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Det gode samarbejde

430.000 kr. i erstatning

GØR OP MED DE
DÅRLIGE VANER
Christian Freund har taget
initiativ til projektet ’Break the
rules’, der går ud på at tage
livet af uhensigtsmæssige
måder at arbejde på.
– Jeg leder efter de små
forandringer, der gør en
stor forskel for vores
faglighed og trivsel

Velfærdsteknologi
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Jeg hedder Malene Kær Gundersen og er tillids
repræsentant på døgninstitutionen Viften i Vodskov.
For mig er det vigtigt, at de nyuddannede medarbejdere, vi får som kolleger, kommer godt fra start og
føler sig taget godt imod. De skal vide, at det ikke er
farligt at komme til tillidsrepræsentanten med deres
undren. De nyuddannede er teoretisk fundererede,
men skal opbygge praksiserfaring. Derfor er det vigtigt at tage sig tid til at lære dem op og tage deres
undren alvorligt. På den måde er vi med til at udklække skarpe socialpædagoger. Vi får medarbejdere ud
af det, som er dygtige til vores særområde og rigtig
godt fagligt funderede. Dem vil vi gerne holde på. På
den måde får vi selv gevinsten ud af det, vi har brugt
krudt på, for så kan de tackle udfordringerne og varetage deres job fagligt kvalificeret.

Christina Frederiksen, socialpædagog Karriereværkstedet
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Magasinet er 100% fri
for skadelige/hormonforstyrrende kemikalier
og er certificeret efter
verdens strengeste
miljøcertificering.
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Hjælp til stressramte
Som stressvejleder i Socialpædagogerne er Jacob Bøegh en god støtte
for medlemmer, som oplever stress
– for han kender til de stressfaktorer,
socialpædagoger møder

18
Sofa

Er du nyuddannet, lige blevet
opsagt, overvejer du at skifte retning
i din karriere – eller savner du bare
inspiration til, hvordan du kan bruge
din faglighed til at lande dit næste job?
Så tag fem nye podcast fra Social
pædagogernes A-kasse i ørerne!

Indflydelse på eget liv
JAC i Gentofte rummer
over 20 forskellige tilbud til mennesker med
særlige behov – lige
fra IKT-linjen med tale
maskiner og andre digi
tale hjælpemidler – til
kreative værksteder,
hvor der produceres
brugsgenstande til salg

FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN

Kolofon
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PODCAST

30

Nye veje
I Aabenraa står Christian Freund i
spidsen for projektet ’Break the rules’,
der handler om at gøre op med dårlige
vaner og uhensigtsmæssige måder
at arbejde på. – Vi leder efter de
små forandringer, der kan løfte
vores faglighed og øge trivslen
for borgerne, siger han

Socialpædagogernes fagpolitiske
uddannelse har givet Joan Skovgaard
Jørgensen modet til at stå op for
sin egen faglighed

OM JOB OG KARRIERE

FOTO: SØREN KJELDGAARD

PORTRÆT

13 nye ambassadører
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R E P O R TA G E

Gitte arbejder på et opholdssted
– Tina i børne- og ungepsykiatrien.
Gennem et tæt samarbejde danner
de stilladset om de unge

28

Lyt med på
sl.dk/job-og-karriere/
a-kasse-podcast

Dit forbund
Helle Fogh blev overfaldet af en
beboer, som var fejlplaceret. Nu har
kommunen erkendt ansvaret og
betaler 430.000 kr. i erstatning

38
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Vi tør byde ind med
meget mere, fordi vores
idéer bliver anerkendt
og får et fagligt fokus
frem for et personligt.
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Det gode samarbejde
På Karriereværkstedet
i Vejle har ledelse og
medarbejdere arbejdet
med at integrere et nyt
fælles sprog – og få
klare retningslinjer
for feedback. Det har
styrket samarbejdet
– og givet et stærkere
fagligt fokus

FOTO: SOFIA BUSK
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TEMA

Gymnasieelever har også brug for
socialpædagogik. Derfor har Hanne
Laier fundet et nyt job som elevcoach på Herning Gymnasium
3

aftryk
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HØRT

FÆ L L E S K O N F E R E N C E

K O M M E N TA R

LAD A-KASSEN VÆRE
EN DEL AF LØSNINGEN

L
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Vi er nødt til at satse
markant på at styrke kvaliteten
i socialpsykiatrien, hvis vi skal
undgå genindlæggelser.
Det kræver satsning på
personale med den rette
Hold dig
faglige uddannelse,
opdateret på
corona
ellers bliver det
bare sniksnak.

IGE NU melder store dele af arbejdsmarkedet om rekrutteringsudfordringer. Det er glædeligt for dem, som står uden job
eller ønsker et jobskifte, at der er rigeligt med job at søge. Men
det er kritisk for de arbejdspladser, der ikke kan besætte ledige stillinger og har udfordringer med at få løst de nødvendige opgaver.
Én ting er dog sikker, når arbejdsmarkedet ser ud som nu. Nogen
skal have skældud. I de seneste måneder har de kommunale jobcentre
været skydeskive – ikke mindst Jobcenter København. Først handlede
det om én arbejdsgiver, som ikke havde fået ansøgere til deres ledige
stillinger. Siden har kritikken lydt, at borgere ikke blev præsenteret for
job, og at jobcenteret slet ikke har henvist ledige borgere til konkrete
stillinger. Nu stiller en række partier i forbindelse med kommunalvalgkampen så forslag om at nedlægge jobcenteret og starte forfra.
A-kasserne har også fået en tur.
Mon ikke vi beskytter de ledige
medlemmer og undlader at sanktionere, hvis de ikke søger arbejde?
Og de ledige selv. Måske driver
de den bare af på dagpenge og
venter på drømmejobbet? Det
generelle billede er dog stadig, at
både jobcentrene, a-kasserne og
de ledige selv bidrager helt, som
de skal, til at sikre, at ledige stillinger bliver besat.
For Socialpædagogernes A-kasse er jobcentrene vigtige samarbejdspartnere. Som en faglig a-kasse har vi et kendskab til det socialpædagogiske arbejdsmarked, som jobcenteret ikke kan matche. Nu
og i de kommende år har vi med a-kasseforsøget kontakten med vores ledige medlemmer i de første tre måneder af ledighedsperioden,
og det gør, at jobcentrene kan fokusere på andre målgrupper.
Derfor ønsker vi at have kontakten i de første seks måneder. Det
vil også frigive dyrebare ressourcer hos jobcentrene, så de kan gøre
endnu mere for de ledige, som har brug for den indsats, de kan give.

Benny Andersen om ny undersøgelse, der viser,
at personer med skizofreni-diagnose, hurtigere og oftere
genindlægges, hvis de bor på et bosted – og altså ikke
nødvendigvis er færdigbehandlet

REKRUTTERING

Hver fjerde socialpædagogstilling bliver ikke besat

51.849
gange er Socialpædagogernes Podcast blevet
downloadet. Se, hvilke afsnit socialpædagoger
lyttede mest til i 2021, på side 7
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– Fagpolitisk uddannelse har
givet mig modet til at stå op for
Situationen omkring coronavirus
min egen faglighed og deltage i
udvikler sig løbende – og vi leverer
faglige debatter både på nettet
svar på nogle af de spørgsmål, der
og i mit virke som socialpædarejser sig for dig som medarbejder
– fx i forhold til vacciner, test og
gog. Derudover en masse god
krav om coronapas.
viden til netværksdannelse,
Følg med og find svarene på
lobbyisme og kunsten at stå frem
sl.dk/corona
på den rigtige og en faglig måde.
Sådan fortæller socialpædagog Joan
Skovgaard Jørgensen, som netop har færdiggjort Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse. Her bliver medlemmer klædt på til at kunne sætte ord på den socialpædagogiske faglighed – og sætte
fagligheden på dagsordenen med gennemslagskraft.

En rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at hver fjerde
stilling som socialpædagog, der slås op i hele landet, ikke bliver besat, skriver
DR. Værst ser det ud i Vestjylland, hvor 66 pct. af stillingsopslagene i den seneste optælling kom tilbage uden et match. Og det går ud over kvaliteten for borgerne, slår forbundsformand Benny Andersen fast over for DR.
– Det, at der er alt, alt for mange tilbud, hvor der er for få socialpædagoger,
betyder jo konkret, at borgerne ikke får den kvalitet, de bør have. De får ikke de
muligheder i livet, vi kunne give dem. Uden den rette faglighed er der risiko for,
at det bliver ren opbevaring, siger han.
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’Som en faglig
a-kasse har vi et
kendskab til det
socialpædagogiske
arbejdsmarked,
som jobcentret
ikke kan matche.’

500 socialpædagoger
samlet om faglighed
og fællesskab
Det var en tour de force i metoder og værktøjer til arbejdet med
kommunikation og motivation, da 500 socialpædagoger på tværs
af hele socialområdet mødtes sidst i oktober til en to-dages faglig
fælleskonference arrangeret af forbundets seks faglige selskaber.
I løbet af de to dage blev der også plads til at dyrke fællesskabet og
sætte fokus på arbejdsmiljøet.
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Michael Madsen
forbundskasserer
FOTO: ROBERT WENGLER

13 nye faglige
ambassadører
er færdige
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· Socialpædagogisk fagsystem med mødeplan, journal, medicinhåndtering mm
·

STRESSVEJLEDNING

ere end */0 institutioner og 0 000 rugere

· P ompliant

· Pris fra kun 505 kr/md (ex moms)

· lf  5 // * / 0

Så du kan koncentrere

ARBEJDSMILJØ

dig om det der er

På vagt for pausen
Mentalt intensivt arbejde – som socialpædagoger ofte udfører
– kræver mulighed for at lade batterierne op i en pause på samme måde, som fysisk hårdt arbejde kræver mulighed for hvile.
Og muligheden for at restituere er lederens ansvar. Det slår en
ny vejledning fra Arbejdstilsynet fast.
Socialpædagogerne har sammen med andre faglige organisationer i FH arbejdet for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
– også når det kommer til stor arbejdsmængde og tidspres.
Den nye vejledning kommer med konkrete bud på, hvad lederen
kan gøre for at forebygge stor arbejdsmængde og tidspres.

FÅ HJÆLP, HVIS DU
OPLEVER STRESS

Læs mere om tilbuddet
på sl.dk/faa-svar/
arbejdsmiljoe/stress
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Læs mere på at.dk

K A M PA G N E

PODCAST

Socialpædagog:

Jeg er alene med min faglighed

FOTO: SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND

Hvis du oplever problemer med stress og har brug for
en fortrolig snak om det, er der hjælp at hente i din lokale
kreds. Her sidder en række faglige konsulenter, som alle
har gennemgået et stressvejledningsforløb, klar til at
hjælpe dig.
En af dem er Jacob Bøegh, som er faglig sekretær i
Socialpædagogerne Sydjylland:
– Vi vil helst fange medlemmerne, inden de for alvor
rammes af stress. Så går du med følelsen af, at det er
svært at overskue hverdagen og arbejdslivet, så tag fat
i os. Vi lytter, vi har gode råd og værktøjer – og vi kender
din arbejdssituation og de stressfaktorer, du møder som
socialpædagog, siger han og tilføjer, at netop kendskabet
til socialpædagogers arbejdssituation er en stor fordel.
– Vi oplever, at det, der stresser medlemmerne, ofte er
de mange små gentagne belastninger, som påvirker over
tid. Men det stresser også, når man føler, at man bliver
nødt til at gå på kompromis med sin faglighed igen og
igen. Her er vores vigtigste opgave
at prøve at tage skylden og
stressfølelsen fra den enkelte,
siger Jacob Bøegh.
Socialpædagogernes
stressvejledningstilbud skal
ses som en forebyggende
vejledende anonym samtale.
Der er således ikke tale om
behandling.

VIGTIGST

’Når jeg går hjem, tænker jeg sgu, at vi svigter. Og jeg føler, at jeg burde
sætte foden ned. Men socialpædagogen i mig siger, at jeg ikke kan være den
sidste, der smutter.’
Sådan skrev en kommunalt ansat socialpædagog. Hun er en blandt mere
end 400 socialpædagoger, der har sendt deres historier til Socialpædagogerne
– om betydningen af den socialpædagogiske faglighed og konsekvenserne af,
at fagligheden er presset mange steder.
Op til kommunalvalget har Socialpædagogerne kortlagt andelen af socialpædagoger ansat på kommunale tilbud
og samlet det i et nyt danmarkskort
for bl.a. at vise politikerne den forskel,
socialpædagogisk faglighed hver dag
gør for udsatte mennesker. Og for at
vise, at der er brug for flere uddannede
socialpædagoger på de sociale tilbud.
Se, hvordan det står til i din kommune, på
sl.dk/danmarkskort

Top 5
Socialpædagogernes podcast blev downloadet over 50.000 gange i 2021.
Har du hørt dem alle? Her kan du se de fem mest downloadede:
1: Forråelse

’Alle er i risiko for forråelse,’ siger psykolog Dorthe
Birkmose. Men hvad er
forråelse egentlig? Hvordan får vi øje på forråelsen
i os selv og andre – og
hvad kan vi gøre for at bryde tabuet om forråelse og
forebygge, at den får fat
i os? Lyt til Birkmose og
socialpædagoger, der har
oplevet forråelse på egen
krop, i denne miniserie på
to afsnit.

2: Demens
hos mennesker
med udviklingshæmning

Vidste du, at mennesker
med et udviklingshandicap har langt større risiko
for at udvikle demens
tidligt i livet end resten
af befolkningen? I denne
podcast kan du blive
klogere på demens hos
mennesker med udviklingshæmning og på,
hvordan socialpædagoger
arbejder med tidlig opsporing af demens og skaber
tryghed for både borgere
og pårørende.

3: Metoder og
tilgange: low
arousal 2 (LA2)

LA2 er en effektiv metode
til at forebygge, håndtere
og lære af voldsomme
episoder. I podcasten kan
du høre, hvordan du bruger metodens redskaber
i det daglige arbejde med
mennesker med psykiske
vanskeligheder, kognitive
funktionsnedsættelser og
sociale problemer.

4: Naturen i
socialpædagogiske rammer

Hvad har en bille, et
snefnug og et bål at gøre
med socialpædagogik?
Det får du svar på i denne
podcast, hvor vi undersøger, hvordan du kan bruge
naturen som socialpædagogisk redskab i arbejdet
med udsatte børn og
unge. Hør bl.a., hvordan
en lille bille gjorde en stor
forskel for socialpædagog
Chalotte Ingemann Kristensens arbejde med en
ung pige.

5: Det gode
måltid

Det handler om at navigere i retten til selvbestemmelse og pligten til
omsorg, når socialpædagogen Lars og ergoterapeuten Ninasofie sætter
sig til bords med borgerne.
De har hver deres faglige
tilgang og blik på måltidet,
men har fundet et fælles
sprog i neuropædagogikken. Hør deres bud på,
hvordan man skaber det
bedste måltid for mennesker med funktionsnedsættelser.

Find alle podcasts i din podcast app, eller på sl.dk/podcast
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DELTAPLAN
online vagtplan

BOG

Alle metoder kan noget
– ingen kan alt

Indblik i barnets verden
Et barn påvirkes af og påvirker selv
komplekse sociale og psykologiske
processer, og bogens 11 erfarne og engagerede forfattere giver tilsammen et
helhedsperspektiv på barnet. Forfatterne bidrager med forskellige teoretiske
tilgange, cases og empiri, der giver et
grundigt indblik i sammenkoblingen af
barnet og dets omverden. Bogen udkommer nu i en fjerde udgave, som
er stærkt revideret og opdateret med ny viden og
lovgivning.

Hvad gør man, når et barn ikke
gør, hvad man ønsker af det?
Når man synes, man har prøvet
alt? Cand.psych. Lars Rasborg
grupperer i bogen pædagogiske
metoder i en ’enhedsmodel’, som
indeholder tre grundlæggende
måder, man kan forholde sig til et
barn. Modellen skaber overblik
over metodevalg i en
dynamisk praksis,
og forfatteren
giver konkrete
eksempler fra forskellige metodiske tilgange og
viser, hvordan det ofte giver mening at veksle
mellem dem.
Sådan kan man tænke, når en

Hvorfor
går hun ikke
bare?

’Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis’ af
Lars Rasborg, Akademisk Forlag, 299.95 kr.

’Udsatte børn – et helhedsperspektiv’ af Karen-Asta Bo
(red.), Jens Guldager (red.) og Birgitte Zeeberg (red.),
Akademisk Forlag, 399,95 kr.

BOG

kvinde med børn ikke straks forlader
sin mand, selvom han udsætter
hende for psykisk eller fysisk vold.

BOG

HVA’ SÅ
SHABABS?
Er du helt med på, hvad
luli-juice, ’jeg ziggede en
kubik, brango’ og shababs
betyder? Hvis ikke, så kan
du slå dem og mange
andre nye gadedanske
ord op i den nye udgave af
Gadedanskordbogen, som
socialpædagog Tobias Cadin har skrevet sammen
med rapperen Ali Sufi. Med bogen ønsker forfatterne
at gøre det sprog, som mange unge med minoritetsbaggrund taler og udvikler, forståeligt for flere – og
retteligt kreditere de unges opfindsomhed.
’Gadedanskordbogen: 10 års gadesprog’ af Tobias Cadin
og Ali Sufi, Forlaget Grønningen 1, 249,95 kr.

BOG

BOG

I den amerikanske Netflix-serie
’Maid’ får svaret på spørgsmålet flere nuancer.

TIDSSKRIFT

Tema om
low arousal
Tidsskrift for
Socialpædagogik
har tema om low
arousal, men også
peer rewieved artikler om at begribe
socialpædagogik
og om det pædagogiske udbytte
af dokumenterede
programmer.
Bestil tidsskriftet på
socialpaedagogik.dk

12 fiktive
cases om
børn og
unge

OPRÅB
BASERET PÅ
PERSONLIGE
ERFARINGER
Ledelsescoach og konsulent
Pia Brøgger kommer med sin egen
personlige beretning om en barndom og ungdom med svigt og
psykisk sygdom for at give et opråb
til de voksne, der arbejder med børn
og unge i udsatte positioner i dag.
Bogen insisterer på vigtigheden af at skærpe opmærksomheden
på nærvær i samværet med børnene og altid at søge den dybere
forståelse for de bagvedliggende følelsesmæssige og psykologiske
mekanismer.
’Med fletningerne i postkassen’ af Pia Brøgger, findes bl.a. på Saxo.dk, 249 kr.

Timebank

Ferieregnskab

Enkel og overskuelig vagtplan
Brugervenligt system
Indbygget ferieregnskab
Styr på overarbejdstimerne
Hurtig fordeling af ledige vagter
Indbygget kommunikation & Udtræk til løn

Årligt abonnement

kr. 2.088,-

BOG

Vejen til tryg tilknytning er fyldt med udviklende øjeblikke – især i
de udviklingsdomæner,
hvor barnet eller den
unge er i vanskeligheder.
Psykolog og specialist i
klinisk børnepsykologi
Rikke Yde Tordrup tager med denne bog familieplejere med ind i sit supervisionsrum og gennemgår de
udfordringer og dilemmaer, som hun oftest møder i
plejefamilier. Teori om tilknytning og børns udvikling
omsættes til praksis på en enkel og lettilgængelig
måde, og bogen tager afsæt i 12 fiktive cases med
børn i alderen 0-20 år, så forfatteren på den måde
kommer omkring de klassiske problemstillinger. Bogen indeholder desuden konkrete eksempler på udviklingsplaner, så man kan se, hvordan en helhedsorienteret indsats kan se ud. Der kan også downloades
samtalekort, som kan bruges sammen med bogen.
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Tildel vagt

Prisen dækker 40 medarb. pr. år
( =kr. 53,- pr. medarb. pr. år! )

Kender du loven?
De socialpædagogiske støttetilbud er underlagt lovgivning, som
medarbejderne bør kende, og
bogen ’Jura for pædagoger’ er god
at have liggende på arbejdspladser,
hvor man arbejder med børn og
unge eller voksne med særlige
støttebehov. Denne udgave er
lettere revideret og opdateret med
gældende lovgivning og indeholder praktiske eksempler hentet fra
den pædagogiske hverdag. Bogen
behandler følgende emner: retskilder, forvaltningsret, tværprofessionelt samarbejde, servicelovens regler i forhold til børn og unge
og voksne med særlige behov, dagtilbudsloven, erstatningsretlige
regler for børn og unge og ansatte og dele af familieretten.
’Jura for pædagoger’ af Mary Stisen, Hans Reitzels Forlag, 250 kr.

’Udviklende øjeblikke i plejefamilien’ af Rikke Yde Tordrup,
Akademisk Forlag, 349,95 kr.
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En kæmpe lettelse
for dem der styrer
vagtplanen
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DELTAPLAN
online vagtplan

Bestil gratis og uforpligtende prøveperiode
www.deltaplan.dk - Tlf: 46 93 39 04
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					 HVORFOR GØR
VI IKKE DET HER
			 PÅ EN ANDEN MÅDE?

		I Aabenraa står Christian Freund i spidsen for projektet ’Break the rules’, der går ud på at gøre op med dårlige vaner 			
		
og uhensigtsmæssige måder at arbejde på. – Det handler om at finde de små forandringer, der kan løfte
											
vores faglighed og øge trivslen for borgerne, siger
														
		
den 34-årige socialpædagog 				

TEKST TI NA LØVBOM P ET ERSEN
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ÆNK ENGANG at få en idé, der er
så oplagt, at den bliver udbredt ikke
bare i socialpsykiatrien i kommunen
– men også i tandplejen, sygeplejen
og sundhedsplejen.
Det skete for den 34-årige socialpædagog Christian Freund, da han
for et par år siden luftede tanken
om et nyt projekt i Aabenraa Kommune. Med ’Break the rules’ skulle
der gøres op med dårlige vaner og
frigives mere tid til kerneopgaven.
– Jeg er drevet af ambitionen om,
at jeg gerne vil være med til at gøre
tingene lidt bedre – både som socialpædagog, i mit faglige arbejde og gennem mit politiske engagement. Der er jo ingen grund til at holde
sig tilbage, hvis man tror på, at man kan påvirke tingene i en positiv retning, siger han.
Man kan hurtigt miste pusten, når først Christian
Freund går i gang med at remse op, hvad han får tiden til at gå med. For så får man smidt en liste af titler og initiativer i hovedet, der vidner om, at her er en
mand, som har gang i rigtig mange ting.
Først og fremmest er han socialpædagog. Men en
lang række tillidsposter fylder også godt på Christian
Freunds CV, ligesom han er i gang med at skrive en
bog og udvikle et helt nyt diplommodul.
– Jeg spilder ikke tiden. Det kan vi da godt blive
enige om, griner han.
Som socialpædagog på Botilbud Bjerggade i Aabenraa arbejder han med 14 psykisk sårbare borgere, der
tumler med udfordringer som skizofreni, borderline,
spiseforstyrrelser og massivt omsorgssvigt. Og i rollen
som fællestillidsrepræsentant for 288 socialpædagoger i Aabenraa Kommune har Christian Freund også
sin faste gang på rådhuset, hvor han deler kontor med
en række FTR’er fra andre fagforbund.
– På rådhuset er jeg socialpædagogen med de spidse
sko. Ham, som man altid kan høre, længe inden jeg
banker på døren med en ny idé, fordi jeg altid går i lædersko på de flisebelagte lange gange – det er ligesom
blevet mit vartegn, griner Christian Freund.
Der blev tændt en ild
Det var, da Christian Freund for et par år siden gen
nemførte Socialpædagogernes fagpolitiske uddan
nelse, at der for alvor blev tændt en ild i ham i forhold
til at gå nye veje.
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Christian Freund
34 år
• Har arbejdet som socialpædagog på et bosted for udviklings
hæmmede i Vojens – og er nu
ansat på det socialpsykiatriske
Botilbud Bjerggade i Aabenraa.

Sanserum
Et helt nyt samserum tager form
på Botilbud Bjerggade. – Vi har
købt udstyr med alt, hvad der
bimler og bamler – og det bygger
på et konkret ’Break the rules’forslag, siger Christian Freund.

Jeg spilder ikke tiden. Det kan vi
da godt blive enige om. Men det
er, fordi jeg er drevet af ambitionen om, at jeg gerne vil være med
til at gøre tingene lidt bedre.

• Blev valgt som TR i 2017
– og blev efter et halvt år
FTR for socialpædagoger
ansat i Aabenraa Kommune.
• Er netop genvalgt som kreds
bestyrelsesmedlem i Social
pædagogerne Sydjylland – og er
kredsrepræsentant i koordinations
gruppen for fagligt selskab om
mennesker med sindslidelser.
• Er kasserer i Feriefonden
– og bestyrelsesmedlem i
den lokale håndboldklub.
• Stiller for første gang op til
kommunalvalget i 2021 for
Socialdemokratiet.

Christian Freund, socialpædagog og FTR

– Jeg har nok altid haft en trang til at gøre tingene anderledes og bedre. Måske er der lidt rebel i mig, fordi
jeg ofte tænker, jamen hvorfor ikke gøre tingene på min
egen måde? Jeg vil da helst stille mig forrest og være
med til at bestemme vejen og komme med mine idéer og
input. Og med de to uddannelsesforløb fik jeg pludselig
nogle konkrete redskaber til at bruge de kompetencer,
jeg har, fortæller han.
Så da hans områdechef vendte hjem fra en studietur
og luftede et koncept ’Break the rules’, som man bl.a.
har brugt som en del af arbejdet med kvalitetsudvikling
i sundhedsvæsenet i Storbritannien, besluttede Christian Freund sig hurtigt for, at der skulle sparkes et par
døre ind på ledelsesgangene.
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Inspiration
Da Christian
Freund for et
par år siden
gennemførte
Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse,
fik han konkrete
redskaber til at
føre sine idéer
ud i livet.

– Dengang talte alle om velfærdsteknologi, og der
kom jeg så og forsøgte at sælge idéen om et koncept, der
handler om noget meget mere hverdagsagtigt og lavpraktisk. For ’Break the rules’ går i al sin enkelthed ud
på at fjerne dårlige vaner og uhensigtsmæssige måder
at arbejde på, så vi får mere tid og overskud til kerne
opgaven. Og det banebrydende i konceptet er, at man
finder de små mikroforandringer ved at spørge dem, der
ved bedst: borgerne, medarbejderne og de pårørende.
Balloner og flag
Der blev lyttet til den unge socialpædagog – og givet
grønt lys til, at ’Break the rules’ skulle afprøves i efteråret 2019. I første omgang på to socialpsykiatriske bosteder, hvor beboere, pårørende, medarbejdere og ledere
blev opfordret til at skrive deres forslag til forbedringer.

Socialpædagogen     2021 DE CE MBE R #11

– Vi gav den fuld skrald første gang. Jeg pyntede
op med balloner og flag og udloddede præmier – det
skulle være en fest at være med til at forbedre vores
hverdag, for ellers risikerede vi jo bare, at det endte
som endnu en kommunal brokkasse, fortæller Christian Freund, som dengang modtog 34 konkrete forslag til ting, der kunne løfte hverdagen på bostederne.
– En medarbejder ønskede fx at få en ny printer, fordi
den, vi havde på Bjerggade, virkelig var en tidsrøver. Vi
havde bare vænnet os til en virkelig uhensigtsmæssig
arbejdsgang. Et andet forslag kom fra beboere, som ønskede mere motion i hverdagen. Det har helt konkret
ført til, at det nu i dag er en fast del af medarbejdernes
kerneopgave at tilbyde beboerne gåture to gange om
dagen. Et forslag, der ikke koster noget, men som
der bare er så mange plusser ved, siger han.
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’Break the rules’

En anden idé gik på, at beboerne gerne ville være
tættere på deres sagsbehandlere. Det har betydet, at
man nu arbejder med at have faste dage, hvor sags
behandleren har kontortid på bostedet.
– Det forslag betød, at vi fik øjnene op for, at mange
borgere pga. deres angstlidelser ikke tør ringe til sagsbehandleren og bede om hjælp, hvis de fx skal til tandlægen eller til psykolog – og så vil det da løse mange
problemer, hvis man på faste tidspunkter bare kan gå
ned ad gangen og spørge sagsbehandleren direkte.
Lidt af en Georg Gearløs
At bryde rutiner og tænke i nye måder at gøre tingene
på ligger dybt lagret i Christian Freund – som menneske og som socialpædagog. Og behovet for at gå
nye veje og se forandringerne i de små ting er nok en
del af forklaringen på, at han stadig kan teksterne på
mange Michael Learns to Rock-sange – og ved, hvor
beroligende det kan være at se Tour de France:
– Jeg havde fx en beboer, der vandrede meget rundt,
og som ofte slog sig, når han væltede pga. sin epilepsi.
Men en sommer opdagede jeg, at han faldt fuldstændig til ro, hvis der kørte Tour de France på tv. En anden beboer, som havde mange spasmer, når hun var i
bad, sang jeg Michael Learns to Rock med, for det gav
hende ro og nærvær. Pointen med begge oplevelser er,
at man aldrig skal være bange for at prøve noget nyt
og bruge sig selv, også selvom det ikke lige står i den
faglige manual, siger Christian Freund.
Selv betegner han sig som lidt af en Georg Gearløs,
som aldrig er bange for at smide ’plejer’ langt væk og
gå nye veje.
– Jeg kan ikke selv finde ud af at bygge noget – men
jeg er til gengæld god til at bygge videre på og udvikle folks idéer. Og jeg tror fuldt og fast på, at man
kommer længere ved nogle gange at være lidt flabet
og sige ’fuck janteloven’. Hvorfor skal vi holde os tilbage? Hvis man vitterlig tænker, at man har en bedre
idé end dem, der laver reglerne, så skal man da frem
i bussen og være med. Det er sådan, man får indflydelse på tingene og er med til at forbedre de beslutninger og tiltag, der ellers ofte risikerer at ende som
meningsløse forandringer.
En del af virksomhedsplanen
De små tiltag, der bidrager til nye og bedre arbejdsgange, er grundstenen i ’Break the rules’-konceptet,
som Christian Freund i dag er stolt over at have fået
bredt ud til flere matrikler i Aabenraa Kommune.
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Konceptet handler om at finde frem
til uhensigtsmæssige vaner og arbejdsgange, der ikke understøtter
arbejdet med kerneopgaven.
Arbejdsmetoden i ’Break the rules’ er,
at alle involverede på arbejdspladsen,
dvs. medarbejdere, ledelse, borgere
og pårørende, bidrager med forslag
til, hvad de synes, der kunne gøres
anderledes.
Målet er at skabe en forbedrings
kultur, hvor alle involverede opfordres til at være nysgerrige på vaner,
arbejdsgange og -procedurer.

Mit bedste råd
– Når vi siger ’stolt socialpædagog’, så må vi altså godt vise den der
stolthed lidt mere. Vi er så gode til at føle, men vi skal også huske at
prale. For vi glemmer nogle gange, hvor stor en opgave vi egentlig
løser som socialpædagoger. At vi ofte rykker mennesker, der har det
virkeligt svært, så meget, at de kan klare sig selv resten af deres liv.
Det er jo fantastisk. Og det skal vi være stolte af. Vi giver mennesker
med en dårlig fortid en bedre fremtid, og det kan altså godt side
stilles med den læge, der redder liv, lyder det fra Christian Freund.

Jeg kan ikke selv finde ud af at
bygge noget – men jeg er til
gengæld god til at bygge videre
på og udvikle folks idéer.
Christian Freund, socialpædagog og FTR

– Efter den første gang fik vi så mange positive
tilbagemeldinger, at det året efter blev bredt ud til
endnu flere arbejdspladser – og vi fik 190 postkort
med forbedringsforslag pænt fordelt mellem først
og fremmest borgere og medarbejdere. Tendensen
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er helt tydelig – rigtig mange føler sig set og hørt på
en helt anden måde end hidtil, siger han.
Konceptet er nu skrevet ind i virksomhedsplanen,
hvilket betyder, at også mange andre arbejdspladser
end dem i socialpsykiatrien skal arbejde med ’Break
the rules’. Det gælder fx tandplejen, sygeplejen og
sundhedsplejen.
– Jeg ved da godt, at det er uvant for mange ledere
at involvere både medarbejdere og borgere på den
måde, og jeg er også godt klar over, at langtfra alle
idéer og forslag kan føres ud i livet. Men vi lærer
altså noget, når vi opfordrer alle til lige at stoppe op
og tænke over, hvordan vi arbejder – og om der måske er noget, der kan gøres på en lidt bedre måde.
Det giver faglig stolthed, trivsel og en følelse af, at
man rent faktisk betyder noget og har indflydelse
på tingene.
Socialpædagogen     2021 DE CE MBE R #11

For at andre også kan få glæde af konceptet, er
Christian Freund sammen med sin områdechef og en
ekstern tovholder gået i gang med at samle og strukturere de gode erfaringer, så det efter planen munder
ud i en bog eller en form for manual. Samtidig er han
ved at lave en hjemmeside om konceptet og udvikle
et diplommodul, som vil give fx socialpædagoger
mulighed for at efteruddanne sig til at arbejde med
’Break the rules’.
– For mig er det en måde at tænke på, som med fordel kan forplante sig på rigtig mange arbejdspladser.
Det med at ændre hele vores mindset, så vi i stedet
for at brokke os over alt det, vi ikke har indflydelse på
og ikke har ønsket, går ned til chefen og siger, hvorfor gør vi ikke det her på en anden måde? Nu skal du
bare høre …

Mit helle
Christian Freund
har slået sig ned
i Krusmølle uden
for Aabenraa.
– Her er ro og
fred, her kører
ingen biler – og
jeg har natur og
dyreliv lige uden
for døren.
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sofa
Gitte Braaby, 50 år, socialpædagog på Svennebjerggaard
i Odense – et opholdssted for omsorgssvigtede børn og
unge med plads til 33 beboere fordelt på fire adresser.

Vi kan altid spørge
hinanden til råds

Tina Frydenlund, 47 år, socialpædagog i Børneog Ungdomspsykiatrien i Odense, hvor hun er en del af et
mobilteam, der samarbejder med bl.a. Svennebjerggaard.

Vi er stilladset
omkring den unge

Gitte:
Signalet over for den unge
er så tydeligt. Vi spiller på
den samme bane!

Tina:
Tina:

I behandlingspsykiatrien møder vi de unge,
når de har allermest brug for hjælp. Men for
mig er det vigtigt også at kende til hverdagen
og hverdagslivet på opholdsstedet, for det er
jo de unges primære hjem. Derfor har jeg en
tæt dialog med Gitte og hendes kolleger.

De fleste unge vil gerne have hjælp
fra begge sider af bordet, og med
vores samarbejde er vi med til at sikre,
at de ikke falder ned mellem to stole.

Gitte:

Gitte:

De unge mærker tydeligt, at vi er sammen
om opgaven. Det betyder også, at de ikke så
let kan spille os ud mod hinanden og fx sige
’dem inde på sygehuset er også nogle idioter’.

Førhen havde jeg ikke meget kontakt med behandlingspsykiatrien. Det var lidt lukket land, hvad der foregik,
når en af vores unge var indlagt. I dag – med mobilteamet og Tina – samarbejder og videndeler vi rigtig
meget, så vi i fællesskab slår ring om den unge.

Tina:
Jeg lærer pokkers meget ved at komme ud på institutionerne med mobilteamet, og den viden tager jeg med
hjem til de læger og psykiatere, der laver behandlings
planer for de unge – for de kender jo ikke til, hvad de
laver på bostedet. På den måde bygger vi hele tiden bro.

Tina:
Lige nu samarbejder vi fx om en ung, som er
selvskadende. Normalt mødes vi hver anden uge,
men når selvskaden tager til, øger vi kadencen
i vores møder, hvor vi med afsæt i den unges
ønsker snakker om, hvordan vi bedst kan hjælpe.

Gitte:

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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Det handler meget om at få den unge til selv at tage ejerskab i sin behandling, og her er det utrolig vigtigt, at Tina
og jeg viser, at vi står sammen, og at vi vil det samme, selvom vi repræsenterer to forskellige sider af den unges tilværelse: behandlingspsykiatrien og socialpædagogikken.

TE K ST TIN A LØV BOM PETERS EN

FOTO NILS LUND PEDER SEN

Gitte:
Tina:
Heldigvis taler
vi samme sprog
ud fra en fælles
faglighed. Så
selvom jeg
kommer fra en
hospitalsverden,
føler jeg mig
altid mødt og
velkommen
hos Gitte.

2021 DECEM BER #11   

Vi arbejder ud
fra et fælles
ønske om at
skabe mest
mulig stabilitet
i den unges liv.
Og her spiller
Tina en vigtig
rolle i forhold
til at oversætte
det sprog, der er
i behandlings
psykiatrien.
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Tina:
Hos os bruger vi jo
sygehustermer og en
masse komplekse ord og
begreber, som er vigtige at
forstå for at kunne støtte
op om den unge. Så jeg
oversætter gerne det, der
fx står om symptomer, psykofarmaka og diagnoser.

Gitte:
Vi arbejder ud fra kommunale handleplaner. Og hvis nu fx vi har et mål om, at en
ung skal kunne tage bussen selv eller gennemføre en uddannelse, så er det vigtigt
at inddrage den viden, Tina kommer med – for måske vurderer man i psykiatrien,
at det vil være at skyde over målet. Og så kan vi bruge den viden til at sadle om.

Socialpædagogen     2021 DECEMBER #11
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tema

Gryden
På Karriereværkstedet bruger de
’gryden’ til at samle gode idéer fra
medarbejderne. – Det er en rigtig
god metode, når vi arbejder med sparring og idégenerering, fordi man sikrer,
at man får alles stemme med, siger
leder Mette Cecilie Gade (i midten).

Samarbejde

FA G L I G M E N U :

gode intentioner, der forsvinder i
kompleksitet, siger René Jensen.

Gryderet med
klar kridtstreg
og sprøde
stempler
Hvis samarbejdet er kørt af sporet, kan man ikke
udføre sit arbejde med høj faglighed. Det er budskabet i en ny bog, der tilbyder konkrete værktøjer
til at få det professionelle samarbejde tilbage. Skal
det lykkes, handler det især om at undgå, at der
’går følelser i den’, mener ekspert i samarbejde

T E K ST
LO UI S E
GRAA
CHR I STENSEN

FOTO
SØREN
K JE L D G A ARD
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’N

U ER DER VIST GÅET
omsovs i den.’ ’Der stak
min hjerne lige af.’ Eller
’har alle fået puttet noget i gryden?’
Kender du ikke begreberne, som er
hentet fra en ny bog, ’Ræk mig lige
samarbejdet – Tak! – om at være
ansat til mere end din faglighed’,
lyder det formentlig som sort snak.
Men på Karrieværkstedet – den
beskyttede beskæftigelse på handicap- og psykiatriområdet i Vejle – giver de tre udsagn rigtig god mening.
Her fungerer de som konkrete metoder, som ledere og medarbejdere
har taget til sig og arbejdet med for
at skabe en bedre samarbejdskultur.
– Vi stod i en situation, hvor fagligheden havde lidt skade, fordi

samarbejdet på arbejdspladsen
ikke fungerede. Det fælles sprog,
som vi er blevet introduceret til
i bogen her, har givet os nogle
værktøjer, der har gjort det nemmere at kommunikere. Det har
givet anledning til et rigtig godt
samarbejde og dermed også en
bedre service til borgerne, siger
afdelingsleder på Karriereværkstedet Mette Cecilie Gade.
Kompleksiteten i samarbejde
De to forfattere bag bogen om
samarbejde, René Jensen og Finn
Salomonsen, har begge i en lang
række år arbejdet med forbedring
af samarbejdet i små og store organisationer – hovedsageligt inden

Metafor(d)bog
Et udvalg af de metaforer, der er en del af
det fælles sprog, som bogen ’Ræk mig lige
samarbejdet – Tak! – om at være ansat til
mere end din faglighed’ indfører læserne i:

for det offentlige på arbejdspladser,
hvor det primære fokus er arbejdet
med mennesker. Karriereværkstedet
er således en af flere socialpædagogiske arbejdspladser, hvor man har
arbejdet med de konkrete metoder,
som nu præsenteres samlet på tryk.
Bogen giver en grundlæggende
forståelse af, hvad det gode samarbejde på en arbejdsplads er, og
hvorfor samarbejdet hele tiden
kan og skal udvikles, fortæller den
ene af forfatterne, René Jensen,
som selv oprindeligt er uddannet
pædagog og i dag arbejder som
konsulent i firmaet De-tre.
– Det centrale budskab er, at
man grundlæggende får 50 pct. af
sin løn for at kunne samarbejde,
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mens de resterende 50 pct. er for
fagligheden. Men mange steder er
det bare ikke det, der er tilfældet,
siger han og uddyber:
– Der er et stort fokus på faglighed, og det er også vigtigt. Men
forudsætningen for høj faglighed
er, at medarbejderne er i stand til
at samarbejde. Det gode samarbejde opstår dog ikke af sig selv,
og det at samarbejde kan hurtigt
blive komplekst. Så med bogen
forsøger vi at gøre det komplekse
enkelt, for virkeligheden er indviklet nok med alle de faglige opgaver, man skal levere og dokumentere. Samtidig skal man oversætte
alt det, der foregår mellem mennesker, og derfor er der mange
Socialpædagogen     2021 DE CE MBE R #11

Gryde: Samarbejde er en gryderet, som alle
skal være en del af i de rette doser.
Den professionelle platform: Mental tilstand,
hvorfra man kan håndtere faglige og samarbejdsmæssige situationer.
Kurv: Når kompleksiteten bliver stor, er der brug
for at afstemme kurven. Dvs. at få talt sig frem til
en fælles forståelse.
Kridtstreg: En aftale, der tydeligt angiver en
forventning.
Omsovs: Misforståede hensyn. Omsovs bliver
dannet, når vi udelukkende fokuserer på
medarbejdernes trivsel, men ikke på udvikling,
ejerskab og borgerens bedste.
Stempel: En fælles opmærksomhed rettet mod
at ’stemple ind’ på opgaven, på situationen
eller på ansvaret.

Når det drukner i følelser
De offentlige arbejdspladser, René
Jensen besøger, er ofte socialpædagogiske. Og her oplever han et problem, der mange steder går igen,
når det handler om samarbejdet:
– Jeg står tit med en personalegruppe, der har rigtig gode hensigter, men som bliver kede af det og
føler sig stødt på manchetterne,
når de får feedback. Det skyldes
ikke, at socialpædagoger er mindre professionelle. Men når der
ofte går følelser i den, er det først
og fremmest, fordi der hersker et
gammelt narrativ om, at sådan er
det, når man arbejder med mennesker, fordi man er sit eget værktøj.
Men med den overbevisning risikerer man, at følelser og faglighed
får lov at flyde sammen, siger han.
René Jensen medgiver, at det socialpædagogiske arbejdsfelt kan
give anledning til stærke følelsesmæssige påvirkninger. Men han
mener også, at der bør flytte en ny
forståelse ind, hvor man lader følelserne træde i baggrunden.
– Når den faglige feedback bliver
opfattet som et personligt angreb,
falder professionalismen. Men både
medarbejdere og ledere vil gerne
tage de svære snakke – de har bare
ikke et fælles sprog for det, siger
han og peger på, at et mantra fra
bogen om, at følelser er okay, men
at man skal komme professionelt
retur, kan være en hjælp.
Bland dig endelig
Når René Jensen hører fra arbejdspladser, hvor de har taget bogens
pointer til sig, er beskeden ofte,
at det er blevet nemmere for
dem at have professionelle
samtaler, hvor feedback indgår.
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tema

Inspiration
René Jensen er oprindeligt selv uddannet pædagog, men arbejder i dag
som konsulent, hvor han bl.a. hjælper
socialpædagogiske arbejdspladser med
at opbygge en god samarbejdskultur.

Samarbejde

Han forklarer, at det ofte er det
begreb, forfatterne har valgt at
kalde ’omsovs’, der før har gjort
det svært:
– Omsovs viser sig ved, at vi
gerne vil undgå at gøre hinanden
kede af det, og så bilder vi os ind,
at det er bedst at blande sig uden
om, hvis vi ser noget, vi undrer
os over. Men det er et borger- og
kollegasvigt, og derfor bliver vi
nødt til at øve os i at reagere aktivt.
Skal man undgå omsovs, kræver det ifølge René Jensen, at man
på arbejdspladsen er enige om, at
man skal reagere:
– Hvis en borger får et epileptisk anfald, ved man, at man skal
handle. Den overbevisning mangler, hvis noget brænder på i samarbejdet. Men pligten til feedback
gælder fx både, hvis man undrer
sig over en kollegas eller leders

Gode råd
til medarbejdere
Samarbejde skal trænes, så
acceptér, at det bøvler undervejs.
Følelser er okay, men man skal
komme professionelt retur.
Klæd andre på til at
forstå din adfærd.
Spørg til andres hensigt,
når du mærker, du er på vej
ind i egne tolkninger.
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behandling af en borger – eller andre kollegers bidrag til møder eller
manglen på samme.
Feedback opfattes som kritik
Men når vi får feedback, er automatreaktionen ofte at opfatte
det som kritik. Så sker der ifølge
René Jensen det, at ’hjernen stikker af ’, og den sunde fornuft forsvinder, hvilket er en helt naturlig
reaktion.
– Det vigtige er, at vi forstår mekanikken bag hinandens reaktioner
og kan lande professionelt igen. I
stedet for at kaste sig ud i en lang
og kompleks snak om, hvad der
skete og hvorfor, kan man med
henvisning til hjerne-metaforen
kort og godt sige: ’Nå, hjernen stak
sgu lige af for mig,’ og så ved alle,
hvad man mener, siger han og fortsætter:

Gode råd
til ledere
Vær tydelig, og kridt
banen for samarbejde op.
Undgå ’omsovs’.
Insistér på, at DU ikke
har ansvaret – det har VI!
Medarbejderne skal
løse konflikter sammen,
men efterlad dem ikke
i en blindgyde.

– Det socialpædagogiske felt
er et arbejdsområde, hvor ting
kan blive snakket sønder og
sammen – måske pga. en veludviklet refleksions- og analyseevne, som vi får med os fra uddannelsen. Det er en udfordring
inden for faget, og der hjælper metaforerne til hurtigt at få
pickuppen tilbage i rillen.
En af de metaforer, der også
optræder i bogen, og som de
i dag flittigt benytter sig af på
Karriereværkstedet i Vejle, er
’gryden’, fortæller afdelingsleder Mette Cecilie Gade. Så når
der i det daglige refereres til
gryden på fx et personalemøde,
så kender alle medarbejdere betydningen: Alle skal bidrage til
dagens ret – og man skal tænke
over at dosere sine holdninger,
så man fylder tilpas i samarbejdet.
– Med en simpel metafor som
fx denne kan vi kort og præcist bruge et fælles sprog. Det
gør noget komplekst simpelt og
minder os om de rammer og det
mindset, der er sat op for vores
samarbejde, siger hun.
Ledere skal med på idéen
På en arbejdsplads ligger ansvaret for et godt samarbejde hos
alle. Men for at ligningen skal gå
op, er det afgørende at få lederen på banen, understreger René
Jensen:
– Der er en klar tendens til, at
når noget bliver bøvlet og svært,
ender det hos lederen. Det skal
det også til en vis grad, men
langt hen ad vejen opstår den
sunde samarbejdskultur først,
når det er medarbejderne, der
tager ejerskab.
Men lederen kan ikke læne sig
tilbage og smække fødderne op,
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for hun eller han skal stå i spidsen
for at lave faste rammer og skabe
et fælles mindset. Ledere tøver
bare alt for ofte med at stille krav
til medarbejdernes samarbejdsevner, mener René Jensen.
– Mange ledere appellerer til, at
alle skal kunne samarbejde i stedet
for at insistere på det. De forsvarer måske endda en medarbejder,
der ikke samarbejder, med, at vedkommende jo er god med den og
den borger. Men uden faste rammer risikerer man, at medarbejderne kommer i tvivl om, hvornår
de reelt må spørge til deres kollegers praksis.

Tjekliste
til et bedre
samarbejde:
Skab kultur
for, at man er
ansat til to ting:
Faglighed OG
samarbejde – man
kan ikke stemple ud
af nogen af delene.

Tag altid
dette afsæt:
Der er en god
hensigt bag alles
adfærd, men det
betyder ikke altid,
at adfærden er
hensigtsmæssig, og
så har man mandat
til at handle.

Skab kultur for
denne tænkning:
Brok er okay, bare
den får retning.
Sjatpisseri af brok er
ødelæggende for et
godt arbejdsmiljø.

Hvis en borger
får et epileptisk
anfald, ved man,
at man skal
handle. Den
overbevisning
mangler, hvis
noget brænder
på i samarbejdet.

Der må ikke
gå omsovs i
kulturen:
Omsorg for hinanden er godt, men
det er en balance,
der kan tippe, og
så går der ’omsovs
i den’. Og dermed
afinstalleres professionel dygtighed.

Bliv i bøvlet:
Pas på, at ledere og
medarbejdere ikke
fralægger sig ansvar,
når det bliver svært.

  Socialpædagogen

René Jensen, forfatter og
konsulent i De-tre

Socialpædagogen     2021 DE CE MBE R #11

Midlertidigt ubehag
’Ingen udvikling uden midlertidige
tilstande af ubehag’. Sådan lyder
et andet mantra fra bogen – som
en erkendelse af, at selvom der
præsenteres metoder med letfordøjelige begreber og metaforer,
så kan det tage tid at få alle med
på de nye toner, erkender René
Jensen, der til gengæld lover, at de
svære følelser vil vige til fordel for
fornyet arbejdsglæde:
– Man skal måske bokse lidt for
at få den nye kultur ind under huden, men resultatet er, at man bliver dygtigere. Vi behøver ikke at
kunne lide alle, men vi skal kunne
med alle, siger han og medgiver
også, at det måske kan føles akavet
at prikke sin kollega på skulderen,
når man første gang vil afprøve fx
den nye feedbackkultur.
– Men i overvejende grad hører
jeg, at det er befriende. Det bliver
meget mindre farligt, og når der
er en fælles forståelse for og anerkendelse af, at alle gør tingene
med en god hensigt, forsvinder
det, der måske var gået hen og blevet giftigt, slutter han.
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Afstemt
Leder Mette Cecilie Gade (tv) og
de to socialpædagoger Christoffer
Maarbjerg Steengaard og Christina
Frederiksen oplever alle, at det daglige
samarbejde glider lettere, når man
bruger de samme ord og begreber.

Samarbejde

FÆ L L E S S P R O G

Hos os stempler
man ikke ud af
samarbejdet

Rammer
Et fælles mindset,
samme sprog og
tydelige rammer
– og så metoder og
værktøjer, der er
lette at gå til – det
er opskriften på et
styrket samarbejde på Karriereværkstedet.

På Karriereværkstedet i Vejle har de arbejdet med
at integrere et nyt fælles sprog i hverdagen for at rette
op på en skidt samarbejdskultur. Faste metoder og
retningslinjer for bl.a. feedback har styrket samarbejdet,
løftet arbejdsglæden – og givet et stærkere fagligt fokus

T E K ST
LO UI S E
GRAA
CHR I STENSEN

FOTO
SØREN
K JE L D G A ARD

24

D

A METTE CECILIE GADE,
der er afdelingsleder på
Karriereværkstedet, som
er en beskyttet beskæftigelse på
handicap- og psykiatriområdet i
Vejle, i 2018 tiltrådte som ny leder,
havde hun en oplevelse af, at hun
trådte ind på en arbejdsplads med
store brister i samarbejdet. Personalet mistrivedes, og de manglede
retning og arbejdsglæde:
– Medarbejderne talte ikke
samme sprog og savnede rammer
og et fælles mindset. Man var lidt
sin egen lykkes smed på arbejdspladsen, og det tog al energi ud af
hverdagen. Selvom der var masser
af gode hensigter bag adfærden, så
druknede de lidt, fortæller Mette
Cecilie Gade.

Vejle Kommune havde dengang
netop vedtaget en indsats på kommunens handicapområde, hvor
målet var at implementere et fælles sprog for medarbejdere og ledere i sektoren. Der var allerede
sat gang i et forløb med konsulent
René Jensen fra firmaet De-tre, og
i den forbindelse stiftede Mette
Cecilie Gade bekendtskab med en
række forskellige konkrete metoder til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen.
– Jeg blev hurtigt ret begejstret for de metoder, vi skulle arbejde med, fordi det gav os alle
nogle helt konkrete værktøjer til at
komme i gang med det gode samarbejde. Nogle metaforer og begreber, som tilbyder et lettilgænge-

ligt fælles sprog på arbejdspladsen,
som gør det komplekse simpelt.
Som leder er det smart, at man
kan bruge metaforer, der gør det
tydeligt, hvilken samarbejdskultur
man ønsker at skabe, siger hun.
Gør feedback nemmere
De metoder, som de har
valgt at implementere på
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  Socialpædagogen

Karriereværkstedet, er samlet og
beskrevet i en ny bog, ’Ræk mig
lige samarbejdet – Tak! – om at
være ansat til mere end din faglighed’. Det gælder fx metaforen
’stemplet’, som Mette Cecilie
Gade er ret glad for:
– Stemplet handler om, at vi så
at sige alle stempler ind, når vi går
på arbejde. Førhen var kulturen
Socialpædagogen     2021 DE CE MBE R #11

mere, at man lige skulle hente en
kop kaffe og sniksnakke lidt med
kollegaen, inden man var klar –
men i dag kan jeg ved at sige ’godmorgen, nu stempler vi lige ind’
sende et signal, som alle forstår:
Nu er vi på arbejde, og vi er mentalt klar på kerneopgaven og vores
samarbejde. Det er blevet et fælles
mindset, som er med til at styrke

vores faglighed, fortæller hun og
tilføjer, at metoden også bruges,
når man til møder har et stempel,
der går på tur.
Det samme gælder en anden
metafor, som Mette Cecilie Gade
har været konsekvent med at indføre: gryden. Her placerer man en
gryde midt på bordet, og så lægger
man hver især sedler med emner i
gryden – og idégenererer på dem.

Jeg blev hurtigt ret begejstret for de metoder, vi
skulle arbejde med, fordi
det gav os alle nogle helt
konkrete værktøjer til at
komme i gang med det
gode samarbejde.
Mette Cecilie Gade, leder Karriereværkstedet

– Det er en rigtig god metode,
når vi arbejder med sparring og
idégenerering, fordi man sikrer, at
man får alles stemme med, og at
ingen får mulighed for at putte sig.
Begge metoder illustrerer, at
vi alle skal bidrage til det gode
25
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Kerneopgave
Karriereværkstedet er den
beskyttede
beskæftigelse
på handicap- og
psykiatriområdet
med afdelinger i
Vejle og Give.

Samarbejde

SIKRE TRYGHED FOR BØRN/ BORGERE, PERSONALE, FORÆLDRE OG LEDELSEN
Faglig opkvaliﬁcering i lovgivning om magtanvendelse samt praktisk kunnen
i Skånsom magtanvendelse - uden smerte og med fokus på relationen.
Kurset er kort og brugbart dermed kan medarbejderne huske og forstå
relevant lovgrundlag og fysisk kunnen - også 3 måneder efter kursus. Der vil
være plads til spørgsmål, dialog om pædagogik og mine løsningsforslag på
tilgange i jeres hverdag.

Kultur
Socialpædagog og TR
Christoffer Maarbjerg
Stengaard (th.) oplever,
at projektet med at skabe
et fælles sprog har været
med til at gøre op med
en usund kultur på
en konstruktiv måde.

Undgå unødvendige og ødelæggende konﬂikter, ikke overholdt struktur,
ødelagte relationer, skærpet tilsyn, stress, sygemeldinger og stor personaleudskiftning.
Gør som over 1000 af dine kollegaer
Modsat andre udbydere, har jeg over 20 års praktisk erfaring som pædagog
og leder. Jeg ved præcis, hvilke konﬂikter og følelser man daglig står i som
pædagog og lærer. Og derfor kan jeg hjælpe med endnu større kompetance
og færdigheder.

KONTAKT MIG IDAG FOR
MERE INFORMATION!

Læs reportagen
fra kurset
i Folkeskolen nr.
15

bevidste om, at man ikke behøver
at kunne lide alle, men at man skal
kunne få det til at fungere og forstå, at ingen har dårlige hensigter,
siger hun.

samarbejde, og gør det nemmere
at være konsekvente om, at det
hos os er et krav, at man byder ind
på et professionelt fagligt samarbejde. Man kan ganske enkelt ikke
stemple ud af samarbejdet, siger
Mette Cecilie Gade.
Har løftet arbejdsglæden
Christoffer Maarbjerg Stengaard,
der er socialpædagog og
arbejdsmiljørepræsentant på
Karriereværkstedet, nikker genkendende til, at arbejdsmiljøet tidligere led under manglende samarbejdsevner. Men han oplever, at
26

det fælles sprog, som han og kollegerne har taget til sig i forbindelse med arbejdet med at skabe
et bedre samarbejde, har øget
arbejdsglæden:
– Det har været meget nemt at
forstå. Metaforerne gør, at man
kan tale sammen uden at føle, at
det er en personlig kritik, hvis nogen undrer sig over ens praksis.
Vi oplever, at det har skabt fællesskab i personaleflokken, og at der
er blevet gjort op med en usund
kultur på en konstruktiv måde,
fordi Mette har vist vejen med et
fælles sprog, siger han.

Den opfattelse deler hans kollega
socialpædagog Christina Frederiksen, som også melder om højnet
faglighed:
– Vi tør byde ind med meget
mere, fordi vores idéer bliver anerkendt og får et fagligt fokus frem
for et personligt. Samtidig er vi
2021 D ECEM BER #11   

Klarhed
– Det giver god
mening at bruge
metaforer, der
er lette at forstå
for alle. Det er så
simpelt, at det
virker, siger leder
Mette Cecilie
Gade.

  Socialpædagogen

Tydelige kridtstreger
Som en del af det fælles sprog gør
Mette Cecilie Gade meget ud af
at ’tegne kridtstreger’ – en metafor for rammesætning, der handler om, at man laver aftaler, der
tydeligt angiver en forventning.
Så da hun tog fat som ny leder på
Karriereværkstedet, startede hun
med at deltage i driften på gulvet
for at vise vejen med det nye fælles sprog.
– Jeg tegnede meget tydelige
kridtstreger op for alt. Tingene
gik gennem mig, så jeg kunne adfærdskorrigere og guide med udgangspunkt i de metaforer, vi
havde valgt at arbejde ud fra. Og
jeg kiggede både faglighed og samarbejde efter i sømmene, siger hun
Socialpædagogen     2021 DE CE MBE R #11

og understreger, at der ikke var
tale om ’kæft, trit og retning’.
– Det hele foregik med en anerkendende tilgang og med blik for, at
ingen er forkerte. Hørte jeg nogen
sige, at en borger eller en kollega
var træls, spurgte jeg nysgerrigt til
det med henblik på at få perspektiver og faglighed på. Stille og roligt
kom der dynamik, glimt i øjnene
og en sund samarbejdskultur med

Vi tør byde ind med
meget mere, fordi vores
idéer bliver anerkendt
og får et fagligt fokus
frem for et personligt.
Christina Frederiksen, socialpædagog
Karriereværkstedet

Magt & Omsorg
v/ Niels Bräuner
tlf. 27260626
niels@magtogomsorg.dk
magtogomsorg.dk

høj faglighed, forklarer Mette Cecilie
Gade, som påpeger, at faglighed hele
vejen har været kodeordet.
– For at skabe en god samarbejdskultur har vi arbejdet rigtig meget
med at komme væk fra synsninger,
egne normer og værdier. Alle de
metaforer, vi bruger – kridtstreger,
gryden, stemplet osv. – er med til at
skabe tydelige rammer og sætte faglighed på dagsordenen.
Som leder er hun glad for den
tydelighed, der ligger i at arbejde
med de konkrete metaforer:
– Det er så simpelt, at det virker.
Når jeg taler om kridtstreger, ja, så
ved man som medarbejder, hvor på
banen man er, og hvilken rolle man
spiller. Det er billeder og metaforer,
som alle nu kender – og vi kan måle
effekten direkte på vores måltal,
der fortæller, at vi både har højnet
arbejdsglæden og den faglige stolthed ved at få et fælles fagligt sprog
og nogle faste rammer at samarbejde ud fra.
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dit forbund
ARBEJDSSKADE

– Problemet var, at der på det
tidspunkt var nogle chefer og ledere i kommunen, som formentlig
for at spare penge bevidst placerede borgere i tilbud, hvor de ikke
hørte hjemme, siger Helle Fogh.

OVERFALDET AF
FEJLPLACERET BORGER
For tre år siden blev Helle Fogh
overfaldet af en beboer på det
botilbud, hvor hun arbejdede.
Socialpædagogerne gik ind i
sagen – og nu har kommunen
betalt 430.000 kr. i erstatning,
fordi botilbuddet ikke var godkendt til beboeren

T E K ST
HENR I K
JENS EN

FOTO
MI C HAE L
BO
R AS MU S SEN
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ØNDAG DEN 24. JUNI 2018
blev Helle Foghs sidste arbejdsdag som socialpædagog. Den dag blev hun overfaldet
på sin arbejdsplads Under Bøgen
– et kommunalt bofællesskab for
voksne med udviklingshæmning i
den nordjyske by Aalestrup i Vesthimmerlands Kommune.
Først fik hun slynget tallerkener og kaffekopper med varm kaffe
mod sig. Herefter blev hun angrebet med slag i ansigtet og spark
mod kroppen – og endnu flere slag,
da hun forsøgte at komme væk.
Overfaldet resulterede i, at Helle
Fogh først blev langtidssygemeldt
og siden fyret fra sit arbejde. Hun
har efterfølgende været i behandling for PTSD, og hun har for
længst erkendt, at hun aldrig kom-

mer til at arbejde som socialpædagog igen.
– Jeg er stolt af mit fag, og jeg
elskede at arbejde som socialpædagog. Men efter overfaldet kommer jeg desværre aldrig til at arbejde med mennesker igen, siger
49-årige Helle Fogh.
Erkender ansvar
Selvom selve overfaldet blev begået
af en beboer på Under Bøgen, har
Vesthimmerlands Kommune nu tre
år efter episoden erkendt, at det
er kommunen, der bærer ansvaret
for den skade, som Helle Fogh blev
påført på sit arbejde.
Efterfølgende er det nemlig
kommet frem, at Vesthimmerlands Kommune bevidst havde
fejlvisiteret den dengang 39-årige
mand med udviklingshæmning,
som overfaldt Helle Fogh.
– Kommunen havde placeret en
meget udadreagerende kompleks
borger i bofællesskabet, som vi
slet ikke var godkendt til at have
boende. Dermed udsatte de både
beboere og ansatte for fare, og
det endte med at gå ud over mig,
siger hun.
Sammen med Socialpædagogerne Nordjylland anlagde Helle
Fogh i november sidste år et civilt
søgsmål mod Vesthimmerlands

Kommune. Og efter en del juridiske tovtrækkerier er kommunen
nu gået med til at indgå forlig med
Helle Fogh og betaler hende en erstatning på 430.000 kr.
I forligsteksten står der kort og
godt, at ’Vesthimmerlands Kommune anerkender ansvaret for
skaden den 24. juni 2018 og udbetaler kr. 430.101,60, tillagt renter
fra den 27. november 2020, til betaling sker.’
– Jeg husker ikke, at der tidligere er kommuner, som har anerkendt, at det er ansvarspådragende, hvis de indskriver borgere
i tilbud, som ikke er godkendt til
dem. Dermed kan sagen bruges,
hvis der opstår lignende sager andre steder i landet, siger Peter H.
S. Kristensen, der er formand for
Socialpædagogerne Nordjylland.
Det gik meget stærkt
Helle Fogh var den eneste ansatte
til stede på Under Bøgen, da den
39-årige beboer pludselig gik amok.
Hun fortæller, at det hele gik
meget stærkt.
– Jeg sad på en stol presset op
mod en væg, da han pludselig eksploderede og begyndte at slå mig
hårdt og råbe højt. Han er en meget stor og stærk mand, og jeg
kunne ikke slippe væk. Til sidst
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  Socialpædagogen

Jeg er stolt af mit fag, og
jeg elskede at arbejde som
socialpædagog. Men efter
overfaldet kommer jeg desværre aldrig til at arbejde
med mennesker igen.
Helle Fogh, socialpædagog

lykkedes det mig at flygte ud af
huset og ud på en parkeringsplads,
hvor jeg rystede og hyperventilerede, og hvor det hele bare sortnede. Siden har jeg ikke været mig
selv, siger Helle Fogh.
Den 39-årige beboer flyttede ind
på Under Bøgen næsten samtidig
med, at Helle Fogh blev ansat 1.
oktober 2017. Inden da boede han
i et enkeltmandstilbud i en nabokommune.
For Helle Fogh og hendes kolleger stod det hurtigt klart, at den
Socialpædagogen     2021 DE CE MBE R #11

nye beboer havde en langt voldsommere adfærd end de andre
beboere i bofællesskabet.
– Vi forsøgte at gøre vores leder
opmærksom på problemet, men
hun affærdigede os bare og sagde,
at vi var dårlige socialpædagoger,
hvis vi ikke kunne håndtere ham,
siger Helle Fogh.
Hun har stadig tæt kontakt med
sine tidligere gode kolleger på
Under Bøgen, som har bakket hende
op i sagen mod Vesthimmerlands
Kommune.

Erkendelse
Helle Fogh har
i dag erkendt,
at hun ikke skal
arbejde som
socialpædagog
igen – og er nu i
arbejdsprøvning
på et golfcenter.

Flere fejlplacerede
Efter overfaldet var både Social
tilsyn Nord og Arbejdstilsynet
ude med alvorlig kritik af Vest
himmerlands Kommune for at
have fejlplaceret den 39-årige
mand. Kritikken fik kommunen
til at lave en intern undersøgelse,
som afslørede, at den 39-årige
langtfra var den eneste borger,
som var blevet placeret på et
botilbud i strid med reglerne.
Alene i Aalestrup blev der på
fem kommunale bofællesskaber
for voksne med udviklingshæmning fundet seks borgere, som bofællesskaberne ikke var godkendt
til. Borgerne er nu blevet placeret i botilbud, som er godkendt til
dem.
Afsløringerne har fået konsekvenser internt i Vesthimmerlands
Kommune, hvor både kommunens
handicap- og psykiatrichef og myndighedschef er fratrådt deres stillinger. Det samme gælder Helle Foghs
tidligere leder på Under Bøgen.
– Det er min oplevelse, at Vesthimmerlands Kommune har lært
af sagen og godt ved, at det er
fuldstændig uacceptabelt, hvad de
har udsat Helle og hendes kolleger
for. Jeg er tilfreds med, at kommunen har accepteret at betale erstatning og anerkender sit ansvar,
selvom det desværre ikke fjerner
alle Helles problemer, siger kredsformand Peter H. S. Kristensen.
Helle Fogh er i dag i arbejdsprøvning på et golfcenter, hvor
hun lige nu kan klare at arbejde
to-tre timer tre dage om ugen.
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Tal
til
mig

Selvkørende
Christian skriver med øjnene. Via en special
designet computer og et tastatur, som han
styrer med sine pupiller, kommunikerer han
med omverdenen. Personalet kan læse med
på displayet. – Vi bliver nogle gange pænt bedt
om at smutte, for Christian kan sagtens klare
det selv, siger ergoterapeut Martin Branebjerg.

Mest mulig indflydelse på sit
eget liv – det er målet på JAC.
Velfærdsteknologi er et af midlerne.
Ved hjælp af digitale assistenter,
talecomputere m.m. får mennesker,
som har svært ved at tale,
en stemme. Teknologien giver
mennesker med handicap
mulighed for at gribe taktstokken
over deres eget liv
TEKST
MALENE DREYER

FOTO
SOFIA BUSK
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Inspiration

Digital assistent

IKT-linjen (Informations- og Kommunikationsteknologi) er et tilbud på
JAC målrettet borgere med fysiske
funktionsnedsættelser, der bruger
elektroniske kommunikations
hjælpemidler, primært talemaskiner.
Her er gruppen i fuld gang med at
forberede et oplæg, som IKT-linjen
skal holde på pædagoguddannelsen
i Hillerød.

Mads kan tænde lyset, køre rullegardinerne ned eller bede om en kop
kaffe via Googles digitale assistent.
– Vi tror på, at alle kan udvikle sig og
lære nyt. Det menneskesyn betyder,
at vi som personale hele tiden kigger
efter potentialer, fortæller ergoterapeut Martin Branebjerg.

Stolthed og trivsel
Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC)
i Gentofte rummer over
20 forskellige tilbud af
uddannelse, aktiviteter, beskæftigelse og behandling
til mennesker med særlige
behov.
Et af tilbuddene er IKT-linjen for borgere med fysiske
funktionsnedsættelser, der
bruger elektroniske kommunikationshjælpemidler
som fx talemaskiner. IKT
står for informations- og
kommunikationsteknologi.

Øjenstyring
Medarbejderne på IKT-linjen – for
de går på arbejde og kaldes derfor
ikke borgere – har cerebral parese og
derfor ofte begrænset talesprog og
bevægelsesfrihed. Men de kan styre
talemaskinen med øjnene.

På JAC kalder man brugerne medarbejdere, da
det er en arbejdsplads – og
ikke kun et pædagogisk
opholdssted.
Gang på gang har JAC vundet titlen som Danmarks
bedste arbejdsplads. Spørger man det pædagogiske
personale på JAC, er nøglen til det gode arbejdsmiljø tillid, selvbestemmelse,
et stærkt fællesskab og
stolthed over det faglige
arbejde.

Frihed
Personalet i den lille
enhed styrer selv deres
budget og har dermed
frie hænder til at investere i fx ny velfærdsteknologi, der kan gøre borgerne
mere uafhængige. – Vi
arbejder for at blive testcenter for virksomheder,
som udvikler software,
hardware og VR (virtual
reality, red.), og vi laver
bl.a. videodokumentation
om brugen af udstyret,
siger Martin Branebjerg.
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FaceTime
Når Nikita ankommer til parkeringspladsen om morgenen,
ringer hun til socialpædagog
Thilde Bøgh Thorsklint via
FaceTime og fortæller, at nu
kan personalet godt komme
ned og tage imod hende.
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Meningsfuld
JAC producerer brugsgenstande som fx keramik og tekstiler, som
sælges til både private virksomheder og kunder fra gaden. Det stiller
krav til produkternes kvalitet og betyder, at medarbejderne oplever,
at deres job giver mening og bliver taget alvorligt.

Medindflydelse
På JAC er en flad
ledelsesstruktur med
til at skabe trivsel hos
både personale og
medarbejdere, som
brugerne betegnes.
– Vi får lov til at være
os selv. Vi har selv
ansvaret for, at vores
hverdag fungerer, og
vi finder fx også selv
vikarer. Det giver arbejdsglæde, fortæller
socialpædagog Trine
Theodorsen fra værkstedet Kreativitet og
Samvær.

Er du – eller én, du kender - ordblind, men vil gerne læse højt?
Nu har vi skabt fire fantastiske billedbøger med let tekst, så alle
kan være med. Også den usikre læser eller større søskende.
Læs for Livet er gået sammen med Ordblindeforeningen og
forlaget Gyldendal, fordi vi elsker højtlæsningsstunder og ved,
hvilken forskel de gør. Højtlæsning giver dejlige oplevelser, der
sidder i krop og sind resten af livet. Og de er med til at sørge
for, at skolen bliver en god oplevelse også.
Find bøgerne på biblioteket eller i din boghandel.
Arbejdsglæde
– Det er verdens
bedste arbejdsplads, siger Rikke.
I dag væver hun
viskestykker, men
en dag om ugen er
hun medhjælper i
IKEA, hvor en del af
JAC’s medarbejdere har deres faste
gang ledsaget af
socialpædagogisk
personale.
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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, onsdag, torsdag 9-14,
fredag 9-13.
Kredsformand: Tina Lai Holmgaard

KREDS ØSTJYLLAND

STORKØBENHAVN

KREDS NORDSJÆLLAND

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

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

2. forbundsnæstformand
Verne Pedersen
Tlf. 4064 0344
Forbundskasserer
Michael Madsen
Tlf. 4093 4833
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STORSTRØM
Juletræsfest
Fredag 10. december kl. 16-19
Hollænderhaven, Fuglebakken 3,
Vordingborg
Mød en hel nissebande, som vil
sørge for, at vi danser om juletræet,
leger og hygger os. Der serveres
kaffe, te og æbleskiver, godteposer
til børnene samt frugt og pølser med
brød. Tilmelding senest 6. december
til else@netkarlsson.dk eller på sms
2164 9540. Pris 50 kr. pr. deltager
– betal via MobilePay-nr. 450000.

Få papir på dine
lederkompetencer
15|03|22

på
påfacebook
facebook

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

10 %

DET ER BEDS T...
DANS K DESIG N NÅR

Formanden
Formanden

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

1. forbundsnæstformand
Marie Sonne
Tlf. 2210 1728

Tur til Frihedsmuseet
med Seniorerne
Tirsdag 8. februar 2022 kl. 10:30
Esplanaden 11, København
Kom med på rundvisning på det nye
Frihedsmuseum efterfulgt af frokost
ca. kl. 13. Efter frokosten er der fri leg
for dem, der vil gå en ekstra runde.
Pris 182 kr., der skal indbetales på
kontonr. 5332 0000244491.
Tilmelding senest 25. januar efter
først til mølle-princippet. Yderligere
oplysninger på tlf. 2489 1061.
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Formanden

Følg Benny Andersen

Følg Benny Andersen
Følg
på facebook

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

Systemisk-narrativ lederuddannelse i Kursuscenter Sputnik
Uddannelsesstart 27. januar
8 kursusdage på et år i København
Brug rabatkoden “Socialpædagog” for at få 10 % rabat

Socialpædagogerne
på facebook

Følg Benny Andersen
www.facebook.com/forbundsformand

Følg - og deltag i debatten

www.facebook.com/forbundsformand

www.facebook.com/Socialpaedagogerne

www.facebook.com/forbundsformand

- og andre ledere at sparre med

10 % rabat
med Socialpædagogerne

Socialpædagogerne på facebook
Socialpædagogerne på facebook
Følg - og deltag i debatten

Følg - og deltag i debatten

www.facebook.com/Socialpaedagogerne

www.facebook.com/Socialpaedagogerne

PENSIONSKASSEN
pka.dk
Tlf. 3945 4540 / pka@pka.dk
Åbningstid: mandag-torsdag 8.30-20,
fredag 9-15.
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LÆS MERE ELLER RING TIL OS
www.kursuscentersputnik.dk
Tlf: 41 78 31 01 /
LHO@skolensputnik.dk
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springet

Gymnasieelever har også brug
for socialpædagogik
TEKST TIN A LØVBOM PETER SEN

?!

Hvorfor ville du prøve
noget nyt?
Jeg har arbejdet inden for
handicap og psykiatri i mange
år, og når man arbejder kognitivt med mennesker med nedsat intelligens,
så kan man godt nå en begrænsning. Jeg kunne
mærke, at jeg havde lyst til at prøve at arbejde
med et højere reflektionsniveau – og da jeg ved,
hvor stor en forskel socialpædagogik kan gøre
for unge, søgte jeg i den retning.
Hvad ledte du efter i dit nye job?
Da jeg så stillingsopslaget til et nyt job som
elevcoach, tænkte jeg straks: Dét der – det
ved jeg bare, at jeg kan. Et job, hvor jeg gennem støttende samtaler kan gøre en forskel
for unge mennesker. Rektor har da også siden
fortalt mig, at han valgte netop mig, fordi han
har kendskab til socialpædagogik og ved, at
vi socialpædagoger kan være med til at højne
trivslen. Og fordi det er en nyoprettet stilling,
er jeg jo selv med til at definere min rolle.
Hvordan bruger du din faglighed?
Jeg arbejder ud fra KRAP (Kognitiv, Ressource
fokuseret og Anerkendende Pædagogik, red.),
hvor jeg med ganske små virkemidler hjælper de unge med at skabe struktur, så de kan få
hverdag og skoledag til at hænge sammen og
få lavet deres lektier og afleveringer. Jeg taler
med dem om deres tanker og om overgangen
til at være voksen, og jeg prøver at synliggøre
for dem, hvad der giver dem energi, og hvad der
tager deres energi.
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Bostøtte

Elevcoach

Efter at have arbejdet inden for handicap
og psykiatri i 12 år har Hanne Laier
skiftet spor – og er nu ansat som
elevcoach på Herning Gymnasium.

FOTO SØREN K JELD GA A R D

Hanne Laier
40 år
2021
Elevcoach
Herning Gymnasium
2016
Socialpædagog i bostøtten,
Bo- og Støttecenter Herning
2009
Socialpædagog Lindekollegiet,
Bo- og Støttecenter Herning
2008
Åmoseskolen,
specialskole i Herning
2008
Uddannet fra
Ikast-Seminariet

Hvad er det bedste ved jobbet?
Jeg har mit eget lokale og er der hver morgen
kl. kvart i otte, så de unge kan komme forbi
og få en snak og lidt morgenmad hos en, de er
trygge ved. Og jeg kan mærke, at jeg gør en forskel – og at der er brug for mig. Lærerne fortæller mig, at de mærker, hvordan glimtet kommer tilbage i øjnene på de unge. Og eleverne
viser, at de sætter pris på at komme hen til mig
og få en samtale. De føler sig værdsat. Jeg er
den uvildige person, der altid er der, og som ser
dem.
Hvor føler du dig udfordret?
Jeg er ene socialpædagog blandt 120 ansatte, så
jeg kan godt savne den socialpædagogiske sparring med nogle, som også kender mit fag. Og
så bliver jeg fagligt udfordret med problemstillinger, jeg ikke har været vant til, fordi jeg nu
arbejder med unge under 18. Men jeg har netop
taget initiativ til et netværk for elevcoaches
fra Midt- og Vestjyllands gymnasier, og vi skal
mødes snart. Det glæder jeg mig til.
Hvad er dit bedste råd?
Går du rundt med en drøm eller et ønske om at
prøve noget nyt, så ræk ud. Kontakt nogle mennesker, fortæl om de tanker, du har – og forklar, hvad det er, du pusler med. Det er vigtigt
at rykke på det, når man mærker behovet for
at prøve noget nyt – og selv er jeg altid blevet
mødt med velvillighed, når jeg har fået en ny
idé.

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

En socialpædagog er i stand
til at bære håbet for den anden,
når personen ikke selv kan

En socialpædagog er de udsattes jægersoldat.
Vi er der altid til at holde i hånd og føre dem
ud af svære situationer. Vi er i borgernes
virkelighed og ikke på et kontor

Socialpædagoger er
stilladset for mennesker,
der nemt vælter
Socialpædagoger støtter andre mennesker ved at skabe
tilpas med forstyrrelser. Forstyrrelser, der gør, at borgerne
kan få øje på deres egne ressourcer

Social
pædagoger har
fagligheden
til at lytte
til mennesker,
der ikke selv
kan tale

En socialpædagog stiller sig ved siden af og går turen i det
tempo, der skaber den ønskede forandring hos den enkelte
En socialpædagog gør en forskel i et andet menneskes
liv ved at skabe en så stærk relation, at borgeren
selv kan se sine stærke sider – og bruge dem

Vi ønsker alle en glædelig jul

