygge fællesskaber.

Virtuel bostøtte.
Struktur & planlægning.

Inddragelse af  pårørende.

Borgerguide.dk
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Vi trænger til et opgør med den herskende 
idé om, at følelser i relationsarbejde ikke 
er professionelt, mener Rikke Smedegaard 
Hansen. For professionelle skal i den grad 
kunne tale om, forholde sig til og bruge deres  
følelser i arbejdet med andre mennesker

TEKST 

MARIE 

DISSING 

SANDAHL

  

FOTO 

SOFIA 

BUSK

’Men det er jo heller ikke no-
gen hemmelighed, at du har 
svært ved at holde den pro-
fessionelle distance.’ Sådan 
lød det i en afskedstale, da 
Rikke Smedegaard Hansen 

stoppede på en arbejdsplads. Endnu en gang blev det 
antydet, at det var et problem, at hun blev følelses-
mæssigt påvirket af sit arbejde med udsatte børn – og 
brugte sine egne følelser i relationsarbejdet. 

Og det var lige dér, at hun besluttede sig for at 
skrive en bog om følelser i pædagogisk arbejde fortalt 
gennem hendes egne oplevelser – men sat i relief med 
teori og faglige begreber.

– Det er noget pjat at sige, at det pr. definition er 
uprofessionelt at være følelsesmæssigt optaget af el-
ler involveret i dem, som man arbejder med. For følel-
serne er der jo. Men de bliver flove og skamfulde, hvis 
vi ikke forholder os til dem og kan snakke med kolle-
gerne om de følelser. At tale om dem giver en klarhed 
og tydelighed, som styrker vores arbejde, siger Rikke 
Smedegaard Hansen.

Hun har selv været uddannet pædagog i snart 24 år 
– og arbejdet med børn og unge inden for både dag-
tilbud og socialområdet som kontaktperson og på be-
handlingshjem. 

Et fagligt løfte
I dag arbejder Rikke Smedegaard Hansen 
med inklusion i folkeskolen. Og på sit CV 
kan hun nu også skrive forfatter. For tid-
ligere på året udkom bogen ’Ida er pisse-
provokerende’. En bog skrevet med afsæt 
i, at Rikke Smedegaard Hansen var træt 

af at føle sig alene med det faglige standpunkt, at man 
godt kan være følelsesmæssigt optaget af sit arbejde  
– og samtidig være professionel. 

Træt af hele tiden at blive i tvivl om, hvorvidt det var 
hende, den var gal med, når hendes erfaring fra prak-
sis var, at netop nærheden og den tætte relation gjorde 
hele forskellen. Hendes pointe er, at det er afgørende 
for menneskers udvikling at have en tryg tilknytning 
til en omsorgsperson – for den tætte relation kan være 
broen til at løse nogle af de andre problemer. 

Og selvom afskedstalen var dét, der fik Rikke Smede-
gaard Hansen til tasterne, så var der særligt ét barn, der 
fik hende til at give sig selv et fagligt løfte, som også gen-
nemsyrer bogen. Et barn, der fik hende til at opleve et 
fagligt svigt, som hun har lovet sig selv ikke at gentage.

Rikke Smedegaard Hansen mødte en anderledes 
pige, der ikke rigtig passede ind socialt. Pigen knyttede 
sig tæt til hende. Meget tæt. Rikke Smedegaard Han-
sen blev i tvivl, om den tætte relation var fagligt funde-
ret, og kollegerne og ledelsen advarede hende mod det. 
Men samtidig kunne hun mærke, at de havde noget 
særligt sammen – og at hun var vigtig for pigen, der på 
mange parametre ikke havde det nemt. 

Usikker på sig selv
Historien endte ikke godt, desværre. Pigens støtte behov 
skal til revurdering, og hendes kontakt med Rikke 
skal dermed ophøre, beslutter ledelsen. De får Rikke 

– OG  FULD AF 
FØLELSER
PROFESSIONEL

Konsekvens
Rikke Smedegaard Hansen 
besluttede sig for at skrive 
en bog om følelser i det 
pædagogiske arbejde efter 
en afskedstale fra en leder, 
der antydede, at hendes 
følelsesmæssige engage-
ment var uprofessionelt. 

FAKTA OM BOGEN:

’Ida er pisseprovokerende’ af Rikke  
Smedegaard Hansen er en bog  
om følelser i pædagogisk arbejde  
– skrevet med afsæt i hendes egne  
møder med børn og koblet til  
relevant teori og forskning.

Bogen er udgivet i 2020 på Akademisk Forlag. 
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Smedegaard Hansen til at overbringe pigen beskeden, 
selvom hendes eget faglige instinkt sagde, at det var en 
dårlig idé. Men hun gør det alligevel. Og pigens øjne 
fyldtes med uforstående tårer. Da sommerferien var 
slut, havde forældrene flyttet hende til en anden skole.

– Hun må have følt et enormt svigt fra mig, siger 
Rikke Smedegaard Hansen om episoden, som præ-
gede hende:

– Jeg blev enormt vred over ikke at føle mig forstået 
af kolleger og ledelse. Men jeg var ikke god nok til at 
begrunde, hvorfor jeg gjorde, hvad jeg gjorde. Hvor-
for jeg troede på, at det var vigtigt, at jeg blev ved med 
at være der for hende. Jeg formåede ikke at sige: Jeg 
skal blive tæt på hende, indtil vi får løst de andre pro-
blemer, hun har. Det kunne jeg ikke argumentere for, 
fordi jeg blev usikker på min egen faglighed. 

Oplevelsen – og den dårlige samvittighed over for 
barnet – fik Rikke Smedegaard Hansen til at love sig 
selv, at hun skulle lære at argumentere bedre for sin 

gere eller børn, der får en til at føle sådan. Man skal ak-
tivt forholde sig til det. Og så skal man bede en kollega 
om hjælp eller tage det op i supervision, siger hun.

Etikken er fundamentet
Og så skal etikken holdes ved lige, når man møder følel-
ser, der er svære at være i, så det ikke går ud over borge-
ren eller barnet. Alle har ret til omsorg og til at have én 
på sin side, slår Rikke Smedegaard Hansen fast. 

– Det handler om at være bevidst om, at jeg skal an-
strenge mig, når jeg går hen til et barn, som jeg ikke 
umiddelbart bryder mig om – eller møder et ungt eller 
voksent menneske, som er svært at holde af. For når 
man lærer dem at kende, så har alle mennesker noget, 
der er interessant, og noget, der er værd at beskæftige 

Centrale begreber for  
Rikke Smedegaard Hansen:
Mentalisering: 
At være åben for at undersøge, hvilke mentale tilstande der kan 
ligge bag en given adfærd. Man kan udvikle barnets eller borge-
rens mentaliseringsevne ved at mentalisere for og sammen med 
dem, fx ’du råber meget højt, du virker vred?’ Det er vigtigt at lytte, 
være åben og ikke-dømmende. Det er samtidig også vigtigt at 
være opmærksom på sin egen adfærd og indre tilstande.

Forslag til at læse mere: Janne Østergaard Hagelquist, psykolog og 
grundlægger af Center for Mentalisering 

Spejlneuroner og empati:
Spejlneuroner er det neurobiologiske grundlag for empati og til-
knytning. Spejlneuroner gør os i stand til at tage del i andre men-
neskers nervesystem og dermed genkende andre menneskers 
mentale tilstande. Ifølge udviklingspsykologerne Daniel Stern og 
Susan Hart skal spejlneuronerne trænes helt fra fødslen ved, at 
en omsorgsperson ser, hører og reagerer på barnet. 

Forslag til at læse mere: psykolog Susan Hart eller psykolog Nina Lyng

Følelsesmæssig neutralitet  
og minimering af konflikter: 
At bruge sig selv til at regulere barnets eller borgerens følelser, 
hvilket vil sige, at man er i stand til at rumme og fastholde egne 
følelser og samtidig indgå i en affektiv følelsesmæssig afstemning. 
Et andet begreb for det er affektregulering – for følelser smitter.

Man kan arbejde på at sænke det følelsesmæssige spændings-
niveau (low arousal-tankegangen) i en situation ved at være op-
mærksom på egen mimik, tonefald og kropssprog – og fx placere 
sig med fysisk afstand, ikke tvinge til øjenkontakt og lade barnet 
eller borgeren opleve, at der er en vej ud af situationen. 

Forslag til at læse mere: psykolog Susan Hart, psykolog Peter Fonagy og 
psykolog Bo Hejlskov Elvén 

Udviklende øjeblikke: 
Ligesom omsorgssvigt og traumer kan medføre neurale skader, 
kan en god relation også skabe sunde forandringer i hjernen. 
Forandring bygger på en levet oplevelse – og konkrete oplevede 
øjeblikke med god kontakt til en omsorgsperson vil kunne påvir-
ke neurologiske processer, som igen påvirker udviklingen af de 
følelsesmæssige, sociale og kognitive kompetencer. 

Forslag til at læse mere: psykolog Rikke Yde Tordrup 

KILDE: ’IDA ER PISSEPROVOKERENDE’ AF RIKKE SMEDEGAARD HANSEN

Det er ligesom i flyet: Du skal 
selv tage iltmasken på, før du kan 
hjælpe andre. Det kan være rigtig 
svært i vores arbejde.

 Rikke Smedegaard Hansen, pædagog og forfatter

Rikke Smedegaard  
Hansens motto:

’Vi er professionelle. Men 
vi er også bare mennesker,  
der møder mennesker’.

For følelser smitter, forklarer hun. Og det kan både 
være hensigtsmæssigt eller det modsatte: Man skal 
være opmærksom på, hvornår der sker overføring el-
ler modoverføring af følelser fra borger til socialpæ-
dagog eller omvendt. 

Redskaberne til at arbejde professionelt med sine 
følelser handler blandt andet om mentalisering, me-
ner Rikke Smedegaard Hansen. 

– Det er at kunne se sig selv udefra og prøve at se 
den anden indefra. At kunne skifte fokus fra den ad-
færd, vi kan se og mærke, til, hvad der kunne ligge bag 
adfærden. Og det handler også om at se adfærd som 
en invitation til omgivelserne, forklarer hun.

Mentaliseringens grundlag er empatien, hvor spejl-
neuroner hos både socialpædagogen og barnet eller 
borgeren spejler hinandens følelser og sindsstemnin-
ger. Ja, vi kan faktisk slet ikke lade være – det ligger 
simpelthen i menneskets hjerne, og netop derfor kan 
følelser ikke være uprofessionelle, mener Rikke Sme-
degaard Hansen. 

De ubehagelige følelser
Det kan jo lyde meget dejligt alt sammen. At man gør 
en forskel og støtter et barn eller en borgers positive 
udvikling. At være der for nogen, der er glad for én. At 
føle sig betydningsfuld.

Men den anden side af mønten er også vigtig at for-
holde sig til. Når man føler sig betydningsløs, pointe-
rer Rikke Smedegaard Hansen. Når de følelser, barnet 
eller borgeren vækker i én, er alt andet end behagelige. 

Grundlæggende mener hun dog ikke, at man skal 
tale om negative eller positive følelser – for følelser er 
følelser. 

– Men der er forskel på, om de vækker behag eller 
ubehag, og dem, der vækker ubehag, har man en ten-
dens til gerne at ville have til at forsvinde hurtigst 
muligt, siger hun.

For selvfølgelig møder man modstand i relations-
arbejdet. Rikke Smedegaard Hansen har selvfølgelig 
også prøvet det, som de fleste nok har. At blive svinet 
til. At blive fravalgt af et barn eller en borger. Eller 
skulle være i en meget uforudsigelig kontakt. 

Hun har oplevet følelsen af, at hun simpelthen ikke 
havde mere at give og derfor havde lyst til at afvise et 
barn. Hun har oplevet at føle afmagten, når man kom-
mer til kort fagligt – og når man føler sig betydningsløs.

– Der er ikke noget galt i at føle sådan. Det vigtige er 
bare, at man er opmærksom på det, så man ikke ube-
vidst kommer til at fravælge eller nedprioritere de bor-

faglighed og stå fast. At turde blive på barnets eller 
borgerens side.

– Og samtidig skal jeg også kunne rumme tvivlen 
om, hvorvidt det er det rigtige, jeg gør ved at knytte 
mig tæt. For tvivlen er der, og det skal den være. For 
den gør, at vi bliver ved med at reflektere, siger hun.

Arbejde med følelser
Følelserne skal jo ikke kun tages alvorligt for ens egen 
skyld, understreger Rikke Smedegaard Hansen. Det 
handler i høj grad om barnets og borgerens udvik-
ling og trivsel. Ofte skal man som socialpædagog 
arbejde for at undertrykke sine umiddelbare følelser 
og fx bevare roen og være neutral i en situation, hvor 
barnet eller borgeren er ophidset, aggressiv eller på 
anden måde i affekt. 
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Balance
At bruge sine følelser i relations-
arbejdet betyder også, at man skal 
være opmærksom på egne grænser 
og passe på udbrændthed, pointe-
rer Rikke Smedegaard Hansen.

sig med. Den professionelle opgave er, at man skal 
anstrenge sig for at komme til at bryde sig om nogen, 
som man ikke brød sig om i starten, siger hun. 

Hun understreger dog, at der naturligvis er en 
grænse – ved fx meget grænseoverskridende adfærd 
over for socialpædagogen, men også det modsatte: 
Barnet eller borgeren skal også have ret til fx at fra-
vælge en kontaktperson, man bare ikke kan med.  

Du skal kende grænsen
Og den grænse er essentiel, mener Rikke Smedegaard 
Hansen. For med den følger omsorgen for sig selv, 
som er nødvendig for at undgå udbrændthed. 

– Jeg har en tendens til at synes, at jeg skal inve-
stere i og hjælpe alle. Men konstant medfølelse kan 
blive anstrengende, og man skal blive bevidst om, 
hvornår man husker at trække vejret selv. Det er li-
gesom i flyet: Du skal selv tage iltmasken på, før du 
kan hjælpe andre. Det kan være rigtig svært i vores 
arbejde, siger hun. 

Derfor tror hun meget på fællesskab i pædago-
gik. At det er noget, man gør sammen. At man har et 
blik for, hvornår kollegaen er udfordret i en relation, 
og at man sammen har et fællesskab, så man kan 
låne hinandens perspektiver i refleksionerne. 

– Og så har det været en befrielse for mig at er-
kende, at jeg bare er et menneske. Selvfølgelig be-
går jeg fejl. Selvfølgelig falder man jo i. Og det er 
okay, siger jeg til mig selv. Det er okay, så længe jeg 
prøver at lære noget hver gang, siger Rikke Smede-
gaard Hansen. 

Rikke  
Smedegaard  
Hansen

2020
Forfatter til bogen 
’Ida er pisseprovoke-
rende’

2019
Inklusionspædagog 
på skole

2014 & 2016
Meningsdannerud-
dannelse hos Cevea

2011-2019
Inklusionsvejleder og 
pædagog på skole

2009-2011
Pædagogisk leder 
på tilbud til unge og 
voksne med diagno-
ser inden for autis-
mespektrum

2007-2009
Pædagog på skole

2004-2007
Kontaktperson for 
unge og voksne i for-
bindelse med udslus-
ning til egen bolig

2003-2004
Pædagog i børne-
have

1998-2003
Socialpædagog på 
behandlingshjem for 
børn og unge med 
autismespektrum-
forstyrrelser

1996
Uddannet pædagog

Psykologselskabet Toftemosegaard Aps  ·  Manderupvej 3  ·  4050 Skibby  ·   Tlf. 4752 8360  ·  post@toftemosegaard.dk  ·   www.toftemosegaard.dk

Indhold:
•  En helhedsorienteret differentieret tilgang (HTD) til undersøgelser 

og behandling efter Kari Killéns model
•  En solid platform i den systemisk narrative teori og praksis
•  Den mentaliseringsbaserede tilgang i arbejdet med sårbare børn 

og familier
•  Tilknytningsforskning, hjerne- og traumeforskning og neuroaffek-

tiv udviklingspsykolog
•  Tværfagligt samarbejde, netværkssamtaler og inddragelse af 

familien
•  Den lovgivningsmæssige ramme herunder serviceloven
•  Det kommunale ansvar for børne- og ungeområdet

Tid og sted: Opstart d. 20. januar 2021 på Psykologselskabet 
Toftemosegaard i Skibby, Sjælland.

Målgruppe: Pædagoger, socialrådgivere, lærere, faglige ledere, 
teamledere, faglige konsulenter m.fl.

Tidsplan: Uddannelsen er på 7 x2 undervisningsdage samt en 
afsluttende fordybelsesopgave.

Pris: 29.500 kr.
Læs mere og ansøg senest d. 15. december på cenku.dk

DEN 1-ÅRIGE
EFTERUDDANNELSE TIL

FAMILIE-
BEHANDLER 
med fokus på tidlig indsats 

og forebyggende 
arbejde

ANDRE SPÆNDENDE 
EFTERUDDANNELSER:

Efteruddannelsen til systemisk 
børne og familiekonsulent 
med opstart d. 11. november 2020

Efteruddannelsen til småbørnskonsulent 
med Kari Killén som hovedunderviser 
med opstart d. 1. marts 2021

Infomøde
28. oktober 

2020 
kl. 17.00
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guide

1
Vær  
opmærksom 
på risikoen
Anbragte og an-
dre udsatte børn 
har en forhøjet 
risiko for at blive 
krænket seksuelt 
på nettet, så de fx 
lokkes til at sende 
et nøgenbillede, 
der efterfølgende 
bliver delt. Det 
hænger bl.a. sam-
men med, at nog-
le udsatte børn 
pga. en opvækst 
med omsorgs-
svigt har et under-
skud i at blive set, 
hørt og anerkendt 
som et værdifuldt 
menneske – og 
når en voksen 
kontakter dem 
online og tilbyder 
sig som en sød, 
rar og opmærk-
som voksen, vil de 
typisk være min-
dre kritiske end 
andre. Ligeledes 
kan nogle udsatte 
børn generelt 
være udfordrede, 
når det kommer 
til at indgå i so-
ciale relationer 
og forstå socialt 
samspil. De ud-
fordringer gør sig 
i lige så høj grad 
gældende digitalt 
som offline. 

2
Undgå  
forbud
Det er ikke en 
god idé at komme 
med bombasti-
ske forbud som: 
Del aldrig et 
nøgenbillede af 
dig selv! For børn 
og unge vil have 
en tendens til at 
bryde grænser 
og undlade at 
rette sig efter 
forbud. Og hvis 
de oplever noget 
ubehageligt efter 
at have overtrådt 
et forbud, vil de 
typisk holde det 
hemmeligt. 

3
Fortæl  
om risici
I stedet for forbud 
anbefales det, 
at du taler med 
barnet/børnene 
om de risici, der 
er forbundet med 
sociale medier. 
Det er vigtigt, at 
barnet kan kom-
me til dig, hvis det 
oplever noget, der 
virker mærkeligt 
eller mistænke-
ligt. I forhold til 
seksuelle kræn-
kelser er de tre 
mest almindelige 
risici,  at barnet 
lokkes til at dele 
krænkende bil-
leder af sig selv, 
at barnet lokkes 
til at mødes med 
fx en voksen, der 
har udgivet sig for 
at være et barn 
– eller at barnet 
enten lokkes til 
eller ved et uheld 
kommer til at se 
noget ubehage-
ligt på nettet.

4
Undgå  
victim  
blaming
Hvis barnet 
fortæller om en 
krænkelse, er det 
meget vigtigt, at 
du ikke bebrejder 
barnet. Du bør 
derimod på en 
neutral måde stil-
le spørgsmål om, 
hvad der egentlig 
er sket. Hvis et 
barn fx er kom-
met til at sende 
et nøgenbillede 
af sig selv til en 
fremmed, kan den 
instinktive reak-
tion måske være 
skældud. Men 
når man under-
søger, hvad der 
er sket, vil barnet 
ofte være blevet 
lokket skridt for 
skridt. 

5
Kend loven 
Mange seksuelle 
krænkelser kan 
stoppes – om 
nødvendigt med 
politiets indblan-
ding. Fx er det 
ifølge straffeloven 
ulovligt at dele 
private, intime 
billeder, ligesom 
det er en blufær-
dighedskræn-
kelse, hvis man 
uopfordret sender 
porno. Nogle gan-
ge kan oplysning 
om lovgivningen 
være nok til at 
stoppe en seksuel 
krænkelse. Du kan 
blive klogere på, 
hvad der er lov-
ligt, og hvad der 
ikke er, på redbar-
net.dk/sletdet/
lovgivning 

6
Brug  
’Er du OK  
på nettet?’
I samarbejde  
med bl.a. ADHD- 
foreningen har 
Red Barnet lavet 
undervisningsma-
terialet ’Er du OK 
på nettet?’, som 
er målrettet børn 
og unge på spe-
cialområdet. Her 
finder du blandt 
meget andet tip 
til at styre impul-
serne på nettet. 
Find materialet 
på redbarnet.
dk/skole/sikker-
chat-sikker-adfa-
erd-paa-nettet/
er-du-ok-paa-
nettet/

7
Få gratis 
rådgivning
På redbarnet.dk/
sletdet kan du få 
gratis rådgivning 
i konkrete sager, 
hvor du ønsker at 
forebygge eller 
håndtere digitale 
krænkelser. 

TEKST MARIA RØRBÆK

Anbragte og andre udsatte børn har en større risiko for seksuel  
krænkelse i den digitale verden. Psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet 
giver syv gode råd til forebyggelse og håndtering

Sådan håndterer du 
krænkelser på nettet

Du gør en forskel ved at fortælle 
barnet om retten til en bisidder
Ved børnesamtalen kan en bisidder være en tryghed for børn og hjælpe dem med at få sagt det, der 
kan være svært. Og det kan også give en bedre børnesamtale for sagsbehandleren. Du gør derfor 
en stor forskel, når du henviser et barn til Børns Vilkårs gratis bisidderordning. Vores bisiddere kan 
også træde til ved akutte møder.  

Bliv ambassadør 
for Børns Vilkår

Vil din kommune være med til at tilbyde børn en 
bisidder fra Børns Vilkår? 
Du har nu muligheden for at blive ambassadør 
for Børns Vilkår og udbrede kendskabet til vores 
bisidderordning på din arbejdsplads. Vil du høre 
mere? Så skriv til jecl@bornsvilkar.dk, eller ring 
på 24 59 32 87.

Læs mere på bornsvilkar.dk/bisidning, eller ring til bisidderne på 35 55 55 59

Annonce Socialpædagogen august 2020.indd   1 05-08-2020   12:13:17
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tema
Anbringelser

Tudehornet blev trykket helt 
i bund, indtil bilen var ude 
af indkørslen – i fuld fart 

videre ud i livet. 
Præcis sådan tog børnene al-

tid afsked med døgninstitutionen 
Sabroegaarden i Skive, mens re-
sten af institutionens børn og so-
cialpædagoger vinkede med flag 
i indkørslen. ’Så kunne vi tude 
bagefter,’ som socialpædagog og 
daværende AMR Tanja Grønbæk 
Nielsen fortæller.

Men lørdag den 16. april 2016 
var anderledes. For den dag var 
det den sidste medarbejder, der 
trykkede hornet i bund og forlod 
matriklen. 

100 år som akut døgninstitution 
for anbragte børn og unge var en-
degyldigt slut.

– Vi syntes, at vi var vigtige på 
indsatstrappen. Hvor pokker skulle 
dem, der havde brug for netop vo-
res indsats, nu være henne? Jeg var 
virkelig bekymret for, at børnene 
skulle opleve flere sammenbrud 
og flere svigt, når Sabroegaarden 
ikke var der længere. Man blev jo 
ikke anbragt dér uden grund, siger 
Tanja Grønbæk Nielsen.

På Sabroegaarden blev børn og 
unge – nogle gange sammen med 
deres forældre – akutanbragt og i 

løbet af tre-seks måneder observe-
ret og udredt af et team af social-
pædagoger og en psykolog. Ud fra 
den udredning fandt kommunens 
sagsbehandler og anbringelses-
konsulenter frem til den rette ind-
sats til familien, så barnet kunne 
komme hjem igen eller kunne 
komme i den plejefamilie, på den 
behandlingsinstitution eller det 
opholdssted, der matchede bar-
nets behov.

Ender i sammenbrud
Da Sabroegaarden lukkede, blev 
institutionen en del af en kedelig 
statistik. Ifølge nye tal fra FADD 
(Foreningen af Døgn- og Dagtilbud) 
er 47 ud af 165 døgninstitutioner for 
udsatte børn og unge lukket siden 
2010 – det svarer til 28 pct. 

Ingen har et nøjagtigt overblik 
over hele døgnanbringelsesom-
rådet. Men spørger man profes-
sor Inge Bryderup, der i årevis har 
forsket i anbragte børn og familie-
pleje ved Institut for Sociologi og 
Socialt Arbejde på Aalborg Univer-
sitet, vurderer hun, at ca. en tred-
jedel af alle døgninstitutioner er 
lukket de sidste ti år.

Og konsekvenserne er til at tage 
og føle på. For det første har 
lukningen af døgninstitutioner 

Børnene  
taber, når  
døgninstitutioner  
lukker

I løbet af de sidste ti år er hver tredje døgninstitution 
for anbragte børn og unge tvunget i knæ. En af dem er 
Familiecenter Sabroegaarden i Skive. Kommunerne 
sparer måske nok ved at lukke institutionerne, men 
det koster dyrt på andre konti, vurderer eksperter

TEKST 

LEA  

HOLTZE

  

FOTO 

MICHAEL  

BO  

RASMUSSEN

L U K N I N G

Lukket
Siden 2010 har  
47 ud af 165  
døgninstitutioner  
for udsatte børn 
og unge måttet 
dreje nøglen  
om – svarende  
til 28 pct. 
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betydet, at børn og unge, som har 
omfattende behandlingsbehov, of-
tere anbringes i familiepleje. For 
det andet viser undersøgelser, at 
en tredjedel af alle anbringelser i 
familiepleje bryder sammen. 

– Det er vel den største indika-
tor, du kan få på, at familieplejere 
får børn, der har så store proble-
mer, at de ikke kan magte dem, si-
ger Inge Bryderup.

Faglighed går tabt
Udviklingen blev først og frem-
mest skudt i gang med strukturre-
formen i 2007, hvor amterne blev 
nedlagt, fortæller Inge Bryderup. 
For i takt med at kommunerne 
bestræbte sig på at visitere til egne 
tilbud, havde mange problemer 
med selv at fylde døgninstitutio-
nerne op – og så stod der pludselig 
røde tal tilbage på bundlinjen. 

Siden blev det politisk besluttet, 
at kommunerne skal arbejde for 
tidlige indsatser, og at børn skal 
vokse op i et miljø så tæt som mu-
ligt på et normalt børneliv. Inspi-
rationen kommer fra den såkaldte 
Herningmodel, der skal sikre en 
helhedsorienteret indsats for  
udsatte børn og unge med afsæt  
i indsatstrappens seks trin. Jo  
højere op ad trappen – jo mere  
indgribende er indsatsen.

Men i praksis er tendensen, at 
flere børn anbringes i familiepleje, 
mens en række tilbud på indsats-
trappen helt forsvinder – fx døgn-
institutioner. 

– Familieplejeanbringelser ko-
ster ca. det halve af, hvad institu-
tionerne koster, så der kan også 
være noget økonomisk tænkning 
der, siger Inge Bryderup.

Hun ærgrer sig over udviklin-
gen. For set med hendes øjne bli-
ver stor faglighed begravet, når 
døgninstitutionerne lukker.

– Jeg ved næsten ikke, hvor-
dan jeg skal sige det kraftigt nok. 
De danske døgninstitutioner er 
jo karakteriseret ved at være 100 
år gamle mange af dem, hvor stor 
faglig ekspertise er gået i arv i ge-
nerationer af socialpædagoger. De 
institutioner har haft omfattende 
kulturelle rødder og traditioner, 
samtidig med at de har formået 
at foretage en løbende udvikling 
af hele området gennem tiden, si-
ger hun.

Holdt op med at ringe
Sabroegaarden var netop en 
af de gamle institutioner. 
Medarbejderne havde ud over 
deres socialpædagogiske faglighed 
også uddannelse i sorg og krise, 
seksuelle overgreb, tidlige, følel-
sesmæssige skader og supervision, 
ligesom mentalisering, miljøte-
rapi og low arousal var metoder, 
der blev hentet ind for at møde 
børnene med den mest solide 
faglighed.

– Når børnene kom til Sabroe-
gården, var alt jo i kaos for dem. 
Samtidig havde de et savn uden 
lige af deres forældre. Men i løbet 
af kort tid blev Sabroegaarden et 
hjem for dem. Vi så os som børne-
nes primære omsorgsgivere. Det 
var enormt vigtigt, at vores ar-
bejde blev gjort ordentligt, fordi 
det lagde stien for resten af de 
her børn og unges liv, siger Tanja 
Grønbæk Nielsen.

Døgninstitutionen havde væ-
ret lukningstruet flere gange 

Socialpædagogerne 
præsenterer stort 
anbringelsesudspil
Politiske partier vil kigge anbringelsesområ-
det efter i sømmene. Det politiske arbejde vil 
Socialpædagogerne gerne bidrage til. Derfor 
præsenterede forbundet et stort anbringelses-
udspil for socialministeren, politiske ordførere 
og mange andre på Socialpolitisk Topmøde 
den 4. september. 

Udspillet skal bl.a. løfte døgninstitutioner og 
opholdssteder. Socialpædagogerne foreslår 
fx, at:
•  Kommunerne skal forpligtes til at inddrage 

specialiseret viden fra døgninstitutioner i 
udredning og visitation i (komplekse) anbrin-
gelsessager. På det specialiserede område 
skal Socialstyrelsen udpege de vidensmiljøer, 
som kommunerne skal anvende i visitatio-
nen. Vidensmiljøerne skal også kunne anven-
des af borgere, plejefamilier mv. 

Udspillet lægger desuden op til et løft af for-
holdene for familieplejere. Her er Socialpæda-
gogernes forslag bl.a.:
•  Der skal laves en national handleplan på 

plejefamilieområdet, der understøtter øget 
rekruttering, fastholdelse og opkvalificering 
af plejefamilier.

•  Døgntilbud skal etableres som faglige vi-
densmiljøer, der kan anvendes til at vejlede, 
rådgive og samarbejde med plejefamilierne 
om plejeopgaven.

Læs hele anbringelsesudspillet og Socialpædagoger-
nes løsningsforslag på sl.dk/om-os/udgivelser

Ny hverdag
Der er ikke meget tilbage 
af den hverdag, Tanja 
Grønbæk Nielsen havde 
på Sabroegaarden. I dag 
arbejder hun som social-
pædagog ved STU i Skive.

Mangler
Efter at Sabroe-
gaarden er lukket, 
er der ikke længe-
re en døgnmulig-
hed i Skive. 

Vi så os som børnenes 
primære omsorgsgivere. 
Det var enormt vigtigt, 
at vores arbejde blev 
gjort ordentligt, fordi det 
lagde stien for resten af 
de her børn og unges liv.

 Tanja Grønbæk Nielsen, tidligere socialpædagog  
på Familiecenter Sabroegaarden
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over årene pga. økonomisk un-
derskud. Og da kommunerne på 
en KL-konference blev introduce-
ret til Herningmodellen og derfra 
overgik til forebyggende indsatser 
og flere anbringelser i familiepleje, 
holdt telefonen næsten op med at 
ringe fra den ene dag til den an-
den, fortæller daværende leder af 
Sabroegaarden Helle Tranbæk. 

– Man kan ikke arbejde med 
en 100 pct. normering på en akut 
døgninstitution – i perioder med 
tomme pladser satte jeg jo ikke en 
annonce i avisen med reklame for 
muligheden for at blive anbragt. 
Omvendt kan du heller ikke ind-
skrive børn, der har brug for en 
akut indsats, på venteliste, hvis 
der ikke lige er plads. Det gør jo 
noget ved økonomien, tilføjer hun. 

Lukker sig om sig selv
Sabroegaarden ligger i 
Socialpædagogernes Kreds Midt- 
og Vestjylland, som er det område 
i Danmark, hvor allerflest døgn-
institutioner er lukket. Ud over 
at der næsten ingen døgninstitu-
tioner er tilbage i kredsen, mær-
ker man udviklingen ved at møde 
familieplejere, der har massivt 
brug for støtte og aflastning, 
fortæller faglig sekretær Lene 
Skovsager.

– Vi ser det knæk, det er for en 
plejefamilie, når de må sige, at de 
ikke magter opgaven længere – når 
den faglige opgave, de er ansat til at 
løfte, og rammerne for at løse den 
ikke længere holder.  Det er med 
blødende hjerte, for det har jo kon-
sekvenser for børnene, siger hun.

I 2017, da endnu en døgninsti-
tution i kredsen lukkede, fik so-
cialpædagoger, andre kommunalt 
ansatte og kredsen nok og aktio-
nerede i fællesskab mod udviklin-
gen af Herningmodellen. Desuden 
har Lene Skovsager og kredsfor-
mand Peter Sandkvist holdt mø-
der med mange af kredsens kom-
muners børn- og ungeudvalg for at 
gøre dem opmærksomme på pro-
blemstillingen. 

– Vi ser en klar tendens til, at 
man starter nederst på indsatstrap-
pen og bevæger sig opad frem for 
at starte det rette sted. Og derud-
over er der også en tendens til, at 
kommunerne lukker sig om sig selv 
frem for at gå sammen om at finan-
siere døgninstitutionerne, så bør-
nene kan få det rette tilbud uden at 
skulle flyttes til den anden ende af 
landet, siger Lene Skovsager.

Vi taber børnene
Trods møder og protester ser 
udviklingen ikke ud til at vende 

foreløbig. Tværtimod. Senest luk-
kede Ballerup Ungdomspension 
for knap en måned siden. Og nu 
overgår stedets socialpædagoger 
til at være støttekontaktpersoner 
for både unge, der bor hjemme 
hos forældrene, og unge, der bor 
ude, fortæller socialpædagog og 
TR Robert Friis Engelsholm.

– Min frygt er, at børn og fami-
lier bliver tabt i det her og ikke får 
den rette hjælp, fordi man trækker 
indsatsen i hjemmet ud, indtil re-
lationen brænder helt sammen. Så 
ender den unge i stedet i en lang-
varig anbringelse langt væk fra 
hjemmet, siger han.

I takt med at Sabroegaarden, 
Ballerup Ungdomspension og 
mange andre døgninstitutioner er 
lukket, er manglen på døgnpladser 
begyndt at melde sig. 

Der mangler pladser
Hos FADD modtager man hver 
uge opkald fra kommuner, der 
spørger, om de eller nogen, de 
kender, kan løfte en opgave med et 
barn med komplekse behandlings-
behov. Mange døgninstitutioner 
oplever, at de bliver nødt til at ’gå 
til kanten’ i et forsøg på at være 
med til at løse forvaltningernes 
problemer med at finde egnede 
steder til de udsatte børn og unge. 

Det betyder også, at anbringel-
sen ender langt fra hjemmet og 
dermed barnets eller den unges 
netværk, fortæller FADDs for-
mand, Søren Skjødt. Og når kom-
munerne kommer til kort, fordi 
det rette tilbud ikke længere fin-
des, har det alvorlige konsekven-
ser for børnene.

– Vi spilder afgørende behand-
lingstid, når vi ikke iværksætter 
den rette behandling til barnet, og 
som samfund har man investeret 
en masse penge i noget, der ikke 

virkede. Samtidig kommer bør-
nene med adskillige afbrudte for-
løb og er mærket af dem. Det skal 
det næste anbringelsessted arbejde 
med, ligesom barnets forældre har 
mistet tillid til systemet, siger han.  

Vi kan mere sammen
Set fra Søren Skjødts perspektiv 
burde kommuner indgå partner-
skaber om at drive døgninstitutio-
nerne i fællesskab og sætte sig sam-
men for at få et fælles overblik over, 
hvilke børn de forventer at skulle 
finde tilbud til i årene, der kommer. 
For i sidste ende handler det ikke 
om enten døgninstitution, opholds-
sted eller plejefamilie – men om, at 
hver kommune skal have en palet af 
tilbud på alle indsatstrin, der passer 
til hvert enkelt barn, mener han.

– I dag har døgninstitutionerne 
tilpasset sig efterspørgslen, så de 
som minimum har skole-dagbe-
handling integreret, støtteperson-
ordninger, familiebehandling, pleje-
familiestøtte. Og det tror jeg er en 
sund udvikling. Vi skal massepro-
ducere individuelle løsninger. Det 
kan ingen gøre alene, men vi kan en 
masse sammen, siger Søren Skjødt.

Nu må vi købe pladserne
Netop den tilpasning forsøgte 
Sabroegaarden også at lave. Da en 
lukning stod for, gik hele arbejds-
pladsens MED-system, bl.a. TR, 
leder og AMR, i gang med at finde 
på alternativer til døgninstituti-
onen, så man kunne gøre brug af 
de faglige kompetencer fra insti-
tutionen – som fx aflastning for 
plejefamilier, som udvidet SFO 
for udsatte børn og unge – og som 
ungdomsbolig for udsatte unge. 

Samtidig tog de kontakt til de 
kommuner, der ofte købte plad-
ser, for at afsøge muligheden for, 
at kommunerne slog sig sammen 

TA Lmed Skive Kommune om at drive 
døgninstitutionen. Men uden held.

– Det kræver en politisk vilje til 
at have fælles økonomi, hvilket 
der ikke er meget erfaring med. 
Muligheden bliver først præsen-
teret, når man er presset, og så 
lykkes det sjældent, siger Helle 
Trangbæk og fortsætter: 

– For medarbejderne var det 
frygteligt at opleve, at ’nu kan vi 
åbenbart undværes’. I dag har vi 
ikke længere en døgnmulighed i 
Skive, men må købe pladser på 
opholdssteder og familiedøgn-
afdelinger. For dagområdet kan jo 
ikke løfte hele døgnområdet, siger 
Helle Trangbæk, som i dag er fa-
miliechef i Skive Kommune.

Gid nogen havde set dig
Fra byrådet besluttede at lukke 
Sabroegaarden, til den sidste med-
arbejder satte tudehornet i bund, 
blev der gjort en stor indsats for 
at hjælpe medarbejdere såvel som 
børnene godt i vej. 

I dag arbejder Tanja Grønbæk 
Nielsen som socialpædagog ved 
STU i Skive. Hun er sikker på, at 
dygtige familieplejere har overtaget 
en del af opgaven fra Sabroegaar-
den. Men hun kan godt være be-
kymret for, om de kan holde til det, 
hvis et specialtilbud ikke har arbej-
det med barnets problematikker 
først, og når de ikke – som Tanja 
og kollegerne – kan puste ud der-
hjemme efter en hård dag på jobbet 
eller få supervision fra kolleger. 

Og mest af alt frygter hun, om 
man får sat ind med det rette til-
bud til de udsatte børn og unge.

– I dag møder jeg jo unge men-
nesker, hvor jeg tænker, gid der var 
nogen, der havde set dig, og var 
trådt ind i din familie, da du var 
yngre, ligesom vi gjorde – så var du 
et andet sted i dag, siger hun. 

KILDE: SOCIALPOLITISK REDEGØRELSE, 2019
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Medlemmer, som oplever afspecialisering  
som en konsekvens af, at børn med forskellige 
vanskeligheder anbringes samme sted

25,4 %
I høj eller meget 

høj grad

7,6 %
Andet/ved ikke

37,3 %
I ringe grad eller 

slet ikke

29,6 %
I nogen grad

For medarbejderne var det frygteligt at  
opleve, at ’nu kan vi åbenbart undværes’.  
I dag har vi ikke længere en døgnmulighed 
i Skive, men må købe pladser på opholds-
steder og familiedøgnafdelinger.

 Helle Trangbæk, tidligere leder af Sabroegaarden
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trække på hele det specialiserede, 
faglige miljø, forklarer hun. 

Får plejefamilier til at reflektere
Majbrit Hjertmann kan nemt  
invitere en kollega med special-
viden med til gruppesupervisi-
onen, ligesom hun selv kan få 
sparring, når familieplejerne har 
særlige udfordringer. Hun ind-
drager også faglige redskaber fra 
døgn institutionen i samarbejdet 
med familieplejerne.

– Det gør jeg bl.a., når jeg giver 
individuel supervision og sam-
men med familieplejerne laver en 
udviklingsplan med konkrete mål 
for deres arbejde. Her er tanke-
gangen den samme, som når vi på 
døgninstitutioner arbejder med 
behandlingsplaner. Det gælder om 
at finde konkrete metoder til at nå 
de mål, der er sat i barnets handle-
plan, siger hun. 

Hvis målet fx er at styrke bar-
nets selvværd, kan en af meto-

derne i overført betydning være 
at ’holde barnet i hånden’, når det 
prøver nye udfordringer.

– Jeg fungerer som sparrings-
partner og bruger fx min viden om 
børns udvikling til at stille gode 
spørgsmål, der får familieplejerne 
til at reflektere. 

Dette er et uddrag af en længere artikel 
om indsatsen i Vesthimmerland. Du kan 
læse hele artiklen på kortlink.dk/27ucx

Her får  
plejefamilierne  
supervision på  
døgninstitutionen
Alle plejefamilier med børn fra Vesthimmerland 
skal opkvalificeres med supervision. Det sker i 
tæt samarbejde med den lokale døgninstitution, 
så institutionens specialiserede, faglige miljø 
kommer familieplejerne til gode
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lent Majbrit Hjertmann, der bl.a. 
leder en gruppesupervision for 
familieplejere, som mindst fire 
gange om året mødes på døgnin-
stitutionen. 

– Familieplejerne udvikler sig 
fagligt i samspil med hinanden, 
fordi de kan spejle sig i hinanden 
og reflektere i fællesskab, samti-
dig med at de får tilført ny viden 
og indsigt. Det har vi nogle særlige 
muligheder for at understøtte her 
på døgninstitutionen, fordi vi kan 

I Vesthimmerland får plejefami-
lier supervision af ansatte på 
den lokale døgninstitution, Fa-

miliehuset Vesthimmerland – både 
individuelt og i gruppe. 

Det har stor betydning for 
blandt andre familieplejer Ole 
Moustsen: 

– Jeg bliver dygtigere, og på den 
lange bane kan jeg gøre det bedre 
for mine plejebørn, siger han.

En af supervisorerne er social-
pædagog og familieplejekonsu-

Døgninstitutioner  
og opholdssteder  
under lup

I 2017 udgav professor i socialt 
arbejde Inge Bryderup resulta-
terne af et stort forskningspro-
jekt baseret på en spørgeskema-
undersøgelse blandt mere end 
3.000 familieplejere. Men ingen 
har et samlet overblik over, 
hvilke døgninstitutioner og 
opholdssteder der findes i Dan-
mark, hvad den pædagogiske til-
gang er, og hvordan den passer 
sammen med de anbragte børns 
udfordringer. 

Det skal der laves om på nu. 
Derfor er Inge Bryderup og 
Sofie Aggerbo Johansen fra 
Aalborg Universitets Institut 
for Sociologi og Socialt Arbejde 
i samarbejde med Signe Hald 
Andersen fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed i gang med et 
stort forskningsprojekt, der un-
dersøger indholdet og effekten 
af indsatserne til børn og unge 
anbragt på døgninstitution eller 
privat opholdssted.

Projektet løber over de næste 
to år, og i sidste måned modtog 
alle døgninstitutioner og op-
holdssteder spørgeskemaer fra 
forskerne. 

S A M A R B E J D E F O R S K N I N G

Faglighed
Som supervisor 
for familieplejere 
inddrager Majbrit 
Hjertmann fagli-
ge redskaber fra 
sit arbejde som 
socialpædagog 
på en døgninsti-
tution.

Jeg fungerer som 
sparringspartner og 
bruger fx min viden 
om børns udvikling til 
at stille gode spørgs-
mål, der får familieple-
jerne til at reflektere.

 Majbrit Hjertmann, socialpædagog  
og familieplejekonsulent
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dit forbund

– Ærlig talt var pengene det 
mindste, for mit fokus var på, om 
jeg mistede barnet. Men min kæ-
reste havde heller ikke en kæmpe 
høj løn, så ja, det med pengene be-
tød da også noget, fortæller hun.

Hendes TR skulle senere vise sig 
at blive hendes redning.

Svært at få fuld tid
Egentlig ville Mie Hoffmann helst 
have haft en 37-timers stilling, 
men det var svært at få som nyud-
dannet socialpædagog, så hun slog 
til, da der blev en 30-timers stil-
ling ledig på Sofiehuset. 

– Bortset fra det med de 30 timer  
er det et virkelig godt job, hvor jeg 
arbejder i Krearummet og laver 
alle mulige sjove ting sammen med 
brugerne. Lige fra at finde sten i 
naturen og male dem til at lave film 
og perler, fortæller hun. 

I månederne inden sygemel-
dingen havde hun arbejdet eks-
tra, fordi en anden socialpædagog 

jeg en dag som sædvanlig lå og ke-
dede mig på sofaen, ringede tele-
fonen. Det var min tillidsrepræ-
sentant, Kamilla Gundersen. Hun 
fortalte, at jeg under sygemel-
ding og efterfølgende barsel havde 
ret til løn for 32,5 time, fordi det 
havde været min reelle arbejdstid. 
Og hun havde allerede undersøgt 
alt med reglerne og snakket med 
min leder, så hvis jeg ville, skulle 
jeg bare komme ind og skrive un-
der på en tillægskontrakt, så faldt 
det hele på plads. Og så blev jeg 
altså glad! Rigtig glad!

Stor taknemmelighed
Mie Hoffmanns graviditet endte 
heldigvis lykkeligt, og i august 
fødte hun sønnen Theo, som hun 
stadig er på barsel med.

I barselsperioden har hun flere 
gange sendt en meget kærlig tanke 
til Kamilla Gundersen.

– Det er faktisk ret dyrt at have 
en baby med alt det udstyr, man 

Fakta om  
overenskomsten
I Mie Hoffmanns sag fik den kommunale døgninsti-
tutionsoverenskomst, som er indgået mellem KL og 
Socialpædagogerne, stor betydning. Her står der i § 
13, stk. 5: ’For deltidsansatte foretages ændring af 
den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde 
ud over en fuld kalendermåned.’ 

Faglig konsulent hos Socialpædagogerne Midtsjæl-
land Conny Eriksen forklarer, at ordlyden især får be-
tydning, hvis man bliver syg eller skal på barsel. 

– Så har man ret til en løn, der svarer til den reelle 
arbejdstid – altså deltidsansættelsen plus de ekstra 
timer, siger hun. 

Hvis du selv står i en situation, hvor du som deltidsan-
sat med fast merarbejde bliver syg eller skal på barsel, 
bør du kontakte din TR eller kreds for at høre mere. 

MIE FIK FLERE  
PENGE TIL SIN BABY
Takket være sin tillidsrepræsentant slap Mie Hoffmann for at gå ned i løn, 
da hun midt i graviditeten fik det dårligt og måtte sygemeldes indtil fødslen

TEKST MARIA RØRBÆK    FOTO RICKY JOHN MOLLOY

A R B E J D S T I D

har brug for. Det tænkte jeg fx, da vi 
skulle købe en babyalarm: 1.000 kr. 
for sådan en lille walkie-talkie! Og 
så er den næste tanke: Pyha, det er 
da godt, at jeg får løn for 32,5 time. 

Mie Hoffmann er særlig glad for, 
at hendes TR ordnede alt, så hun 
ikke selv behøvede at sætte sig ind 
i reglerne og tale om dem med le-
delsen. 

– Jeg har en rigtig god leder, så 
normalt ville jeg overhovedet ikke 
have nogen problemer med at tale 
med hende – bare ikke i den situ-
ation. Når man ligger der i sofaen 
og er fuld af bekymring for sin gra-
viditet, er der ikke noget overskud. 
Og så var det helt fantastisk med 
en tillidsrepræsentant, der bare 
klarede alle ærter.

TR Kamilla Gundersen under-
streger, at aftalen blev indgået i 
et godt samarbejde med ledelsen 
og Kalundborg Kommune, der var 
helt med på, at overenskomsten 
selvfølgelig skulle overholdes. 

Når man ligger der i sofaen  
og er fuld af bekymring for sin  
graviditet, er der ikke noget over-
skud. Og så var det helt fantastisk 
med en tillidsrepræsentant,  
der bare klarede alle ærter.

 Mie Hoffmann, socialpædagog

Gevinst
At Mie Hoffmann 
får løn for 32,5 
time betyder ca. 
1.850 kr. mere i 
løn om måneden 
– og godt 250 kr. 
i pension.

havde sagt op, og der var brug for 
flere hænder, inden en ny blev an-
sat. Da yderligere en kollega sagde 
op, fortsatte Mie Hoffmann med 
de ekstra timer, indtil sygemeldin-
gen kom på tværs. 

– Jeg havde indstillet mig på at 
leve for en 30-timers løn, men da 

27-årige Mie Hoffmann 
glemmer aldrig på-
sken 2019, hvor hun 

var gravid med sit første barn. 
– Jeg fik ondt i maven. Som i 

sindssygt ondt i maven. Og da jeg 
kom ind på fødegangen, viste det 
sig, at jeg var begyndt at åbne mig, 
selvom jeg kun var halvvejs i gra-
viditeten.

Normalt er Mie Hoffmann me-
get aktiv – også i jobbet som 
socialpædagog på aktivitetstil-
buddet Sofiehuset i Kalundborg 
Kommune. Men nu stod den plud-
selig på sygemelding og mange, 
lange timer på sofaen. Og oven i 
alle bekymringerne for gravidite-
ten kunne Mie Hoffmann se frem 
til et økonomisk tab, for selvom 
hun længe havde arbejdet 32,5 
time om ugen, stod der kun 30 
timer på ansættelsesbeviset. Så 
som sygemeldt gik hun fra at få 
løn for 32,5 time til at få løn for 
30 timer.
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Styrke 
til at 
    leve 
på ny

På Kofoeds Skole bliver nogle af dem, der lever helt 
ude på kanten af samfundet, mødt med rummelighed, 

omsorg og troen på, at de kan noget hver og én.  
Som elever i skolens værksteder og klasselokaler  

genvinder de styrke og selvtillid. Indsatsen kan de veksle 
til et bad, en portion varm mad og et sæt rent tøj  

– og ikke mindst en ny start på livet

TEKST LEA HOLTZE    FOTO SOFIA BUSK

Selvhjælp
Eleverne kommer med misbrug, hjemløshed, 
psykisk sygdom og anden udsathed i bagagen. 
Her får de støtte fra socialpædagoger til en bedre 
livssituation – fx ved at lære et nyt håndværk. En af 
dem er Isabella, der plukker tomater til madholdet.
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Mennesket
– Jeg ser det enkelte men-
neske: Hvordan er dagen 
for den person, og hvordan 
støtter jeg vedkommende i 
den sindsstemning – og får 
personen ud af fx et tom-
rum? forklarer socialpæda-
gog Pernille Bregendahl Bro.

Udvikling
Eleverne skal opleve, at de kan en 
masse og kan lære af hinanden. 
Derfor spidser socialpædagog 
Pernille Bregendahl Bro ører, da 
Mads foreslår, at de lægger tørrede 
lavendelskud i insekthotellet.

Tillid
– Jeg løfter dem i troen på, at ’de kan’. Men en 
elev kan også være så ked af det og angst, at 
dagen går med omsorg og samtale. Tilliden til 
mig gør, at eleven kommer i skole alligevel, for-
tæller socialpædagog Tine Lindebjerg Groth.

Relation
Socialpædagog Pernille Bregendahl Bro og 
eleverne Mads og Michel mødes om det 
fælles tredje, håndværket. Og i det møde 
opstår relationen, som Pernille bruger til at 
udfordre eleverne – både socialt og fagligt.

Styrke
Aklam er elev i Møbelbutikken.  
Medarbejderne kalder hende og de 
andre elever ’mennesker med mere’ 
– mere i bagagen og mere at byde 
på, end man lige ser. Det støtter  
socialpædagogerne dem i at få frem.

Ét måltid
Klaus samler pap-
holdere til insulin for 
Novo Nordisk. For én 
times arbejde i ’Pro-
duktionen’ optjener 
man ét måltid i kanti-
nen – men ofte bliver 
folk hængende. 
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Et sted, hvor 
man lærer
Eleverne på Kofoeds Skole er kommet 
af egen fri vilje – med misbrug, hjem-
løshed og anden udsathed i bagagen. 
Derfor forlanger stedets medarbej-
dere ikke noget af dem, men spørger 
i stedet: Hvad har du lyst til, og hvad 
har du brug for?

Stedet tilbyder støtte og en aktiv 
hverdag og kalder sig en skole, fordi 
det er et sted, hvor man lærer. Derfor 
er alle på skolen elever. Skolen rum-
mer 12 butikker, værksteder, café og 
madhus. Eleverne kan desuden blive 
undervist i mere end 100 fag og få råd 
og vejledning fra en socialrådgiver, 
en psykolog, en advokat og en læge-
faglig. Skolen har i alt ca. 80 ansatte 
– heraf 24 socialpædagoger. 

Kofoeds Skole har foruden Køben-
havn en afdeling i Aarhus, Aalborg 
og Nuuk og datterskoler i ni øst- og 
centraleuropæiske lande. 

Socioøkonomi
Bag køkkenet bugner 
det med brombær-
buske. Aksel er kravlet 
højt til vejrs for at få 
de modne bær i hus 
til marmelade, som 
senere skal sælges i 
skolens butik.

Livskvalitet
Målet er at hæve elevernes livskvalitet. 
Og det lykkes, fortæller socialpædagog 
Tine Lindebjerg Groth. I perioder falder 
eleverne tilbage og falder fra, men 
mange kommer igen, fordi de ved,  
at stedet rummer dem.

Praktik
Eleverne kan samle 
’værdibeviser’ ved at 
arbejde på skolen og 
bl.a. bruge dem som 
betaling hos frisøren, 
hvor eleven Nahid fø-
rer saksen – når hun 
ikke er i praktik ude i 
’den virkelige verden’. 

Mødet
Fra at have været et 
lukket minisamfund 
åbnede Kofoeds Skole 
sig mere op over for 
byen for et par år si-
den ved at oprette en 
stribe butikker med 
elever bag skranken. 
Bl.a. en cykelbutik, 
hvor de brugte cykler, 
Esben sætter i stand, 
er til salg.

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

  

  

 
   

 

  

  

 
   

 

Kogebogen henvender sig 
til mennesker med særlige 
læringsforudsætninger, men 
kan med fordel bruges af 
børnefamilier, nybegyndere i et 
køkken, daginstitutioner, skoler og 
uddannelsesinstitutioner.

Der er QR koder ved alle 
opskrifter, som du kan scanne og 
komme direkte til webkogebogs-
opskrifterne med trinfotos og 
oplæsning af opskrifter. 

Læs mere om kogebogen på 
www.madtrinfortrin.dk, hvor du 
også kan købe kogebogen inkl. 
adgang til webkogebogen til 
249,95 kr. ex. fragt.

LÆR AT LAVE MAD
- her kan alle være med
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dialog

K A L E N D E R

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

SOCIALPÆDAGOGERNES A-KASSE
Tlf. 7248 6010 / dagpenge@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.

Forretningsudvalget
Forbundsformand
Benny Andersen
Tlf. 4055 0982

1. forbundsnæstformand
Marie Sonne
Tlf. 2210 1728

2. forbundsnæstformand
Verne Pedersen
Tlf. 4064 0344

Forbundskasserer
Michael Madsen
Tlf. 4093 4833

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

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

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

PENSIONSKASSEN
pka.dk 
Tlf. 3945 4540 / pka@pka.dk 
Åbningstid: mandag-torsdag 8.30-20,
fredag 9-15.

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

KREDS MIDT- OG VESTJYLLAND
sl.dk/midtogvestjylland 

Tlf. 7248 6200
midtogvestjylland@sl.dk 

Åbningstid: mandag-onsdag 9-13, 
torsdag 9-16

og fredag 9-13.
Kredsformand: Peter Sandkvist

Mobil: 2045 2614

KREDS ØSTJYLLAND
sl.dk/østjylland 
Tlf. 7248 6300

oestjylland@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,

torsdag 12-16, fredag 9-13.
Kredsformand: Gert Landergren Due

KREDS LILLEBÆLT
sl.dk/lillebælt 

Tlf. 7248 6400
lillebaelt@sl.dk 

Åbningstid: mandag, tirsdag 
og onsdag 9.30-15 (lukket 12.30-13),

torsdag 13-16, fredag 9.30-13.
Kredsformand: Hanne Ellegaard

Mobil: 4086 6854

KREDS BORNHOLM
sl.dk/bornholm   
Tlf. 7248 6650

bornholm@sl.dk
Åbningstid: mandag lukket,
tirsdag 8-12, onsdag 10-16,
torsdag 10-14, fredag 9-12.

Kredsformand: Bitten Sohn Thomsen

KREDS NORDSJÆLLAND
sl.dk/nordsjælland 

Tlf. 7248 6600
nordsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag 10-14, 
tirsdag 10-17, fredag 10-12.

Kredsformand: Lene Ek Christensen

KREDS STORKØBENHAVN
sl.dk/storkøbenhavn 

Tlf. 7248 6700
storkoebenhavn@sl.dk 

Åbningstid: alle hverdage 9-12
samt tirsdag og torsdag 12.30-16.

Kredsformand: Lars Petersen
Mobil: 2217 9706

KREDS MIDTSJÆLLAND
sl.dk/midtsjælland 

Tlf. 7248 6550
midtsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: Mandag til torsdag 9-15 
(lukket 12-12.30), fredag 9-12.
Kredsformand: Lene Kümpel

KREDS STORSTRØM
sl.dk/storstrøm 
Tlf. 7248 6500

storstroem@sl.dk 
Åbningstid: mandag 12.30-15, 

tirsdag og onsdag 9-15 (lukket 12-12.30), 
torsdag 12.30-16, fredag 9-14 (lukket 12-12.30).

Kredsformand: Lisbeth Schou

KREDS SYDJYLLAND
sl.dk/sydjylland 
Tlf. 7248 6250

sydjylland@sl.dk 
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,

torsdag 12-16, fredag 9-12.
Kredsformand: Finn Harald Rasmussen

Mobil: 2230 6203

KO N TA K T

MIDT- OG VESTJYLLAND

Aflysning af sensommertur  
i seniorsektionen
Seniorsektionen aflyser sensommer-
tur til Flyvestation Karup på grund af 
de fortsatte Covid-19-restriktioner.

STORKØBENHAVN

Bustur til Esrum Kloster 
Onsdag den 14. oktober kl. 9:30 
Vi mødes ved Valby Station,  
Lyshøjgårdsvej
Oplev en guidet rundvisning om 
Esrum Kloster, frokost på Møllegår-
den, et besøg på klostrets udstilling 
samt kaffe og kage i klosterkælderen. 
Turen er kun for medlemmer. Pris  
325 kr. Tilmelding senest den 28. sep-
tember med betaling på konto: 5332 
0000244491. Yderligere oplysninger 
på tlf.: 2489 1061.

Kredsgeneral-
forsamlinger

I løbet af september afholdes 
der generalforsamling i hver af 
Socialpædagogernes ti kredse. 

I flere af kredsene er der særlige 
temamøder og/eller faglige  
oplæg – så hold øje med, hvad 
der sker i din kreds på årets  
generalforsamling.

Du kan læse mere og finde 
*dagsorden på kredsenes  
hjemmesider. Få overblikket 
over, hvornår der er general-
forsamling i din kreds, på: 
socialpaedagogen.sl.dk/
arkiv/2020/08/indkaldel-
se-til-kredsgeneralforsamling/

Døgnanbringelse
Maritim linje

Træskibsværksted
Tall Ship Race

Skonnerten Jylland
 

Dagskolen
FSA9

Bådebyggeri
Sejlads

Kragejollen Saltholm
 

Al læring valideres i samarbejde med OCN

DSI Andromeda
Et erhvervsrettet STU center

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

Livslinien

Ønsker du at rådgive
•  mennesker med selvmordstanker
•  deres pårørende og efterladte
•   mennesker i anden krise 
–  og samtidig opkvalificere dine faglige kompe-

tencer og få relevant praksiserfaring på dit CV?

Så kan vi tilbyde
•   en solid grunduddannelse i selvmords-

forebyggende rådgivning
•  løbende supervision og videreuddannelse
•  sparring med fagpersonale efter hver vagt
•   et miljø med højt fagligt niveau og tværfagligt 

fællesskab

Vi forventer, at du
•  er ansvarsfuld og engagerer dig i arbejdet
•   har relevant praksiserfaring med professio-

nelle samtaler i form af terapi, rådgivning eller 
noget der kan sidestilles hermed

•   i gennemsnit kan afsætte 12 timer om 
måneden til 
– vagter i rådgivningen 
– supervision og holdmøder

Det er ikke et krav, at du har været berørt af 
selvmord, hverken professionelt eller personligt.

Passer dette på dig, og bor du på Sjælland,  
ser vi meget gerne din ansøgning.
Ansøgningsfrist den 13. september 2020

Livslinien har brug for 
frivillige rådgivere

Du kan læse  
mere og ansøge på  
vores hjemmeside 

livslinien.dk

På Livslinien får du relevant praksiserfaring og en faglig opkvalificering, 
der matcher opgaven. Vi har cirka 200 frivillige rådgivere, som er i 
kontakt med mere end 16.000 mennesker årligt.

til selvmordsforebyggende rådgivning – erfarne socialpædagoger eller studerende

Annoncer 2020.indd   9 19.06.2020   15.42

Gå i dialog med borgerne 
og få svar på dine spørgsmål

Ring 66 11 10 66
microting.dk

Næste

Har du fået hjælp til at komme videre 
med det problem, du kom med?

Prøv 
gratis i 

30 dage
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springet

Jeg bruger socialpædagogikken  
som psykoterapeut

?!
Hvorfor skulle der ske 
noget nyt i dit arbejdsliv?
Jeg har været vidt omkring 
i mit arbejdsliv. Men jeg har 
løbende forsøgt at bygge oven 

på den socialpædagogiske faglighed og videreud-
danne mig. Pædagogisk psykologi, NLP, kontor-
yoga, mindfulness og hesteterapi er nogle af de 
ting, jeg har snuset til undervejs. Oven på et par 
stress-sygemeldinger og to blodpropper måtte 
jeg dog erkende, at jeg nok skulle bruge mine 
evner til relationsarbejde på en anden måde end 
som den klassiske socialpædagog. Og gerne med 
fokus på andre mennesker, der som jeg har ople-
vet at føle sig udbrændt. Derfor er jeg endt med 
at uddanne mig som psykoterapeut.

Hvad fik dig til at træffe beslutningen?
I sin tid har jeg på universitetet haft faget 
socialkonstruktionisme (en retning inden for 
sociologien, som tager udgangspunkt i tesen 
om, at virkeligheden er en social konstruk-
tion, hvor sproget og måden, vi taler sammen 
om tingene, er det, som konstruerer virkelig-
heden, red.). Det menneskesyn, jeg mødte i det 
fag, kunne jeg rigtig godt lide. Min research 
ledte mig til Dispuk og deres psykoterapeutud-
dannelse – og så faldt alt på plads. Det var den 
uddannelse, jeg skulle have. For her kan jeg spe-
cialisere mig inden for narrativ terapi.

Hvorfor lige psykoterapeut?
Psykoterapi handler ligesom socialpædagogik-
ken meget om mødet mellem mennesker – om 

relationer, empati, nærvær og anerkendelse. 
Alt sammen ting, jeg har brugt i mit tidligere 
arbejde som socialpædagog, og som jeg nu kan 
bygge videre på. Men i bund og grund havde 
jeg nok behov for at fordybe mig mere, gå  
mere i dybden med den narrative tænkning  
– og komme væk fra et omsorgsfag, hvor jeg 
oplever, at alt for mange føler sig stressede. 

Hvordan har skiftet været?
Jeg har været heldig at få mulighed for at 
arbejde med nogle børn og unge, hvor jeg har 
kunnet trække på min socialpædagogiske erfa-
ring med unge, som tumler med angst, selv-
mordstanker og voldsom vrede. At kunne 
hjælpe dem videre er en fantastisk følelse. Og 
så er jeg vild med at være min egen chef. Men 
det er samtidig også den helt store udfordring, 
for klienterne kommer jo ikke af sig selv, så jeg 
skal lære en masse omkring markedsføring. 
Det er nyt land for mig.

Hvad er dit bedste råd?
Man skal tænke sig rigtig godt om, inden man 
springer ud i en tilværelse som selvstændig 
psykoterapeut. Det er en lang uddannelse  
– jeg har selv to år tilbage, inden jeg kan kalde 
mig fuldgyldig psykoterapeut. Man skal virkelig 
arbejde meget med sig selv undervejs og være 
klar til at blive konfronteret med sine skygge-
sider. Og så skal ikke tro, at det er en guld-
grube. Det er et hårdt slid at banke sit eget 
firma op, så det skal man gøre sig klart.  
Men jeg elsker det. Ingen tvivl om det. 

Rikke Lützen  
Schellbach-Kragh 

48 år 

2020
bliver færdiguddannet narrativ 

samtaleterapeut

2017
påbegynder Dispukuddannelse 

som psykoterapeut

2014
underviser uledsagede asyl-

børn, Jammerbugt Kommune

2007
socialpædagog Børne- og  
Ungdomscenter Ranum

2005
socialpædagog i specialprojekt 

for unge med autisme

2000
integrationspædagog  

Herningvej Skole

1995 
Ranum Seminarium

Rikke Lützen Schellbach-Kragh er i gang med 
at efteruddanne sig til psykoterapeut – og har i 
dag sin egen klinik, hvor hun bl.a. arbejder med 
ungerådgivning, hesteterapi og narrativ terapi.

Socialpædagog Psykoterapeut

TEKST TINA LØVBOM PETERSEN    FOTO MICHAEL BO RASMUSSEN
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Job- og  
karriererådgivningen 

tilbyder gode råd og  
sparring til dig, der overvejer  

at skifte spor. 

Ring mandag kl. 14 til 17 på 
7248 6060  

eller bestil tid til 
en samtale på  

7248 6000



Hørt!
I har et utroligt vigtigt erhverv, en  

vigtig rolle som kulturbærere, hvor I har 
stor betydning for andre mennesker og 

mulighed for at påvirke omverdenen.  
Jeg har kæmpe respekt for jeres faglighed, 

men det er jeres eget ansvar at tale jeres 
fag op. I skal blive bedre til at fortælle  
de gode historier til middagsselskaber  
og lignende. Det er også en del af det  

at være inspirerende.
 Susie Lynge, direktør for Netværks Akademiet og forfatter til  

flere bøger om networking og vidensdeling

Øjeblikket

En af de demensramte, som bor her, er en ældre 
kvinde. Når jeg kommer ind til hende om morgenen, 
synger jeg altid: ’You are my sunshine, my only sun-
shine …’ – og så stråler hendes øjne, og hun smiler.  

Jeg har ikke en tone i livet, men det er lige meget. En anden borger er 
gammel landmand. Jeg er selv vestjyde, og når jeg er inde ved ham, 
snakker jeg klingende vestjysk. Så taler vi om landbrug i gamle dage 
og om køer. For mig giver det ikke mening at skelne det socialpædago-
giske arbejde fra plejeopgaven. Jeg ser det hele menneske og danner 
relationer til dem i det, vi har til fælles i den situation, vi nu er i.

 Mai-Britt White, socialpædagog på plejecentret Olivenhaven

Anett Jensen om Diana Koch
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Ser du noget særligt hos en kollega? Send en mail til: nyhedsrum@sl.dk

ID nr. 41012

Det jeg ser

Anett Jensen er familieplejer og i  
netværksgruppe med Diana Koch,  
der også er familieplejer

DIANAS  
RUMMELIGHED  
SMITTER AF PÅ MIG
Som plejemor er Diana det mest rummelige og forståen-
de menneske. Hun har blik for barnets ressourcer – hendes 
tilgang er fx, at det er flot, hvis et barn bliver sur, fordi det 
dermed viser, at barnet kan give udtryk for, at ’nu er det nok’. 
Og så er hun meget tålmodig. Hvis et barn fx har gemt sig 
under bordet, triller hun den bold, hun ved, barnet holder 
meget af, ind til barnet og venter, til bolden pludselig kom-
mer retur. Så er der kontakt.

Hendes rummelighed smitter af på mig. Diana har opret-
tet adskillige netværksgrupper for plejefamilier. Jeg er så hel-
dig at være med i hendes egen netværksgruppe. Her udveks-
ler vi erfaringer, gode idéer og får luftet vores frustrationer.

Vores snakke i netværket gør, at vi bedre kan rumme det 
svære, ligesom det giver nye og flere indgangsvinkler til 
arbejdet. Hun rummer vores frustrationer og reagerer, hvis 
hun fornemmer, at en i gruppen har det svært. I sidste ende 
gør hun det, fordi hun ved, at vores arbejdsforhold og trivsel 
er vigtig for de udsatte børn, som hun brænder så meget for.

http://nyhedsrum@sl.dk

