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Nyuddannede føler sig ikke 
klædt godt nok fagligt på, 

når de tager hul på arbejds
livet, viser ny undersøgelse. 

For Mathias giver en  
nyoprettet uddannelses
stilling en blidere start på 

hans første job

MØDET  
MED PRAKSIS  

OVERRUMPLER

# 6
 Negativ social kontrol  Åben Dialog  Børn på krisecenter
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Fokus på arbejdsmiljø
Knap 600 ledere, TR og AMR var 28. 
april samlet om at finde opskriften på 
det gode arbejdsmiljø 
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18 og helt alene
Kun én ud af tre anbragte unge får  
efterværn, viser ny undersøgelse

14 
Sofa
Åben Dialog giver os bedre samtaler, 
er budskabet fra en socialpædagog  
og en beboer i sofaen
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Tråden
Hvordan støtter man en hoarder  
til at smide ud? Læs debatten fra  
Facebookgruppen Socialpædagog  
til socialpædagog
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Emilie Oline Quistgaard Levesen er 
landet i sit drømmejob på et rets
psykiatrisk afsnit kun for kvinder på  
Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde

Vi kan spotte signalerne
Negativ social kontrol 
over for børn og unge 
kan opdages og fore
bygges, hvis man som 
socialpædagog får mere 
viden om emnet og læg
ger berøringsangsten 
på hylden. Det mener 
socialpædagogisk  
konsulent i Gladsaxe 
Kommune Hiba Faisal

8

indhold

Jeg hedder Lone Blach, er 62 år – og tog sidste år fat 
på et helt nyt kapitel i mit arbejdsliv. For efter at have 
været ’på gulvet’ siden 82 er jeg nu afdelingsleder i 
Blomsterhuset i Roskilde, som er et nyt specialiseret til
bud i Roskilde Kommune for ældre voksne borgere med 
udviklingshæmning og somatiske lidelser. Det har væ
ret en stor omvæltning for mig, at jeg fra den ene dag til 
den anden pludselig var leder for mine kolleger. Og jeg 
kæmper da stadig med alle de nye arbejdsopgaver som 
fx vagtplaner, normering og økonomi. Den største ud
fordring er helt klart det med gerne at ville tilfredsstille 
alle mennesker i en vagtplan og få det hele til at gå op. 
Men jeg lærer hele tiden – og jeg er stolt af at mærke, 
hvordan jeg er med til at skabe et godt arbejdsklima, 
hvor medarbejderne er glade for at være. Jeg siger ger
ne, at vi kan ændre alting, hvis bare det er til det bedre. 
Og jeg gør meget ud af at lytte, inddrage og uddelegere 
alt det ansvar, jeg kan, til mine medarbejdere, for det er 
den ledelsesstil, jeg gerne vil stå for. 

#socialpædagog

22
Uddannelsesstillingen 
giver mig følelsen af,  

at det er legitimt at være 
ny og nysgerrig uden helt 

at have fornemmelsen 
for, hvad det går ud på.

 Mathias Møller Nielsen, nyuddannet og ansat i en  
uddannelsesstilling i Landsbyen Sølund
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Nyuddannede kæmper med praksischok
Mødet med arbejdslivet kan for nyuddannede  
socialpædagoger være overrumplende.  
En ny undersøgelse fra Socialpædagogerne  
viser, at mange oplever et praksischok, når de  

for første gang skal omsætte uddannelsens  
teori til socialpædagogisk praksis

Vi giver børnene 
trygheden tilbage
Når mor tager på  
krisecenter, flytter 
børnene med. På 
Esbjerg Krisecenter 
mødes de i ’Friklub
ben’, hvor social
pædagogerne hjæl
per børnene med at  
sætte ansigt og ord 
på deres følelser

T E M A

 

NY PODCAST

NÅR SELVSKADE 
ER EN STRATEGI

Hvad gør du i situationen, hvor et ungt  
menneske gør skade på sig selv – forsøger du  
at stoppe selvskaden, eller lader du det ske? 

I en ny episode af Socialpædagogernes  
podcast bliver du klogere på arbejdet med 

selvskadende adfærd hos udsatte unge.

Lyt og følg podcasten i din  
foretrukne app – eller på 

sl.dk/podcast
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aftryk

Vi er glade for,  
at udspillet anerkender  

behovet for flere  
uddannede medarbejdere 
på socialområdet. Samlet 
set har vi formået at sætte 

gode aftryk på udspillet, 
som har flere forslag og 

formuleringer fra  
Socialpædagogernes  

kvalitetsudspil ’Et liv med 
muligheder’ med.  
 Benny Andersen, forbundsformand om  

regeringens udspil på det specialiserede socialområde

KO M M E N TA R

OPVARMNING  
TIL TRAVLT OG  
VIGTIGT EFTERÅR

SÅ ER DET SNART TID til at finde klipklapperne frem. 
For det er sommer, og det betyder ferie for mange 
af jer. Nu skal der tankes op med fx sand mellem 

tæerne, skovture, gode bøger, besøg af venner og måske 
endda en rejse til fjernere himmelstrøg. 

Sådan lyder mine planer i hvert fald. For det er vigtigt at 
tanke op, og det er vigtigt at slippe tankerne om arbejdet, 
når man holder fri. Så kommer man tilbage på jobbet med 
fornyet energi, og det må jeg bare for eget vedkommende 
sige, at der er brug for.   

For Socialpædagogerne får et travlt efterår. Rigtig travlt! 
Der er mange vigtige politiske emner, der skal behandles 
efter sommerferien. Bl.a. har vi en klar forventning om, at 
der skal landes en politisk aftale om pædagoguddannelsen, 
og her har vi jo det tydelige synspunkt, at vi – helt i tråd 
med den evaluering, der blev lavet – ønsker mere socialpæ
dagogisk specialisering til alle dem, der søger vores retning. 

Det bliver også til efteråret, vi forhåbentligt får vedtaget 
en tiårs plan for psykiatriområdet, hvor mange af jer jo 
arbejder. Også her er vi tydelige: Vi ønsker en sammen
hængende psykiatriplan og et tydeligere fokus på social
psykiatrien. 

Generelt kan man sige, at vi ønsker os faglighed til 
udsatte mennesker – fx de børn, der forhåbentligt er en 
håndsrækning til i den kommende Barnets Lov, som vi 
også ser frem til falder på plads til efteråret. Ud over mere 
fokus på socialpædagogisk faglighed ser vi også gerne 
her et tydeligt opgør med det hidtidige mantra om mindst 
mulig indgriben. 

Med andre ord bliver der nok at se til, hvilket I jo med ga
ranti kan nikke genkendende til ude på jeres arbejdsplad
ser. Og derfor ønsker jeg jer en rigtig god sommer. 

Benny Andersen
forbundsformand
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Forbundet  
og Alka 
fortsætter 
samarbejdet

Som medlem har 
du dermed fortsat 
en række fordele:
•  Kollektiv  

lønforsikring
•  Fordelagtig  

pris på indbo
forsikring

•  10 pct. med
lemsrabat på 
øvrige private 
forsikringer

Derudover pålæg
ges medlemmer 
som noget nyt 
ikke opkræv
ningsgebyrer, 
ligesom der ikke 
vil være generelle 
præmiestigninger 
frem til 31. de
cember 2028.

Få en oversigt over 
alle dine medlems
fordele på sl.dk/
medlemsfordele

Faglighed, fællesskab  
og forhandlingstips
Godt og vel 80 familieplejere var i maj samlet til årets landskonference i 
Middelfart. To dages faglig inspiration satte fokus på faglighed og arbejds
glæde med bl.a. oplæg og workshops, hvor deltagerne blev klogere på, 
hvordan man forstår plejebørns symptomer, hvordan man styrker deres 
selvværd – og hvordan man som familieplejer holder til at blive i faget. 

Ud over faglige vitaminindsprøjtninger og råd til at værne om arbejdsglæ
den bød konferencen også på fagforeningsbasar, hvor deltagerne fik konkre
te tips til, hvordan de sikrer sig den ferie, de har ret til, hvordan de henviser 
til serviceloven for at få rimelige omkostningsdækkede ydelser og møder 
kommunen – hårdt mod hårdt – når der skal forhandles vederlag. 

Styrk specialiseringen på uddannelsen
Når nyuddannede socialpædagoger bliver ansat på landets bosteder og 
sociale tilbud, risikerer de at blive ramt af såkaldt ’praksischok’. Det viser en 
ny undersøgelse blandt Socialpædagogernes medlemmer. Her svarer syv 
ud af ti, at den socialpædagogiske specialisering på pædagoguddannel
sen fx ikke har klædt dem godt nok på til at håndtere mennesker med 
udadreagerende adfærd. Socialpædagogerne kalder derfor på en markant 
styrket specialisering og har fem konkrete forslag til uddannelsen. 

Læs de fem forslag på sl.dk/styrkspecialiseringen

9,1 mio. kr.
er der at hente, hvis man som 25årig 

socialpædagog går fra at arbejde 25 timer 
ugentligt til at arbejde 37 timer. 

Vil du vide, hvor meget du kan hente ved at  
gå fra en deltidsstilling til en fuldtidsstilling,  

så læs mere om projekt ’En fremtid  
med fuldtid’ på vpt.dk  
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ARBEJDSMILJØ 
FORANDRER LIV
Inspiration, løsningsforslag og kollegial spar
ring var ingredienserne, da Socialpædagogerne 
sidst i april samlede ca. 600 tillidsvalgte og 
ledere til arbejdsmiljøkonference. Formålet var 
at skabe rum til at udveksle og udvikle de gode 
idéer, som findes ude på arbejdspladserne.

– Et godt arbejdsmiljø er fundamentet for, 
at I kan levere den faglighed, der er brug for. 
Alt for mange steder er det for psykisk bela
stende at gå på arbejde. Det er ikke i orden. 
Det er også derfor, vi er samlet her i dag, sagde 
forbundsformand Benny Andersen i sin åb
ningstale.

På konferencen fik deltagerne ud over rele
vante værktøjer og viden også ros fra beskæfti
gelsesminister Peter Hummelgaard (S):

– I har råbt højt om en bekendtgørelse 
for det psykiske arbejdsmiljø, som nu er en 
realitet, og som kommer rigtig mange dan
skere til gavn. Tak for det! Tak til hver enkelt 
af jer, som gør andres arbejdsdage mere trygge 
og sikre. Det er jer, der til hverdag tør stå op for 
dårlige forhold og insistere på, at man ikke skal 
blive syg af sit arbejde, lød det fra ministeren. 
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Mere end  

100.000  
har nu downloadet  

Socialpædagogernes podcast.  
Lyt med på sl.dk/podcast
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En hummer kan ikke dø
En samling nyskrevne noveller af danske 
forfattere, der beskæftiger sig med det social 
og specialpædagogiske område, som det op
leves af pædagoger, pårørende og børn, unge 
og voksne i udsatte positioner. Bogen er redi
geret af en underviser på pædagoguddannel
sen, der de sidste par år har arbejdet med at 
inddrage skønlitteratur i undervisningen. 

’En hummer kan ikke dø’, Akademisk Forlag, 249,95 kr.

Viden fra VISO
I fire afsnit kan du 

blive klogere på, hvad 
VISO arbejder med – 

under overskrifterne ’Hvad 
er VISO?’, ’Svære anbringel

sessager’, ’Børn med autisme og 
bekymrende skolefravær’ og ’Udviklings
hæmning og udadreagerende adfærd’. 

De fire afsnit er udgivet af VISO

ADHD – Viden og redskaber  
til at mestre livet
Bogen giver nye indfaldsvinkler til, hvor
dan ADHD kan forstås, gennemgår diagno
sekriterier og behandlingsformer og tilbyder 
fremragende mestringsstrategier for hverda
gen. Forfatteren, som er uddannet psykiater 
og psykofarmakolog, tager udgangspunkt 
i sin egen ADHDdiagnose. Hun arbejder i 
dag med misbrugere og underviser sund
hedspersonale og pårørende i ADHD. 

’ADHD – Viden og redskaber til at mestre livet’ af Kristin Leer,  
EC Edition, 250 kr.

En socialpsykiatrisk podcast

Socialpædagog Christian Freund giver et ind
blik i livet på Botilbud Bjerggade, og her møder 
vi beboere og medarbejdere, som fortæller om 

deres hverdag på botilbuddet. 

Udgivet af CSR – Center for  
Socialpsykiatri og Rusmiddel  

i Aabenraa Kommune

Forebyg  
seksuelle  
overgreb
Børn og unge med handicap 
bliver i højere grad end deres 
jævnaldrende udsat for sek
suelle overgreb. Nogle kan fx have kognitive handicap, som gør, 
at de har svært ved at sætte grænser og være klar over, hvornår 
noget er forkert. Andre kan have verbale udfordringer, som gør 
det vanskeligt at udtrykke sig. Nu lancerer Socialt Udviklingscen
ter (SUS) en ny hjemmeside med materialer, der lærer børn og 
unge med handicap om sund seksualitet, og hvordan man både 
viser sine egne grænser og respekterer andres. 

Læs mere på forebygseksuelleovergreb.dk

OVERGREB  
I SÆRFOR-
SORGEN 
Mennesker, der blev anbragt på 
særforsorgens institutioner fra 1933 
til 1980, blev i stort omfang udsat for 
vold, seksuelle overgreb, svigt samt 
unødig brug af magt som fx fiksering 
og indespærring. Det dokumenterer en 
ny rapport, som Social og Ældremini
steriet har bestilt. ’Historisk udredning 
om vilkårene for anbragte på særfor
sorgens institutioner’ har også fokus på 
psykisk vold, alvorlige mangler ved den 
lægelige, praktiske eller følelsesmæs
sige omsorg og på livsforholdene for 
de anbragte. Det er samtidig en afdæk
ning af konsekvenserne for de berørte af de fysiske indgreb, som blev udøvet inden for 
rammerne af datidens lovgivning. Det er en politisk beslutning, om de nulevende ofre 
for overgrebene skal have en undskyldning. 

Kun en ud af tre  
får efterværn
Hovedparten af anbragte unge får 
ikke efterværn af videre omfang. Kun 
11 pct. har efterværn, frem til de fylder 
23 år. Det viser en undersøgelse, som 
Bikubenfonden står bag. Længden af 
efterværn har ellers en målbar positiv 
betydning for, om udsatte unge starter 
på en ungdomsuddannelse, og for de
res indkomst. Undersøgelsen er lavet 
på baggrund af registerdata fra knap 
50.000 anbragte unge i alderen 18 til 23 
i perioden 2010 til 2020. Socialpædagogerne er i samarbejde med Bikuben
fonden og en række andre organisationer gået sammen i Policy Lab, der 
arbejder på at forbedre anbragte unges overgang til voksenlivet, bl.a. 
ved at gøre efterværn til en rettighed.  

indtryk
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en 
hummer 
kan 
ikke 
dø

noveller om social- 
og specialpædagogisk arbejde

 GLENN BECH

CECILIE LIND

LOTTE KIRKEBY
LOUISE JUHL DALSGAARD
MAJA ELVERKILDE

PEDER FREDERIK JENSEN

STINE ASKOV
TOMAS LAGERMAND LUNDME

ZAKIYA AJMI

Klaus Petersen · Mette Seidelin · Sarah Smed
Poul Duedahl · Annemarie Borregaard

Historisk 
udredning 
vedrørende 
børn, unge og 
voksne anbragt 
i særforsorgens 
institutioner 
1933-1980

Offentligt
SOU Alm.del - Bilag 181

Social- og Ældreudvalget 2021-22

Specialpædagogiske  
eftertanker

Podcast om faglighed og menneske
lighed i det pædagogiske arbejde for 

voksne med udviklingshæmning. 

Udgivet af Sødisbakke  
podcastgruppe
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Find ledige jobs som 
pædagog på midtjob.dk. 

Jeg arbejder med mennesker, som har det svært
her i livet og hjælper, støtter og guider dem i 
deres hverdag. 

De borgere, vi har her, er særlig sårbare og har 
oplevet en masse ting i deres liv. Det handler 
om at hjælpe dem til det bedst mulige liv. Min 
primære opgave er at sørge for en tryg ramme 
i hverdagen. Deres behov spænder rigtig vidt 
lige fra hjælp til at komme i bad, få tøj på, en tur i 
Brugsen eller ekstra støtte for at få en borger til 
fysioterapi. 

De her mennesker har jo så vidt forskellige 
forudsætninger. Så vidt forskellige liv. Mit job giver 
mening, der hvor jeg kan gå hjem glad – ved tanken 
om, at jeg har gjort dagen bare en lille smule bedre 
for vores borgere.

Kommunikation 
og livskvalitet. 
Det er mit job

Lukas Asbjørn Møller 
Pædagog, Specialområde Hjerneskade
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Negativ social kontrol  
over for børn og unge kan 
opdages og forebygges,  
hvis man som socialpædagog 
får mere viden om emnet  
og lægger berørings- 
angsten på hylden. Det  
mener socialpædagogisk 
konsulent i Gladsaxe 
Kommune Hiba Faisal

TEKST 

MALENE 

DREYER

  

FOTO 

KASPER 

LØFTGAARD

I kontrollens 
skygge

UMIDDELBART ligner danske børn og unges liv 
hinanden – en hverdag med skolegang, venner 
og fritidsinteresser. Men under overfladen le-

ver en del børn i Danmark i realiteten parallelle liv på 
helt andre vilkår end deres kammerater. 

Det er børn, som allerede i børnehaven har lært, at 
de ikke må holde børn af det andet køn i hånden, eller 
som ikke må være med til at pile rundt i badebassi-
net en sommerdag på legepladsen. Det er skolebørn, 
som ikke må deltage i svømmeundervisning og sek-
sualundervisning, piger, som forbydes at gå til fod-
bold, drenge, som bliver pålagt at holde øje med deres 
søstre – og unge mennesker, som ikke er fri til at be-
stemme over deres egen krop, deres seksualitet, deres 
venner, bopæl, uddannelse og fremtid. 

Disse børn og unge er underlagt negativ social kon-
trol fra omgivelserne, hvilket begrænser deres ud-
foldelsesmuligheder og strider mod de rettigheder, 
som alle børn og unge i Danmark har, fortæller Hiba 
Faisal, der arbejder som socialpædagogisk konsulent i 
Gladsaxe Kommune.

– Jeg har oplevet piger, der lever regulære dobbelt-
liv, hvor de er én person i hjemmet, fx den stille dy-
dige pige med tørklæde – og en helt anden person 
uden for hjemmet, hvor tørklædet ryger, og hun gi-
ver den gas i et dansk teenageliv.

Skjult problem
Negativ social 
kontrol er ofte 
en underliggen
de problematik 
i sociale sager, 
Men den social
pædagogiske 
værktøjskasse 
rummer de 
redskaber, der 
er brug for til at 
gå i dialog om 
emnet. 
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Hun har hele sit voksne liv arbejdet med at oplyse 
om og forebygge negativ social kontrol og tog sidste 
år en uddannelse i risikovurderingsmetoder i sager 
med negativ social kontrol.

Socialpædagoger kan spotte signalerne
Konsekvenserne af negativ social kontrol omfatter 
alt fra børn, der mistrives, får psykiske problemer og 
føler sig ekskluderet fra kammeraternes fællesskab,  
til unge, der sendes på såkaldte genopdragelsesrejser, 
og piger, der bliver omskåret. I værste fald æresdrab.

Men trods de alvorlige konsekvenser foregår me-
get negativ social kontrol stadig i skyggen af, hvad det 
danske samfund fanger og reagerer på. Og det bør der 
laves om på, lyder det fra Hiba Faisal, som mener, at 
socialpædagoger kan spille en vigtig rolle i at fange og 
forebygge negativ social kontrol, hvis kendskabet bli-
ver større, og berøringsangsten mindre. 

– Som fagpersoner kan vi være med til at spotte, 
hvis der er negativ social kontrol på spil. Vi kan fange 
de signaler, der kommer til udtryk – og vi kan som 
fagpersoner gå i dialog med familierne, siger hun.

Tvivl og berøringsangst
Ifølge Hiba Faisal er udfordringen dog, at der både 
mangler viden og er en vis berøringsangst blandt fag-
professionelle som fx socialpædagoger, som ofte er 
usikre på, hvad der i familier med en anden kulturbag-
grund kan forklares med opdragelse, og hvad der er 
social kontrol. 

Derfor er det vigtigt, at man tør reagere på sin pro-
fessionelle tvivl ved at række ud til de børn og unge, 
der er ramt, lyder budskabet fra Hiba Faisal:

– Selvfølgelig skal vi bevare respekten for folks 
grænser. Men ikke når det hæmmer og begrænser bar-
nets udvikling, siger hun. 

I Gladsaxe Kommune er Hiba Faisal initiativkvin-
den bag det ressourcenetværk, som kommunen etab-
lerede i 2021 for at styrke indsatsen omkring negativ 
social kontrol. Netværket trækker på fagligheder på 
tværs af familieafdelingen med bl.a. sundhedsplejer-
sker, jobcenter, SSP- og skolekonsulenter, socialrådgi-
vere og socialpædagoger. 

I tværfagligt regi laver de en beredskabsplan for 
hele kommunen vedrørende sager om negativ social 
kontrol, der beskriver, hvad man gør, og hvordan der 
skal reageres i situationen.

Men da en sag sjældent visiteres til familieafde-
lingen med emnet negativ social kontrol, men oftest 

Faisal en vigtig rolle. For skal man som myndigheds-
person gøre sig håb om at blive lyttet til på så privat 
og værdibaseret en bane som børneopdragelse, er det 
afgørende at udvise respekt.

– Man skal have sin egen person med, ellers bliver 
man rigid og myndighedsagtig. Jeg koncentrerer mig 
meget om relationen, stiller de reflekterede spørgsmål 
– og giver familien den tid, de skal bruge på at udvikle 
sig. Det tager tid at implementere ny udvikling, og det 
kræver, at borgeren er tryg i rummet og i det samspil, 
vi har, siger hun. 

Konkret handler det om at gøre forældrene trygge. 
Det gør man fx ved at sætte dem nøje ind i, hvad der 
skal foregå på en lejrskole. Hvordan de kommer til at 
sove, og hvem der er med – eller ved fx at forklare, 
hvad der bliver serveret til en fødselsdag.

– Gå i dialog med forældrene. Spørg dem, hvad det 
er, de frygter ved, at deres datter fx skal gå til fodbold. 
Få dem til at sætte ord på deres idealer og livssyn, si-
ger Hiba Faisal, som alvoren til trods er optimist på 
ungdommens vegne. For det er de unge, der kommer 
til at tage kampen selv. 

– Vi har en ung generation, som er meget bedre 
klædt på. De vil finde sig i mindre, bl.a. fordi der er 
bevågenhed om problematikken og fokus på egne ret-
tigheder samt retten til at sige fra. Jeg ser unge, som 
tør stille sig frem. Og som tør snakke åbent om afvi-
gende seksualitet og om, hvordan det er at vokse op 
i to kulturer på en ikke-stigmatiserende måde. Disse 
unge tager en byrde fra de andre. 

Værd at vide om negativ social kontrol

Negativ social kontrol er, når den enkelte underlægges så stærk en begræns
ning af sine handlemuligheder og selvbestemmelse, at det bliver et brud på 
rettigheder, fører til mistrivsel og bliver en hindring for at deltage i samfundet 
som aktiv og fuldgyldig borger.  

Typiske tegn på, at en person har været udsat for social kontrol eller æres
relaterede konflikter (børn såvel som voksne), er: 
• mistrivsel, koncentrationsbesvær og stress
• psykiske problemer og tegn på fysisk vold
• at man fører et dobbeltliv (særligt for unge)
• at der er et tydeligt alders og kønshierarki i familien
•  at man isolerer sig fra fællesskaber (i skolen, på uddannelsen eller på  

arbejdet) og udelukkende er sammen med andre familiemedlemmer.

Tal om det
– Jeg har aldrig mødt en forælder, 
som ikke gerne ville tale om deres 
børn, og hvad der ligger til grund 
for deres opdragelse. Så man skal 
tage snakken, siger Hiba Faisal. 

1  Gode argumenter  
– hav barnet i fokus 
Mød forældrene med 
gode argumenter som fx, 
at det er sundt for børns 
helbred at bevæge sig, og 
at det er vigtigt for deres 
børns trivsel at være med i 
fælles skabet.

2  Kend de internationale  
konventioner 
Som barn og ung har man ret
tigheder i Danmark. Bliver man 
forhindret i at have et almindeligt 
ungdomsliv, kan der være tale om 
et brud på FN’s Børnekonvention og 
de rettigheder, børn og unge har i 
Danmark. Det gælder bl.a. begræns
ninger i valg af fritidsaktiviteter, ud
dannelse, seksualitet og bopæl.

3  Hent viden 
Få kendskab til lovgivning på 
området og de metoder, som 
bliver brugt i afklaring af sager 
om negativ social kontrol. Læs 
mere hos RED Center mod 
æresrelaterede konflikter på 
redcenter.dk.

Hibas 3 gode råd

dukker op under andre problemstillinger som fx et 
barn med skolevægring eller en mor, der står uden ud-
dannelse eller netværk, så gælder det om at kende til 
signalerne på, at der er negativ social kontrol på spil, 
forklarer Hiba Faisal.

– Når man som socialpædagog kommer i hjemmet, 
kan man fx se på familiedynamikkerne: Hvor meget 
har mor at sige i hierarkiet? Er mor den, der bliver 
grint af eller respekteret? Det er sådan nogle ting, jeg 
lægger mærke til, men som kan være svære at tale om 
direkte.

Kræver stor respekt
Som socialpædagog gælder det om at bruge sin fag-
lighed til at opbygge tillid, så man kan møde borgerne 
med nysgerrighed – og bidrage til, at de selv reflekte-
rer over deres handlinger. Her spiller etik ifølge Hiba 
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DA HIBA FAISAL VAR UNG, blev hun gift i et 
arrangeret ægteskab med en mand, hun havde 
kendt i 14 dage. Manden var, som Hiba selv, 

irakisk kurder og havde boet i Danmark et par år. På 
det tidspunkt var Hiba Faisal netop begyndt på uni-
versitetet, men hun kunne mærke, at hun havde brug 
for at komme væk fra de konfliktfyldte omgivelser. 

– Jeg følte mig meget kvalt af det, der foregik der-
nede. Der var borgerkrig og mange sanktioner, og jeg 
følte mig begrænset. Jeg skulle hele tiden tage hensyn 
til andre. Det lå fjernt for mig at blive gift, og jeg var 
lige startet på jurastudiet, men da chancen bød sig, 
tænkte jeg alligevel ’måske er det det, jeg skal’, fortæl-
ler den 49-årige socialpædagog.

Det unge par havde to uger til at lære hinanden at 
kende før brylluppet. Hiba Faisal greb den første og 
bedste brudekjole i den lokale butik, og efter en kort 
ceremoni hjemme i haven drog parret til Syrien, hvor 
hun blev indkvarteret i en lejlighed i Damaskus, mens 
han vendte retur til Danmark.

Efter at have ventet seks måneder på familiesam-
menføring landede Hiba Faisal i Danmark – et frem-

En sen 
identitets 
krise
Hiba Faisal har selv oplevet forventninger og 
krav fra familie og bekendte i hjemlandet Irak til,  
hvordan hun og hendes familie i Danmark skulle 
leve. Et pres, som hun har lært at balancere  
– bl.a. i kraft af sin pædagoguddannelse

stod i en helt ny kultur, som jeg skulle navigere i uden 
noget sprog, samtidig med at jeg skulle tage hensyn til 
familien i hjemlandet.

Blev vores livsprojekt
I dag har Hiba Faisal og hendes mand tre børn, der er 
født og opvokset i Danmark. Og selvom der har været 
krav og forventninger fra familien i Irak om fx, hvordan 
opdragelsen skal foregå, har hun haft fuld opbakning 
fra sin mand. 

– Uden min mand havde jeg ikke kunnet gøre det. 
Han sagde fra starten: Du tager en uddannelse, jeg ar-
bejder. Det blev vores begges livsprojekt. Han har mod-
taget opkald og bemærkninger og også skånet mig for 
nogle af dem. Vi har sammen valgt at være her, og vi 
stoler på hinanden. Mine børn skal have friheden til at 
leve det liv, de gerne vil – og selv er jeg blevet meget 
bedre til at sige tak, men nej tak. 

Selvom den unge jurastuderende aldrig havde fore-
stillet sig at blive socialpædagog, viste netop den uddan-
nelse sig at få stor betydning både fagligt og personligt. 

– Pædagoguddannelsen er den bedste uddannelse, 
jeg har taget. Den har givet mig meget mere end blot 
det faglige. Jeg har udviklet mig så meget personligt  
– som kvinde og som mor, siger Hiba Faisal.

Uddannelsen har nemlig også givet Hiba Faisal ind-
sigt i de kulturelle, sproglige og pædagogiske udfordrin-
ger, der opstår, når man har en anden kulturbaggrund 
i en dansk kontekst, og hvad det betyder for børnenes 
opvækst. Hendes egne børn var små, mens hun læste til 
pædagog, og hun har så at sige haft ekstra praktik i form 
af egne børn, i takt med at hun fik et teoretisk grundlag.

– Det har givet mig indsigt i, hvad der sker, hvis børn 
ikke er med til fødselsdage eller udflugter med børne-
haven. Jeg lærte også, da jeg krævede, at børnene talte 
kurdisk til mig, og de så bare ikke sagde et ord – at hvis 
jeg gerne vil vide, hvad de har lavet i børnehaven og 
have en tæt relation til mine børn, så må jeg gå på kom-
promis med sproget.

Samme indsigt har fået hende til at gribe telefonen 
til sine børns klassekammeraters forældre, hvis de ikke 
dukkede op til klassearrangementer.

– Så fortalte jeg dem, at de er inviteret, og at et 
klasse arrangement faktisk er lige så vigtigt som skole-
timerne, fordi børnene så kan være med i det sociale. 
Og så har jeg mindet dem om, at de også selv har en 
interesse i at møde forældrene til de børn, deres barn 
skal vokse op med. De telefonsamtaler betød, at de alle 
sammen kom. 

Hiba Faisal

•  Socialpædagogisk konsulent i Gladsaxe 
Kommune

•  Faglig frontløber for Socialpædagogerne

•  Uddannet i ledelse af kriminalitetsforebyg
gende forældregrupper – Mind The Parent

•  Certificeret i Patriark – en risiko vurderings
metode i sager med negativ social kontrol

•  Diplommodul i pæda gogfaglighed og  
læreprocesser, Greve Kommune

•  Tidligere medlem af Dialogkorpset – en del 
af Styrelsen for Inter national Rekruttering 
og Integrations indsats mod negativ social 
kontrol og æres relaterede konflikter

• Uddannet pædagog, 2009

sige: ’Skal du virkelig bruge tre et halvt år på at lære at 
skifte ble?!’ Det sad i mig, fortæller hun.

Mærkede forventningspresset
Selvom Hiba Faisal bosatte sig i Danmark, mærkede 
hun stadig båndet til hjemlandet, hvor særligt sviger-
familien havde forventninger til, at det unge par hur-
tigst muligt skulle stifte familie. Det var hendes før-
ste møde med det, hun kalder transnational negativ 
social kontrol.

– Hvornår får I børn? Kan I overhovedet få børn? 
lød spørgsmålene. I dag tænker jeg: Hvorfor hørte jeg 
på, hvad andre ville have mig til? siger hun og tilføjer, 
at hun, på trods af at hun havde et meget begrænset 
netværk til den gamle verden, mærkede forventnings-
presset. 

– Der kom telefonopkald fra hjemlandet, som kunne 
ødelægge min dag totalt og skabe konflikter mellem 
mig og min mand, fortæller Hiba Faisal. 

Der blev også sat spørgsmålstegn ved, om al den 
uddannelse nu ville føre til noget godt. 

– Jeg måtte lukke af for det, der kom fra mit hjem-
land. Jeg gennemgik en sen identitetskrise, fordi jeg 

TEKST 

MALENE 

DREYER

  

FOTO 

KASPER 

LØFTGAARD

Forventningspres
– Der kom  
telefonopkald  
fra hjemlandet, 
som kunne øde
lægge min dag 
totalt, fortæller 
Hiba Faisal. 

med land, hvor hun ingen kendte ud over sin nye 
mand og hans moster og onkel. Hun gik straks i gang 
med sprogskolen og lærte at tale dansk på rekordtid 
– så VUC og derefter pædagoguddannelsen, inspire-
ret af en veninde fra sprogskolen, der havde opfordret 
hende til at give pædagogstudiet en chance.

– Der var langt fra jura til pædagog. Jeg kunne høre 
min mors stemme for mig og alle dem omkring mig 
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 Charlotte

Jeg er fagprofessionel – men jeg er også menneske. Og Åben 
Dialog har hjulpet mig til at stille mig meget mere åben, nysger
rig og ærlig i samarbejdet med borgeren. Det er en tilgang, der 
tager udgangspunkt i, at man har respekt for den anden. 

 Charlotte

Åben Dialog tager jo udgangs
punkt i, at man har respekt 
for den anden. Vi er godt med 
på, at vi ikke er ligestillet i de 
livssituationer, vi er i. Men vi 
er lige meget værd – og vores 
stemme er lige meget værd. 

 Bjørk

Jeg var vant til at føle mig overhørt. Og så sidder vi lige pludselig der, og der 
er helt stille – og jeg har lov til at sige lige det, jeg har lyst til. Min familie sad 
og lyttede og tog bare det ind, jeg kom med. Det var faktisk en rar oplevelse 
at inddrage mit netværk i, hvad der foregik i mit hoved og i min krop. 

 Charlotte

Vi har lidt en tendens som fagpersoner til at teo
retisere på det, vi lytter til. Men det kan man ikke 
bruge til noget i Åben Dialog, for der skal man 
turde sige, jeg er ikke ekspert. Det er ikke mit liv.

 Bjørk

Min familie er langt mere involveret i mit liv og  
min behandling nu. Det har gjort det lettere  
for mig at være åben og sætte ord på det,  
der er svært i mit liv, og det, der går mig på.

 Charlotte

Åben Dialog er lidt en dannelsesproces, hvor 
man får fat i sin grundkerne af ligeværd. Og 
når du møder mennesker ligeværdigt, kom
mer du altså længere i din faglighed og i de 
mål, borgeren har sat for sig selv. 

 Bjørk

Hvis man har mange års erfaring med 
andre metoder, så kan man godt få lidt 
berøringsangst, når man prøver Åben 
Dialog. Men der er ikke noget farligt i det. 
Det er faktisk en måde, hvor vi alle bliver 
hørt på en helt anden måde, end når man 
holder et møde med en dagsorden.

 Charlotte

Hvis jeg skal få nogen til at ville noget med mig, 
så skal jeg jo også kunne stille mig i en position, 
hvor det giver mening at være sammen med 
mig. Og det får jeg rigtig god hjælp til med Åben 
Dialog ved at være åben, nysgerrig og undrende. 

Bjørk Egelund Schmidt, beboer på det social
psykiatriske botilbud Kragelund, hvor hun har haft stor 
glæde af metoden Åben Dialog, hvor der er fokus på 
dialog mellem borgeren og borgerens netværk

Charlotte Taarsted Soelberg Lund, 
socialpædagog på det socialpsykiatriske botilbud 
Kragelund ved Aarhus. Uddannet i tilgangen Åben 
Dialog, som de benytter på botilbuddet

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

 Bjørk

Før jeg flyttede ind på Kragelund, var jeg meget inde
lukket og snakkede ikke rigtig med nogen om, hvor
dan jeg havde det. Heller ikke i mit netværk. 

 Bjørk

I Åben Dialog bliver man talt meget med 
– og ikke så meget til. Det er en af de ting, 
der adskiller sig rigtig meget fra det, jeg har 
mødt tidligere. I behandlingspsykiatrien 
kommer der en læge og siger, at nu skal du 
bare gå denne her vej, fordi det har jeg be
stemt, og fordi det ved jeg er bedst for dig.

TEKST TINA LØVBOM PETERSEN  FOTO TOR BIRK TRADS

  Åben Dialog giver  
os bedre samtaler

Som socialpædagog bruger Charlotte Åben Dialog  
til at blive bedre til at lytte uden at fortolke. Og Bjørk 
føler, at hun bliver talt med – i stedet for talt til

Vil du vide mere  
om Åben Dialog og Charlottes og  
Bjørks erfaringer med metoden?  

Så lyt til Socialpædagogernes podcast  
om Åben Dialog.  

Du finder den på sl.dk/podcast
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en ny spørgeskemaundersøgelse, 
som Socialpædagogerne har fore-
taget blandt medlemmerne, svarer 
ca. 3.000 medlemmer på, hvordan 
de oplever overgangen fra stu-
die til fast job hos nyuddannede 
socialpædagoger.

I undersøgelsen svarer hver an-
den, som er uddannet på den so-
cial- og specialpædagogiske ret-
ning, at de efter endt uddannelse 
blev overrasket over det ansvar og 
arbejdspres, de mødte i praksis.

Mere end syv ud af ti oplever 
ikke, at pædagoguddannelsen har 
rustet dem tilstrækkeligt til arbej-
det med udadreagerende borgere. 
Og mindre end én ud af ti oplever 

at have haft nyuddannede kolle-
ger, der var rustet til jobbet.

Den svære overgang
Undersøgelsen viser altså, at rig-
tig mange nyudklækkede social-
pædagoger i deres første job 
oplever, at opgaver som fx medi-
cinhåndtering, pårørendesam-
arbejde, handle plans møder, 
magt anvendelser og mængden 

af rutiner rammer dem som et 
praksischok.

– Praksischok oplever man ty-
pisk i overgangen fra uddannelse 
til arbejde, og praksischok er ad-
skilt fra almindelig udbrændt-
hed, stress eller andre former for 
overbelast ning, man møder i sit ar-
bejde, siger Steen Baagøe Nielsen, 
der er ph.d. og forsker i pæda-
gogik ved Roskilde Universitet.

–MINE KOLLEGER 
og jeg har over-
faldsalarmer. Jeg 

kan fx risikere at skulle holde en 
borger fast mod vedkommendes 
vilje. Der tænker man som nyud-
dannet, kan det virkelig være rig-
tigt? Det har chokeret mig. 

Sådan fortæller Johanne Mark 
Kristensen om de arbejdsvilkår, 
der i den grad kom bag på hende, 
da hun for fire år siden tog hul 
på sit første job som nyuddannet 
socialpædagog på et bosted for 
voksne med udviklingshæmning i 
Thisted.

Samme følelse stod Simona 
Dunker med, da hun som nyud-

Nyuddannede 
får et chok i 
det første job
Mødet med arbejdslivet kan for nyuddannede socialpæda
goger føre til følelsen af utilstrækkelighed, modløshed og 
i værste fald en flugt fra faget. En ny undersøgelse blandt 
Socialpædagogernes medlemmer viser, at praksischok blandt 
nyudklækkede socialpædagoger er et velkendt fænomen

N Y  U N D E R S Ø G E L S E
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dannet socialpædagog i 2015 fik sit 
første job på et bofællesskab for 
mennesker med udviklingshæm-
ning i Aarhus:

– Magtanvendelser, medicin-
håndtering, pleje, vold og trus-
ler. Alt det har jeg jo ikke lært om 
på studiet. Det kom jeg i berø-
ring med på mit studiejob i stedet. 
Derfor kunne jeg se, at der ikke 
var sammenhæng mellem teori og 
praksis, siger hun. 

Et udbredt fænomen
De to socialpædagoger står langt-
fra alene med at have oplevet, at 
virkelighedens praksis overrasker, 
når man forlader skolebænken. I 

Sagen kort
Det første job efter studietiden kan 
virke overrumplende. En ny under
søgelse fra Socialpædagogerne 
viser, at nyuddannede socialpæ
dagoger ikke føler sig fagligt godt 
nok klædt på til praksis, fx når det 
gælder viden om magtanvendelse, 
pårørendesamarbejde, dokumenta
tion og udadreagerende adfærd.

Vi sætter i dette tema fokus på  
det praksischok, mange  
nyuddannede oplever.

tema
Praksischok

Sammenhæng
Som nyuddannet 
savnede Simona 
Dunker bedre 
sammenhæng 
mellem det, hun 
lærte på studiet  
– og den faglig
hed, hun skulle 
bruge i praksis.

Overrasket
En af de ting, der chokerede 
Johanne Mark Kristensen i 
hendes første job, var omfanget 
af udadreagerende adfærd og 
magtanvendelser.

Podcast til
nyuddannede  

Få tips til, hvordan du som nyuddannet 
håndterer det første møde med  

arbejds markedet i et podcastafsnit  
fra Socialpædagogerens a-kasse.  

Lyt med på sl.dk/jobogkarriere/ 
akassepodcast
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tema
Praksischok

forventet. Ikke mindst da hun kort 
inde i jobbet for første gang stif-
tede bekendtskab med udadreage-
rende adfærd og magtanvendelser. 

Oplevelsen af at risikere at blive 
slået på, mens man er på arbejde, 
gjorde indtryk. Hun følte sig ikke 
rustet til at skulle passe på borge-
ren, de andre borgere, sig selv og 
sine kolleger i konfliktfyldte situ-
ationer.

– Noget af det, der har chokeret 
mig mest, er at opleve, hvad ud-
adreagerende adfærd gør ved mine 
kolleger og ved de andre borgere. 
Hele den der brandslukning. I pe-
rioder har det simpelthen været 
forfærdeligt at være i for at sige 

det mildt, fortæller Johanne Mark 
Kristensen. 

Det var også som nyuddannet, 
at hun for første gang lærte vig-
tigheden af, hvordan man bruger 
sit kropssprog i kommunikationen 
med borgerne. En voldsforebyg-
gende tilgang som low arousal var 
også først noget, hun blev introdu-
ceret til efter uddannelsen. 

– Det har helt klart været et 
chok for mig, fordi vi på uddan-
nelsen ikke har en større intro-
duktion til det område. Selvfølge-
lig snakker vi om magt, men det 
er meget den strukturelle magt og 
det bevidsthedskontrollerende. Vi 
lærer ikke om den magt, hvor vi 

Han har bl.a. forsket i pæda-
gogers forventninger til arbejds-
markedet og den virkelighed, der 
møder dem, når de træder over 
dørtærsklen til deres første job. 

Ifølge Bent Baagøe Nielsen er 
praksischok en tilstand, der kan 
variere fra person til person alt af-
hængigt af, hvilken situation man 
står i. Men som regel indebærer 
praksischok, at man rammes af 
modløshed og oplevelsen af, at de 
udfordringer, man står over for, 
er langt større og af en helt anden 
art, end man havde forestillet sig.  

Virkeligheden overrumpler
Da Johanne Mark Kristensen blev 
fastansat i stillingen på bostedet 
i Thisted, blev hun som det før-
ste kontaktpædagog for en bor-
ger uden at være forberedt på, 
hvad opgaven egentlig indebar. 
På uddannelsen havde hun ikke 
fået kendskab til alt det ansvar, 
der hører med, og mange arbejds-
opgaver lå uden for de socialpæ-
dagogiske rammer. Ansvaret for 

økonomi, hjælpemidler, kontakten 
til pårørende og det tværfaglige 
samarbejde var overvældende. 

– Der var helt klart dage, hvor 
jeg gik hjem og tænkte ’hold da 
kæft’. Det var svært ikke at tage sit 
arbejde med hjem. Jeg tog mig selv 
i at blive typen, der lavede en hel 
masse lister over ting, jeg skulle 

1. Øg specialise
ringsretningen 

fra to et halvt til tre 
år. Uddannelsen skal 
være inddelt med seks 
semestre på speciali
seringsretningen og ét 
semester på grundfor
løbet.

2. Styrk kvalite
ten på specia

liseringsretningen. 
Studerende skal bl.a. 
sikres flere undervis
ningstimer, og der skal 
fastsættes vejledende 
pensumlister for at sikre 
relevant litteratur om 
målgrupperne.

3. Indfør en specia
liseringsgaranti. 

Alle studerende skal 
garanteres optag på 
den ønskede specialise
ringsretning på pæda
goguddannelsen. Dette 
skal sikre den enkeltes 
motivation og rekrut
tering til uddannelsen 
mere generelt.

4. Styrk sammen
hængen mellem 

undervisning og prak
tik. Der skal bl.a. sikres 
tættere samarbejde 
mellem praktikvejleder 
og uddannelsessted. Og 
fokus på arbejdet med 
fx social og specialpæ
dagogiske metoder skal 
styrkes.

5. Etablér seme
sterstruktur 

med fag. Dette skal 
give mulighed for faglig 
fordybelse og sikre fag
lig progression i uddan
nelsen.

Læs mere på sl.dk/styrkspecialiseringen

Praksischok kalder på styrket specialisering
Her er Socialpædagogernes fem forslag til en styrket socialpædagogisk specialisering på pædagoguddannelsen:

U D D A N N E L S E N

pludselig skal slæbe folk ned i  
deres lejligheder, lyder det fra  
Johanne Mark Kristensen.

Uddannelsen skal løftes 
I Socialpædagogernes medlems-
undersøgelse tegner der sig da 
også et tydeligt billede af, at 
socialpædagoger ikke mener, at 
der er sammenhæng mellem det, 
de studerende lærer på uddannel-
sen, og den virkelighed, de møder 

nå at gøre. Jeg fandt på alle mulige 
strategier for at kunne klare det. 

Magtanvendelser var nyt
Den største overraskelse for 
Johanne Mark Kristensen var 
at finde ud af, hvor meget mere 
rollen som socialpædagog inde-
holdt i forhold til, hvad hun havde 

Magt
– Jeg har ikke på 
studiet lært om 
den magt, hvor 
vi pludselig skal 
slæbe borgerne 
ned i deres lej
ligheder. Det har 
været et chok 
for mig, siger 
Johanne Mark 
Kristensen.

Viden
– På studiet 
lærte jeg før
stehjælp. Men 
det har jeg nu 
aldrig haft brug 
for i praksis. 
Derimod har 
jeg ofte haft 
brug for at vide 
noget mere om 
konflikthåndte
ring, fortæller 
Simona Dunker. 

Socialpædagogernes 
undersøgelse  
viser bl.a.:

•  Hver anden, som er uddannet 
på den social og specialpæ
dagogiske retning, svarer, at 
de efter endt uddannelse blev 
overrasket over det ansvar og 
arbejdspres, de mødte i praksis. 

•  Fire ud af ti, som er uddannet  
på den social og specialpæda
gogiske retning, svarer, at de 
var overraskede over indholdet 
i de opgaver, de kom ud til på 
arbejdspladserne.

•  Syv ud af ti svarer, at den  
socialpædagogiske speciali 
sering på pædagoguddan
nelsen ikke har klædt dem 
godt nok på til at håndtere 
udadreage rende adfærd.

•  Ni ud af ti mener, at flere  
undervisere med socialpæ
dagogisk praksiserfaring ville 
styrke frem tidige socialpæ
dagogers faglighed.

Læs mere på sl.dk/ 
styrkspecialiseringen
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tema
Praksischok

• Fremtidssikret løsninger.

• Individuelle totalløsninger efter 

    ønsker og behov.

• Praktisk i forhold til sol og regn.

• Egen produktion i høj kvalitet.

• Til over sandkasse, 

    legeplads, spiseplads.    legeplads, spiseplads.

• Servicepakke kan 

    aftales.

Kontakt os på 

49200829 – 23425866

info@orkansejldesign.dk

orkansejldesign.dk

Følg os på Facebook

Se omfattende 
løsninger på vores 
hjemmeside.

LA2 certificerings-uddannelse
Som certificeret LA2 instruktør bliver du: 
• Hjemmevant i metoden LA2 – både anvendelsen og teorierne bag
• I stand til både at undervise og rådgive i LA2
• Introduceret til centrale greb og overvejelser vedr. implementering
• En del af et netværk af certificerede LA2 instruktører med adgang til ekstra 

materiale og faglige netværksdage

Odense
Hold 11 starter uge 44 i 2022 

Målgruppe 
• Fagprofessionelle og ledere der 

samarbejder med mennesker med 
psykisk sårbarhed, ASF, ADHD, sociale 
problemstillinger.

• Mennesker med psykisk sårbarhed, ASF, 
ADHD, sociale problemstillinger.

Odense
Hold 12 starter uge 10 i 2023 

Målgruppe 
• Fagprofessionelle og 

ledere, der samarbejder 
med mennesker med 
udviklingshæmning.

Varighed
• 2 moduler af hver 5 dages varighed
• Individuel vejledning og eksamen efter hvert modul

Yderligere information samt 
mulighed for tilmelding findes 
på www.sopra.dk

LA2 – en metode til fremme af trivsel og nedbringelse af voldsomme episoder 
LA2 er udviklet til at inddrage borgerens perspektiv i samarbejdet med de fagprofessio-
nelle i forhold til at fremme trivsel i dagligdagen og forebygge voldsomme episoder. 
Først og fremmest er LA2 et samtale- og refleksionsredskab, som har fokus på at forstå 
borgerens indefra perspektiv sammen med borgerne dvs. hvordan borgeren oplever 
egen trivsel, ressourcer, netværk, mestringsstrategier og belastninger. Dernæst er LA2 
en metode til at støtte de fagprofessionelle i at beskrive deres fælles faglige tilgang i 
forhold til borgerne – på baggrund af borgernes indefra perspektiv. LA2 er inspireret af 
den oprindelige Low Arousal tilgang og af recovery tilgangen. 

i praksis. Fire ud af ti mener ikke, 
at nyuddannede har god nok ind-
sigt i den målgruppe, de arbejder 
med. 

Det billede genkender Tim 
Nøraa, der er socialpædagog og 
TR på et beskæftigelsestilbud i 
Gentofte. Her oplevede han selv 
praksischok, da han som nyuddan-
net opdagede, at der ikke var sam-
menhæng mellem hans teoretiske 
tilgang fra studiet og den psykiske 
arbejdsbyrde, der lå i rollen som 
socialpædagog. 

– Det største chok er overvæg-
ten af, hvor følelsesmæssigt be-
lastet man kan blive af at være 
pædagog. Man bliver udtømt af 
de psykiske krav. Jeg nåede lige at 
være på arbejde i en måned, hvor 
jeg var helt nyforelsket. Og så var 
jeg helt tømt for ressourcer bagef-
ter, fortæller han.

Også Simona Dunker har erfa-
ret, at det, hun lærte på studiet, 
ikke nødvendigvis var det, hun 
havde brug for i praksis:

– På pædagoguddannelsen var 
det første, vi fik inden praktik, et 
førstehjælpskursus. Men jeg må 
ærligt talt sige, at selvom jeg ar-
bejder med ældre borgere, hvor 
førstehjælp kan være gavnligt, så 
har jeg aldrig oplevet at skulle give 
førstehjælp. Men konflikthåndte-
ring har jeg derimod ofte skullet 
bruge, siger hun.

Kender ikke målgruppen
Tim Nøraa mener, at det ville 
være oplagt at indføre moduler, 
hvor man giver de studerende 
et bedre kendskab til målgrup-
per som mennesker med autisme 
– eller med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser. 

– Man bliver bare ikke rustet 
godt nok til den enkelte mål-
gruppe. Diversiteten ind i specia-

liseringen er så bred, at en egent-
lig specialisering ikke er til stede. 
Det kunne være fedt, hvis man i 
stedet for at blive undervist af te-
oretikere fik undervisning af prak-
tikere, som har en reel forbindelse 
til arbejdsmarkedet, siger han.

I det hele taget bør den hver-
dag, man møder i praksis, være en 
større del af uddannelsen, siger 
Tim Nøraa. 

– Noget af det, vi lærer på ud-
dannelsen, er så akademisk, at det 
ligger meget langt fra praksis. 

de studerende ikke have et 
godt indblik i det socialpæ-
dagogiske arbejdsliv og sam-
menhængen mellem teori og 
praksis?

Ifølge Tim Nøraa er svaret 
både-og. For ofte er det op til 
det enkelte praktiksted og den 
enkelte studerende at få den 
nødvendige erfaring, siger han. 

– I min praktik var der fx 
ikke rigtig tid til at kunne få 
en forståelse af, hvad praksis 
egentlig indebar. Der bliver 
stadig taget særlige hensyn 
til én, når man er i praktik. 
Og forventningerne er ikke 
de samme – det kan jeg også 
selv se med de studerende, 
jeg møder i mit job nu. Man 
tager sig selv i at forvente 
mindre af dem, for de er jo 
bare studerende.

Hverdagen chokerer
Steen Baagøe Nielsen peger 
på, at socialpædagoger burde 
være rustet til arbejdsli-
vet gennem deres praktik-
ker. Men i praksis kommer 
mange nyuddannede social-
pædagoger ud til en helt ny 
virkelighed, hvor mødet med 
en 37-timers arbejdsuge og 

balancen mellem job og fami-
lie spiller en lige så stor rolle 
som afstanden mellem teori 
og praksis.  

– Det er de samlede betin-
gelser, man skal arbejde un-
der, der kan opleves som et 
praksischok. Det er ikke bare 
et sammenstød mellem teori 
og praksis, som det ofte om-
tales. Nu skal man vænne sig 
til, hvad lønarbejde i reali-
teten er for en størrelse, og 
håndtere de mange opgaver, 
der faktisk er, på de ofte pres-
sede betingelser, der findes 
på institutionerne, siger han.

For at imødekomme netop 
dette problem og forebygge 
praksischok har man på Tim 
Nøraas arbejdsplads introdu-
ceret et indslusningsforløb 
for nye medarbejdere.

– Nye medarbejdere kan gå 
til deres TR, hvis de er i tvivl 
om deres rolle i organisatio-
nen. Der er også introkurser 
til de nye, hvor de kommer 
rundt på hele arbejdspladsen 
og hører om hverdagen. Og 
de bliver introduceret til at 
skulle udnytte kompetencer 
på tværs. Der er altid hjælp at 
hente, siger han. 

I undersøgelsen svarer ni ud af 
ti da også, at de mener, at flere un-
dervisere med socialpædagogisk 
praksiserfaring ville styrke fremti-
dige socialpædagogers faglighed. 

Praktikanterne skånes
Selvom undersøgelsen og beret-
ninger fra socialpædagoger vid-
ner om, at praksischok er en del 
af virkeligheden for mange, kan 
det måske undre nogen, fordi 
man som pædagogstuderende jo 
har flere praktikforløb. Så burde 

Praksiserfaring
Ifølge social
pædagog 
Tim Nøraa er 
meget stof på 
pædagog studiet 
så akademisk, at 
det ligger meget 
langt fra praksis. 
En løsning kunne 
være at bruge 
flere undervisere 
med socialpæda
gogisk praksis
erfaring. 

Følelser
– Det største 
chok er over
vægten af, hvor 
følelsesmæssigt 
belastet man kan 
blive af at være 
pædagog. Man 
bliver udtømt af 
de psykiske krav, 
siger Tim Nøraa. 
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3. Hvis du er  
kollega: 

En nyuddannet kan 
ikke løfte den samme 
arbejdsbyrde og ansvar 
som dig. Så du kan 
hjælpe med at skabe en 
dialog omkring, hvor
dan man gør tingene på jeres arbejdsplads – og hvorfor. 
Mød din nye kollega med åbenhed. Ønsker du at gå for
rest for at forhindre, at en ny kollega føler sig overset 
og overbebyrdet, kan du melde dig til at være ansvarlig 
for, at der bliver skabt nogle gode kollegiale relationer. 
Den gode kollegarelation er nemlig især vigtig i situati
oner, hvor man er presset, og hvor tiden er knap. 

1. Hvis du er nyuddannet:
Forsøg først at sikre dig, at de vilkår, 

du bliver ansat under, er rimelige. Det er okay 
at forvente en vis omsorg 
og medinddragelse på din 
arbejdsplads. Vær opmærk
som på, om der er en lydhør 
ledelse, gode kolleger, og om 
der tages hensyn til, at du er 
nyuddannet. Bed evt. om en 
overgangsperiode, der sikrer 
dig tid til at kigge dig om
kring, falde til på arbejdsplad
sen – og stille alle de dårlige 
spørgsmål. 

tema
Praksischok

Socialpædagog Mathias Møller 
Nielsen er en af dem, der mær-
kede frygten for praksischok, 
da han som nyuddannet skulle 
finde et job. Så da han første gang 
hørte om en nyoprettet uddan-
nelsesstilling i Landsbyen Sølund 
i Skanderborg Kommune, vidste 
han, at det var noget for ham. 

Med denne type stilling ville 
han blive taget imod med under-
visning, mentorstøtte, supervi-
sion og en række andre tiltag, 
der sikrer, at nye socialpædago-
ger lander i arbejdslivet på begge 
ben.  

– Da jeg stod over for at skulle 
søge arbejde, kunne jeg godt 
mærke, at det virkede angstpro-
vokerende at skulle ud og lande i 
jobbet som socialpædagog. Men 
det gav mig en følelse af tryghed, 
at man kunne få en stilling og 

blive taget imod af en mentor og 
med undervisning, siger han. 

Fokus på fagligheden
Mathias Møller Nielsen er fastan-
sat hos Landsbyen Sølund. Men 
sideløbende med sin rolle som 
socialpædagog modtager han 
undervisning en til tre dage om 
ugen i fag som sanseintegration, 
low arousal og neuropædagogik. 

Formålet med den model er, at 
han som nyuddannet fra start får 
et bedre indblik i, hvilken type bor-
gere man som socialpædagog står 
over for på den konkrete arbejds-
plads, og hvordan man bedst kan 
møde borgerne i deres behov. 

– Undervisningen er fuldstæn-
dig målrettet målgruppen. Noget 
er meget teoretisk, mens andre 
ting har mere fokus på, hvordan vi 
skal anvende det i praksis. Vi har 

fx haft musikundervisning og har 
lært, hvordan vi kan tage det med 
ned i huset og bruge det, siger  
Mathias Møller Nielsen. 

Et udfordret specialområde
Idéen til uddannelsesstillingerne 
er bygget ud fra bitre erfaringer. 
Mange nye socialpædagoger ople-
ver praksischok og vender i døren, 
fordi de mangler en introduktion 
til målgruppen og til den verden, 
man træder ind i. 

Det fortæller Gert Landergren 
Due, kredsformand for Socialpæ-
dagogerne Østjylland.

– Det er naturligvis et problem 
for den enkelte medarbejder at få 
et praksischok. Men det er også et 
problem for det enkelte botilbud, 
fordi de skal igennem en ny rekrut-
teringsproces, hvilket tager tid og 
slider på medarbejderne. Endelig 

DET SKER ALT FOR OFTE. 
Nyudklækkede socialpæda-
goger får deres første job og 

tager hul på arbejdslivet. Men ef-
ter få måneder rammer hverdagens 
praksis med oplevelser, som man 
som nyuddannet ikke er rustet til 
at håndtere – og pludselig rammes 
man af følelsen af utilstrækkelighed. 

Her er det 
legitimt at 
være ny og 
nysgerrig
Der er brug for en blidere start for 
nyuddannede socialpædagoger. 
Det har fået en række østjyske 
arbejdspladser til at udvikle særlige 
uddannelsesstillinger, hvor man 
som ny i faget får grundigt indblik i 
metode, praksis og målgruppe, inden 
hverdagen for alvor begynder

U D D A N N E L S E S S T I L L I N G

TEKST 

SARA 

MARIE 

DYNESEN

  

FOTO 

SØREN 

KJELDGAARD

Sådan undgår du praksischok
Som nyuddannet socialpædagog kan mødet 
med arbejdslivet være overvældende. Men hvad 
kan man selv gøre for at undgå praksischok?  
I denne guide har vi samlet gode råd til dig, som 
er hhv. nyuddannet, leder eller kollega.

G U I D E

Overgang
For Mathias  
Møller Nielsen  
sikrer en ny type  
uddannelses
stilling, at han 
som nyuddan 
net lander i 
arbejds livet  
på begge ben. 

KILDE: STEEN BAAGØE NIELSEN, PH.D. OG FORSKER I PÆDAGOGIK VED ROSKILDE UNIVERSITET

TEKST SARA MARIE DYNESEN

2. Hvis du er leder:
Nyuddannede kan opleve 

praksischok, hvis de bliver tænkt 
ind i vagtplanen uden en ordent
lig indkøring. 
Tænk over, hvordan du som leder 
og kollegerne kan tage imod en 
ny kollega. Italesæt eksisterende 
udfordringer på en måde, der 
gør det overskueligt og åbner 
muligheder for den nye. Du kan 
medvirke til en god kollegial dia
log om, hvilke kompetencer den 
nyuddannede kan bidrage med. 
Men du kan også sørge for, at der 
gives tid og rum til, at den nye 
kollega falder på plads og finder 
sine egne veje i hverdagen.
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tråden

S O C I A L PÆ D A G O G  T I L  S O C I A L PÆ D A G O G

Din kommentar ...

Jeanette Riis Thøgersen
Er der mon nogen, som har erfaring med 
lettere udviklingshæmmede borgere, som er 
samlere (hoarder)? Vedkommende kan ikke 
smide væk. Hvordan hjælper man som faglig 
person, så man ikke overskrider grænser? Der 
er prøvet rigtigt meget, men borgeren står 
over for to flytninger i fremtiden, så det kunne 
være fint at flytte med så lidt som muligt.

Sara Jensen
Kommer behovet her fra borge
ren selv, eller er det jeres behov 
for at gøre det mere overskueligt, 
der er på spil? Hvis det, borgeren 
samler på/ikke vil smide ud, ikke 
er sundheds og helbredsskade
ligt, og borgeren ikke vil af med 
sine ting, så må I lytte.

Haniyeh Mafi
Hoarding omhandler 
manglende tryghed 
og bekymring for at 
miste nogen/noget. 
Der skal kigges på 
rygsækken. Samtale 
med en psykotera
peut hjælper gerne.

Ingrid Folkmann Jensen
Jeg ved ikke, om det er sammenligneligt eller brugbart, men jeg vil blot komme med den vinkel, jeg gen
kender i din problematik: På mit arbejde har vi også en borger, der har et stort behov for at finde ting og 
tage med ind i sin lejlighed (lavere udviklingsniveau, intet verbal sprog). Når denne borger har behov for 
at have (flere) ting hos sig, udspringer det af, at han føler angst. Hans mestringsstrategi for at dæmpe 
angsten er at hente ting, som han kan føle kontrol over og dermed kan genvinde overblik over sin verden.
Pøj pøj med det evige pædagogiske detektivarbejde: Hvad er adfærden i virkeligheden udtryk for?  

Henrik Knudsen
Jeg har også fundet det næsten umuligt at få det, der er kommet ind, 
ud igen. Jeg har dog brugt to ting, der fungerede. Og tænk det lige igen
nem på kryds og tværs, for det virker måske fjollet ved første indskydel
se. Nephew har lavet en sang om, at du kan købe ti sko, men du kan kun 
have to på … Den har jeg lyttet til og tolket på sammen med borgere, 
pjattet med, været seriøs omkring og lavet titlen til et mantra. Så har vi 
gjort brug af at give tingene til genbrug. Det er, som om at hvis tingene 
kan gøre gavn for andre og ikke skal smides ud og destrueres, gør det 
en forskel. Nå ja, og en sidste ting: Gå tingene igennem, har du virkelig 
brug for 75 kaffekopper, eller kunne du eksempelvis nøjes med ti?

Ann Dorte Giøng Davidsen
Jeg arbejder med en lignende problematik. 
Vi taler om værdiansættelse af ting. Fx er 
værdien 0, så smides den ud. Værdi 13: kan 
det overvejes eller på genbrug. Værdi 45: 
så skal det gemmes. Samt små, meget små 
områder, der skal ordnes/rengøres til næste 
gang, vi ses. Arbejder også med smiley, når 
de små opgaver er udført. Har været i gang 
i tre måneder, så det bliver spændende, om 
det virker på den lange bane.

HVORDAN STØTTER MAN  
EN HOARDER TIL AT SMIDE UD?
Det spørgsmål stillede socialpædagog Jeanette Riis Thøgersen i Facebookgruppen  
Socialpædagog til socialpædagog – og vi bringer her nogle af de svar, hun fik:

Følg  
Socialpædagogerne  

på Facebook  
Og vær med i Facebook-gruppen  

Socialpædagog til socialpædagog

Praksischok
tema

er det et problem for hele området, 
fordi nogle er blevet tabt og ikke vil 
arbejde på specialområdet, fordi de 
har haft en dårlig oplevelse. 

Med kedelige erfaringer som 
dem, der er beskrevet ovenfor i 
bagagen, har Gert Landergren Due 
været med til at udvikle uddannel-
sesstillingerne, som socialpædago-
giske arbejdspladser i bl.a. Region 
Midtjylland og Skanderborg Kom-
mune har oprettet.

 Konceptet er, at nyuddannede 
ansættes i uddannelsesstillingerne 
i fire måneder. Her får de under-
visning i teori, metode og praksis 
og har mentortimer hos en erfa-
ren socialpædagog på arbejdsplad-
sen. Samtidig indgår de i en nor-
mal vagtcyklus, så de på den måde 
er en del af huset fra ansættelsens 
start. 

– Det er helt vildt spændende. 
Især hvis det bliver den nye måde 
at introducere nyuddannede til 
faget på, frem for at de får tre føl-
vagter, og så kører det, siger Gert 
Landergren Due. 

Okay at være ny
Når Mathias Møller Nielsen får 
undervisning og holder møder 

med sin mentor, er faglighed og 
refleksion i fokus. De taler både 
om beboerne og går i dybden med 
det teoretiske. Men de taler også 
om den nyuddannede socialpæ-
dagogs praktiske arbejde på gul-
vet. Og det bidrager ifølge ham 
selv til, at han får øje på sit eget 
udviklingspotentiale. 

– Det holder mig i gang på en 
anden måde – jeg kører ikke på ru-
tinen. Der kommer hele tiden ind-
spark, så det øger bevidstheden 
hos mig om både teori og praksis, 
siger Mathias Møller Nielsen.

Han beskriver selv uddannelses-
stillingen lidt som en fjerde prak-
tik, hvor han får lov til at have un-
dervisning, som han kan prøve af i 
praksis. Samtidig lærer han at ac-
ceptere, at der er meget at lære, og 
at det er helt okay ikke at vide det 
hele fra dag ét.           

– Uddannelsesstillingen giver 
mig følelsen af, at det er legitimt at 
være ny og nysgerrig uden helt at 
have fornemmelsen for, hvad det 
går ud på. Og vi får tingene italesat 
og får sparring. Det er nok noget, de 
fleste nyuddannede går glip af. 

Målgruppen
– Det har givet 
mig en følelse  
af tryghed, at  
jeg bliver taget  
imod af en 
mentor og med 
undervisning, 
der er fuldstæn
dig målrettet 
målgruppen, 
siger Mathias 
Møller Nielsen. 

Undervisning
I uddannelses
stillingerne 
i Landsbyen 
Sølund får 
nyudklækkede 
socialpædagoger 
undervisning i 
teori, metode og 
praksis. 
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TEKST 

LEA HOLTZE

FOTO 

ASTRID DALUM

Vi 
giver 

børnene 
trygheden 

tilbage
Når mor tager på krisecenter, 

flytter børnene med. På Esbjerg 

Krisecenter bruger børnene  

formiddagen i ’Friklubben’, hvor 

socialpædagogerne ’låner’ ud af 

deres nervesystem og hjælper 

børnene med at sætte ansigt  

og ord på deres følelser

Ro 
På Esbjerg Krisecenter finder seks kvinder og deres 

børn ro for en stund og en ny vej videre. I ’Friklubben’ 

laver krisecentrets socialpædagog og børnefaglige 

medarbejder aktiviteter med børnene og taler med 

dem om det, der er allersværest – bl.a. ud fra det  

pædagogiske materiale ’Bo på krisecenter’.
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Spejling 
Heidi Juhl husker, da hun begyndte at  
arbejde som socialpædagog på Esbjerg 
Krisecenter for otte år siden og fik det 
første barn i armene – en dreng på halv
andet, der var helt ude af den. Men snart 
stoppede han med at græde og faldt i 
søvn. – Der blev jeg virkelig opmærksom 
på, hvor vigtigt vores nervesystem er i  
arbejdet med børnene, siger hun.

Spil 
Socialpædagog Heidi Juhl og Adnan 
Begovic, der er pædagogstuderende, 
spiller ’Kulør på humør’ med børnene 
for at give dem mulighed for at tale 
om det, der er svært, på en legende 
måde. Hvis et barn fx trækker kortet 
’Jeg savner …’, kan det åbne op for en 
snak om, at barnet savner sin far eller 
den bamse, hun ikke fik med sig. 

Følelser 
Glad, sur, bange, vred. Der findes mange 
følelser, og det er vigtigt for Heidi Juhl at 
vide, hvilke af dem børnene kender, og 
hvordan de reagerer på dem. – Vi skal træ
ne dem i at mærke efter og forstå, hvad 
de føler, være i de forskellige følelser og 
give dem styrken til at sætte grænser. Det 
er vigtigt for at udvikle sig til hele menne
sker, siger hun.

Vejrtrækning 
Når børnene mærker uro i kroppen eller 
har svært ved at sove, kan en vejrtræk
ningsøvelse være en måde at genfinde 
roen. Derfor lærer Heidi Juhl dem at træk
ke vejret ind, som om de dufter til noget 
dejligt, mens deres øjne vandrer op langs 
en finger – og puste ud, som om de pu
ster sæbebobler, mens deres øjne vandrer 
ned igen og videre til den næste finger.

Humør 
I ’Friklubben’ viser børnene, hvordan de har det lige nu. Til det bruger de Bo.  
For Bo bor også på krisecentret og er grundfortællingen i det pædagogiske 
materiale ’Bo på krisecenter’. Bo er et metalansigt med flytbare magneter, så 
børnene kan forme forskellige ansigtsudtryk alt efter, hvilket humør de – eller 
Bo – er i. – Det, der fylder for dem, kommer ud gennem Bo, siger Heidi Juhl.
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Esbjerg Krisecenter

Esbjerg Krisecenter tilbyder midler
tidigt døgnophold til seks kvinder, 
som har været udsat for fysisk eller 
psykisk vold, trusler om vold eller til
svarende krise i familie eller samlivs
forholdet. Kvinderne kan have børn 
med, som også modtager omsorg og 
støtte.

Sammen med billedkunstner Niels 
Rahbæk og lærer og terapeut Car
sten Møller fra FACE:IT har krise
centret udviklet det pædagogiske 
materiale ’Bo på krisecenter’. Materi
alet kan hjælpe børnene til at ekster
nalisere følelser, som kan være svære 
at rumme. 

Materialet er udbredt til ti krisecentre 
i Region Syddanmark.

Mødrene 
Efter et voldeligt forhold kan det 
være svært for en mor at sætte 
grænser. – Jeg talte med en meget 
udadreagerende dreng – sammen 
med Bo – om, hvordan han gerne vil
le hjælpes, næste gang han blev ked 
af det, og så klædte jeg hans mor på 
til det, siger Heidi Juhl. Målet er at 
sende en styrket familie ud af krise
centret igen efter nogle måneder.

Frirum 
Børnene kan ikke være i samta
len om deres følelser og ople
velser i ret lang tid ad gangen, 
men har brug for et frirum til at 
lege og være kreative. – Vi giver 
dem gode oplevelser og smilet 
tilbage – og skriver en ny histo
rie med dem, siger Heidi Juhl.

Spænding 
En simpel fangeleg træner bør
nenes nervesystem. Børnene 
skal erfare, at selvom legen er 
uforudsigelig, og spændingen 
høj, sker der ikke noget farligt. 
Nogle børn har brug for at holde 
en voksen i hånden eller lave en 
regel om, at de ikke kan fanges. 
Undervejs stopper de op og 
mærker efter, hvordan de har det.  

Samtale 
Nogle børn har svært ved at tale 
om deres oplevelser, så når Heidi 
Juhl har børnesamtaler, er Bo også 
med. – Når de fortæller om Bo, 
giver det mig en fornemmelse af, 
hvad der sker i dem. Det kan være, 
at Bo er ked af det, fordi mor og far 
har skændtes. Så snakker vi om, 
hvordan han har det, når det sker. 
På den måde bevidner jeg deres 
historie, uden at de behøver at ud
levere sig selv, og så har de Bo at 
dele følelserne med, siger hun.
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dialog

K A L E N D E R

LILLEBÆLT

Plejefamilie café 
Mandag 29. august kl. 10-15 
Socialpædagogerne Lillebælt 
Tilmeld dig via mail: lillebaelt@sl.dk

Plejefamiliernes dag 
Torsdag 1. september kl. 9.30-14.00 
HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 
Middelfart 
Anders Agger beriger os med sit  
foredrag ’Indefra med Anders Agger’ 
med fokus på de anbragte børn.
Tilmeld dig via mail: lillebaelt@sl.dk

MIDT- OG VESTJYLLAND 

Kredskontoret har ændrede  
åbnings- og telefontider i  
perioden fra 11. juli til 12. august.  
Mandag til fredag fra kl. 9 til 12.

NORDSJÆLLAND

Flexicurity til flexisme 
Onsdag 7. september kl. 16-18 
Kredskontoret, Roskildevej 10B,  
Hillerød
Rasmus Willig holder foredrag med afsæt 
i vores berømte arbejdsmarkedsmodel 
og den forvandling, den har gennemgået 
de senere år. På rekordtid har vi fået en 
tavshedskultur, hvor man bare skal være 
positiv og robust. Tilmeld dig senest  
1. september på sl.dk/nordsjælland

Digital sommerbanko for familieplejere 
Onsdag 10. august kl. 10-12 
Teams-møde
Vær med til digital sommerbanko. Vi 
sætter numrene i spil fra kl. 10, og du er 
inviteret til at spille med om en masse 
præmier. Læs mere og tilmeld dig se
nest 1. august på sl.dk/nordsjælland

Familieplejernes Dag 
Torsdag 1. september kl. 10-14 
Kreds Storkøbenhavn,  
Lindevænget 19, Ballerup
EMDR – hvad, hvordan og hvorfor? Med 
udgangspunkt i nyeste viden om børn 
og traumer vil oplægget belyse, hvad 
EMDR er, hvordan det virker, og hvorfor 
det er brugbart til traumatiserede børn.
Læs mere og tilmeld dig senest 25. 
august på sl.dk/nordsjælland

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.

I perioden fra 11. juli til 12. august.  
Mandag til fredag fra kl. 912.

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

Indkaldelse til  
socialpædagogernes  
21. ordinære kongres
DEN 9.11. NOVEMBER 2022

Den 9.-11. november 2022 afholder Socialpædagogernes Landsforbund kongres på  
Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Kongressen åbnes onsdag  
den 9. november kl. 10.30 og forventes lukket fredag den 11. november kl. 13.

Kongressen indkaldes efter vedtægtsbestemt  
dagsorden med følgende punkter:

 1. Åbning af kongressen
 2.  Navneopråb
 3.  Valg af dirigenter
 4.  Fastsættelse af kongressens forretningsorden
 5.  Valg af stemmetællere og referenter
 6.  Beretning fra hovedbestyrelsen
 7.  Indkomne forslag
 8.  Fremtidig virksomhed
 9.  Valg:
  Forbundsformand
  Forbundsnæstformand
  Forbundsnæstformand
  Forbundskasserer
  Kandidat(er) til akassens daglige ledelse
 10.  Valg af kritiske revisorer og suppleanter for disse
 11.  Afslutning

Ud over formandens beretning og beretningsdebatten 
skal kongressen blandt andet beslutte forbundets  
politiske fokusområder for 20232024, vedtage de 
økonomiske retningslinjer for 20242025 samt de 
frikøbtes lønninger og behandle eventuelle organi
satoriske og vedtægtsmæssige forslag. Kongressen 
afsluttes med valg til de poster, der fremgår af dags
ordenens punkt 9 og 10. 

Jf. vedtægternes § 16, stk. 3, skal forslag fra kongres
delegerede, der ønskes behandlet på kongressen, 
være forbundssekretariatet i hænde senest mandag 
den 3. oktober 2022 kl. 12.00. Forslag skal være forsy
net med navn og medlemsnummer/medlemmets  
cpr.nr. Forslag sendes til kongressekretariat@sl.dk.

Kongresdelegationen udgøres af medlemmer valgt 
på kredsgeneralforsamlingerne og forbundets for
retningsudvalg. Kongressen er desuden åben for 
ordinære medlemmer, der for egen regning ønsker at 
overvære kongressen.

Cafémøde for familieplejere 
Onsdag 5. oktober kl. 10-13 
Kredskontoret, Roskildevej 10B, 
Hillerød
Kom og mød Socialpædagogernes 
jurist, Cathrine de Voss. Se mere og 
tilmeld dig senest 1. oktober på sl.dk/
nordsjælland

Ledernetværk 
Mandag 26. september kl. 15-17 
Kredskontoret, Roskildevej 10B, 
Hillerød
Netværksmøderne er for både nye 
og erfarne ledere på offentlige og 
private arbejdspladser og giver mu
lighed for at sparre med andre ledere 
om det, I hver især er optaget af og 
ønsker at snakke om. Der er ingen  
tilmelding – du møder bare op.  
Se mere på sl.dk/nordsjælland

ØSTJYLLAND

Foredrag med Stine Grønbæk Jensen 
Mandag 29. august kl. 16.30-19 
Hotel Eyde, Mindegade 1, Herning
Kom til foredrag med Stine  
Grønbæk Jensen om ’erfaret magt’. 
Tilmeldingsfrist mandag 8. august  
på sl.dk/oestjylland

Foredrag med Dorthe Birkmose 
Mandag 26. september kl. 16-17.30 
Centralværkstedet,  
Værkmestergade 9, Aarhus C
Professionel hjælpekunst er så me
get mere end styring. Tilmeldingsfrist 
mandag 5. september på kredsens 
hjemmeside – sl.dk/oestjylland
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EmilieOline  
Quistgaard  

Levesen
28 år

2021 
Psykiatrisk Center  

for Sct. Hans, lukket  
retspsykiatrisk afsnit  

for kvinder

2019 
ConCura, opholdssted  

for børn og unge

2017 
Ansat i Næstved  

Kommune i et projekt  
med særlige klasser,  
der blander elever  
med autisme med  

almene elever.  
Arbejdede også  

i en specialklasse

2017 
Uddannet som  
socialpædagog

springet

Jeg har fundet mit drømmejob
Efter at have arbejdet med børn og unge siden 2017 har Emilie 
Oline Quistgaard Levesen fået job på et særligt retspsykiatrisk 
afsnit kun for kvinder på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde

Socialpædagog på  
bosted for børn og unge

Socialpædagog i 
retspsykiatrien

TEKST TINA LØVBOM PETERSEN  FOTO RICKY JOHN MOLLOY

?!
Hvorfor skiftede du job?
Jeg har altid været draget af 
mennesker i udsatte positio-
ner. Og hver gang jeg er kørt 
igennem det smukke område 

omkring Sct. Hans, har jeg tænkt, at her gad 
jeg virkelig godt arbejde. Da jeg i sommer så et 
jobopslag på retspsykiatrisk, søgte jeg med det 
samme. Jeg havde dog slet ikke regnet med at få 
jobbet, for jeg er så vant til at blive dømt på min 
højde og lidt yngre udseende. Måske fremstod 
jeg ikke robust nok til den her målgruppe? Men 
det er så ikke noget, de nødvendigvis går op i – 
og jeg tror, de har kunnet mærke, at jeg virkelig 
brænder for det her område. 

Hvilke overvejelser havde du?
Fordi jeg altid tidligere har arbejdet med børn 
og unge, har jeg tænkt meget over, at jeg nu som 
fagperson skulle være den, som sætter regler 
og strukturer op, der begrænser et andet vok-
sent menneske. Med børn og unge er uligheden 
naturlig. Men det er noget helt andet, når jeg fx 
siger nej til et voksent menneske, som gerne vil 
ud at gå, men hvor vi vurderer, at patienten ikke 
skal have så meget stimuli lige nu. Derfor gør jeg 
meget ud af altid at begrunde et nej og komme 
med alternative løsninger. De kvinder, jeg arbej-
der med, er jo så begrænsede i forvejen. 

Hvordan bruger du din faglighed?
Som socialpædagog er jeg god til at se menne-
sket bag al den medicin og sygdom, der ellers 
kan være i fokus her. Jeg har fokus på ressourcer 
frem for begrænsninger, og jeg prøver at bringe 
noget glæde og latter ind i patienternes hverdag. 
Vi arbejder ud fra miljøterapi, så mange af de 

aktiviteter, jeg sætter i gang, understøtter den til-
gang. Og selvom en X Factor-aften eller en påske-
brunch først og fremmest er noget hyggeligt for 
patienterne, så ligger der masser af faglighed bag. 

Hvad har udfordret dig?
Jeg arbejder jo på et hospital, hvor pædagogsproget 
ofte støder sammen med sygeplejerskesproget. Og 
jeg har mange gange følt mig uden for, når mine kol-
leger snakker indforstået om medicin og behandling 
i et sprog, jeg slet ikke forstår. Men jeg spørger hele 
tiden, og de er supergode til at forklare ’deres sprog’ 
på et sprog, som jeg kan forstå – fx når det handler 
om, hvad medicinen gør ved patienterne. 

Hvad er det bedste ved dit job?
Vi er jo for nylig flyttet fra det gamle Sct. Hans til 
et helt nyt afsnit, ’Udsigten’, hvor vi nu udgør et 
særligt retspsykiatrisk afsnit kun for kvinder. Både 
sikkerhed, recovery og rehabilitering er tænkt ind 
i både arkitektur, design og arbejdsgange, så vi har 
bedre plads, mindre støj og flere faciliteter som fx 
varmtvandsbassin, multihal, træningsfaciliteter og 
en café. Det er noget helt særligt at være med til at 
bruge de nye rammer til at bringe noget normali-
tet ind i patienternes hverdag. 

Hvad er dit bedste råd?
Man hører ofte, at man skal være hårdfør for at ar-
bejde i psykiatrien. Og det er da også et område, 
hvor man bliver talt rigtig grimt til, og hvor man 
skal kunne holde til lidt af hvert. Men jeg tror på, 
at man godt må vise sårbarhed over for sine kol-
leger og sige det højt, hvis man er utryg, eller hvis 
man oplever noget, der er grænseoverskridende. 
Det giver bedre forudsætninger for, at vi kan gribe, 
hjælpe og støtte hinanden. 
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Job og  
karriererådgivningen 

tilbyder gode råd og  
sparring til dig, der overvejer  

at skifte spor. 

Ring mandag kl. 14 til 17 på 
7248 6060  

eller bestil tid til 
en samtale på  

7248 6000



Øjeblikket

Det er fint at bo her på Solvang. Der er ro her og ikke 
konflikter med personale og andre beboere. Jeg har 
brug for fred. Det har der ikke været de andre steder, 
jeg har boet. Senere i dag skal jeg på tur til Hyllinge og 

købe Dumle og cigaretter. Vi tager nogle gange på ferier. Vi er selv med 
til at planlægge, hvor vi skal hen, og jeg håber, at jeg kan tage med til 
sommer.

 Carsten Ilkjær, om sin hverdag som beboer på bostedet Solvang 
til netavisen.dk

Susanne er uddannet fritidspædagog i 1981 og har siden 1991 
arbejdet som socialpædagog for Røde Kors. Som socialpædagog 
i Røde Korsbørnehaven på Center Sandholm bruger hun blandt 
andet tilgangen STROF til at stabilisere traumatiserede børn. 

Mit faglige fokus
JEG SKABER TRYGHED FOR 
BØRN PÅ FLUGT FRA KRIG 
Hvad er dit faglige fokus?
Mit arbejde er at skabe tryghed for børn, som er blevet revet 
op med rode. Jeg bruger tilgangen STROF til at stabilisere 
traumatiserede børn. STROF er et af fundamenterne i vores 
arbejde, og det handler især om at skabe tydelighed, ritualer 
og genkendelighed. 

Har du et eksempel fra din hverdag, hvor din faglighed 
gjorde en forskel?
For nylig havde vi en dreng på fire år, der lige var flygtet fra 
Ukraine. Han havde det rigtig dårligt og var meget urolig. 
Han fór rundt, og han rystede og svedte. Vi hjalp ham med 
at fokusere, og vi legede med ham og arbejdede på at ska
be en relation til ham for at gøre ham tryg og rolig.

Hvilke redskaber eller tilgange kan du ikke undvære i 
dit arbejde?
STROF giver os nogle gode redskaber. O’et står for organi
seret leg. Når vi sætter lege i gang, så er det lege, hvor ingen 
taber. Det kan være en stoleleg, hvor ingen bliver smidt ud, 
når musikken stopper. Så nøjes vi med at fjerne stolene, så 
alle sidder på én stol til sidst. De lege er vigtige for et fælles
skab, som skal opstå, selvom der hele tiden er udskiftning.

Læs hele interviewet med Susanne på sl.dk/fagligtfokus

Hørt!

 Jeg sætter stor pris på de  
medhjælpere, sosu’er og andre  

kolleger, der hver dag bidrager til 
det tværfaglige samarbejde. Men 

det har indflydelse på mit arbejds-
miljø, at der er en overvægt af  

uddannede pædagoger på diverse  
institutioner. Mine kollegers  

uddannelse påvirker tilgangen til 
relationsarbejde, konflikthåndtering 

og den faglige sparring.
 Socialpædagog Lene Søltoft på Socialpædagogernes  

Facebook-side
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http://netavisen.dk
http://sl.dk/fagligtfokus

