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En værdig død

Udsattes sundhed
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PROGRAMMET
– Vi skal have gang i
samtalerne om alt det,
der er svært at tale om,
siger Signe og Majken,
som begge har oplevet,
at seksualitet ofte er tabu
i det socialpædagogiske
arbejde
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Jeg hedder Peter Rummelhoff, er 51 år gammel –
og har 1. februar taget hul på et nyt job som center
leder på botilbuddet Søbæk Have. Jeg har tidligere
været leder i socialpsykiatrien, så det er en del år
siden, jeg har beskæftiget mig med handicapom
rådet. Så for at komme helt tæt på praksis fra start
planlagde jeg en kort praktiktid i botilbuddets syv
huse og to aktivitetscenterafdelinger. På den måde
har jeg relativt hurtigt fået viden om de beboere, vi
arbejder med, ligesom jeg har oplevet medarbejder
nes faglighed på tæt hold – og det er en klar fordel
at observere tingene ved selvsyn frem for at få det
overleveret fra tredje hånd. Jeg har virkelig været po
sitivt overrasket over at mærke den empati og den
faglighed, der kendetegner min nye arbejdsplads, li
gesom det har været interessant at opleve, hvordan
mine nye kolleger i deres arbejde har fokus på, at
der hele tiden er et eller andet, man kan udvikle. Det
arbejde glæder jeg mig til at være en del af og håber,
at jeg kan være en god faglig sparringspartner.

Podcast
om recovery
Hvordan kan du som social
pædagog arbejde med borgerens
recoveryproces ved at tage udgangs
punkt i borgerens behov og målsætnin
ger? Lyt med i en ny podcast fra Social
pædagogerne, som gør dig klogere på
baggrunden og rammerne for den
recoveryorienterede indsats.
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Find podcasten på
sl.dk/fagligtfokus

R E P O R TA G E

OPLAGSKONTROL

Som kolleger på Kompasset er
Leif og Kirsten med til at skabe
en kultur, hvor man taler åbent
om magtanvendelser.

34

26

Sundhed i fællesskab
På botilbuddet SUF
Stranden vil de gerne
give udsatte unge et liv
med en lidt længere udløbsdato. Derfor sætter
beboere og ansatte i
fællesskab fokus på fysisk og mental sundhed
med bl.a. yoga, gåture,
grøn mad og musik

FOTO: TOR BIRK TRADS
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Small Talk – Big Questions

Magtanvendelser i sofaen

FOTO: RICKY JOHN MOLLOY

Magasinet er 100% fri
for skadelige/hormonforstyrrende kemikalier
og er certificeret efter
verdens strengeste
miljøcertificering.
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Et værdigt farvel
Som socialpædagog i HS-bofællesskabet
støtter Anni Dam uhelbredeligt syge
gennem livets afvikling – og den sorg,
der følger med. Hun er med til at gøre
døden til en smuk afslutning på et levet liv

Socialtilsynene har de seneste fem
år lukket 33 tilbud, hvoraf over halv
delen er kommercielle private.

Nyt samtalespil fra Julemærkehjem
mene sætter fokus på trivslen hos
børn og unge.

Lene Lykke Værum Michelsen, socialpædagog og seksualvejleder

Kolofon

Private tilbud lukkes

FOTO: SØREN KJELDGAARD
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Jeg har også oplevet, at en
kollega sagde, at hun ikke
vidste, at jeg var så vild
med sex. Jeg svarede, at jeg
egentlig bare synes, at vi har
et ansvar over for den borger,
vi arbejder med.
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Seksualitet og socialpædagogik
Sex, køn og kærlighed spiller en stor rolle,
når det gælder trivsel og velvære for de fleste
mennesker. Alligevel er seksualitet et overset
emne i socialpædagogisk arbejde, hvor der ofte
mangler viden og vejledning. Læs om social
pædagoger, som har sat seksualitet på dags
ordenen – og få en guide med de bedste tips

FOTO: KASPER LØFTGAARD

FOTO: PRIVAT

23

TEMA

Springet
Line Svangaard Kristensen opfandt
selv sit drømmejob som trivsels
medarbejder på en efterskole.

LÆS DIT
FAGBLAD
ONLINE PÅ
socialpaedagogen.sl.dk/
fagblad
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Forbundskasserer i Socialpædagogerne, Michael Madsen
om FH’s forslag til en bedre dagpengeforsikring
K VA L I T E T

Flere private tilbud bliver lukket af tilsynet
Selvom kommercielle private botilbud kun udgør 11 pct. af sociale
tilbud i Danmark, står de for godt en femtedel af påbuddene fra myndig
hederne. Det viser en kortlægning, som Radio4 og OPS-indsigt har lavet.
Derudover har socialtilsynene de seneste fem år lukket 33 tilbud,
hvoraf de 18 er kommercielle private.
Når socialtilsynene lukker et tilbud, er det typisk, fordi stedet på flere
måder ikke lever op til kvalitetsmodellen. Socialpædagogernes egen
aktindsigt har bl.a. vist, at der i mange af sagerne var en ikke-kompetent
ledelse, og at medarbejderne ikke havde tilstrækkelige kompetencer i
forhold til tilbuddets målgruppe – typisk fordi tilbuddene ikke anvendte tilstrækkeligt uddannet personale.
Der er også sager om, at tilbuddets personale ikke havde tilstrækkeligt
kendskab til magtanvendelsesreglerne, og hvor borgerne derfor blev udsat
for uhensigtsmæssige magtanvendelser.

’Der findes hundredvis af
fantastiske tilbud til børn,
der skal anbringes. Tilbud
med socialpædagogiske
kompetencer. Og de skal
sådan set bare bruges.’

FORBUNDETS FØDSELSDAG

Bestil din egen
jubilæumsplakat

DA GO GE

agogernes
Socialpæd
i 2021 har
n Linus Nyström
40-års jubilæum
med kunstnere
agogernes
sammen
af Socialpæd
I anledning skabt dette kunstværk
er
medlemm
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Gør svære samtaler
lidt nemmere.

Benny Andersen
FOTO: RICKY JOHN MOLLOY

SO CI AL PÆ

Plakaten koster 50 kr., og du bestiller den
på sl.dk/plakat

INDFØR
UDDANNELSESKRAV

OCIALPÆDAGOGISK arbejde kræver socialpædagogisk
faglighed. Ja, jeg har skrevet det før. Ja, det lyder banalt.
Men det er ikke desto mindre både sandt og vigtigt. Og det
står i hvert fald lysende klart, efter at jeg – og mange andre dan
skere – har set TV 2-dokumentaren ’Nødråb fra børnehjemmet’.
For den er både rå, barsk og chokerende i sine afsløringer af, hvad
det betyder for et barn, om man er anbragt det rette sted eller ej.
Og det hænger altså meget nøje sammen med faglighed. For i
den ene udsendelse møder vi et sted med 80 pct. vikarer. Det er jo
helt på månen. At man anbringer børn på et tilbud, hvor der er så
lidt stabilitet og så lidt tryghed – og det er endda, uanset hvor me
get veluddannet personale de resterende procent er. Der er også
scener fra tilbud med meget lidt uddannet personale, og der er
scener med magtanvendelse, der mest af alt minder om overgreb.
Alt i alt fuldstændig rystende og uacceptabelt.
Og er der så en sammenhæng mellem alle de ting, der af
sløres? Ja, det vil jeg faktisk mene. For hvis der var tilpas meget
socialpædagogisk personale, så vil jeg vove den påstand, at disse
ting ikke ville ske i samme omfang. Jeres faglighed gør en kæm
pe forskel her. Derfor arbejder vi nu for at få et uddannelseskrav
på hele det socialpædagogiske område. Altså bl.a. at man på
døgntilbud og opholds
steder til børn og unge
med særlige behov skal
være socialpædagoger.
For vi ved, at det virker.
Der findes hund
redvis af fantastiske
tilbud til børn, der skal
anbringes. Tilbud med
socialpædagogiske
kompetencer. Og de skal sådan set bare bruges, for det er be
stemt ikke ’tilfældigt’, hvad der virker, som en kommunal chef fra
en anbringende kommune siger i dokumentaren.

Lønmodtagerne bliver hårdere økonomisk
ramt ved arbejdsløshed i dag end for
10 år siden. Derfor siger Socialpædagogerne
sammen med FH fra over for den gradvise
udhuling af dagpengene.

Nu kan jubilæumsplakaten, som
alle medlemmer har været inviteret
med til at skabe, blive din.

K O M M E N TA R

forbundsformand

Borgerguide.dk

indtryk
online

PODCAST

Værd at vide om identitetstyveri
– Jeg havde en meget ond, kæmpestor knude i
maven. Jeg tænkte, hvordan fanden kommer man
ud af det her? Det er fandeme mange penge. Sådan
fortæller Rasmus og Mette, som begge er mennesker
med særlige behov – og som har været udsat for iden
titetstyveri. Med to podcast fra Ligeværd kan du blive
klogere på, hvordan man spotter en identitetstyv og undgår at blive narret – og hvad man gør, hvis det går galt.
Find de to podcast på spreaker.com

CORONA

FA M I L I E S P I L

BOG

SMALL TALK
Julemærkehjemmene har lavet et nyt samtalespil,
som sætter fokus på trivslen hos børn og unge. De 72
spørgsmål i spillet handler bl.a. om venskab, familie, skole
og sunde vaner. Det er spørgsmål som: Hvad er din stør
ste drøm? Hvad sætter du pris på hos en god ven? Og
hvad betyder likes på sociale medier for dig? Spørgsmåle
ne kan besvares af voksne og børn fra seks år – og det kan
spilles både hjemme, på døgninstitutionen eller i skolen.
Læs mere om spillet
’Small Talk – Big
Questions’ på
julemaerket.dk

Nyskabelser under covid-19
Kommunale nyskabelser under
covid-19-krisen
En kortlægning af lovende erfaringer omkring nye måder at
levere serviceydelser på til borgere i udsatte positioner

Ulf Hjelmar, Rasmus Tue Pedersen og Didde Cramer Jensen

Covid-19-pandemien har siden marts 2020 tvunget
kommunerne til at finde nye måder at levere service
ydelser til borgerne. VIVE har udgivet en kortlægning,
der viser, at der er sket en række nyskabelser i kom
munerne, som har et stort potentiale til at skabe
bedre service – også efter coronakrisen.
Det handler bl.a. om, at flere kommuna
le ydelser er blevet omorganiseret
Biodiversitet
og leveret på nye måder, hvilket
i øjenhøjde
potentielt kan være med til
Årets tema i Naturvejledning Dan
at styrke indsatsen over for
marks Krible Krable-univers er forskel
borgerne på længere sigt.
lighed. Det betyder, at små forskere i alle
Læs rapporten på vive.dk
aldre kan blive kloge på forskelle og ligheder
mellem alverdens smådyr i nærområdet. Pæ
VÆ R K T Ø J
dagogisk personale kan bestille gratis ma
teriale, der kan inspirere til at tage børne
ne på små ekspeditioner i naturen.

2.088,-

Værsgo
– Opråb fra
en pædagog
på gulvet
Socialpædagog Lars
Lohmann har skrevet en
bog, der bygger på de
erfaringer, han har gjort
sig under sit arbejde med
nogle af landets svageste
grupper igennem mere
end 25 år. Med bogen øn
sker han at tage kampen
op og give pædagogerne
en stemme i debatten, så erfarne praktikere kan komme
til orde. Bogen udtrykker hans håb om, at pædagogen
på gulvet fremover vil blive givet mulighed, plads og rum
til at løse de opgaver, som mødet med morgendagens
borgere stiller dem over for.
’Værsgo – Opråb fra en pædagog på gulvet’ af Lars Lohmann,
Skriveforlaget, 249,95 kr.

pr. år

Prisen er ex. moms, og giver plads til 40 medarbejdere.
Ekstra plads kan tilkøbes.
DELTAPLAN har siden 2006 leveret et stabilt kvalitetsprodukt
til - helt uden sammenligning - Danmarks bedste pris!
Tjek evt. vores referencer på deltaplan.dk

En kæmpe lettelse for
dem der styrer vagtplanen
• Altid opdateret vagtplan
• Enkel vagtplanlægning og nemt at indkalde afløsere
• Klar kommunikation via. DOD, sms og e-mail
• Timeregistrering & Lønberegning
• Overførelse af løndata til jeres eget lønbureau
• Brugervenligt og intuitivt system

BOG

Jeg kan

Videosamtaler
mod ensomhed
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...læs mere på deltaplan.dk, prøv det gratis og bedøm selv

Mentalt
overlevelseskit
og udtrapning af
psykofarmaka

BOG

’En kreativ
metode
til løsning
af voksnes
problemer’,
står der på
Læs mere på kriblekrable.dk
forsiden af bo
gen ’Jeg kan’ – der
Flere kommuner har under corona-
ledsages af en arbejds
bog for voksne. Bogen henvender sig til alle, som
nedlukningen kastet sig over et nyt
arbejder med psykisk sårbare personer og personer
redskab til at hjælpe borgere med
med funktionsnedsættelser – og den beskriver den løs
psykiske og fysiske udfordringer ud af ensomhed. Den digitale løsning hedder
ningsfokuserede metode – fra problem til løsning – og
Online Befriender, og det er en online-videoplatform, der understøtter video
samtaler mellem frivillige og brugere, baseret på fælles interesser. Formålet er
handler i teori og praksis om, hvordan brugere på en
at øge sårbare og ensommes sociale kontakter gennem meningsfulde samta
engageret måde i samspil med ansatte kan løse proble
ler, fordi helt almindelige samtaler er noget af det vigtigste for at sikre et godt
mer ved at lære nye færdigheder.
helbred og et meningsfuldt liv – også for de personer, der er frivillige!
’Jeg kan’ af Solvejg Rosenkilde Nielsen, Books on Demand, 165 kr.
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Borgerne mener, og
videnskaben viser, at me
dicin mod depression og
psykose og indlæggelse
på en psykiatrisk afdeling
oftere er mere skadelig
end gavnlig. Alligevel
tager de fleste patienter
psykofarmaka i årevis.
Med bogen her ønsker
professor Peter C. Gøtzsche at forklare, hvor skadelige
psykofarmaka er, og fortæller, hvordan man kan stoppe
med at bruge dem. Bogen skal hjælpe mennesker med
psykiske problemer med at overleve og vende tilbage til
et normalt liv.
’Mentalt overlevelseskit og udtrapning af psykofarmaka’
af Peter C. Gøtzsche, Dispuks Forlag, 250 kr.
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Bestil gratis og uforpligtende prøveperiode
Tlf.: 46 93 39 04 • deltaplan.dk
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DØDEN
SKAL
VÆRE
LIGE SÅ
SMUK

Som socialpædagog i HS-bofællesskabet støtter Anni Dam uhelbredeligt syge
gennem livets afvikling – og den sorg, der følger med. Her er medbestemmelse og
et syn på beboerne som hele mennesker med et liv, der har værdi, helt afgørende.
For heri er nøglen til, at døden bliver en smuk afslutning på et levet liv

SOM
LIVET

TEK ST
LEA
H O LTZE

FOTO
TO R
BIR K
TR ADS
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EG BLEV KED AF DET, da
han døde. Og jeg tænker stadig på ham. Snakker om ham.
Og savner ham. Men jeg ved,
at vi gjorde en forskel i forhold
til at sende ham godt af sted.
Sådan fortæller 58-årige
Anni Dam om at sige farvel til
en af beboerne i HS-bofællesskabet i Herning, hvor hun arbejder som socialpædagog.
Stedet er sidste stop for
18 beboere i så godt som alle
aldre og med den uhelbredelige hjernesygdom Huntingtons sygdom. De befinder sig i
sygdommens sidste faser, hvor de ikke længere kan bo
hjemme, og hvor sygdommen trækker tydelige spor i
form af alt fra ufrivillige bevægelser, adfærdsændringer og synkebesvær til kognitive symptomer som demens, personlighedsændringer og depressioner.
Her er døden et vilkår, fortæller Anni Dam. Ja, nærmest, hvad hun vil kalde ’det fælles tredje’.
– Vi lever livet sammen med borgerne med mange
stjernestunder i løbet af en dag, selvom vi ved, det er
en tiltagende sygdom, siger hun.

Jeg bruger min viden om deres
livshistorie og min faglighed til
fx at observere og dokumentere,
hvorfor de reagerer, som de gør,
og hvilke behov de har.
Anni Dam, socialpædagog

Sorgen flytter med
Selvom det langtfra er hverdagen for alle socialpædagoger, så oplever mange fra tid til anden at skulle tage
livtag med døden i deres arbejde på fx et botilbud,
når en beboer skal herfra. Og her er den rette socialpædagogiske tilgang et afgørende redskab, fortæller
Anni Dam.
10

5 råd til den sidste tid
I sit arbejde med de uhelbredeligt syge borgere har social
pædagog Anni Dam særligt fem råd til socialpædagoger,
som står i en situation, hvor en borger er døende:

Sanser
I den ene fløj i
bofællesskabet
er der forskel
lige rum, som
præger sanser
ne: snozelrum,
motionsrum,
badeterapi
og frisørstue.
I snozelrum
met opholder
beboerne sig
alene eller
sammen med
andre beboere,
medarbejdere
og pårørende.

Huntingtons sygdom
Huntingtons sygdom er en arve
lig sygdom i centralnervesyste
met karakteriseret ved ufrivillige
bevægelser, psykiske ændringer
og kognitive forstyrrelser. Der er
ingen helbredende behandling.

Som socialpædagog er hun ellers uddannet til at
støtte mennesker i deres udvikling. Men i sit arbejde
i HS-bofællesskabet har hun i høj grad fokus på det
modsatte, for her er hendes fornemmeste opgave
at sikre beboerne en smuk afvikling af livet – ved at
skabe en tryg og stabil hverdag med mest mulig medbestemmelse og livskvalitet.
– Beboerne er meget sårbare pga. deres sygdom og
udvikler en demenslignende tilstand, hvor de ikke
nødvendigvis er den, de tror, de er. De er ikke altid realistiske i forhold til deres formåen, og de gør ting, de
ikke ellers ville have gjort. Deres sprog bliver også reduceret. Og jeg bruger min viden om deres livshisto2021 A PRIL #4   
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rie og min faglighed til fx at observere og dokumentere, hvorfor de reagerer, som de gør, og hvilke behov
de har. På den måde sparer vi dem for at blive frustrerede over, at vi ikke forstår dem, og så får de en god
tid her, siger hun.
Jeg passer på dig
Med til jobbet hører i høj grad også, at Anni Dam støtter og guider beboerne i den sorg, der flytter med dem
ind i bofællesskabet.
– Det er forbundet med en stor sorg, når man som
30-årig ikke kan være hjemme hos sin familie, køre på
motorcykel eller få børn. Og det er ikke ualmindeligt,
Socialpædagogen     2021 APRIL #4
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 rug din faglighed og viden om borgerens livshistorie
B
til at aflæse borgerens behov. Det er vigtigt at være
opmærksom på selv de mindste tegn på kommunikati
on. Det kan være lyde eller kropssprog, der indikerer, at
borgeren fx har brug for at ligge på en anden måde.

2

 om socialpædagog ser du det hele menneske – her
S
under også den mentale smerte, der er forbundet med,
at borgeren skal dø. Anerkend, at borgeren er bange,
så borgeren føler sig set og hørt.

3

 okumentation og videndeling er helt afgørende.
D
Del med dine kolleger, hvordan borgeren har det i
dag – også mentalt – så viden ikke går tabt, når en
kollega overtager vagten.

4

 jælp med at bevare borgerens identitet. Det kan blive
H
nødvendigt at fjerne borgerens møbler og andre per
sonlige ejendele for at give plads til flere og flere hjæl
pemidler. Giv om muligt borgeren medbestemmelse i
forhold til, hvad der skal flyttes ud, og hvad der skal be
vares, og sæt noget andet i stedet for – fx små billeder
og andre minder, der kan tages frem på hjælperbordet.

5

 el dine erfaringer med kollegerne, og tal oplevelserne
D
godt igennem, når en borger er faldet bort. Vi lærer
noget nyt af hver enkelt borger.

at en beboer fortæller mig, at vedkommende gerne vil
dø, ligesom det er svært for dem at se de andre beboere blive dårligere og dårligere. For de ved jo godt, at
det går samme vej for dem, siger hun.
Huntingtons sygdom er arvelig, og derfor står
mange af beboerne tilbage uden pårørende, ligesom
de har set og oplevet familiemedlemmer gå bort. De
oplevelser fører en angst med sig og et stort had til
sygdommen, fortæller Anni Dam.
– Nogle får fysiske smerter, når de har svært ved at
udtrykke den psykiske smerte. Andre bliver kede af
det ved sengetid, hvor de skal ligge alene i sengen,
og tankerne myldrer: ’Dør jeg nu i nat?’ eller ’er jeg
11

Et kald
Under sin uddannelse
til socialpædagog var
Anni Dam i praktik i
HS-bofællesskabet,
og ’så tabte jeg mit
hjerte til det her sted’,
fortæller hun.

boerne om deres livshistorie i det omfang, de kan – om
hvad der har betydet noget for dem, hvad der er vigtigt
for dem nu, og hvilke gode minder de tager med sig.
– Alt det, de har i rygsækken, skal inddrages i vores hverdagssamtaler. De har ikke brug for at blive
set som sygdommen, men som et helt menneske med
et liv, der har værdi. Det er en vigtig del af at skulle
smukt herfra, siger hun.
Desuden er det helt afgørende, at Anni Dam og kollegerne inddrager og samarbejder med beboerne om
deres afvikling og pleje, efterhånden som de også skal
have flere og flere hjælpemidler.
– Jeg siger jo ikke: ’Nu er du så dårlig, at du skal i en
kørestol.’ Jeg taler med dem om, at det måske kunne
være en god idé at prøve en kørestol af, og at det er
vigtigt, at de føler, de er medspillere, der har indflydelse ved at melde tilbage, hvordan det fungerer for
dem. Så de oplever, at de deltager, frem for at vi bare
dikterer, hvad det skal ske, forklarer hun.

død?’ Når en beboer spørger, hvad der sker, når de skal
væk, er den nære relation selvfølgelig afgørende. For
jeg kan ikke tage smerten fra dem, men jeg kan støtte
og guide dem. De fleste har brug for at blive holdt om
eller holde i hånd, mens jeg forsikrer dem om, at jeg
passer på dem, siger hun.
Min sidste vilje
Flere beboere har et lille hæfte, hvor de sammen med
Anni Dam eller en kollega skriver ned, hvad deres
ønsker til den sidste tid er – om de fx vil have livsforlængende medicin, genoplives ved hjertestop, hvordan begravelsen skal foregå, og hvem der skal kontaktes. Nogle har også et lille bibelvers fra huspræsten,
de gerne vil have læst op.
Men netop fordi beboerne står ved livets afslutning, er
det nok så vigtigt at holde fast i livet – og være en del af
et fællesskab og deltage i de aktiviteter, som den enkelte
magter, forklarer Anni Dam. Desuden taler hun med be12

Sætter uret i stå
Når en beboer nærmer sig den sidste tid, gælder det
for Anni Dam om at sikre – vha. fx vågekoner eller
pårørende – at ingen er alene. Hun aflæser de mindste udtryk for smerte, tørst eller behov for omsorg,
ligesom det tøj, beboeren har ønsket at have på på sin
sidste rejse, bliver hængt frem i skabet.
– Jeg oplever, at beboerne på det tidspunkt er om
ikke afklarede så i hvert fald har accepteret situationen. Og jeg bruger rigtig meget sætningen: ’Jeg er her
til at passe på dig’, for den giver tryghed, når de ikke
har noget sprog længere, siger hun.

De har ikke brug for at blive set
som sygdommen, men som et helt
menneske med et liv, der har værdi.
Anni Dam, socialpædagog

Når en beboer er død, sætter Anni Dam uret i stå,
åbner vinduet og tænder lys. Og beboeren bliver gjort
i stand, før pårørende og de andre beboere kommer
ind og siger et sidste farvel.
– Vi gør det lige så smukt, som hvis et kærligt familiemedlem døde – skaber et farvel, der er lige så
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smukt som livet, siger hun
og tilføjer, at netop derfor
føles arbejdet hverken tungt
eller sorgfuldt:
– Jeg er da trist og kan
fælde en tåre, hver gang en
beboer går bort, for man
kommer til at holde af dem
alle. Men det er jo et vilkår,
og hvis man ikke kan være
i det, kan man ikke arbejde
her, siger hun.

Marte Meo

– helt til det sidste
I HS-bofællesskabet gen
nemgår alle medarbejdere
et uddannelsesforløb i
metoden Marte Meo, så
de har samme faglige ud
gangspunkt. Metoden er vi
deobaseret og giver indsigt
i, hvordan handlemønstre
og forskellige interaktioner
påvirker samarbejdet med
en beboer.

Smukt til det sidste
Men for at kunne være lige
så nærværende for den
Med Huntingtons sygdom
næste beboer, og den næste
sker der en påvirkning
igen, har Anni Dam brug for
af udtryk i øjnene samt
sine kolleger. Efter et dødslatenstid, ligesom bebo
erne bliver mere og mere
fald debriefer de med hinmimikfattige og talen grad
anden, så episoden bliver
vist sløret. Jo mere frem
bearbejdet, ligesom mindet
skreden sygdommen er, jo
om beboeren får lov at leve
sværere er det for persona
videre kollegerne og bebolet at aflæse stemninger og
erne imellem.
følelser hos beboerne. Her
– Vi taler nok i det hele
giver videooptagelser per
taget mere om døden end
sonalet viden om, hvordan
de fleste. Jeg har selv et par
den enkelte beboer kom
gamle forældre, som jeg har
munikerer, og en forståelse
spurgt, hvilke ønsker de har
for, hvor beboeren befinder
for deres sidste tid, ligesom
sig følelsesmæssigt og
jeg har fortalt min datter,
kognitivt netop den dag
hvordan jeg gerne vil have
– ikke mindst fordi bebo
det. Det siger jeg også til
ernes hjerne er i konstant
beboerne: ’Det ved min datforandring.
ter, og det er fint, at du også
Læs mere om Marte Meo på
giver udtryk for, hvordan
sl.dk/fagligtfokus
du gerne vil have det, og at
vi skriver det ned,’ forklarer hun.
Men selvom døden i et eller andet omfang har været
en naturlig følgesvend, når
Anni Dam de sidste syv år har mødt ind på arbejde i
HS-bofællesskabet, rører den hende stadig, forsikrer
hun og tænker tilbage på dengang, en ung fyr på 26 år,
som hun var kontaktperson for, gik bort.
– Han havde et smil på læben til det sidste. Det var
så smukt, det var det virkelig.
Socialpædagogen     2021 APRIL #4

ANNIS TILGANG
BETØD ALT FOR
MIG SOM MOR

’N

ÅR JEG DØR, vil jeg ligge i en skattekiste.’
Sådan sagde Jeppe, der led af Huntingtons
sygdom, til sin mor, Helle Jepmond Petersen.
Jeppe fik stillet diagnosen som 4-årig, og da han fyldte 24
år, var sygdommen så fremskreden, at han måtte flytte ind
i HS-bofællesskabet.
Her blev socialpædagog Anni Dam hans kontaktperson.
– Jeg var meget negativt indstillet over for, at han skulle
bo der – bange for, at der kun ville være fokus på omsorg og pleje, for han havde et kæmpe livsmod, og jeg ville
gerne bevare hans barnesind. Det skulle være et godt sted
at leve, ikke bare dø, fortæller Jeppes mor.
Jeppe flyttede ind – med sit anlæg og diskolys. Og Anni
Dam så ham – som det menneske, han var.
– Hun lavede fis med ham helt til det sidste. Og det gav
Jeppe en utrolig tryghed. Han havde kasketter med alverdens bilmærker og ville hver dag gerne have en på, der
matchede den bil, som medarbejderen netop den dag kom
kørende i. Det var hans måde at sige ’jeg har set dig og accepterer, at du skal være hos mig i dag’. Sådan en detalje
kan man nemt glemme i en travl hverdag, men det havde
Anni blik for, siger Helle Jepmond Petersen.
Da Jeppe halvandet år efter indflytningen lå for døden,
stod Anni Dam ved både Jeppes og morens side.
– Jeppe havde mange dødskramper, og nogle gange gik
jeg i panik over det og var nærmest hysterisk. Anni trak
mig til side, så jeg kunne få lov at græde, og hun bad mig
synge for ham, så han faldt til ro ved lyden af min stemme,
siger Helle Jepmond Petersen og fortsætter:
– Det betød alt. Det betød, at jeg kunne være den mor
for ham, jeg faktisk gerne ville.
Jeppes kiste blev fyldt med hans bamser, kasketter
og bedste cd’er. Bofællesskabets beboere kunne også
lægge ting i, de gerne ville give ham. Og udenpå var der
påklistret billeder fra hele hans liv.
– Det blev den skattekiste, han havde ønsket sig, og det
hjalp mig at se, at den var fyldt med minder, siger hun.
Efter sønnens død blev Helle Jepmond Petersen, der er
uddannet socialpædagog, frivillig og siden ansat på stedet,
så hun kunne give alt det, hun har lært af sin søn, videre.
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sofa
Kirsten Lind Hansen, 46 år og afdelingsleder på den sikrede institution

Leif Pedersen, 60 år og socialpædagog på Kompasset. Her har han bl.a.

Kompasset i Brønderslev, hvor hun bl.a. er med til at bruge den såkaldte
’svesken-på-disken-kultur’ som et redskab til forebyggelse af magtanvendelser.

et tæt samarbejde med Kirsten omkring de unge – ikke mindst baseret på
løbende sparring og feedback, hvor det handler om at ’spille hinanden gode’.

Vi gennemgår
alle magtanvendelser
i plenum

Vi taler åbent
om, hvad vi kunne
have gjort anderledes

Kirsten:

Kirsten:

Hver gang vi holder en ung fast eller fører ham
eller hende afsted mod sin vilje, er det en magt
anvendelse. Og alle magtanvendelser bliver nøje
gennemgået i plenum på det førstkommende
personalemøde. Hvad skete der? Hvad gik forud?
Og hvad kan vi gøre, næste gang der sker noget
lignende?

Målet er at skabe en kultur, hvor det hele tiden
er i orden at sige, at man kan gøre noget andet.

Leif:
Hvis jeg kan mærke, at jeg i en situation selv er mere
rolig end min kollega, skal jeg kunne sige: ’Hvis du nu
trækker dig lidt tilbage, så taler jeg med den unge.’

Leif:
Hvis jeg har været involveret i en magtan
vendelse, har jeg det rigtig fint med at tale
om det på personalemødet – også hvis der
kommer forslag om, at jeg kunne have gjort
noget anderledes. Jeg tror, det har noget at
gøre med den måde, vi taler om det.

Kirsten:

Leif:

Kirsten:
Vi arbejder hele tiden på at højne tilliden mellem med
arbejderne, så de kan være åbne og ærlige og fx turde
sige: ’For mig lyder det altså ikke nødvendigvis, som
om alle andre muligheder var udtømt, da I anvendte
magt. Hvad tænker du selv?’ Eller: ’Ja, måske var jeg
for hurtig på aftrækkeren.’ Man bliver ikke gjort forkert
– man bliver hjulpet til bedre at kunne ramme niveauet
næste gang. Vi kalder det ’svesken-på-disken-kulturen’.

Har du en særlig relation til en borger, kollega, din leder eller en anden i
dit arbejdsliv, som du gerne vil fortælle om, så skriv til: nyhedsrum@sl.dk
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Når en konflikt er under optræk, skal vi
bruge alle de socialpædagogiske virke
midler, vi har, for at undgå en magtanven
delse. Det kan være et personaleskift, så
kolleger fra andre boenheder tager over.
Når de ikke har været en del af konflikten,
kan de nemmere skabe en ny stemning
ved fx at tage de unge med over i hallen.

Kirsten:

Leif:
Men uh-ha, det er da svært, når
jeg tænker, at min kollega kunne
have tacklet en situation bedre.
Men jeg er nødt til at finde det
mod, der skal til for at sige det.

Leif er rigtig god til at
give sparring til sine
kolleger. Nok fordi han
altid stiller sig ydmygt
an uden at være bed
revidende og fx siger:
’Nu var jeg der jo ikke,
men jeg tænker …’
’Kunne det være, at …?’
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Når der har væ
ret en magtan
vendelse, prøver
vi at inddrage
den unges per
spektiv, så snart
han eller hun
er klar til at tale
om det. Og så
spørger jeg tit:
’Hvad har du
brug for, at vi
gør i en lignen
de situation?’

Kirsten:
Et konkret eksempel på inddragelse
er en ung, der reagerede helt vildt,
når han blev bedt om gå ind på væ
relset. Det viste sig, han var bange
for at blive låst inde. Det gav ham en
følelse af klaustrofobi. Så det gjaldt
om at gøre noget andet, så han ikke
følte sig så presset og angst.

Socialpædagogen     2021 APRIL #4

Leif:
Efter at vi havde talt om det på et personalemøde, var
jeg selv i en situation, hvor jeg var nødt til at føre ham
ind på værelset. Men i stedet for at sige: ’Nu skal du
gå ind på værelset,’ sagde jeg: ’Nu sætter vi os ind på
din seng og snakker.’ Og så reagerede han helt roligt.
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FA G L I G H E D

’Nu skal der
knaldes’

Den målgruppe, vi arbejder med, kan være meget
direkte, og grænseoverskridende adfærd kan
forekomme, hvis borgeren ikke kender sine egne
grænser og ved, hvordan man opfører sig.

Sex, køn og kærlighed spiller en stor rolle, når det gælder trivsel
og velvære for de fleste mennesker. Alligevel er seksualitet et
overset emne i socialpædagogisk arbejde, hvor socialpædagoger
mangler viden – og borgerne mangler vejledning. Vi skal
styrke borgernes seksuelle identitet, siger ekspert

Signe Vincentz, socialpædagog

TE KST SAR A MARIE DYNE SE N

H
’Kærlighedsknallert’
Signe Vincentz
(t.h.) og Majken
Sørensen har i
forbindelse med
deres seksualvej
lederuddannelse
lavet en podcast
i fire afsnit, der
sætter fokus på
emner som onani,
kærester, hjælpe
midler og den
første gang.

16
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VAD SKAL MAN egentlig
huske, inden man har sex
første gang? Hvor må man
gøre det? Og skal man være kærester, før man kan nyde hinanden
under dynerne? I podcastserien
’Kærlighedsknallert’ har gæsten
Liam på 23 nogle svar klar:
– Man skal huske at bruge et
kondom. Man må ikke gøre det på
en parkeringsplads, og man behøver ikke være kærester for at have
sex. Men man skal altid sikre sig,
at ens partner har det godt, fortæller han.
Liam er en af de unge med
udviklingshæmning, som de to
socialpædagoger Majken Sørensen
og Signe Vincentz har med i deres
podcast om sex, kærlighed og seksualitet.

– Det er langtfra alle unge, der
får seksualundervisning på deres
STU, så vi håber, at vores podcast kan være med til at gøre lytterne klogere. Jeg oplever ofte,
at de borgere, jeg arbejder med,
ikke har haft samtalen om blomsten og bien på samme måde,
som man får på almenområdet.
Det kan der være mange årsager
til – men det er vigtigt, at de ved,
at seksualitet godt må være en
del af deres verden, siger Signe
Vincentz.
En naturlig del af arbejdet
For langt de fleste mennesker
hænger seksualitet sammen med
identitet, fysisk velbefindende og
livskvalitet. Alligevel mangler
der ifølge socialpædagog og
17
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seksualvejleder Mai Mortensen
både viden på et teoretisk plan og
i det pædagogiske arbejde, når det
handler om at sikre, at de borgere,
socialpædagoger arbejder med, får
et godt forhold til krop, køn og alt
derimellem.
– Seksualitet er utroligt komplekst, uanset hvem man er. Men
når man er kognitivt, socialt eller fysisk udfordret, vil det blive
endnu mere komplekst. Der er
forskel på, hvordan man opfatter
grænser, hvordan man opfører sig
i det offentlige rum og på forståelsen for, hvad der er privat. Så der
bør forskes mere i seksualitet i forhold til den målgruppe, siger hun.
Mai Mortensen har selv en mastergrad i sexologi og har tidligere
fungeret som fast seksualvejler i
Aarhus Kommune – og hendes fokus er, hvordan seksualitet bliver
en naturlig del af det socialpædagogiske arbejde, ligesom relationsarbejde, kost, sundhed og kommunikation er det.
– Jeg siger ikke, at alle socialpædagoger skal være eksperter. Men
langt de fleste vil på et eller andet
tidspunkt stå i en situation, hvor
en borger enten skal have hjælp til
noget specifikt omkring sin seksualitet eller udviser en adfærd,
som man bør handle på. Her er
det vigtigt at vide, hvor man som
socialpædagog kan gå hen for at få
hjælp, og at der er rum til at tage
snakken i personalegruppen, siger hun.
Her lukker vi døren
Signe Vincentz stødte første gang
på udfordringer omkring borgernes seksualitet, da hun som
studerende var i praktik på et
bosted for voksne med autisme.
To mandlige beboere viste tydelig
interesse for hinanden, men havde
18

Jeg tror, at det er svært for forældrene at
forholde sig til, at deres børn er seksuelle
væsner, der er på vej til at blive voksne.
Signe Vincentz, socialpædagog

Ny podcast
om seksualitet
I Socialpædagogernes
podcast om seksualitet og social
pædagogik kan du få inspiration fra
andre socialpædagoger til arbejdet
med seksualitet hos mennesker
med funktionsnedsættelser.
Find den på
sl.dk/fagligtfokus

problemer med at kommunikere
og finde en fælles vej ind i soveværelset. Og personalet havde
ikke en køreplan klar til at håndtere situationen.
– Det lod ikke til, at de to beboere anede, hvordan de skulle

agere. Jeg endte med at blive bekymret for, om de kunne komme
til at gøre skade på hinanden eller
få overskredet hinandens og deres egne grænser, og der var ikke
nogen af mine kolleger, som greb
ind. Når jeg spurgte til situationen
2021 A PRIL #4   

Afmystificering
Hovedtanken med
projektet med at
lave podcasten
er ifølge Signe
Vincentz, at de
unge bliver mødt i
øjenhøjde af andre
unge, som de kan
spejle sig i. De unge
skal mærke, at de
ikke står alene
med deres tanker
og følelser, når de
bevæger sig ud i
seksuallivets glæder
og udfordringer.

efterfølgende, blev der trukket
på skuldrene, fortæller hun.
Hendes beskrivelse vækker
genklang hos Mai Mortensen,
som genkender billedet af en
personalegruppe, der enten ikke
ved, hvad de skal gøre i en konkret
situation, eller hvordan de skal
tage hul på at tale om seksualitet.
Der er derfor behov for en kulturændring, mener hun.
– Jeg talte med en pædagog, der
sagde, at de absolut ikke opfordrede til noget seksuelt hos dem.
Hvis de opdagede noget, så lukkede de døren, og så havde de aldrig set det. Men hvis man er en
del af den kultur, så er det også
svært at være den pædagog, der
siger ’hov, jeg synes, at det her er
noget, vi bør tale lidt mere om.’

Seksualitet er utroligt
komplekst, hvad enten
man er normaltfungerende
eller ej. Men når man er
kognitivt, socialt eller fysisk
udfordret, vil det blive
endnu mere komplekst.
Mai Mortensen, socialpædagog og seksualvejleder

Et godt sted at starte ville ifølge
Mai Mortensen være at sætte seksualitet på som et punkt på dagsordenen på fx personalemøder, så
det bliver et emne, man kan tale
åbent om og opnå en fælles forståelse for.
  Socialpædagogen
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– Min oplevelse er, at de fleste
socialpædagoger rent faktisk gerne
vil arbejde med emnet. Men de er
i tvivl om, hvad de kan, og hvad de
bør. Mange peger på, at de mangler en form for opslagsværk fra
A til Z om, hvordan man håndterer
svære situationer – og hvad man
som fagperson må og ikke må.
Ingen hjælp på uddannelsen
Vender man sig mod pædagoguddannelsen, må kommende socialpædagoger kigge langt efter viden
om seksualitet på specialområdet.
De studerende bliver i dag undervist i køn, seksualitet og mangfoldighed, men der er ikke vejledning i, at seksualitet også er
et emne, socialpædagoger kommer i berøring med, når de er
færdiguddannede.
– Det var først på min nuværende arbejdsplads, at jeg blev opmærksom på emnet. Selvom jeg
har været i praktikker, så var det
ikke noget, jeg hverken blev præsenteret for eller selv havde øje
for. I og med at vi kun havde beskæftiget os med emnet i begrænset omfang på uddannelsen, så
var det ikke naturligt for mig at
være opmærksom på, siger
Majken Sørensen.
Men netop en skærpet opmærksomhed på seksualitet også på
studiet vil ifølge Signe Vincentz
skåne mange socialpædagoger og
studerende for ubehagelige overraskelser i deres arbejdsliv.
– Den målgruppe, vi arbejder
med, kan være meget direkte, og
grænseoverskridende adfærd kan
forekomme, hvis borgeren ikke
kender sine egne grænser og ved,
hvordan man opfører sig. Jeg har
haft studerende, der har stået i
situationer, de var helt uforberedte på. Og det er ikke fedt,

LÆSESTOF

Et godt tip
Som ung kvinde med
Asperger har Louise
Egelund Jensen selv sav
net viden om seksualitet
og autisme. Derfor har
hun skrevet en bog ud
fra sine egne erfaringer.
Her får du hendes bud
på, hvordan du taler med
autister om seksualitet:
– Drop de der irriterende hentyd
ninger. Jeg er sikker på, at jeg er
blevet spurgt, om jeg har rørt ved
mig selv. Og så har jeg svaret ja,
men jeg har ikke opfattet det som
en samtale om onani. For mange
autister er det jo sådan, at hvis
det ikke er blevet sagt direkte, så
ved de det ikke. Jeg har ikke den
samme intuition som alle andre i
forhold til, hvad man gør, og hvad
man ikke gør. Når man underviser
eller snakker med mennesker, der
har denne type af udfordringer, så
skal man være så opmærksom på
at sige tingene så tydeligt og så
direkte som muligt.
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Uddannelse
På pædagogstudiet
oplevede Majken
Sørensen, at der var
alt for lidt fokus på
seksualitet som noget,
der også er en del af
arbejdet for social
pædagoger: – Det var
først på min nuværen
de arbejdsplads, at jeg
blev opmærksom på
emnet, siger hun.

hvis det første møde med seksualitet og pædagogik foregår på en
uhensigtsmæssig måde, siger hun.

I og med at vi kun
havde beskæftiget
os med emnet i begrænset omfang på
uddannelsen, så var
det ikke noget naturligt for mig at være
opmærksom på.
Majken Sørensen, socialpædagog
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Tabu blandt forældre
Med de fire afsnit i podcastserien
’Kærlighedsknallert’ håber Signe
Vincentz og Majken Sørensen at
kunne sætte gang i samtalerne
rundtom på både botilbud og
STU’er, ligesom de også håber, at
de unges forældre kan få øjnene
op for emnet. De oplever begge,
at mange forældre opfatter sex
og seksualitet som skamfuldt og
noget, der er svært at tale om.
– Forældre kan ikke altid følge
med i deres børns seksuelle udvikling, så der er nogle samtaler,
de ikke tager. Og jeg tror, at det er
svært for forældrene at forholde
sig til, at deres børn er seksuelle
væsner, der er på vej til at blive
voksne, siger Signe Vincentz.
Mai Mortensen hører da også
ofte fra socialpædagoger på botilbud, at de oplever, at der er en
tendens til, at pårørende enten
skælder ud og skammer sig over
deres børns seksualitet, eller at de
helt enkelt benægter, at den er der.
– Forældrenes bekymring bunder ofte i en frygt for, at deres
børn udstiller sig selv i en grad,

som de ikke kan overskue konsekvenserne af. Og når forældre
skælder deres børn ud for at opføre sig upassende, så er det i virkeligheden for at beskytte dem.
For deres børn skal jo ikke sidde
der og være til fuldt skue på en
ubehagelig og nedværdigende
måde. Men man bliver nødt til at
håndtere det med forståelse også,
siger Mai Mortensen.
Ret til en seksuel identitet
Mai Mortensen påpeger, at alle
mennesker går igennem en seksuel udvikling – og at det kan være
med til at stigmatisere mennesker
med særlige behov, hvis vi ikke
bekræfter dem i, at de er rigtige
seksuelle mennesker ligesom alle
andre.
– Hvis vi ikke behandler dem
som sådan og aldrig bekræfter
dem i deres seksualitet, så vil de
også få en opfattelse af, at de er ikke-seksuelle væsner, der aldrig må
have frækt undertøj på eller udtrykke sig seksuelt. Så vi skal i høj
grad forsøge at styrke deres seksuelle identitet på de områder, hvor
vi kan se, at det giver mening.
Ifølge Mai Mortensen er noget
af det mest problematiske, man
som socialpædagog kan gøre, ikke
at gøre noget. For det mest indgribende er at ignorere en borgers
behov for hjælp.
– Hvis man kan mærke inde i sin
krop, at man har nogle drømme,
ønsker og seksuelle drifter og behov, så er det jo sandfærdigt. Og
hvis resten af verden opfatter dig
som en, der ikke er sådan, så begynder man selv at tro på det. Men
hvis det er den forudindtagede
holdning, man har, så kan det lynhurtigt blive til en selvopfyldende
profeti for de her borgere, og det
er skadeligt for dem.
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GUIDE:

Sådan
håndterer du
seksualitet
TE KST SAR A MARIE DYNE SE N

FOTO MICHAE L DROST-HANSE N

Tabuer
Alle har ret til et seksualliv.
Men vejen til at hjælpe
borgeren derhen er ofte
brolagt med usikre pårørende, tabuer og svære
etiske valg. Her får du en
guide til, hvordan du hånd
terer de mest almindelige
problematikker omkring
seksualitet i det social
pædagogiske arbejde

For at bryde tabuer i personale
gruppen skal man skabe en åben og
konstruktiv dialog. Der skal være rum til
at stille spørgsmål og tale om bekymringer på møderne. Det er vigtigt at accepte
re, at alle er forskellige, og at være nys
gerrig på, hvad ens kolleger oplever.
En seksualpolitik kan være nyttig,
da den hjælper med at sætte en
Hav altid borgernes rettigheder for øje.
retning for, hvordan og hvorfor
Socialpædagoger, der er ansat under service
I arbejder med seksualitet.
loven, skal hjælpe mennesker, der ikke har
mulighed for at udleve deres seksualitet.
Det gælder også, hvis borgeren ønsker at
besøge en prostitueret – eller gerne
vil købe hjælpemidler og visuelt
materiale.
I arbejdet med seksualitet er det vigtigt at
være bevidst om, at ens egen etik og moral
ikke nødvendigvis er de samme som alle
andres. Det, der er moralsk korrekt for
dig, er det ikke nødvendigvis for en
udviklingshæmmet på et botilbud.
Pårørende kan have en tendens til at
Derfor bør du være påpasselig
benægte, at deres børn er seksuelle væs
med at bruge din egen moner. Men forældre skal have en forståelse for,
ral som rettesnor for, hvad
at deres børn er ved at udvikle sig til voksne
Oplever du grænseoverskridende adfærd fra en
der er rigtigt og forkert.
mennesker. Hvis I ikke føler jer rustet til opga
borger som fx uønsket berøring eller kommentarer,
Samtidig er det vigtigt at
ven på arbejdspladsen, kan et oplæg med en
er det vigtigt, at du handler på det med det samme.
mærke efter, om opgaven
seksualvejleder for forældre bane vejen til
Sig tydeligt fra, og gør det klart for borgeren, at du
føles rigtig, og at stole på
en god dialog. Mange botilbud og skoler
ikke accepterer det, han eller hun gør. Ønsker I på
sin mavefornemmelse. Hvis
har desuden en seksualpolitik, der gør
arbejdspladsen at forebygge grænseoverskridende
noget føles forkert, så er
det klart for forældre, at seksua
adfærd, kan det være en hjælp at tale med bor
det forkert.
litet er noget, man er op
geren om grænser: Hvem må man røre ved
mærksom på.
og hvornår? Hvad føles rart, og i hvilke
situationer skal man sige nej?

Grænse
overskridende
adfærd

Lige
rettigheder
og muligheder

Etik
og moral

Pårørende

KILDER: METTE ANKJÆR, SOCIALPÆDAGOG OG SEKSUALVEJLEDER, MAI MORTENSEN, SOCIALPÆDAGOG OG SEKSUALVEJLEDER, OG KIM STEIMLE RASMUSSEN, SOCIALPÆDAGOG OG FAGLEDER PÅ SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN
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tema
Seksualitet

Det er lidt op ad
bakke at arbejde
med seksualitet,
for mange vil helst
ikke lægge mærke til
det, og det hænger
nok sammen med,
at man ikke ved,
hvordan man skal
gribe sagen an.

SÅ DA N A R B E J D E R V I M E D S E K S UA L I T E T

Udadreagerende adfærd, skeptiske kolleger og pårørende og tabuer, der gør det svært at tale frit.
Det er blot nogle af de elementer, socialpædagoger støder på i deres hverdag. Her fortæller tre seksual
vejledere om deres tilgang til arbejdet med at guide borgere mod et liv med åbenhed, lyst og accept
TEKST SAR A MARIE DYNESEN
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Glem dine
egne normer
Arbejdet med seksualvejledning har
virkelig givet min faglighed vinger, fortæller
socialpædagog og seksualvejleder Hanne
Helt Kevy, som arbejder med voksne med
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

–F
Som personale bliver
man nødt til at finde ud
af, hvor ens egne grænser
går, ellers kan man ikke
arbejde med seksualitet.
Hanne Helt Kevy, socialpædagog og seksualvejleder
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OR IKKE AT HÆMME borgeren i sin seksualitet er
du nødt til at kigge på din egen. Man er jo præget af
sine forældres stemmer, men man kan ikke påtvinge
borgeren ens egne normer. Som personale bliver man nødt til at
finde ud af, hvor ens egne grænser går, ellers kan man ikke arbejde
med seksualitet. Man skal kunne hæve sig op over situationen, ligesom man skal i alle mulige andre pædagogiske sammenhænge.
Vi har fx en mandlig borger, der gerne vil have, at jeg sminker ham som en kvinde. Der har været store diskussioner
om det i personalegruppen, fordi nogle mener, at vi lægger
brænde på bålet i forhold til hans seksuelle drifter. Men der
ligger noget meget sanseligt i det for ham, så det handler om,
at vi som personale skal kunne finde ud af, hvor vi kan møde
ham uden vores fordomme og begrænsninger.
Hvis jeg ikke havde taget seksualvejlederuddannelsen, så
ville jeg have ladet mig påvirke af personalets indstilling til,
om det var mit behov at sminke ham. Hvis ikke jeg havde kigget på min egen seksualitet, så ville jeg have ligget under for
det pres. Men jeg har lært at afgrænse ham – og mig.
Arbejdet med seksualvejledning har virkelig givet min faglighed vinger. Jeg har fået en meget større grad af forståelse for
reaktionsmønstre, seksuelle frustrationer og udadreagerende
adfærd, og det hjælper mig i samspillet med borgeren.
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Lene Lykke Værum Michelsen,
socialpædagog og seksualvejleder

Jeg oplever meget tabu
Vi har som socialpædagoger et ansvar over for de borgere, vi arbejder med
– også omkring deres seksualitet, siger socialpædagog og seksualvejleder
Lene Lykke Værum Michelsen, som arbejder i et bofællesskab for voksne
med nedsat funktionsevne

–D

A JEG VAR LILLE, fandt jeg engang en
spand ude på toilettet med et par trusser med blodpletter, der lå i blød, fordi
min mor havde menstruation. Da jeg spurgte til det,
kunne jeg ikke få et svar fra min mor på, hvad det var.
Så jeg troede, at hun var dødssyg, for blod er jo noget,
der har med sygdom at gøre.
Siden har jeg tænkt, at det ikke var i orden. Der bør
ikke være så meget tabu, at man ikke tør tale om tingene. Og det er ikke rimeligt, at de borgere, vi arbejder med, ikke kan få noget at vide.
Men det er lidt op ad bakke at arbejde med seksualitet, for mange vil helst ikke lægge mærke til det, og
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det hænger nok sammen med, at man ikke ved, hvordan man skal gribe sagen an. Og så er det en gang
imellem lettere at sige, at man ikke ser det, frem for at
handle på det.
Jeg har endda fået at vide, at nu skulle vi ikke vække
noget i borgerne, der ikke var der. Så nogle mennesker
har en seksualitet, og andre har ikke? Det giver jo ingen mening.
Jeg har også oplevet, at en kollega sagde, at hun ikke
vidste, at jeg var så vild med sex. Jeg svarede, at jeg
egentlig bare synes, at vi har et ansvar over for den
borger, vi arbejder med.
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tema
Seksualitet

Seksualitet
skal på skole
skemaet
Det kan da godt være, at et barn
udviklingsmæssigt kun er tre år
gammelt, men kroppen er 17 år
– så selvfølgelig spiller seksualitet
en rolle, siger socialpædagog og
seksualvejleder Lene Nielsen,
som arbejder på en specialskole
for børn med udviklingshæmning

–J

Vi får nogle ting på bordet,
der giver åbenhed og dermed
giver os bedre mulighed for
at tage vare på vores elever.
Lene Nielsen, socialpædagog og seksualvejleder
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EG FIK FOR ALVOR øjnene op for seksualundervisning, da jeg var i praktik på min
nuværende arbejdsplads og en dag fandt
to elever ude på toilettet med bukserne nede om
anklerne. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, og var
faktisk lidt chokeret. Men den måde, skolen og seksualvejlederen tog hånd om det på, gjorde mig nysgerrig og gav mig lysten til at dykke mere ned i det.
Min arbejdsplads har altid prioriteret at give eleverne seksualundervisning, for den tidlige indsats
omkring motorik, sanser og seksualitet er så vigtig
for den her målgruppe. Forældrene skal også undervises. For det kan godt være, at deres barn rent udviklingsmæssigt kun er tre år gammelt, men kroppen er 17 år. Forældrene skal vide, at det spiller en
rolle, og at deres børn også skal have fred og ro til
at udforske kroppen og røre ved sig selv, og at det
er helt okay.
Jeg kender til andre specialskoler, der ikke prioriterer seksualundervisning. Men når det er prioriteret, som det er hos os, er det tilladt at tale om i personalegruppen. Vi får nogle ting på bordet, der giver
åbenhed og dermed giver os bedre mulighed for at
tage vare på vores elever.
Vi kan bedre opfylde deres ønsker og passe på dem
på den her måde. Og det er noget af det vigtigste.
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Nu kan du få
Alka Mobil
Alka har i mange år gjort forsikring enkelt og billigt for deres
kunder. Nu gør de det samme for dit mobilabonnement. Som
medlem af Socialpædagogerne kan du få Alka Mobil med fri
tale og 7GB data for kun 59 kr./md.
Det er en superskarp pris.
Se mere på alkamobil.dk
Abonnementet er forudbetalt og indeholder fri tale og sms samt 7GB dataforbrug i Danmark
og har 30 dages opsigelse. Prisen forudsætter kortbetaling. Se mere på alkamobil.dk.
Alka Mobil er en del af Alka Fordele A/S.

Sammen
bliver vi
sundere
– Vi vil gerne give vores unge et liv med en lidt længere udløbsdato,
siger lederen på botilbuddet SUF Stranden i København. Derfor sætter bostedet
med Projekt ’Sund Livsstil’ fokus på sundhed – både fysisk og mental.
Det sker i et fællesskab mellem unge og ansatte
TE KST MARIA RØRBÆK
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Motivation

Psyke
Hver uge er der mulighed
for individuel musikunder
visning – uanset om de
unge ønsker at lave digital
musik eller spille på et
akustisk instrument, og det
kan være med til at frem
me den mentale sundhed.

Hvad enten det
gælder musik, yoga,
grøn mad eller motion,
så handler det på SUF
Stranden om at mo
tivere de unge til en
sundere og mere aktiv
livsstil. Og her fungerer
medarbejderne som
katalysatorer for at få
de unge i gang med
det, de brænder for.

Få alle med
Socialpædagog
Tina Clemmen
sen (i midten)
påpeger, at det
kan virke demo
tiverende, hvis
man presser for
meget på og fx
siger, at man skal
dyrke så og så
meget motion
om ugen. For
nogle er det bed
re, hvis man ta
ger det stille og
roligt og fx siger:
’Kom! Vi går. Og
hvis vi får lyst,
løber vi lidt.’

Balance
Det gælder om at
opfordre de unge
til at dyrke mo
tion, uden at de
oplever det som
uoverkommelige
forventninger.
Derfor varer yoga
undervisningen
kun 25 minutter.
28

Skræddersyet
Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed dør socialt
udsatte i gennemsnit 19 år før den øvrige befolkning. Det
er bl.a. statistikker som denne, der har fået botilbuddet
SUF Stranden til at sætte fokus på sund livsstil – bl.a. ved
at arbejde med, hvad der motiverer den enkelte unge til
at bevæge sig.
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Appetit

Fællesskab

På SUF Stranden er der
fokus på sund mad med
afsæt i noget, de unge i
forvejen kan lide. Det be
tyder, at der kommer lidt
havregryn i frikadellerne,
at den brune sauce sup
pleres med grøntsager, og
at salaterne får tillokken
de navne. Råkost hedder
fx Mormor-salat – og grøn
salat bliver til Engle-salat.

Engang blev der næsten altid serveret kage, slik eller
sodavand, når der skulle hygges på SUF Stranden. Nu
samles man om sundere alternativer og drikker eksem
pelvis kun vand eller danskvand. – Men vi er ikke fanati
kere, understreger leder Mads Richmond (til højre).

Side om side
’Vi skal hverken gå foran eller bagved de unge. Vi skal gå
ved siden af dem.’ Sådan lyder den overordnede filosofi
på SUF Stranden. Konkret kan det fx ske ved, at en ung
og en ansat tager et rygestop-kursus sammen.

Sundhed på
SUF Stranden
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Siden 2014 har bostedet SUF
Stranden i København haft fo
kus på en sundere livsstil. Med
projekt ’Sund Livsstil’ har unge
og ansatte været fælles om at
dyrke mere motion og spise
sundt – og med ’Projekt Sund
hed’ har bostedet sat fokus på
mental sundhed og udvikling af
et stærkere fællesskab.
SUF Stranden er et § 107-botil
bud for 30 borgere med psyki
ske og sociale vanskeligheder,
der bor på tre forskellige ma
trikler. Alle er mellem 18 og 45
år. Botilbuddet er en del af Den
Sociale Udviklingsfond (SUF).
Læs mere i artiklen ’Sundhed som et
fælles tredje’ på sl.dk/fagligtfokus

30

2021 A PRIL #4   

  Socialpædagogen

FA G L I G
LFA
EGDFA
FA
G
LEILLG
GISL
GEI G
LE
LE
DLD
EEE
LDS
LES
ELES E

U D S AT T E
Ø
R
UU
DD
SB
US
AT
DAT
STN
AT
E
T ET E
O
G
BB
ØØ
RBR
NØNR N
U
N
G
OO
G GOEG
UU
NN
GUG
ENEG E

ORGANIS AT O R I S K
OR
OLG
R
A
GRR
N
AIGIN
ÆO
N-AIG-N I JURIDISKE
S AT
S AT
O
S AT
R
O IRSOIK
SRKI S K
OMPELÆ
LÆ
RLIRÆ
NI G
N
RG
I N G J UJRUK
JEDU
INIDS
RCIK
IESDER
KI S
EK E
TIR
K OKM
OK
P
MO
EP-M
EP
- ET ETNECN
TEE
CRN
ER
CER

Socialpædagogen     2021 APRIL #4

RUM
TIL REM
USR
MIUOM
FR
LU
ERK
N
T ITLI LRTEIRL-E R
- EF LFELKE
FSK
LIE
SOK
INOSNI O N

FOREBYGGENDE
FO
FR
O
RO-JERD
- EEA
R
BFE
E
BY
BG
YBGYE
GGN
EGN
DEE
DNED E
AA
RB
RAE
BRJEBD
JEE
DJED E

AKADEMISK
MINDSET
AK
AA
KAD
AKEDA
M
EDM
I SEIK
M
S KI S K
MM
I NI D
M
NS
D
IN
ESD
TEST E T
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MBU udbydes både i Aalborg og København.
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Ansøgningsfrist:
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KARISEFONDEN
KARISEFONDEN
UDVIKLING GENNEM
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UNDERVISNING
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UNDERVISNING
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UNDERVISNING OG UDDANNELSE

K O N TA K T
KREDS NORDJYLLAND

KREDS BORNHOLM

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

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 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

KREDS NORDSJÆLLAND

sl.dk/østjylland
Tlf. 7248 6300
oestjylland@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-14,
torsdag 12-16, fredag 9-13.
Kredsformand: Gert Landergren Due

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 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

KREDS STORKØBENHAVN

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

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

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

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

KREDS MIDTSJÆLLAND

KREDS LILLEBÆLT

SOCIALPÆDAGOGERNES
LANDSFORBUND
sl.dk
Tlf. 7248 6000 / sl@sl.dk,
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.
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KALENDER

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

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

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

FORRETNINGSUDVALGET
Forbundsformand
Benny Andersen
Tlf. 4055 0982

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

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

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

LILLEBÆLT

MIDT- OG VESTJYLLAND

Ledergeneralforsamling
Fredag 23. april kl. 9-14.30
Fagforeningshuset, Vesterballevej
3A, Fredericia
Forbundsformand Benny Andersen
fortæller om OK21 – og Kurt Klaudi
Klausen holder oplæg om sin nye
bog ’Verden vendt på hovedet’, der
bygger på en række undersøgelser i
kommunerne. Læs mere, og tilmeld
dig på sl.dk/lillebælt

Medlemsmøde:
Er der evidens for evidens?
Torsdag 20. maj kl. 16.30-19
DGI Huset, Kousgaards Plads 3,
Herning
Kom til foredrag med Ditte Dalum
Christoffersen og Kit Stender
Petersen, som zoomer ind på,
hvilke præmisser der er evidens for
– særligt i uddannelsesforskning.
Læs mere, og tilmeld dig senest
12. maj på sl.dk/midtogvestjylland

Medlemsmøde om
’Vi er Socialpædagogerne’
Onsdag 8. september kl. 15.30-20
Odin Havnepark, Lumbyvej 11,
Odense
Som et led i fagstrategien ’Vi er
Socialpædagogerne’ ønsker vi at
inddrage medlemmerne i dialogen
og idéudviklingen af vores aktiviteter.
Så kom og vær med i en proces, der
involverer dig i diskussionen af faglig
udvikling, rådgivning og image.
Tilmelding senest 27. august på
sl.dk/lillebælt

Seniorudvalget afholder forårstur
Tirsdag 18. maj kl. 9.30
Retro Museum,
Industriarealet 10-12, Ulfborg
Vi gentager turen, der blev aflyst pga.
corona, og besøger Retro Museet
og Flamingo Naturpark. Bestyrelsen

medbringer frokost, som vi spiser i
parken. Vi kører i egne biler. Læs mere
om turen, og tilmeld dig senest
10. maj på sl.dk/midtogvestjylland
eller tlf. 7248 6200

NORDSJÆLLAND
Digitalt foredrag med Rikke
Smedegaard Hansen
Torsdag 27. maj kl. 16-19
Med afsæt i sin bog ’Ida er pisse
provokerende’ fortæller Rikke
Smedegaard Hansen om sine egne
stærke, bevægende, frustrerende,
kærlige møder med børn og kobler
dem til relevant teori og forskning.
Tilmelding senest 25. maj på
sl.dk/nordsjælland

Kurser i personalesikkerhed

til bosteder og pædagoger

Formanden
Formanden
på
påfacebook
facebook

Følg Benny Andersen
Følg Benny Andersen
Følg
Formanden

på facebook
www.facebook.com/forbundsformand
www.facebook.com/forbundsformand
www.facebook.com/forbundsformand
www.facebook.com/forbundsformand

Følg Benny Andersen

www.facebook.com/forbundsformand

www.karisefonden.dk
kontor@karisefonden.dk
www.karisefonden.dk
www.karisefonden.dk
Telefon 59 50 58 70
kontor@karisefonden.dk
www.karisefonden.dk
kontor@karisefonden.dk
Telefon
59 50
50 58
58 70
70
kontor@karisefonden.dk
Telefon
59
Telefon 59 50 58 70

Fysiske og online kurser

Velegnet som overbygning til konflikthåndtering og low arousal
 Mentale værktøjer og situationsbevidsthed
 Fysiske færdigheder i afværge, fastholdelse og føring
 Reducerer risiko for arbejdsskader

Mere end 1000 kursister har taget et dagskursus, fx
Socialpædagogerne på facebook
Følg - og deltag i debatten

www.facebook.com/Socialpaedagogerne

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

kommunale instanser, bosteder og vagter.
Se kursuspakker og indhold på tryghedskurser.dk.

Tryghedskurser.dk | 2147 4542 | info@tryghedskurser.dk
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Kursusdag til dine ansatte
6 timer tilpasset til jer
eller
Onlinekursus
Over 10 timers video inkl. øvelser

fra 2.000,- pr. pers.

Spar 20%
på alle onlinekurser med rabatkoden
SPECIALPAEDAGOG
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springet

Socialpædagog

Fra socialpædagog i socialpsykiatrien
til trivselsmedarbejder på en efterskole.

Jeg opfandt selv mit drømmejob
TEKST TIN A LØVBOM PETER SEN

?!

Hvorfor skulle der ske noget nyt?
Jeg har arbejdet i socialpsykiatrien
længe og troede egentlig, at jeg var
landet der, hvor jeg skulle være. Men
som aftenvagt stod jeg ofte ret alene med mange
beslutninger og stort ansvar. Der var også en del
magtanvendelser, og det var hårdt at tumle med. Så
på et tidspunkt blev bægret fuldt.
Hvad fik dig til at træffe beslutningen?
Som ung var jeg selv på efterskole, og selvom jeg
havde en fantastisk tid, har jeg siden tænkt på,
hvor godt det kunne have været med en omsorgsfuld voksen, som ikke også var din lærer. Jeg oplevede fx på mit ophold en elev, der fik en spiseforstyrrelse, hvor ingen af de voksne rigtig handlede
på det, fordi der mere var fokus på skolegang og
ikke så meget på trivsel. Så jeg tænkte, at jeg godt
kunne være den, der var der for de sårbare unge,
der også findes på efterskoler.
Hvad gjorde du for at skifte spor?
Jeg skrev en uopfordret ansøgning, hvor jeg fortalte, hvad jeg kunne byde ind med, hvis de havde
brug for en trivselsmedarbejder. Jeg beskrev, hvordan jeg ikke skulle være underviser – men derimod være den, der havde fokus på alt det sociale,
og som også kunne samarbejde med fx forældre
eller kommunen. Jeg sendte i alt 192 ansøgninger – og kom til samtale på Eriksminde Efterskole,
hvor de var friske på at prøve det af. Så jeg er ansat
21 timer om ugen her – og har også syv timer på
Efterskolen for Scenekunst i Malling.
Hvordan bruger du din faglighed i jobbet?
Jeg er omgivet af lærere, som i deres undervisning
har meget fokus på fællesskabet, mens jeg måske
34

Trivselsmedarbejder

FOTO SØREN K JELD GA A R D

Line Svangaard
Kristensen
29 år
2020
Trivselsmedarbejder
Eriksminde Efterskole
2017
OK-Fonden Enghaven,
socialpsykiatrisk boog behandlingstilbud
2017
Pædagogstudiet,
University College
Lillebælt
2011
Bachelor i
uddannelsesvidenskab,
Aarhus Universitet
– har senere også
uddannet sig til
psykoterapeut

mere ser den enkelte. Hvis fx en elev larmer, så vil
en lærer ofte flytte ham for ikke at forstyrre gruppen, mens jeg som socialpædagog vil fokusere på,
hvorfor han larmer. Jeg har en fast lille gruppe elever, jeg har særligt fokus på. Dem hjælper jeg med
at komme afsted i skole om morgenen eller hiver
dem ud på en gåtur, når tingene er svære. De ved,
de altid kan komme til mig – og det, at jeg ikke er
deres lærer, giver altså en anden fortrolighed.
Hvilke udfordringer er du stødt på?
I starten vidste ingen rigtig, hvad min rolle skulle
være, så der var jeg mest støtteperson i undervisningen. Men som jeg sagde til min leder, så ville jeg
jo have læst til lærer, hvis det var det, jeg brændte
for. Så fik jeg en liste med ti elever, jeg skulle holde
særligt øje med – og jeg var i gang. Men lige nu er
udfordringen jo, at vi er hjemsendt pga. corona, og
her kan mit pædagogiske arbejde være svært gennem en skærm.
Hvad er det bedste ved dit spring?
Jeg har den der følelse af at være kommet hjem.
Og arbejdet med de her unge mennesker er enormt
tilfredsstillende. De giver mig så meget respons og
viser, at de stoler på mig, og at jeg er den, de kan
læne sig op ad, når efterskolelivet bliver for stor
en mundfuld.
Hvad er dit bedste råd?
Jeg var stædig og holdt fast i, at der måtte være
nogen, der havde brug for sådan en som mig – og
det er jeg glad for i dag. Derfor er mit råd, at man
skal være ærlig over for sig selv og turde mærke
efter, hvad man virkelig brænder for – og så skal
man tro på det. Så finder man også det, der er
rigtigt for en.
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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
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eller bestil tid til
en samtale på
7248 6000
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Hørt!

Katrine Meyn Mathiassen og Jørgen Gammelgård har hver
deres taktile navnetegn, der sidder et sted på kroppen, så
borgerne uden syn kan afkode, hvem de er. Navnetegnet er ofte
et bogstav placeret et sted, der kendetegner vedkommende.
Jørgens navnetegn markerer fx hans overskæg.

Det jeg ser

Jeg har den holdning,
at man også skal tro på
det gode i forældrene.
De vil det bedste for deres
børn, de er bare ikke
lykkedes med det.
Bjørn Skaarup, familieplejer

Katrine Meyn Mathiassen er kollega
til Jørgen Gammelgård på Kloden,
et regionalt botilbud for 24 voksne
med medfødt døvblindhed i Aalborg

JØRGEN VISER,
HVAD STÆRKE
RELATIONER GIVER
’Han har brug for, at vi lige går ned og holder en pause i
lejligheden nu.’ Sådan kan Jørgen finde på at sige om den
borger, han har arbejdet tæt med i mange år, selvom de to
ikke har kommunikeret med ord. Det er ikke alle og enhver,
der ville kunne afkode det behov. For borgeren, som Jørgen
står med, er medfødt døv og svagtseende. For at opnå for
ståelse har Jørgen i stedet brugt tegnsprog og aflæst ham:
’Er blikket i hans øjne intenst og insisterende? Eller er det
roligt og afslappet?’ ’Var det en god eller dårlig lyd, han gav
der?’ Arbejdet med helt eller delvist døvblinde kræver en
meget bred forståelse af kommunikation, hvor du fx må
tolke de helt små kropslige udtryk, og den forståelse har
Jørgen under huden. Når jeg ser ham arbejde med denne
borger, bliver det tydeligt, hvad en stærk relation kan give,
fordi Jørgen ser og afkoder hans mindste signaler. På Kloden
bygger vi et pædagogisk stillads op omkring borgerne for
at udvide deres verden. Jørgen er med sit dybe kendskab til
den pågældende borger en stærk søjle i det stillads.
Ser du noget særligt hos en kollega? Send en mail til: nyhedsrum@sl.dk

Øjeblikket
’Vi har talt om det, vi tror virkelig bare godt, h*n kan
lide dig. I har en forbindelse.’
Jeg kan også mærke det, og jeg har virkelig også
arbejdet for vores relation. Så jeg bliver virkelig glad
og stolt, når familien eller mine kolleger også kan se det. Uanset
hvilken alder eller udfordringer det menneske, jeg som pædagog står
over for, har, så arbejder jeg med relationen. Det er benhårdt arbejde,
hvor jeg konstant bruger mig selv. Det kan være hårdt både fysisk og
psykisk – så det giver energi og gejst at få sådan en anerkendelse.
Socialpædagog Marianne Bundgaard Krog Gaardsdal
på #socialpædagog på Instagram

