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På de fleste socialpæda-
gogiske arbejdspladser 

er vikarer en nødvendig-
hed. Men vikarer både 
udstiller og forstærker 

arbejdspladsens  
kultur og praksis

VIKARER  
PÅ GODT  
OG ONDT
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Nyt specialiseringsforløb
Landsbyen Sølund og Socialpæda
gogerne Østjylland har oprettet ti 
særlige stillinger til nyuddannede 
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Ny forskning
VIVE har undersøgt borgernes  
tilfredshed med botilbud og social
pædagogisk støtte i eget hjem
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Sofa
Berit og Sofie er mor og datter – og  
så arbejder de begge som plejemor. 
Læs, hvordan de inspirerer hinanden
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Dit forbund
Socialpædagogerne åbner nu for  
Arbejdsmiljøpuljen, hvor du som 
medlem kan søge 10.000 kr. til et 
projekt, der kan styrke arbejdsmiljøet

 34
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Før var hun leder i socialpsykiatrien  
– nu er Tanja centerleder på et  
plejecenter, hvor hun står i spidsen 
for ca. 69 medarbejdere, primært 
sundhedsfaglige

Når følelser forurener
Dårligt humør og 
stress smitter på  
arbejdspladsen. Men 
ved at øge vores be-
vidsthed om, hvordan 
vi påvirker følelses-
mæssig forurening, 
kan vi undgå mange 
stress-sygemeldinger, 
lyder budskabet fra 
sociolog og forfatter 
Rikke Østergaard

8 26

indhold

Jeg hedder Michael Berdiin Hansen, er 33 år og 
arbejder hos Kompetencecenter Skanderborg, afd. 
Socialpsykiatri og Beskæftigelse. Vores opgave er at 
hjælpe borgere med at komme godt i job eller uddan
nelse samt at mestre eget liv. Vi arbejder tværfagligt i 
fem team, og her har jeg bl.a. sammen med min ergo
terapeutkollega Emil haft fokus på virtual reality (VR). 
’På med brillen – tag angsten i hånden’ kalder vi det. Vi 
bruger VR til borgere, som fx oplever angst, når de skal 
ud at handle, køre i bus, eller når de skal forbi jobcen
tret. Vi har bl.a. lavet en lille film, hvor en 20årig kvinde 
med atypisk autisme selv fortæller, hvordan hun med 
VReksponering har trænet sig op til at kunne håndte
re sin angst for at gå i supermarkeder. Vi har også fået 
lavet en rehabiliteringsvideo, der forbereder borgerne 
på, hvad der skal ske, når de kommer ind til et rehabi
literingsmøde. Min oplevelse er, at borgerne med VR 
føler sig taget i hånden og er mere trygge, fordi vi på 
den måde forbereder dem på, hvad de kan forvente.  

#socialpædagog

19
Man kan mærke det 
på borgerne. Vi har 
en stor pædagogisk 
opgave, når der har 

været vikarer
 Helle-Marlene Mølster, socialpædagog og TR
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O P L A G S K O N T R O L

Magasinet er 100% fri  
for skadelige/hormon- 
forstyrrende kemikalier 
og er certificeret efter  
verdens strengeste  
miljøcertificering.

P O R T R Æ T

R E P O R TA G E

 
FÅ HJÆLP  

TIL AT HÅNDTERE 

STRESS
Oplever du problemer med stress,  

og har du brug for en fortrolig snak om 
det, så tag kontakt til din lokale kreds.  

Her sidder en række faglige konsulenter, 
som alle har gennemgået et stressvej

ledningsforløb, klar til at hjælpe dig.

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

stress
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16 Vikarer på godt og ondt
På de fleste arbejdspladser er  
socialpædagoger dybt afhængige 
af vikarer for at få hverdagen til  
at hænge sammen. Men hvordan 
vikarernes tilstedeværelse påvirker 
borgernes trivsel og fagligheden, 
afhænger af både ledelsens  
tilgang, kulturen på  
arbejdspladsen og  
vikarens uddannelse

T E M A

Kreative kræfter
I det kunstneriske værksted 
KARAVANA uden for  
Aarhus sætter mennesker 
med nedsat fysisk og  
psykisk funktionsevne  
alle kreative kræfter i spil. 
Med socialpædagoger ved 
roret opstår der magi med 
dans, poesi, musik, billeder,  
installationer og teater 
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SPECIALISERINGS- 
FORLØB LØFTER  
FAGLIGHEDEN
– Når man kommer fra uddannelsen, er det lidt angst
provokerende at give slip på ens sikre base, som den har 
været i tre og et halvt år. At man kommer ud og får en 
hjælpende hånd, er et rigtig godt tiltag, som vil gavne 
mange.

Sådan siger pædagogstuderende Camilla Wittorff, der 
deltog på VIA Horsens’ jobmesse. Her blev hun introduce
ret til et nyt specialiseringsforløb, som Landsbyen Sølund og  
Socialpædagogerne Østjylland har samarbejdet om for at løfte 
den faglige kvalitet. 

Tiltaget går ud på, at Landsbyen Sølund nu har ti særlige stillinger  
med løn til nyuddannede, hvor de i fire måneder skal veksle mellem  
undervisning, arbejde og supervision. På den måde bygges der bro mellem  
uddannelsen og det specialiserede område. 

aftryk

R E K R U T T E R I N G KO M M E N TA R

KVALITETSLØFT AF  
PÆDAGOGUDDANNELSEN

KORT FØR JUL landede den længe ventede rapport om eva
lueringen af pædagoguddannelsen. Den bekræfter vores 
bekymring om mangel på kvalitet i uddannelsen og viser 

med stor tydelighed, at den hverken giver de kompetencer eller den 
faglighed, der er behov for. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at 
der på uddannelsen er store mangler med social og specialpæda
gogikken – både i det fælles grundforløb og i specialiseringsretnin
gen social og specialpædagogik.

Det er simpelthen ikke godt nok. Vi skylder de studerende at give 
uddannelsen et massivt kvalitetsløft, så de er fagligt rustet til det 
socialpædagogiske arbejdsmarked.  Den manglende kvalitet i ud
dannelsen er også dybt problematisk for den gruppe af mennesker, 
der er så afhængige af at blive mødt af fagligt stærke socialpædago
ger – også de nyuddannede.

Vi ved, at de nyuddannede leverer, og langt bedre, end det kan 
forventes ud fra, hvad pædagoguddannelsen tilbyder dem. Men det 
slider, både psykisk og fysisk. Derfor knokler vi på for at sikre, at pæ
dagoguddannelsen får den nødvendige kvalitet.

Helt konkret er vi i dialog med bl.a. ministeriet, Folketingets parti
er og andre relevante aktører om den nye pædagoguddannelse, og 
her ser vi især fem ting, som vi mener, at uddannelsen har brug for:

• Øg specialiseringen til tre år. 
•  Styrk kvaliteten på specialiseringsretningen social og  

specialpædagogik.
•  Indfør en specialiseringsgaranti.
•  Styrk sammenhængen mellem undervisning og praktik.
•  Indfør fagstruktur i stedet for modulopbygning.

Vi forventer politiske forhandlinger om pædagoguddannelsen i  
løbet af foråret 2022 – og vi ved, at der venter os en vanskelig  
opgave i at få styrket pædagoguddannelsen. Men vi er klar og godt 
klædt på – og håber, at der bliver lyttet til vores løsningsforslag. 

Marie Sonne
forbundsnæstformand
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H Ø R T I N I T I AT I V P U L J E N

Vi håber rigtig meget, at 
den her finanslov vil være 

starten på en kvalitets- 
dagsorden på det speciali-

serede socialområde.  
Området er markant 

under finansieret, og det 
løser vi ikke på én 

gang. Derfor er 
det netop vig-
tigt, at finans-
loven også ud-
trykker nogle 

ambitioner og 
visioner på det her 

område.
 Benny Andersen, forbundsformand  

Socialpædagogerne, i KL’s nyhedsbrev Momentum

       10.000 til at  
  knække en faglig nød
Med støtte fra Initiativpuljen har socialpædagogerne hos Projekt 
Aholdet, der laver forebyggende indsatser og intensiv familiebehand
ling, afholdt et fagligt arrangement om kravafvisende adfærd.

– Det gælder om at finde nye veje. Og det at få nye redskaber  
er så rart. Vi er allerede gået i gang med at øve os og kommer til  
at integrere det i hele organisationen, siger socialpædagog og  
behandlingsansvarlig leder Suzzie Espanner.

Arrangementet gav også ny energi til det faglige fællesskab på 
arbejdspladsen, tilføjer hun.

– Når vi er ude i familierne, er vi alene, så arbejdet kan være me
get ensomt. Derfor prøver vi at gøre os umage for at lave noget 
socialt. Det er sådan en dag med til. På den måde går det faglige og 
sociale jo meget hånd i hånd.

Siden marts har i alt 89 medlemmer af Socialpædagogerne søgt 
og fået tilsagn om støtte på op til 10.000 kr. fra Initiativpuljen til fx at 
få ny faglig inspiration eller sætte fokus på et aktuelt samfundspro
blem. Det er p.t. ikke muligt at søge om støtte, men som noget nyt 
lancerer Socialpædagogerne nu en pulje målrettet initiativer til at 
forbedre arbejdsmiljøet. 

Læs mere om den nye pulje på side 24 og på sl.dk/arbejdsmiljøpulje

Hold dig 
opdateret  
om corona

Situationen omkring coronavirus  
udvikler sig løbende. Vi svarer på nogle af 
de spørgsmål, der rejser sig for dig som 
medarbejder – fx i forhold til vacciner,  

test og restriktioner. 

Følg med og få svar på  
sl.dk/corona
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25.848
følger Socialpædagogerne på Facebook. Det kan du  

også gøre på facebook.com/Socialpaedagogerne

Faglige podcasts om fx pårørendesamarbejde, low arousal eller forråelse

Lyt til Socialpædagogernes podcast

Find os i din podcastapp eller på sl.dk/podcast
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Følelser på job
Arbejdet med mennesker 
indebærer en særlig risiko for 
at blive mødt af høje følelses-
mæssige krav. Som medar-
bejder forventes det, at man 
reagerer professionelt – sagligt 
og nøgternt. Men realiteten 
er, at man træder ind på en 
arbejdsplads som et helt men-
neske med alle sine muligheder 
og begrænsninger. BFA har 
udviklet redskaber, som kan 
støtte arbejdspladser i at forstå 
og handle konstruktivt på fø-
lelser både som individ og som 
arbejdsfællesskab. 

Find dem på etsundtarbejdsliv.dk

DET ANDET LANDSHOLD
De kæmper med hjemløshed, misbrug og negativ social arv. Men de kæmper 
også for at få succes på fodboldbanen. DR har igennem et år fulgt det danske 
hjemløselandshold gennem op og nedture på vej mod VM i gadefodbold. For hele 
holdet gælder det, at de er deres egne værste modstandere, når stofferne lokker. 

Se dokumentaren på dr.dk

indtryk

F O R S K N I N G

B O G

D O K U M E N TA R

De mest udsatte føler 
sig mindst støttet
Jo mere plagede borgerne er, 
jo mindre tilfredse er de med 
den hjælp, de får. Det viser en 
ny undersøgelse fra VIVE. Det er 
første gang, borgernes tilfreds
hed med botilbud og social
pædagogisk støtte i eget hjem 
bliver bredt undersøgt. Undersøgelsen giver et sjældent 
indblik i, hvordan nogle af samfundets mest udsatte 
borgere oplever den støtte, de får. Undersøgelsen viser 
også, at borgerne generelt er godt tilfredse med kontak
ten til fagprofessionelle. 

Find ’Brugertilfredshedsundersøgelse på det specialiserede vok-
senområde’ på vive.dk

 

 

Brugertilfredshedsundersøgelse på 
det specialiserede voksenområde 
Tilfredshed med den socialpædagogiske støtte på botilbud, botilbudslignende 
tilbud eller i eget hjem 

 

 

Didde Cramer Jensen, Morten Holm Enemark, Maria Røgeskov og Lars Fynbo 
 
 

Sofasurfer
Hvorfor træffer nogle unge 
de helt forkerte valg? Hvad 
driver dem derud, hvor de til 
sidst bor på gaden og begår 
kriminalitet? Og hvem har 
ansvaret, når det går galt? 
Helle Kaare Lindberg giver de 
udsatte unge en stemme i ro
manen ’Sofasurfer’ om Jonas, 
der vokser op hos sin psykisk syge mor og ender som 
kriminel og hjemløs. – Man kan gøre meget mere for 
børn som Jonas, hvis vi møder hver familie, hvor de er, 
siger forfatteren og skolelæreren, der ser hjælp drukne i 
bureaukrati. 

’Sofasurfer’ af Helle Kaare Lindberg, forlaget Silhuet, 299,95 kr. 

DROP
FORHØRET

– men spørg gerne!

Markér Sikker Internet Dag

8. februar 2022
Med aktiviteter til at skabe god
dialog mellem unge og forældre
om onlinelivet.
Se mere på
sikkerinternetdag.dkAnbragt 

I syv afsnit af Lær For Livets podcast 
‘Anbragt‘ fortæller anbragte unge 
om deres liv og deres syn på verden. 
Podcastserien består af en række for
tællinger fra børn og unge, der ejer en 
livsvisdom, som ofte når langt ud over 
deres alder. Udsatte børn og unge, der 
kæmper i et samfund og et uddannel
sessystem, hvor de ikke starter på lige 
fod med deres jævnaldrende. 

’Anbragt’ er udgivet af Heartbeats.dk
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100mio. kr.
øremærker Egmont Fonden til programmet  

’En Håndsrækning’ i perioden 202225. Pengene går  
til støtte til familier med akut behov.

A R B E J D S M I L J ØP O D C A S T
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TEKST MALENE DREYER    FOTO KASPER LØFTGAARD

Når vi er negative  
og stressede, sender 
vi dårlig energi ud  
– næsten ligesom en 
skorsten, som sender 
sort røg af sted. Det 
farlige ved følelses-
forurening er, når vi 
ikke er bevidste om, 
hvor meget vores  
humør forurener 
andre menneskers 
hverdag.

 Rikke Østergaard, sociolog og forfatter

Vi er hinandens arbejdsmiljø.  
Dårligt humør og stress smitter 
og skaber mistrivsel. Men bliver vi 
bevidste om, hvordan vi modvirker 
følelsesmæssig forurening på 
arbejdspladsen, kan vi undgå mange 
stresssygemeldinger, siger sociolog 
og forfatter Rikke Østergaard

NÅR 
FØLELSER
FORURENER
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Sådan undgår du  
at blive Preben:

•  Hold øje med, hvad du sen-
der ud. Sender du pile (nega-
tiv energi)? Og hvordan hånd-
terer du de pile, du selv bliver 
ramt af? Tag det i opløbet. 
Bevar roen, så du ikke siger 
ting, du fortryder – opryd-
ningsarbejde er krævende.

•  Øv dig i at rumme dine egne 
og andres følelser. Jo mere 
du forstår, hvor påvirkelige vi 
mennesker er, jo nemmere er 
det også at bære over med 
andre og ændre stemningen 
til noget positivt.

•  Er du blevet følelsesforure-
net på arbejdet, kommer 
du nemt til at slæbe det 
med hjem og omvendt. Det 
gavner ingen og slet ikke dig 
selv. Vær opmærksom på, 
hvilken stemning du træder 
ind ad døren med – og tillad 
dig selv at give slip på den 
negative energi og i stedet 
blive smittet af noget positivt 
fra andre. 

•  Erkendelsen af, at vi alle er 
Preben indimellem, gør os 
bedre i stand til at give slip 
på ham. Vær selverkendt, og 
sig undskyld, hvis du godt er 
klar over, at du har været den, 
der forurenede stemningen. 

KILDE: RIKKE ØSTERGAARD I BOGEN ’VI HAVDE 
EN FEST PÅ ARBEJDET, MEN SÅ KOM PREBEN …’

D
U KENDER DET GODT. I har det 
lige så hyggeligt, dig og de andre 
i afdelingen. I griner sammen af 
en sjov bemærkning, lige indtil 
den sure kollega kommer ind og 
afbryder øjeblikket med en træls 
kommentar. 

Med ét er den gode stemning i 
rummet pist væk, og du kan mærke 
din energi forsvinde som dug for 
solen.

Den slags stemningsdrab er ikke 
bagateller. For følelser smitter. Selv - 
om det er en usynlig og udefinerbar 
mekanisme, er den følelsesmæssige 

forurening mindst lige så ødelæggende som stress og 
for højt arbejdspres. 

Det er budskabet fra sociolog Rikke Østergaard. 
– Når vi er negative og stressede, sender vi dårlig 

energi ud – næsten ligesom en skorsten, som sender 
sort røg af sted. Det farlige ved følelsesforurening er, 
når vi ikke er bevidste om, hvor meget vores humør 
forurener andre menneskers hverdag. Når en person 
får lov at styre stemningen i en afdeling i en negativ 
retning, sluger det energien og skaber utryghed. Det 
skal stoppes, for ellers vil det i længden betyde syge-
meldinger, siger hun. 

Rikke Østergaard har for nylig udgivet en bog  
om netop følelsesmæssig forurening med titlen:  
’Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben …’.  
I bogen er ’Preben’ den sure kollega – eller chef  
– der ødelægger dit gode humør med sin vrante  
facon, brok eller opgivende suk. Eller som bare  
ignorerer din godmorgen-hilsen. 

Men inden du kommer for godt i gang med at ud-
pege ’Preben’ på din arbejdsplads, så tag et grundigt 
kig i spejlet. For Preben bor også inden i dig. Preben 
er ikke en bestemt kollega eller chef – men derimod 
en følelsesmæssig tilstand, der rammer os alle en 
gang imellem. Et urinstinkt, som overtager hjernen, 
når vi er i vores følelsers vold og reagerer med ’kroko-
dillehjernen’. 

– Når en medarbejder eller leder virker stresset, er 
det tegn på, at krokodillehjernen har taget over. Er du 
selv stresset, lukker din empati og din sociale og følel-
sesmæssige intelligens ned, siger Rikke Østergaard.

Hun tilføjer, at negativ følelsesmæssig forurening er 
kilde til en del af de problemer med stress, sygemel-
dinger og dårlig trivsel, som præger mange arbejds-

pladser. Fordi vi mennesker påvirker hinanden med 
vores humør i en sådan grad, at det går ud over både 
vores trivsel og arbejdsindsats.

Ikke altid sin profession
Socialpædagoger er som faggruppe meget bevidste 
om andres følelser, stemninger og arousal-niveau – 
og vant til at afkode og håndtere borgernes følelser. 
Men det gør ikke socialpædagoger immune over for 
følelsesmæssig forurening. Det kan nemlig sagtens 
udspille sig i medarbejdergruppen – særligt når man 
har et højkonfliktfyldt job, siger Rikke Østergaard.

– Ligegyldigt hvor professionel man er, bliver man 
påvirket af mennesker, der har det svært. Så er det 
særlig vigtigt at have styr på sit bagland, altså samar-
bejdet med kollegerne, siger hun.

Netop fordi man ofte har fuldt fokus på borgerne, 
risikerer man at nedprioritere sig selv. Alle har dage, 
hvor man ikke har det store overskud, og så kan selv 
en lille ting ødelægge stemningen. Man misforstår 
hinanden, har ikke tid til at snakke. Det påvirker 

Afmagt
– Undersøgelser 
viser, at stress 
sjældent handler 
om mængden af 
arbejdsopgaver, 
men om det pres, 
vi føler, når der 
er noget, vi ikke 
kan kontrollere, 
siger sociolog og 
forfatter Rikke 
Østergaard.

Limbiske system
Empati, kærlighed, 
taknemmelighed 

og humor

Disse to hjernedele lukker ned, når de 
bliver hijacked af krokodille-delen

KILDE: RIKKE ØSTERGAARD I BOGEN ’VI HAVDE EN FEST PÅ ARBEJDET, MEN SÅ KOM PREBEN …’

Neocortex
Sund fornuft, 

hukommelse og 
beslutningstagen 

Reptilhjernen
Kamp, flugt og frys
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at være bevidste om, hvad 
der foregår, når vi stifter 
bekendtskab med Preben 
– i os selv eller i vores 
omgivelser.

– Er din kollega blevet 
Preben og blevet kapret af 
krokodillehjernen, er han 
uimodtagelig over for sund 
fornuft. I situationen hjæl-
per det derfor ikke at be-
brejde ham eller sige: ’Så,  
nu må du hellere tage den 
med ro, det forstår du nok,’ 
lyder det.

Hendes opfordring er derimod, at man, hvis man 
har overskuddet, møder Preben med empati og fx 
spørger: ’Er du okay?’

– Vær empatisk. Betragt det som: ’Han er en kroko-
dille, fordi der er sket noget, der har bragt ham derud. 
Det har intet med mig at gøre.’ Det har det sjældent, 
men det tror vi tit. 

Magter du ikke det, råder Rikke Østergaard til, at du 
trækker dig fra situationen og fx går på toilettet og ta-
ger en dyb indånding. 

– Vores åndedræt styres af krokodillehjernen. Men 
du kan tage styringen tilbage med dit åndedræt. Tag 
nogle dybe indåndinger, og ryst kroppen i bogstavelig 
forstand, så får du stresshormonerne ud af kroppen.

Derudover skal der gøres noget ved problemet, hvis 
det er vedvarende. For folk opfører sig, som de får lov 
til, siger Rikke Østergaard.

Derfor skal man turde handle – og man kan øve sig 
i at sige fra på en ordentlig måde. Men i sidste ende er 
det lederens ansvar, påpeger hun. 

– Lederen sætter kursen og definerer kulturen på 
arbejdspladsen. Derfor er det lederens ansvar at ud-
stikke rammerne for, hvordan vi behandler hinan-
den på arbejdspladsen, og hvad der er acceptabel og 
uacceptabel adfærd. Det er lederens opgave at spotte 
Preben og tage ansvar fx ved at sige: Der er noget, 
der ikke fungerer. Du spreder dårlig stemning. Jeg vil 
gerne tale med dig om, hvordan vi løser det’. 

… stoppe følelses- 
mæssig forurening

•  Start din dag med at beslutte 
dig for, at det skal blive en god 
dag, og at de krokodiller, som du vil 
møde på din vej, vil du tackle eller 
gå væk fra.

•  Find ud af, hvornår du bliver 
mest påvirket negativt. Skriv 
det ned, og se, om du kan finde et 
mønster, og om du kan undgå de 
situationer eller tackle dem, når de 
opstår.

•  Træn din taknemmeligheds-
muskel i hjernen. Den gør dig 
modstandsdygtig og sikrer, at du 
nemmere kan komme tilbage til 
din mentale balance, hvis du skulle 
have mistet den.

… sige fra

•  Lær af de gode. Har du en kollega, 
der er god til at sige fra på en or
dentlig måde, så gå til hende eller 
ham, og hør, om du må få et par tip.

•  Skab et trygt rum. Vær ærlig – men 
bliv på egen banehalvdel. Sig fx ’Det 
smitter mig, når alting bliver vendt 
til, at glasset er halvt tomt.’ Sig fx 
’Det er ikke så rart at tale om, men 
jeg vil hellere komme direkte til dig.’ 

•  Tænk på, at der ofte kommer no-
get positivt ud af at konfrontere 
problemet. Som regel er folk faktisk 
taknemmelige for, at du siger noget. 
For dem kan det blive en øjenåbner 
og en gave i deres liv at blive gjort 
opmærksom på, hvordan deres op
førsel påvirker andre.

Bevidsthed
Ifølge Rikke 
Østergaard kan vi 
mennesker holde 
til meget, så længe 
der er motivation 
og opbakning 
fra flokken, og vi 
gør det sammen. 
Men er der dårlig 
stemning, og har du 
ingen indflydelse, 
så får du nemmere 
stress. – Husk, du 
kan altid være med 
til at kontrollere 
stemningen, hvis du 
er bevidst om det 
og ikke lader dig 
kapre af krokodille-
hjernen, siger hun.

– Vi har alle et ansvar. Preben har et ansvar, men 
alle andre har også et ansvar for at gøre Preben op-
mærksom på, hvordan hans opførsel virker på dem. 
Især har lederen et ansvar for at stoppe Preben, hvis 
han forurener hele stemningen i afdelingen, siger 
Rikke Østergaard.

Men hvordan gør man så det? Det kræver ifølge so-
ciologen bl.a. indsigt i, hvad der er på spil. Først og 
fremmest skal man forstå, at ingen smitter med nega-
tiv energi med vilje. Men som mennesker er vi langt 
mere styret af emotionelle og relationelle forhold, 
end vi tror.

– Mennesker er biologiske væsener. Vi handler ikke 
som de rationelt tænkende mennesker, vi tror, vi er, 
siger Rikke Østergaard, som forklarer, hvad der kan 

Et godt råd fra Rikke Østergaard:

Lær at surfe
Du kan ikke bestemme, hvilke følelser 
du rammes af, men du kan lære at 
tackle følelserne og surfe med dem, 
som på en bølge, frem for at blive 
rullet rundt af bølgen. Hver dag sker 
der ting, som kan være frustrerende, 
men som du ikke kan gøre noget ved. 
Men du kan arbejde med at acceptere 
det og flytte fokus. Du kan vælge, hvad 
du fokuserer på – og vælge ikke at lade 
dig gå på af den negative energi. 

Rikke Østergaard

•  er sociolog, foredrags holder og forfatter  
til flere bøger.

•  er trivsels- og mental træningsekspert  
og holder foredrag på konferencer i  
ind- og udland. 

•  underviser på ledelses uddannelser.
•  er gæstelektor på fx University of  

Sydney og CBS.

ligge bag, når en kollega ikke hilser godmorgen eller 
kommer med en sur kommentar:

– Vedkommende er blevet Preben denne morgen 
af en årsag. Måske sendte konen ham ud ad døren 
med en vred bemærkning, måske fik han den kolde 
skulder af sin chef i går. Følelsesmæssig forurening 
smitter som ringe i vandet. Og selvom Prebens ko-
nes eller chefs dårlige humør intet har med ham at 
gøre, skaber det problemer for Preben og i næste led 
for hans kolleger, så snart han kommer på arbejde. 

Tag en dyb indånding
Rikke Østergaards ærinde er ikke at få os til at slå 
hverken os selv eller vores kolleger oven i hove-
det, når Preben er på spil, men derimod at få os til 

tilbage på ens overskud i forhold til borgerne, forkla-
rer Rikke Østergaard.

– Som socialpædagog er du flokfører over for borge-
ren, men i dit eget liv er du bare et menneske. I sam-
arbejdet med kolleger har man ikke nødvendigvis sin 
professionelle kasket på.

Forstå Preben
Løsningen er ikke at fyre dem, som indimellem har 
en uhensigtsmæssig adfærd. Men der skal gribes ind, 
inden det forpester hele arbejdspladsen, lyder det fra 
sociologen. Derfor skal der være tydelige retningslin-
jer på arbejdspladsen for god opførsel, som hjælper 
folk med at huske de sociale kodekser. Og man skal 
turde gribe ind.

G U I D E S

TRE GODE RÅD TIL AT …
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 Sofie:

I har skullet aflevere til samvær, hvor I 
vidste, at børnene kom til at være alene 
hele weekenden. Jeg husker som barn at 
være med til at hente dem. Jeg husker 
også, at jeg tit sagde ’nej tak’, fordi det 
var for barskt. Dér så jeg, at børn kan 
have meget forskellige vilkår, og vidste, 
at jeg selv ville være plejemor. 

 Sofie:

Men selvom det på nogle måder var sværere og gav dig søvnløse nætter, 
har du altid været fantastisk til at tage børnenes kampe i forhold til sy-
stemet og deres rettigheder. Det har du lært mig også at gøre.

 Berit:

Ja, vi havde bl.a. en dreng, der tit blev fastholdt i 
skolen. Det ville jeg ikke se på. Det endte med, at 
jeg måtte supervisere lærerne i forhold til at forstå 
ham og omlægge deres tilgang. Vi har generelt haft 
meget tætte samarbejder med børnenes skoler. 
Det kan lærerne måske synes er lidt træls en gang 
imellem, men det er sådan, mine børn skal have det.

 Sofie: 

Vi har altid delt det synspunkt, at med et nyt barn starter man fra nul. 
Selvfølgelig sætter vi os ind i, hvilket barn der kommer, men vi laver også 
vores egne observationer. Og vi har altid sparret med hinanden – jeg og min 
mand, der er socialpædagog på et opholdssted, er kommet med vores blik.

 Berit: 

Vi havde bl.a. en ung, der syntes, at det 
var en god idé at videresende billeder. 
Det var rart at vende med jer, for det 
kan være svært for os at forstå, hvor 
hurtigt den her teknologiske verden går, 
og hvorfor unge mennesker gør sådan 
noget. Bagefter kunne vi se på det her 
problem med lidt andre øjne. 

 Sofie:

Du har lært mig at få lavet nogle 
ret faste aftaler med fx sagsbe-
handler og de biologiske forældre 
fra starten. Jeg har brugt meget 
energi på det samarbejde, fordi 
jeg har kunnet se, hvor vigtigt det 
er – og også, hvor svært det er. 

 Berit: 

Det allervigtigste er at blive ved med at være 
rummelig og omstillingsparat – så man ikke 
kommer ind i en rille, hvor man tænker ’det 
kan heller ikke lade sig gøre, og det kan hel-
ler ikke lade sig gøre.’ Og så prøver jeg hele 
tiden at være to skridt foran: Hvad er mon 
den næste udfordring, vi støder på?

 Du tænker mere frit  Du har  
virkelig taget nogle 
kampe for de børn

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

 Berit:

Jeg har aldrig fortrudt at blive plejemor. At se den 
lille, vi har nu, der kun kunne gå i skole få timer om 
ugen, og som i dag tager glad af sted hver dag, det 
er simpelthen en fornøjelse. Det er helt sikkert også 
et andet fag, end da jeg startede for 20 år siden.

 Berit:

Man er gået fra, at forældrene havde 
ret til deres børn, til, at børnene i dag 
har ret til deres forældre. Det er meget 
skønnere at navigere i. Desuden er det 
fantastisk, at der nu er grundkurser og 
uddannelsesdage for familieplejere. Det 
fandtes ikke de første ti år. Og i perioder 
anede vi ikke, om vi havde en rådgiver.

TEKST LEA HOLTZE  FOTO MICHAEL BO RASMUSSEN

Berit Løkken Andersen, 57 år, har været plejemor på 
fuldtid i 20 år og oplevet fagets udvikling. I dag giver hun sine 

erfaringer videre til sin datter, der nu også er familieplejer.

Sofie Løkken Henriksen, 32 år, er ny i faget og modtog for  
et år siden sit første spædbarn i pleje. Når hun har brug for faglig  
sparring, kontakter hun sin mor – også selvom de ikke altid er enige.
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Hver dag arbejder socialpæ
dagoger med mennesker, der 
har nogle behov, der ikke kan 
udskydes til i morgen – heller 
ikke når der opstår sygdom eller 
syge børn hos personalet, eller 
når der skal afholdes ferie eller 
kursusdage. Derfor er vikarer 
en del af socialpædagogers 
arbejdsliv, om man vil det  
eller ej.

Men der er mange forskellige 
faktorer, der spiller ind på, hvor
dan vikarernes tilstedeværelse 
påvirker borgernes trivsel og 
fagligheden på arbejdspladsen. 
Det handler bl.a. om ledelsens 
tilgang, om de fastansattes 
faglighed, og hvilken kultur 
vikaren træder ind i – og om, 
hvorvidt vikaren har en pæda-
gogisk uddannelse eller ej. 

Vikarer er som en prisme, som 
arbejdspladsen bliver set igen
nem – og vikarer både forstær
ker og udstiller arbejdspladsens 
kultur og praksis på godt og 
ondt. Sådan lyder det i fire for
tællinger fra hverdagen med 
vikarer, fortalt af en leder,  
en tillidsrepræsentant, en 
vikar – og en række social-
pædagoger.

tema

Vikarer 
på godt 
og ondt Faste afløsere 

giver trygge 
borgere

HVIS EN MEDARBEJDER 
på botilbuddet Hulegården 
er syg, er på kursus, har  

ferie – eller er hjemsendt med 
corona-karantæneramte børn  
– er ingen i tvivl om, hvad man 
skal gøre. For på Brøndby-botil-
buddet, der er hjem for 40 menne-
sker med udviklingshæmning, har 
de seks fastansatte afløsere, for-
tæller forstander på Hulegården 
Trine Smith Fehmerling.

– Vi har en fast afløsergruppe, 
der har været her i mange år. De 
kender huset og alle borgerne – 
og kan træde til, når der er behov. 
Men hvor det faste personale er 
opdelt i to grupper, så mestrer af-
løserne at arbejde på tværs af hele 

L E D E R E N

TEKST 

MARIE 

DISSING 

SANDAHL

  

ILLUSTRATION 

SOLVEIG 

AGERBAK

På botilbuddet Hulegården i Brøndby skal også vikarerne 
kende huset og borgerne. Derfor har arbejdspladsen et fast 
afløserkorps, der sikrer tryghed og forudsigelighed for såvel 
medarbejdere som borgere

huset og kan hoppe ind der, hvor 
der er brug for det, siger hun og 
tilføjer, at både afløserne og de  
faste medarbejdere har respekt  
for hinandens forskellighed:

– Det er en stor styrke. Aflø-
serne forholder sig også til det 
faglige og kommer med indspark, 
men de kender deres opgave. Og 
det er at være fleksible, afstemme 
med kolleger og borgere og gribe 
opgaven, slår hun fast.

Ekstra tillæg
Der er lidt over 60 ansatte på 
Hulegården inklusive de seks aflø-
sere, der typisk har været tilknyttet 
gennem en årrække. Afløserne 
arbejder i gennemsnit 30 timer 

Vikarer

Afløserne for-
holder sig også 
til det faglige 
og kommer 
med indspark, 
men de kender 
deres opgave.

 Trine Smith Fehmerling, 
forstander
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T I L L I D S R E P R Æ S E N TA N T E Nafløserne har ikke en pædagogisk 
uddannelse, men de har erfaring 
fra andre job.

Dog hænder det indimellem, 
at afløsergruppen ikke slår til på 
Hulegården, og så får det faste til-
kaldevikarkorps en opringning, 
ligesom det også nogle gange kan 
blive nødvendigt med vikarer fra 
et privat vikarbureau. 

Med i ansættelsessamtaler
Men i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt at tilkalde perso-
nale udefra, lægges der vægt på, 
at den samme vikar kan sendes 
flere gange, forklarer Trine Smith 
Fehmerling.

– Mit primære fokus er hos bor-
gerne og deres liv, da Hulegården 
er deres hjem. Og det har stor be-
tydning for dem, at det er menne-
sker, de kender, som arbejder her, 
fortæller hun.

På Hulegården har de nemlig 
gennem mange år arbejdet med 
medinddragelse af borgerne. Og 
derfor stiller borgerne også krav 
til både det faste personale og vi-
karerne.

– Borgerne har en stemme, når 
det kommer til at vurdere, hvor-
dan personalet arbejder professi-
onelt. Ud over at borgerne sid-
der med til ansættelsessamtaler 

af nye kolleger, så ytrer de sig, 
hvis personalet ikke er nær-

værende og omsorgsfulde 
nok og fx går for me-

get ind og ud af hu-
sene, siger for-

standeren. 

om ugen, men med store udsving, 
så der kan være mange timer i 
nogle perioder og færre i andre. 

De får nogle ekstra løntillæg for 
at have et uforudsigeligt skema og 
for at skulle arbejde med meget 
korte varsler, hvor de oftest skal 
møde ind samme dag eller dagen 
efter – med undtagelse af nogle 
beskyttede fridage. Flertallet af 

tema
Vikarer

Vikarer bruges i stor udstrækning – og er  
ofte ufaglærte. Det viser svarene i Social-
pædagogernes digitale medlemspanel  
– MedlemsPulsen – hvor vi i marts 2021  
bl.a. stillede spørgsmål om brugen af vikarer 
på socialpædagogiske arbejdspladser.  
Her er et uddrag af de svar, vi fik:

KILDE: MEDLEMMER AF SOCIALPÆDAGOGERNE HAR I EN ONLINE-SPØRGEUNDERSØGELSE 
(MEDLEMSPULSEN) SVARET PÅ, HVOR OFTE DE MØDER VIKARER PÅ DERES ARBEJDSPLADS. 
1.036 HAR MEDVIRKET I UNDERSØGELSEN.

– DET ER SVÆRT at 
finde gode folk til 
at være vikar, lyder 

det fra Helle-Marlene Mølster, der 
er TR på tre botilbud for menne-
sker med varige psykiske og fysi-
ske funktionsnedsættelser.

Hendes oplevelse er, at når en so-
cialpædagogisk kollega er syg eller 
væk fra arbejdet af andre årsager, 
skal opgaverne med de ofte pleje-
krævende borgere naturligvis løses 
af andre – og det bliver ofte perso-
nale uden pædagogisk baggrund. 

Og selvom det er vikarer, som 
løser opgaverne og tager fra, kan 

Ufaglærte vikarer  
påvirker borgerne
Det er ofte nødvendigt med vikarer for at få enderne til at 
nå sammen på de botilbud, hvor Helle-Marlene Mølster er 
tillidsrepræsentant. Men vikarerne er sjældent socialpæda
goger. Og det kan mærkes på borgernes trivsel

det mærkes, understreger Helle- 
Marlene Mølster.

– Man kan mærke det på bor-
gerne. Vi har en stor pædagogisk 
opgave, når der har været vikarer. 
Det er ikke sådan noget, man altid 
kan måle, men når en vikar fx har 
meget fokus på den sundhedsfag-
lige del, så kan man glemme at se 
mennesket samtidig, fordi de ikke 
ser med pædagogiske øjne, siger 
hun.

Jakken er mindre vigtig
Selvom opgaven er at rense et sår 
eller at hjælpe borgeren i tøjet, så 
skal det pædagogiske altid tæn-
kes med, fastholder Helle-Marlene 
Mølster. For ellers risikerer man, 
at borgerne trækker sig ind i sig 
selv, hvis de ikke mødes af den 
rette faglighed. Og man kan tyde-
ligt mærke det, når en borger har 
været sammen med en ufaglært, 
lyder det.

– Som socialpædagoger giver vi 
ikke bare borgeren tøj på. Det er 

TEKST 

MARIE 

DISSING 

SANDAHL

  

ILLUSTRATION 

SOLVEIG 

AGERBAK

Borgerne har 
en stemme, når 
det kommer 
til at vurdere, 
hvordan perso-
nalet arbejder 
professionelt.

 Trine Smith Fehmerling,  
forstander

Vi har en stor pæda-
gogisk opgave, når  
der har været vikarer.

 Helle-Marlene Mølster, socialpædagog og TR

hele processen omkring det, der er 
vigtig. Når vi fx skal støtte borgeren 
i at få en jakke på, har vi borgeren 
med i hele processen, og det bety-
der sgu ikke så meget, hvordan den 
jakke sidder bagefter. Vi er sammen 
om livet og om at løse dagligdags 
udfordringer, siger Helle-Marlene 
Mølster.

Det pædagogiske er vigtigst
Derfor skal det pædagogiske være 
det vigtigste, mener hun, for det 
er der, at potentialet for udvikling 
– og livskvalitet – ligger. Og det 
handler for Helle-Marlene Mølster 
om at anerkende den socialpæda-
gogiske faglighed og værdien af en 
uddannelse.

– Vikarerne udfører deres ar-
bejdsopgaver, mens vi socialpæda-
goger har et andet blik for det hele 
menneske, fordi vi har en anden 
faglighed. Men det giver os også et 
stort ansvar for at klæde vikarerne 
ordentligt på og dele ud af vores 
viden, siger hun. 

Hvad er vikarernes uddannelsesmæssige  
baggrund på din arbejdsplads?

23 %

15 %

5 %

15 %

41 %

Studerende

Ufaglærte

Vikarer med socialpædagogisk uddannelse

Ved ikke

Vikarer med anden social eller sundheds
faglig uddannelse end socialpædagog

Hvad er typisk årsagen til,  
at der bliver tilkaldt vikarer?

79 %

7 %

54 %

15 %

Sygdom blandt det faste personale

Vi kan ikke rekruttere fastansatte nok

For at få lukket huller i vagtplanen

Det er billigere at tilkalde vikarer

(Respondenterne måtte sætte flere krydser)

Bruger I vikarer på  
din arbejdsplads?

  Ja:   Nej:

76 %

24 %

TA L  PÅ  V I K A R E R
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På arbejdet hænger jeg ikke fast i interne møder, dårlig  
ledelse, handleplaner, vagtplaner og mundhuggeri  
mellem dagholdet og natholdet. Jeg går bare hjem  
og slipper det, og i morgen skal jeg noget nyt.

 Peter Guldhammer, socialpædagog og vikar

tema
Vikarer

V I K A R E N

Mindre mundhuggeri  
  – flere nærværende øjeblikke

Peter Guldhammer betegner sig selv som en 
tilfreds vikar, der trives med et arbejdsliv, han 
selv planlægger – og hvor han skal koncentrere 
sig om én ting: at være socialpædagog

DER ER FLERE grunde til, at 
socialpædagog Peter Guld-
hammer valgte livet som 

fastansat fra til fordel for et mere 
frit – og usikkert – liv som vikar.

– Først og fremmest har jeg 
valgt et arbejdsliv som vikar, fordi 
det er blevet lettere for mig at 
koncentrere mig om min hoved-
opgave: at være socialpædagog, 
forklarer den 55-årige socialpæ-
dagog, som arbejder gennem for-
skellige vikarbureauer – og oftest i 
psykiatrien.

– Jeg får energi af at skifte 
scene. Når jeg er på én afdeling 
den ene dag, lever jeg mig ind i, 
hvordan det er at være der. Min 
opmærksomhed bliver rettet mod 
at være den bedste socialpædagog, 
jeg kan være dér. Næste dag er jeg 
på en anden afdeling, og det er et 
sceneskift med nye patienter, ny 
kultur og en ny stemning. Så kon-
centrerer jeg mig fuldstændig om 
det. Og hver dag går jeg hjem med 

en følelse af at have udrettet no-
get, siger Peter Guldhammer.

Faktisk føler han, at det gør ham 
bedre i både det professionelle og 
det private liv. 

– På arbejdet hænger jeg ikke 
fast i interne møder, dårlig le-
delse, handleplaner, vagtplaner og 
mundhuggeri mellem dagholdet 
og natholdet. Jeg går bare hjem og 
slipper det, og i morgen skal jeg 
noget nyt, siger han.

En kaosrytter
Og så er der det med friheden. Til 
selv at planlægge, sige nej til vagter 
– eller ja til mange flere og i peri-
oder arbejde 60 timer om ugen. 
Usikkerheden i det frie liv har 
Peter Guldhammer forholdt sig til 
og taget forbehold for – og ellers 
tænker han ikke så meget over det. 

– Jeg har fundet ud af, hvad jeg 
er bedst til. Jeg er en kaosrytter, 
og det uforudsigelige tiltaler mig. 
For mennesker er jo uforudsige-

lige, så det ligger jo allerede i job-
bet. Og at være vikar understreger 
kun, at jeg i mødet med patien-
terne skal være klar til at lytte, 
observere, mærke efter og sam-
stemme for at skabe kortvarige  
betydningsfulde øjeblikke, siger 
Peter Guldhammer.

Han er oprindeligt uddannet 
gartner og blev først uddannet so-
cialpædagog i 2013 – og han har 
også prøvet livet som fastansat på 
et socialpsykiatrisk botilbud.

Relationen til borgerne
Men hvad så med patienterne? Er 
kontinuerlighed ikke også en stor 
del af en god relation? kan man 
indvende. Jo, medgiver han. Men 
der er fordele og ulemper ved 
begge dele.

– Jeg prøver altid at være positiv, 
når jeg møder patienterne, og altid 
lade dem spejle sig i mig. Og det, jeg 
udsender, får jeg oftest tilbage. Jeg 
har energien til at se det positive i 
patienterne, også dér, hvor destruk-
tiv og tilsyneladende uforståelig ad-
færd skygger for det, siger han. 

Men relationen til patienterne 
er ikke det eneste, Peter Guldham-
mer er opmærksom på. Han ar-
bejder også med relationen til det 
faste personale, der – måske ube-
vidst – kan møde ham med mod-
stand, fordi de er frustrerede over 
frafald hos kolleger eller en struk-
turel mangel på arbejdskraft. 

Og dér har han efterhånden 
lært sig nogle succesfulde strate-
gier, der bl.a. handler om at være 
proaktiv. 

– Når klokken nærmer sig 12, 
spørger jeg, om jeg ikke skal starte 
på maden, for jeg er smaddergod 
til at lave mad. Eller jeg stiller fag-
lige spørgsmål: Nu har du givet 
mig ansvar for to patienter, og jeg 
kan læse i deres journal, at de har 
det sådan og sådan – hvilken ind-
virkning har det på det og det? 
forklarer han.

Skal Peter 
Guldhammer 
pege på én ting, 
han kan savne ved 
det frie vikarliv, er 
det faglig sparring med 
jævnbyrdige kolleger. 

– Men derudover jeg er 
meget tilfreds med mit arbejds-
liv, og hvis jeg kan, fortsætter jeg, 
til jeg er 75 år. 
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KO L L E G E R N E

tema
Vikarer

Men selv de mest dedikerede  
og dygtige vikarer påvirker hver-
dagen, mener Nanna Andresen  
Egidiussen.

– Da jeg var på døgn, var der  
opgaver, som vikarer ikke måtte 
løse, fx omkring medicinhåndte-
ring, og der var møder, som vika-
rer ikke deltog i. Så noget går tabt 
i en hverdag med mange vikarer, 
hvor man som fast medarbejder 
må påtage sig et større ansvar. 

Rammer det faglige niveau
Da Socialpædagogerne som optakt 
til efterårets kommunalvalg mod-
tog flere hundrede historier fra 
medlemmerne om betydningen af 
socialpædagogisk faglighed, kred-
sede flere af bidragene om prisen 
ved at bruge mange vikarer – bl.a. 
en fortælling fra ’Hanne’ om en 
døgninstitution for traumatise-
rede børn og unge, hvor ufaglærte 
og timelønnede vikarer var en stor 
del af hverdagen.

Her beskriver hun, hvordan bru-
gen af mange ufaglærte og vikarer 
har konsekvenser for det faglige 
niveau og dermed for børnene. 

– Vi havde en lille fyr, der bok-
sede helt vildt, fordi han hele ti-
den blev udsat for nye persona-
ler og ufaglærte. De tror, at sådan 
en som ham skal sendes ind på sit 
værelse, hvis han ikke ’opfører sig 
ordentligt’. Og det med vold og 
magt, fortæller hun og fortsætter:

– De giver de unge lov til at 
drikke alkohol og være ude til kl. 

et om natten. De kender ikke vores 
behandlingsplaner og er ikke ind-
ført i konsekvenserne ved, at trau-
matiserede børn spiller computer 
dagen lang – at deres hjerne koger, 
de går i affekt og bliver destruktive. 
Frem for at motivere barnet til at 
slukke zapper de rundt i deres egne 
mobiltelefoner, fordi ’sådan gjorde 
vi også, da jeg arbejdede i fritteren’.

Faglig uenighed
Også socialpædagog Pernille 
Marie Stamm Hansen har oplevet 
en hverdag med mange ufaglærte 
vikarer på det botilbud, hvor hun 
fik job som næsten nyuddannet.  

– Efterhånden som jeg fik min 
faglighed i spil og begyndte at for-
lange det samme af mine kolleger, 
så blev det tydeligt. Jeg stillede 

spørgsmål ved, om det var pæda-
gogik, vi udførte, fordi jeg så flere 
vikarer end uddannede. Og det be-
tød, at situationer lynhurtigt eska-
lerede, siger hun.

Det kunne være situationer med 
udadreagerende adfærd, der ikke 
blev forebygget eller håndteret 
korrekt, kontakt til lægen, der ikke 
blev taget i tide eller med borge-

rens historik in mente – eller 
forkert medicinhåndtering.

– Vi havde en beboer 

uden talesprog, der kørte hen og 
slog hovedet ind i væggen, når han 
blev frustreret. Jeg så en reagerende 
adfærd, der skulle adresseres, og jeg 
ville som fagperson reagere ved at 
trække mig, lade ham reagere og så 
forsøge at hjælpe ham med frustra-
tionerne efter lidt tid, fortæller Per-
nille Marie Stamm Hansen.

Men i stedet så hun en vikar låse 
borgerens kørestol og på den måde 
begrænse hans bevægelsesfrihed og 
ret til selvbestemmelse, lyder hen-
des observation. Da hun påpegede 
over for det uddannede personale, 
at denne og lignende episoder skulle 
indberettes som magtanvendelse, 
blev hun tysset på.

En ond spiral
De mange vikarer blev til endnu 
flere vikarer i det lille år, hvor 
Pernille Marie Stamm Hansen var 
ansat. For når borgerne ikke blev 
mødt med den rette faglighed i fx 
en weekend vagtsat af vikarer, så 
var det en helt anden stemning, 
man mødte ind til.

– Så var der råben og skrigen og 
vaser, der blev kastet med. Og så 
skulle vi slukke ildebrande og få ro 
på. Men så kom der jo vikarer igen. 
Det blev en ond spiral, for vi social-
pædagoger fik ikke lov at lave pæda-
gogisk arbejde og støtte borgernes 
udvikling, fortæller hun og tilføjer, 
at hun ikke ønsker at fortælle histo-
rien for at pege fingre ad nogen eller 
udstille et botilbud. Det er ikke vika-
rernes problem, for de bliver blot på-
virket af den arbejdspladskultur, de 
træder ind i. 

I artiklen har fagbladet Social
pædagogen valgt at anonymisere 
socialpædagogen Hanne samt den 
arbejdsplads, Pernille Marie Stamm 
Hansen omtaler. Oplysningerne er 
redaktionen bekendt. 

På de fleste arbejds
pladser er socialpæda
goger dybt afhængige 
af vikarer for at få 
hverdagen til at hæn
ge sammen. Men med 
vikarer er man nødt til 
at løfte lidt mere selv 
– og det kan få alvor
lige konsekvenser for 
fagligheden, vurderer 
tre socialpædagoger

Man skal løfte 
mere selv

– PÅ EN NORMAL ar-
bejdsdag går man 
ind med sænkede 

skuldre og følelsen af, at den her 
– den klarer vi sammen. Men på 
en dag, hvor man fx har to vika-
rer som nærmeste kolleger, har 
man skuldrene helt op mellem 

ørerne, fordi følelsen af, at man 
selv skal have styr på det hele,  
fylder meget.

Sådan fortæller socialpædagog 
Nanna Andresen Egidiussen om 
den tid, hun arbejdede på et døgn-
tilbud. I dag er hun ansat i et dag- 
og beskæftigelsestilbud i Aalborg, 
hvor det ikke er svært at tiltrække 
hverken uddannede medarbejdere  
– eller fagligt kompetente vikarer. 

– Vi ansætter ikke uuddannede 
vikarer hos os, og mange af vores vi-
karer er tidligere studerende, som 
kender huset, siger hun, men med-
giver samtidig, at situationen er en 
helt anden på arbejdspladser, hvor 
weekend- og aftenvagter er en del af 
hverdagen.

– I en tid, hvor ledigheden er lav, 
og hvor man vist godt kan sige, at 
specialområdet generelt er udsultet, 
er det svært at tiltrække socialpæ-
dagoger til døgnområdet – og det 
betyder, at man er mere afhængig af 
vikarer.
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Noget går tabt i en hver-
dag med mange vikarer, 
hvor man som fast med-
arbejder må påtage sig  
et større ansvar.

 Nanna Andresen Egidiussen, socialpædagog
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dit forbund

KAN VI ARBEJDE med syge-
fravær på en anden måde? 
Det spurgte TR og social-

pædagog på Autismecenter Stor-
strøm Kasper Lorentzen og leder 
Helle Riis sig selv om, efter at de 
havde set sygefraværsstatistik-
kerne på arbejdspladsen, hvor 270 
medarbejdere arbejder i flere bo-
tilbud, dagtilbud, STU og bostøtte 
målrettet mennesker med autis-
mespektrumforstyrrelser.

Én afdeling havde markant hø-
jere sygefravær end de andre, og 
det fik TR og leder til at tænke 
over, om sygefraværet var et kul-
turelt båret frem for et individuelt 

problem. Eftersom sygefraværet i 
de forskellige afdelinger var så for-
skelligt, kunne der måske være til-
svarende forskelle på, hvornår man 
som medarbejder mener, at man er 
frisk nok til at gå på arbejde.  

Samtidig fik Kasper Lorentzen 
øje på Initiativpuljen hos Socialpæ-
dagogerne, som er forløberen til Ar-
bejdsmiljøpuljen, hvor medlemmer 
kan søge 10.000 kr. til en god idé, 
der kommer medlemmer til gavn.

– Vi vidste ikke, hvor det ville 
ende. Men jeg har en leder, der er 
god til at tænke med på skøre og 
skæve idéer, og vi ville gerne un-
dersøge, hvilke grundholdninger 

til sygefravær vi havde på arbejds-
pladsen, og om man kunne rykke 
dem, fortæller han i dag.

Fællesskabet er vigtigt
De 10.000 kr. blev brugt på en eks-
tern oplægsholder, som gav medar-
bejderne en samlet teoretisk viden 
om sygefravær. Derefter blev der 
afviklet workshops for alle medar-
bejdere og vikarer i forskellige hold, 
hvor der blev sat ord på og diskute-
ret, hvad sygefravær betyder for dem. 

– Jeg hører tit formuleringer, som 
at ’man skal passe på sig selv’, og det 
er også rigtigt. Men man er som med-
arbejder også en del af et fællesskab, 

Fik 10.000 til en skæv idé: 

TOG LIVTAG  MED SYGEFRAVÆR

Sygefravær kan være et ømtåleligt 
emne på en arbejdsplads, for det 
føles ofte som en meget privat 
sag. Men netop dét ville TR Kasper 
Lorentzen sammen med sin leder 
gerne ændre på. Og det fik de 
penge til fra Socialpædagogerne
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som man skal passe på. Og forståel-
sen af, at begge dele er vigtigt, er in-
teressant, siger Kasper Lorentzen.

Medarbejdernes input blev de-
stilleret yderligere ned til en hånd-
fuld ord, som TRIO’en fik at ar-
bejde videre med: tillid, åbenhed 
og anerkendelse. Dernæst skulle en 
teatertrup have gennemført en tea-
terworkshop med forumteater om 
de følelser og antagelser, der knytter 
sig til sygefravær. Men den del af-
venter stadig, da corona kom i vejen.

– Vi ville gerne have gennem-
spillet og fået helt ned i kroppen, 
hvordan det mærkes, når man ta-
ger telefonen en morgen, og en 
kollega melder sig syg. Eller hvor-
dan det føles at være i den anden 
ende af røret. For måske er der 
nogle bagvedliggende parame-
tre eller antagelser, når en kollega 
melder sig syg, som vi sammen 
kunne blive klogere på og tale om 
på en anden måde, forklarer han.

Et spørgsmål om sikkerhed
For selvfølgelig skal man melde sig 
syg, hvis man er syg, slår Kasper 
Lorentzen fast. Men måske kan 
man også finde en måde at tilret-
telægge arbejdet mere fleksibelt, 
så man kan bede om opgaver på 
kontoret den dag, hvor man er lidt 
træt og har hovedpine? 

– Vi arbejder med mennesker 
med autismespektrumforstyrrel-
ser, og nogle kan være udadreage-
rende, så man skal kunne præstere 
et ordentligt nærvær, når man 
arbejder med dem, ellers kan det 
blive et sikkerhedsproblem. Men 
vi må også konstatere, at mange 
af vores borgere trives bedst med 
flest muligt på arbejde, så pro-
grammer og aftaler kan overhol-
des, og så de oplever forudsige-
lighed og møder den forventede 
medarbejder, siger han. 

Vil du have 10.000 kr.  
til at forbedre dit arbejdsmiljø?
Socialpædagogerne åbner nu for Arbejdsmiljøpuljen, hvor 
du som medlem kan søge 10.000 kr. til et projekt, der kan 
styrke arbejdsmiljøet. Puljen giver dig en unik mulighed 
for at sætte spot på netop de dele af arbejdsmiljøet, 
der har betydning for dig og dine kolleger

TEKST MARIE DISSING SANDAHL

MÅSKE HAR I BRUG FOR at 
undersøge jeres pausekul
tur, sætte gang i et facilite

ret forløb med fokus på forandringer 
– eller måske styrke jeres kommuni
kation og feedback i arbejdet? Kun 
fantasien sætter grænser for, hvad 
I kan sætte i gang for at forbedre 
arbejdsmiljøet. 

Socialpædagogerne stiller de øko
nomiske midler til rådighed. Du plan
lægger, gennemfører og evaluerer dit 
initiativ. Du kan maksimalt få 10.000 
kr. i støtte fra Arbejdsmiljøpuljen til 
at gennemføre din idé. Det er nemt 
og hurtigt at søge om midler.
  
Ansøgningerne prioriteres  
ud fra følgende kriterier: 
•  bidrager med nye/kreative vinkler 

og løsninger på en arbejdsmiljø
problematik 

•  har potentiale til at udvikle sig  
videre fra det konkrete initiativ 

•  kommer mange medlemmer af 
Socialpædagogerne til gode.

Temaerne kan fx være: 
•  håndtering af organisatoriske  

forandringer på arbejdspladsen
•  forebyggelse af stress
•  kommunikation og anerkendelse i 

arbejdet

•  forebyggelse af vold og trusler
• indflydelse på egen arbejdstid
•  fokus på det fysiske arbejdsmiljø,  

fx tunge løft og forflytninger
•  styrkelse af MEDsamarbejdet 
•  forebyggelse af krænkende adfærd 
•  fokus på restitution og pausekultur
•  forebyggelse af sygefravær
•  fokus på balance mellem krav og 

ressourcer i arbejdet.

Du kan gribe dit initiativ an  
på mange forskellige måder.  
Du kan fx:
•  blive klogere på, hvordan I styrker 

jeres arbejdsmiljø ved at lytte til 
dine kolleger ved hjælp af fx  
entilensamtaler, fællesmøder, 
spørgeskemaer eller lignende

•  involvere dine kolleger i at finde 
frem til nye løsninger på et forbed
ret arbejdsmiljø gennem fx facilite
rede processer eller supervision 

•  få ny viden om konkrete arbejds
miljøspørgsmål gennem oplæg  
og lignende 

•  igangsætte eller afprøve en konkret 
aktivitet, som møder netop de be
hov, I oplever på jeres arbejdsplads   

•  kombinere flere af de ovenstående. 

Læs mere på sl.dk/arbejdsmiljøpulje

Visionær
– Vi vidste ikke, hvor det ville 
ende. Men jeg har en leder, 
der er god til at tænke med 
på skøre og skæve idéer, for-
tæller TR Kasper Lorentzen, 
der tog initiativ til et ganske 
særligt arbejdsmiljøprojekt.

I N I T I AT I V
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Dans, poesi, musik, billeder, installationer og teater 
– i det kunstneriske værksted KARAVANA uden for 
Aarhus får mennesker med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne mulighed for at sætte alle kreative 
kræfter i spil. Med socialpædagoger ved roret opstår der 
magi både på scenen og i det farvestrålende atelier

Vi 
slipper 
de 
kreative 
kræfter 
løs

Inspiration
Pga. corona fik KARAVANA en pose oplevelsespenge.  
De blev bl.a. brugt til en udflugt til Jornmuseet, og den 
udflugt gav inspiration til det projekt, som er i gang nu. 
Asger Jorn var i sin kunst inspireret af det barnlige, det 
uskolede, det spontane. Også tre kodeord for KARAVANAs 
arbejde. Så noget godt kom der da ud af den virus.
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Opvarmning
– Lad mig se dig gå frem og tilbage/ Fra side til side/ Lad mig se dig gå op og ned/ 
Kom nu, bliv ved/ Lad mig se lidt sved på din krop/ Baby, lad vær’ at stop. Nik & Jays  
’Hot’ fylder rummet, hvor borgerne er bevidste om at holde front mod fotografen.  
– Når der er kamera på, så får den lige lidt ekstra. Det kan man godt lide, når man  
laver teater, fortæller socialpædagog Mette Demuth, som står for teaterværkstedet.

Mod
For første gang har Julie 
kastet sig over tapen og er 
dybt koncentreret om at 
skabe et mønster på gulvet.  
– At turde nye ting er helt 
centralt for at være en del af 
KARAVANA. Og de her bor-
gere er modige – de rykker 
sig hele tiden, siger social-
pædagog Mette Demuth. 

Livserfaring
Socialpædagog Mette Demuth var i 
sin ungdom selv involveret i en række 
teater projekter som datter af forældre, 
der begge arbejdede med teater og 
børne kultur. – Da jeg fik jobbet her i 
2014, var det som at komme hjem. Mine 
børn elsker også at komme herud, for 
her lærer de, at alle ikke er ens. De lærer 
varme og tolerance over for mennesker, 
der ikke er som dem selv, siger hun. 

Unikt
Socialpædagog Geske SkotHansen (th.) 
står for arbejdet i værkstedets atelier, 
hvor hun er stolt af, at borgerne skaber 
noget helt unikt. Lige nu er de i gang 
med at lave keramikrelieffer, der skal 
indgå i et større værk inspireret af Asger 
Jorn. Værket skal stå foran KARAVANAs 
hus i Skejby uden for Aarhus.

Kreativitet
KARAVANA rummer to værksteder. 
Kompagni KARAVANA med teater 
– og Atelier KARAVANA med billed
kunst. Begge steder arbejder social
pædagoger med at slippe borgernes 
kreative kræfter løs. Som i projektet 
her, hvor en af borgerne, Kenneth, har 
godt gang i malertape på væggen:  
– Det er mit og Josefines hus. Hun er 
min kæreste, fortæller han.
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KARAVANA
 
Kunstnerhuset KARAVANA 
er et dagaktivitetstilbud 
for mennesker med nedsat 
fysisk og psykisk funktions-
evne, som har lyst til at 
male, tegne, spille musik og 
teater. Det er etableret efter 
servicelovens § 104 om ak-
tivitets- og samværstilbud 
til udviklingshæmmede 
voksne.

I dag er her 31 borgere i 
dagligdagen fordelt på to 
værksteder: et teaterværk-
sted og et kreativt værk-
sted.

Som et socialpædagogisk 
og kunstnerisk fællesskab 
understøtter KARAVANA 
den socialpædagogiske 
kerneopgave ved at arbejde 
med de æstetiske lærepro-
cesser ud fra tanken om, at 
man med læring gennem 
krop og sanser opnår livs-
mestring.

Danser
– Han er en danser, fortæller Mette Demuth 
om Peter Bent. Han har Downs syndrom, 
elsker at optræde – og når han hører en 
sang, han før har arbejdet med, husker 
kroppen dele af den gamle koreografi lavet 
ud fra hans egne idéer og bevægelser. Især 
holder han meget af dramatiske hænder, 
som sænkes, mens ansigtet kommer lang-
somt til syne og vender sig mod himlen.

Improvisation
Lige nu improviserer borgerne i teater
salen med udtryk inspireret af Asger 
Jorn. Socialpædagog Mette Demuth 
sætter i gang og hjælper videre. Når 
tiden er inde, skal hun som koreograf 
og instruktør samle det hele til et pro
dukt, der kan vises før påsken 2022. 
Om det bliver en forestilling, en instal
lation eller noget tredje, ved hun ikke 
endnu. – Det er vigtigt ikke at låse sig 
fast for tidligt, så borgerne hele tiden 
har ejerskab, fortæller hun.

Handlingsplan
Hvordan kan man formulere sine 
ønsker? Måske kan man vise dem i 
en tegning? Som her, hvor Rikke ind
drager lys i sin tegning. – Som noget 
nyt er borgerne begyndt at lave deres 
handlingsplaner med udgangspunkt i 
deres kreative arbejde, fortæller social
pædagog Geske SkotHansen. 
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dialog

K A L E N D E R

MIDT- OG VESTJYLLAND

Foredrag og årsmøde  
i Seniorudvalget 
Onsdag 16. februar kl. 9.30 
Kredskontoret, Birk Centerpark 4, 
Herning
Carl Erik Lundgaard holder foredra
get ’Livets lange baner’. Derefter er 
der frokost, og kl. 12.30 afholdes der 
årsmøde. Arrangementet er kun for 
medlemmer. Tilmelding senest  
7. februar på tlf. 7248 6300 eller  
midtogvestjylland@sl.dk

STORKØBENHAVN

Tur til Frihedsmuseet  
med Seniorerne 
Tirsdag 8. februar 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 mølleprincippet. Yderligere 
oplysninger på tlf. 2489 1061. 

Årsmøde for Seniorerne 
Onsdag 9. marts kl. 11-15 
Lindevænget 19, stuen, Ballerup
Efter årsmødet fejrer vi Socialpæda
gogernes jubilæum. I den anledning 
kommer forbundets stifter, Jens 
Asger Hansen, samt tidligere kreds
formand Uffe Thorup og fortæller 
lidt om den første tid i Socialpæda
gogerne. Mødet er kun for medlem
mer af Seniorerne i Storkøbenhavn. 
Tilmelding senest 28. februar på tlf. 
2489 1061.

SOCIALPÆDAGOGERNES  
LANDSFORBUND
sl.dk 
Tlf. 7248 6000 / sl@sl.dk,
Åbningstid: mandagonsdag 915,
torsdag 917, fredag 913.

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 1417.
Tlf. 7248 6060

SOCIALPÆDAGOGERNES A-KASSE
Tlf. 7248 6010 / dagpenge@sl.dk
Åbningstid: mandagonsdag 915,
torsdag 917, fredag 913.

FORRETNINGSUDVALGET
Forbundsformand
Benny Andersen
Tlf. 4055 0982

1. forbundsnæstformand
Marie Sonne
Tlf. 2210 1728

2. forbundsnæstformand
Verne Pedersen
Tlf. 4064 0344

Forbundskasserer
Michael Madsen
Tlf. 4093 4833

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

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

PÆDAGOGSTUDERENDES 
LANDSSAMMENSLUTNING
pls.dk
Tlf. 3546 5880
Åbningstid: mandag, tirsdag  
og torsdag 1015.

PENSIONSKASSEN
pka.dk 
Tlf. 3945 4540 / pka@pka.dk 
Åbningstid: mandagtorsdag 8.3020,
fredag 915.

KREDS NORDJYLLAND
sl.dk/nordjylland 

Tlf. 7248 6100
nordjylland@sl.dk

Åbningstid: mandag, tirsdag og torsdag 915,
onsdag og fredag 912,
frokostlukket 1212.30.

Kredsformand: Peter S. Kristensen
Privat: 9883 8700

KREDS MIDT- OG VESTJYLLAND
sl.dk/midtogvestjylland 

Tlf. 7248 6200
midtogvestjylland@sl.dk 

Åbningstid: mandagonsdag 913, 
torsdag 916

og fredag 913.
Kredsformand: Peter Sandkvist

Mobil: 2045 2614

KREDS ØSTJYLLAND
sl.dk/østjylland 
Tlf. 7248 6300

oestjylland@sl.dk
Åbningstid: mandagonsdag 914,

torsdag 1216, fredag 913.
Kredsformand: Gert Landergren Due

KREDS LILLEBÆLT
sl.dk/lillebælt 

Tlf. 7248 6400
lillebaelt@sl.dk 

Åbningstid: mandag, tirsdag 
og onsdag 9.3015 (lukket 12.3013),

torsdag 1316, fredag 9.3013.
Kredsformand: Hanne Ellegaard

Mobil: 4086 6854

KREDS BORNHOLM
sl.dk/bornholm   
Tlf. 7248 6650

bornholm@sl.dk
Åbningstid: mandag lukket,

tirsdag, onsdag, torsdag 914,  
fredag 913.

Kredsformand: Tina Lai Holmgaard

KREDS NORDSJÆLLAND
sl.dk/nordsjælland 

Tlf. 7248 6600
nordsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag, onsdag og torsdag 1014, 
tirsdag 1017, fredag 1012.

Kredsformand: Lene Ek Christensen

KREDS STORKØBENHAVN
sl.dk/storkøbenhavn 

Tlf. 7248 6700
storkoebenhavn@sl.dk 

Åbningstid: alle hverdage 912
samt tirsdag og torsdag 12.3016.

Kredsformand: Lars Petersen
Mobil: 2217 9706

KREDS MIDTSJÆLLAND
sl.dk/midtsjælland 

Tlf. 7248 6550
midtsjaelland@sl.dk 

Åbningstid: mandag til torsdag 915 
(lukket 1212.30), fredag 912.
Kredsformand: Lene Kümpel

KREDS STORSTRØM
sl.dk/storstrøm 
Tlf. 7248 6500

storstroem@sl.dk 
Åbningstid: mandag 12.3015, 

tirsdag og onsdag 915 (lukket 1212.30), 
torsdag 12.3016, fredag 914 (lukket 1212.30).

Kredsformand: Lisbeth Schou

KREDS SYDJYLLAND
sl.dk/sydjylland 
Tlf. 7248 6250

sydjylland@sl.dk 
Åbningstid: mandagonsdag 914,

torsdag 1216, fredag 912.
Kredsformand: Finn Harald Rasmussen

Mobil: 2230 6203

KO N TA K T

15|03|22

AFHOLDES LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER 

KL. 13-19 (dørene åbnes kl. 12)

AARUPHALLEN
SKOLEGADE 3, 5560 AARUP

Brugerbands  
skal  tilmelde sig med en 

melodi  senest den 19. april
Billetter kan købes   

på www.HGP.dk  
fra den 4. juli til  

den 3. september
Vi glæder os  

til at se jer alle

Brugerbandet

UNICO
Musik
På Industrien

20222022

AarupAarup

vinthermosgaard.dk/ 
kursus/supervisoruddannelse-
alle-faggrupper-2022

Tilmelding

Bliv supervisor

Hvor 
Det Færøske Hus 
København

Hvornår 
10 dage over 4 moduler 
Fra september til december 2022

Pris 
22.500 kr. ekskl. moms 
inkl. forplejning.

Ønsker du at dygtiggøre 
dig i supervision, så er her 
uddannelsen, som klæder 
dig på såvel teoretisk som 
praktisk og metodisk. 
Uddannelsen tilbyder en 
unik blanding af teori og 
hands-on træning med 
feedback fra erfarne 
supervisorer.

2022

Supervisor- 
uddannelse

Rikke Horsgaard, kandidat 
i pædagogisk psykologi, 
narrativ terapeut, diplom 
i psykologi

Jacob Mosgaard, 
psykolog, specialist og 
supervisor i psykoterapi

Undervisere/ 
supervisorer er:

For alle faggrupper

vinthermosgaard.dk

Bruno Vinther, psykolog 
og Certificeret FIT-
træner

Gør som 25.000 andre socialpædagoger:

www.facebook.com/Socialpaedagogerne

Følg Socialpædagogernes 
Facebookside
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springet

Det er nyt for mig, at døden er  
en naturlig del af arbejdet

Efter mange år som leder i socialpsykiatrien 
er Tania Nansen Fledelius nu centerleder på et 
plejecenter, hvor hun står i spidsen for ca. 69 
medarbejdere, primært sundhedsfaglige. 

Leder i  
socialpsykatrien

Leder på 
plejecenter

TEKST TINA LØVBOM PETERSEN  FOTO RICKY JOHN MOLLOY

?!
Hvorfor ville du prøve 
noget nyt?
Jeg har arbejdet inden for 
socialpsykiatrien i mange år, 
og da jeg nærmede mig de 50, 

kom de ligesom snigende – tankerne om, at der 
godt måtte ske noget nyt. Så da jeg så en ledig 
centerlederstilling på Plejecenter Bakkegården, 
blev jeg nysgerrig – og søgte den. 

Hvilke overvejelser gjorde du dig?
Jeg tvivlede på, at jeg overhovedet ville komme 
i betragtning som leder på et plejecenter, fordi 
jeg ikke har de sundhedsfaglige kompetencer, 
der typisk søges. Men der var god kemi til sam-
talerne, og jeg fornemmede helt klart, at de 
først og fremmest havde brug for en, der ser 
ledelse som en profession. Og det gør jeg.

Hvordan var den første tid?
Jeg tiltrådte jobbet, da landet lukkede ned pga. 
corona. Så min læringskurve var stejl. Men  
gudskelov stod jeg med en medarbejdergruppe, 
som var toptrænede i at håndtere sygdom og 
virus, og som havde styr på hele den sundheds-
faglige tilgang. Jeg tog ingen chancer – og fast-
holdt struktur og rammer. 

Hvordan bruger du din faglighed?
Som socialpædagog er jeg optaget af relationer 
– både mellem medarbejderne og i forhold til 
vores beboere. Jeg har fx meget fokus på pårø-
rendesamarbejdet, på gruppedynamikker og på 
medarbejderudvikling. Det er vigtigt for mig, 
at medarbejderne har det godt sammen og er i 

balance, og derfor er supervision, konflikthånd-
tering og trivselsrunder nu en fast del af hverda-
gen. Hvis man har stået i en svær situation eller 
haft en udfordrende situation med en borger 
eller en pårørende, er det mit ansvar at hjælpe 
medarbejderen med at få det afmonteret og  
bearbejdet, så man ikke bærer tingene med sig. 

Hvordan håndterer du det sundhedsfaglige?
Som socialpædagog på et plejecenter tilhører jeg 
minoriteten, så min opgave er at byde ind med 
nuancer i den faglighed, der er eksisterende  
– og som jeg har stor faglig respekt for. Deres 
faglighed gør, at jeg bliver mere nuanceret som 
leder. Men jeg spiller også gerne ind i det tvær-
faglige miljø med et socialpædagogisk perspek-
tiv, hvor jeg har fokus på, hvad der ligger bag en 
beboers adfærd, og hvordan vi bliver bedre til at 
forstå de mennesker, vi arbejder med. 

Hvad har udfordret dig?
Døden. Det er nyt for mig, at døden er en na-
turlig del af arbejdet. I psykiatrien har jeg ikke 
oplevet så mange dødsfald. Så i starten havde 
jeg svært ved at vænne mig til, at døden var så 
naturlig en del af arbejdet. Men på et plejehjem 
håndterer de fagprofessionelle jo døden som en 
naturlig del af livet. Døden skal være en værdig, 
nærværende og god oplevelse, og som leder har 
jeg lært også at forholde mig til alle de kliniske 
og praktiske ting, der skal tages stilling til, når en 
beboer afgår ved døden. 

Tania Nansen Fledelius  
51 år

2020
Centerleder på Plejecenter  

Bakkegården,  
Odsherred Kommune

2019
Interim leder det specialiserede 

område, Holbæk Kommune

2014
Afd.leder Bostedet  

Hybenvang, Markedspladsen  
og neuropædagogisk team  
samt seniorbofællesskab,  

Holbæk Kommune

2008
Souschef og stedfortræder  

Bostedet Hybenvang 

2006
Handleplans-koordinator  

Socialpsykiatrien Odsherred

2003
Bostedet Gammel Ringstedvej

2003 
Uddannet fra Slagelse  
Pædagogseminarium

 35 Socialpædagogen    2022 JANUAR #1 34  2022 JANUAR #1     Socialpædagogen

Job- og  
karriererådgivningen 

tilbyder gode råd og  
sparring til dig, der overvejer  

at skifte spor. 

Ring mandag kl. 14 til 17 på 
7248 6060  

eller bestil tid til 
en samtale på  

7248 6000



Øjeblikket

Jeg vejleder en ung kvinde, som elsker TikTok, og 
som er meget tilbageholdende over for mig og over for 
seksualvejledning. Jeg spørger på et tidspunkt, om  
hun kan lære mig en TikTokdans, og det vil hun gerne. 

Hun syntes, at det var en fest, fordi hun kunne noget, som jeg ikke  
kunne, og hun kunne lære fra sig. Herefter var hun åben over for det  
materiale og de spørgsmål, jeg havde med til hende.

 Seksualvejleder Josephine Egestorp på #socialpædagog
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Mit faglige fokus
JEG MOTIVERER  
TIL FORANDRING 
Hvad er dit faglige fokus?
Jeg bruger bl.a. den motiverende samtale (MI) til at få bor
gerne til at reflektere over, hvordan de kan mindske deres 
misbrug eller helt stoppe. Målet er at skabe en relation,  
hvor vi kan finde frem til en individuel behandlingsplan,  
som borgeren kan genkende sig selv i.  

Hvordan gør din faglighed en forskel i hverdagen?
Jeg har en borger, som kommer ind, hvor alt er kaos omkring 
hende, og hun er rastløs. Hun håber, at vi kan hjælpe hende, 
men har egentlig givet op, fordi hun lider af alvorlig psykisk 
sygdom, som har ført til selvmedicinering med stoffer. Jeg  
er rolig og lytter på en anerkendende måde, så hun føler  
sig hørt og forstået. Jeg stiller åbne, refleksive spørgsmål  
– går på opdagelse: Hvad er det, der fylder mest lige nu? 

Hvorfor griber du situationen an, som du gør?
Når jeg hjælper med at skabe ro og opbygger en relation 
gennem den motiverende samtale, kan vi sammen finde 
frem til det centrale: Hvad er det, som forhindrer dig i at  
blive stoffri? I tilfældet med den kvindelige borger var det 
hendes ambition at reducere misbruget, men hun endte 
med at blive stoffri, og det oplever jeg ganske ofte.

Læs det fulde interview på sl.dk/fagligtfokus

På Center for Alkohol- og Stofbehandling i Roskilde anvender  
socialpædagog Jari Alving Larsen den motiverende samtale  
til at få borgere med dobbeltdiagnoser til at reflektere over,  
hvordan de kan mindske eller helt stoppe med deres misbrug.

Hørt!

Der findes børn, der har mistet lysten  
til at lege. Nogle børn kan ikke rumme 
det, der foregår omkring dem. Og så 
trækker de sig ind i sig selv. Det er en 

mestringsstrategi. Så har de fundet ud af, 
at det er deres måde at være i det hele på. 

Det kan godt tage tid at ’lokke’ barnet  
til at lege. For mig handler det om at  
prøve mig frem for at se, hvordan jeg 
bedst muligt får skabt et rum til lille  

Peter til at åbne sig en smule op.  
Hvad, synes han, er sjovt? Og hvad  

kunne jeg fange ham med?
 Marianne Sjolte Malec, hospitalspædagog Rigshospitalet  

– og vinder af Politikens Pædagogpris 2021

http://sl.dk/fagligtfokus

