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KENDER INGEN
GRÆNSER
Hvad har socialpædagoger på
tværs af landegrænser til fælles?
Mød danske Pernille Fraulo
og hende kolleger fra Norge,
Schweiz og Italien, og se,
om du kan genkende
din hverdag i deres
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Jeg kan da godt blive træt,
når jeg har inviteret på en
gåtur 100 gange og kun
fået nej. Men de skal
mærke, at jeg bliver ved
med at tro på, at de en eller
anden dag siger ja. Og når
de gør, er det kæmpestort.
PORTRÆT
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for skadelige/hormonforstyrrende kemikalier
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Vi skal myterne til livs
Der er mange holdninger til anbringelsesområdet – men
det har været sparsomt med viden.
Det er slut nu, hvor
en forskergruppe
med professor Inge
Bryderup i spidsen
har sat et massivt
forskningsmæssigt
punktum

TJEK DINE
MEDLEMSFORDELE
Som medlem af Socialpædagogerne kan
du bl.a. få hjælp ved en evt. arbejdsskade,
rådgivning om løn og ansættelse samt gratis
råd og vejledning om stress, men også
masser af kontante fordele og rabatter.
Få styr på alle medlemsfordele på
sl.dk/medlemsfordele
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Fagligheden kender ingen grænser
Hvad har socialpædagoger på
tværs af landegrænser, mål
grupper og indsatser til fælles?
Mød fire socialpædagoger med
forskellige nationaliteter, der alle
deltager på verdenskongres for
socialpædagoger – og se, om du
kan genkende din hverdag i deres

Et nyt afsnit af Socialpædagogernes
podcast handler om, hvordan du kan
arbejde socialpædagogisk ud fra en
neuropædagogisk tilgang
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Praksisrettet bog
Ny bog om livet med bevægelses
handicap set fra børn og unges
perspektiver

14
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Tæt samarbejde mellem en socialpæ
dagog og en politiassistent forebygger,
at unge kommer på kant med politiet

34
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Hjemløse uddeler stjerner
I projekt ’Social Gourmet’ får unge hjemløse
på forsorgshjemmet
Skjoldbo i Esbjerg
chancen for at opleve
sig selv og hinanden på
en helt ny arena, når de
besøger og anmelder
gourmetrestauranter
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Pernille Fraulo, socialpædagog på Retspsykiatrisk afsnit P5 i Middelfart

Bliv klogere på
neuropædagogik
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Jeg hedder Liva-Marie Rasch Nielsen og er 50 år
gammel. Jeg blev uddannet som pædagog i ‘20, efter
at jeg havde fået kronisk tennisalbue i mit job som
kontorassistent. Nu arbejder jeg i Ærøhuset, et akti
vitets- og samværstilbud for mennesker med psykisk
eller fysisk udviklingshæmning, og det er så givende.
Jeg er landet på den rette hylde. At se glæden i bor
gernes øjne, når vi laver sjov med hinanden. Det giver
mig en masse at gøre deres dag god. Men selvfølgelig
berører det mig, når mennesker, jeg stiller mig til rå
dighed for, har det dårligt. Det er jo menneskeligt.
Jeg arbejder også som støtteperson for en dreng
og hans familie syv timer om ugen. Og så er jeg vi
kar på et botilbud for psykisk sårbare, hvor jeg godt
kan lide at lave mad med beboerne. I det hele taget
bruger jeg tit madlavning i mit arbejde, fordi det ofte
giver nogle gode snakke, hvor der bliver sagt nogle
ting, som ellers ikke var blevet sagt.
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Meritpædagoguddannelsen er den
bedste beslutning i mit arbejdsliv, siger
Majbrit Smith
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MERE ANSVAR
TIL A-KASSERNE
– PERMANENT!

Stærk socialpædagogisk
stemme i Børnerådet

1.349
PODCAST

Bliv klogere på
neuropædagogik
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• Nærhed og involvering for de pårørende
• Tryghed for borgerens trivsel for de pårørende
• Mulighed for at planlægge besøg i forhold til aktiviteter
• Nemmere kommunikation fra personale til pårørende

Michael Madsen
forbundskasserer

IBG - Interaktiv Borgerguide er digitale løsninger til livsstyring
for mennesker med særlige behov via fælles touchskærm og
egen app. En digital læringsplatform og et arbejdsværktøj til
en hverdag med stort behov for struktur og forudsigelighed.
Vi vil meget gerne vise dig IBG - Interaktiv BorgerGuide, så book
en gratis og uforpligtende demo på www.borgerguide.dk eller
ring til en af vores implementeringskonsulenter på tlf.: 36150520
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Lyt med, og brug det faglige refleksionsværktøj om neuropædagogik på sl.dk/podcast

IBG Connect er en app til pårørende, der både giver
adgang til kommunikation med borger og personale

’Som faglig a-kasse
kan vi give en målrettet sparring og indsats
til ledige medlemmer,
som jobcentrene har
svært ved at matche.’

færre har søgt ind på pædagoguddannelsen i år i forhold til 2021.
Det svarer til et fald på 13 pct. Faldet bekræfter tendensen fra de seneste år.
– Det må og skal være et fælles ansvar at løse den udfordring, at for få søger ind
på velfærdsuddannelserne. Vi skal vise, at velfærdsprofessionerne – herunder
selvfølgelig at være socialpædagog – er de bedste og mest meningsfulde job,
siger forbundsformand Benny Andersen.

Som socialpædagog
bruger du neuropædagogik
som forståelsesramme til
at tilpase indsatsen over for
borgeren, så der skabes de
bedst mulige vilkår for at
understøtte den enkeltes
livskvalitet og trivsel. Men hvad vil det egentlig sige at arbejde neuropædago
gisk? Og hvad består neuropædagogikken grundlæggende af? Det bliver du
introduceret til i et nyt afsnit af Socialpædagogernes podcast, hvor vi dykker
ned i hjernens inddeling, menneskesynet, den neuropædagogiske analyse
– og ikke mindst hvordan du arbejder socialpædagogisk ud fra tilgangen.

Tæt på dem du elsker
med IBG pårørende app

H

AR MAN NOGENSINDE PRØVET at være ledig på
dagpenge, så har man sikkert også undret sig over
nogle af de regler, man rammes af. For flere af disse
regler er svære at få til at give mening. Fx at man skal møde
til samtaler, der til forveksling ligner hinanden – både hos
a-kasse og i jobcentret – ligesom man skal møde fysisk til
alle samtaler, også i tilfælde, hvor der er meget lidt at tale
om, fordi man har godt styr på sin jobsøgning.
Det laver en politisk aftale nu om på. Fra 2023 kan alle
samtaler efter den første samtale også afholdes digitalt eller
telefonisk, og fra 2024 skal man kun have kontakt med sin
a-kasse i de første måneders ledighed. Som formand for So
cialpædagogernes A-kasse glæder jeg mig over begge dele.
Det er vigtigt at forstå, hvor stor en sejr det er, at a-kasser
ne nu får et større ansvar. Det skyldes mange års kamp, som
Socialpædagogernes
A-kasse også har
taget del i – og delta
ger i nu ved at være
med i ’a-kasseforsø
get’, som siden 2020
har betydet, at vi har
kontakten med ledi
ge medlemmer de
første tre måneder.
Evalueringer af forsøget viser, at ledige er markant mere
tilfredse med kontakten til deres a-kasse i forhold til kontakten
til jobcentret, og at de oplever at blive mødt af mere jobrettet
vejledning i a-kassen. Det bekræfter, hvad vi vidste. Nemlig at
vi som faglig a-kasse kan give en målrettet sparring og indsats
til ledige medlemmer, som jobcentrene har svært ved at
matche, og derfor giver det bedst mening, at vi har ansvaret.
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Rasmus Ladefoged Dinnesen, forstander på
Holmstrupgård i Region Midtjylland, er blevet
udpeget til Børnerådet, og dermed har den social
pædagogiske faglighed fået en stemme i rådet.
– Jeg glæder mig meget til arbejdet. Der er des
værre meget at tage fat på. Jeg håber, vi sammen
sætter en tydelig retning og prioriteringer. Jeg glæ
der mig til diskussioner, drøftelser og til at bidrage
med viden, erfaringer og faglighed, siger han.
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Livet med bevægelseshandikap – børns og
unges perspektiver

TIME TIME

En praksisrettet bog, der
formidler udfordringer og di
lemmaer i børn og unges hver
dagsliv, som de selv oplever det.
Bogens formål er at ruste
socialpædagoger og
andre fagprofessionelle til at tænke,
tale og handle inkluderende og
dermed inddrage børnenes og
Sundheds
de unges perspektiver i tilret
indsatser, der
telæggelsen af arbejdet med
gør en positiv forskel
dem. Bogen er blevet taget
Socialt udsatte borgere er mere syge
rigtig godt imod af forskere
og trives dårligere end alle andre.
og undervisere på professi
En ny rapport fra Statens Institut for
onsuddannelserne samt af
Folkesundhed beskriver en række sund
de danske handicaporganisa
hedsindsatser, der gør en forskel for at
tioner.
mindske social ulighed i sundhed.
’Livet med bevægelseshandikap –
børns og unges perspektiver’ af Hanne
Warming, Emil Falster & Isabella Vagt
Et stigende antal børn, unge og voksne, som har været anbragt
holm, Akademisk Forlag, 269,96 kr.
Hent rapporten på
sdu.dk/sif

uden for hjemmet, søger i disse år aktindsigt. Nogle fordi de
I dokumentaren ’Problembarn? – et usædvanligt venskab’
ønsker at kende deres egen barndomshistorie, andre for at finde
viser TV 2, hvordan en landmand er endt med at være livline, koordina
dokumentation for fejl og mangler.
BOG
tor og ven for ’svingdørsbarnet’ Natasja Sander, selvom de bor over 300
km fra hinanden. I dag er Natasja Sander 34 år, og hun har gennem sin
Blikke fra dem du skriver om
giver indblik
i, hvordan
Blikke
fra
dem du
barndom og ungdom været igennem 13 forskellige anbringelser. socialrådgivere og andre professionelle
kan skrive
Se dokumentaren ’Problembarn?’ på TV 2/TV 2 PLAY
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skriver
omde kan
respektfuldt om børn og unge,
og hvordan
inddrage børn og unge i skriveprocessen. Dette vil styrke
Bogen giver indblik i,
børnenes rettigheder og gøre det muligt for børnene
senere i livet at genkendehvordan
sig selv i desocialrådgivere
mange sagsakter. og

Hos Spektrum finder du bøger og hjælpemidler
til mennesker med kognitive vanskeligheder.
Vi sidder klar med professionel rådgivning og
service af fagfolk.
Vi har et stort udvalg indenfor:
•
•
•
•

Sansestimulering
Visualisering
Beklædning
Kugledyner

- samt et bredt udvalg af bøger indenfor bl.a.
Autisme, ADHD og udviklings-hæmning.

andre professionelle kan

Bogen bygger på interviews
med tidligere
anbragte,
skrive
respektfuldt
omsom
børn
giver et unikt indblik i, hvordan unge og voksne husker
Podcast om ADHD: Når hjernens
og
unge,
og
hvordan
de
tilbage på, hvordan det var at blive skrevet om som barn,
’overdirektør’ går på nedsat blus
og hvordan de som voksnekan
oplever
at møde
sig selv
inddrage
børn
ogsom
unge
barn i de skriftlige
– en oplevelse, der
kan vil
Ubehandlet ADHD giver ofte store udfordringer
i hver dokumenter
i skriveprocessen.
Dette
være både hård og traumatiserende.

dagen. Både for personen med ADHD og for omverde
styrke børnenes rettigheder
Blikke fraved
demom
du skriver om
til studerende
nen. Denne podcast forklarer, hvad forskningen
oghenvender
gøre det sig
muligt
for bør
på socialrådgiveruddannelsen.
færdiguddannede
neneOgså
senere
i livet at gen
ADHD. Fx er det en myte, at folk med ADHD
overhove
socialrådgivere, pædagoger, lærere og andre, som skriver
kendetil,
sig
selv i de
det ikke kan koncentrere sig. Det kan de faktisk,
de får inspiration
om børnmen
og unge,
hvordan
manmange
med
Fakta om bogen
sagsakter.
Læs,
skal være motiverede for opgaven og kunrelativt
fokusere
enkan ændre
enklepå
greb
på måden,
manhvordan
skriver omman med relativt enkle greb
de sværeledende
ting i børn og unges
med blik
hvordan
216om
siderde svære ting i
kanliv
ændre
påfor,
måden,
man skriver
ting ad gangen. Sådan siger Per Hove Thomsen,
teksten læses af dem, man skriver om.
269,95 kr.
børn og unges liv med blik for, hvordan
teksten læses
overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor
Udkommer 25. maj
af dem, man skriver om.
ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Om
Universitet.
forfatteren

Se vores spændende kurser på www.spektrumshop.dk

LÆS MERE

Mette Larsen er antropolog fra Københavns Universitet

Podcasten er fra Brainstorm, sæson 3 ep. 43, udgivet af
’Blikke fra dem du skriver om’ af Mette Larsen,
med mangeårig praksis- og forskningserfaring fra
videnskab.dk
Akademisk Forlag, 269,95 kr.
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Københavns Kommune, hvor hun har været leder af
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge. Hun er nu
ansat på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns
Professionshøjskole, hvor hun forsker, underviser og
2022 SEPTEM BER #8   
arbejder med projekter om inddragelse af børn og unge i
udsatte positioner.
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VI SKAL
MYTERNE
TIL LIVS
Der er mange holdninger til anbringelsesområdet – men det har
været sparsomt med viden. Det er slut nu, hvor en forskergruppe
med professor Inge Bryderup i spidsen har sat et massivt
forskningsmæssigt punktum. Og resultaterne forbløffer,
fortæller hun – selv efter sine snart 40 år inden for området

T EKST
LEA HOLT ZE

FOTO
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rofessor og forskningsleder Inge
Bryderup bladrer
rundt i stakken af
printede A4-sider,
hvor kulørte postits skal guide hende
på rette vej. Hun
vil gerne finde de
eksakte tal og fakta,
der uddyber hendes
pointer. Og der er nok
at tage fat i.
For papirstakken
er kulminationen på tre års forskning, som hun har
lavet i samarbejde med videnskabelig assistent Sofie
Aggerbo Johansen og forskere fra Rockwool Fondens
Forskningsenhed. Det er data, forklaringer og analyser baseret på spørgeskemaer om landets 432 døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder – og
mere end 1.000 anbragte børn og unge.
For nylig udkom forskningsprojektet i bogform med
titlen ’Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og
socialpædagogiske opholdssteder’.
– Ja, jeg kan den altså ikke helt udenad endnu, siger
Inge Bryderup og finder frem til afsnittet, hun søgte
efter.
Mange overraskelser
Den 69-årige professor ved Aalborg Universitet har
forsket i socialt udsatte børn og unge og deres familier i snart 40 år. Hun har levet med, at anbringelsesområdet var svært at få forskningsmidler til. Og
hun har kæmpet for at ændre det faktum, at området
var underbelyst – på trods af, som hun pointerer, at
anbringelser er noget, som mange har holdninger til.
Tilbage i år 2000 lavede Inge Bryderup en undersøgelse af interne skoler, hvor en række forhold omkring
døgninstitutioner og opholdssteder også blev belyst.
Årene gik uden yderligere kortlægning. Men i 2017 udgav hun bogen ’Familiepleje i Danmark’, der formidlede resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt
mere end 3.000 familieplejere.
– Jeg ønskede, at vi skulle få hele anbringelsesområdet kortlagt. Så hurtigst muligt derefter gik vi i gang
med at skaffe penge til også at kortlægge indsatsen til
børn og unge, der er anbragt på døgninstitution eller
opholdssted. Nu har vi resultatet. Og jeg kan se, at der
er sket rigtig meget siden undersøgelsen i 2000. Og
10

der er mange ting, der har overrasket mig, selvom jeg jo følger området tæt, siger hun.

Drømmen
I årevis har
professor Inge
Bryderup ønsket
at få hele anbrin
gelsesområdet
kortlagt for at
sikre fakta for
bl.a. beslutnings
tagere, social
pædagoger og
studerende. Nu
er hun et vigtigt
skridt nærmere
en realisering af
den drøm.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen ’Anbragte børn
og unge på døgninstitutioner
og socialpædagogiske opholdssteder’ er en spørgeskema
undersøgelse med to spørge
skemaer.

Myter på området
Med den nye bog ved vi nu
bl.a., hvilke døgninstitutioner
og opholdssteder der findes i
Danmark, hvilken uddannelse
medarbejderne har, og hvad deres
Det første omhandler forholtilgange og metoder er. Og vi kendene på danske døgninstituder de anbragte børn og unges
tioner og socialpædagogiske
anbringelsesårsager, alder, behov
opholdssteder. Spørgeskemaet
og adfærd – og meget andet.
er sendt ud til 432 institutioner.
– Tit sker det, at man generalise60 pct. af institutionerne har
rer ud fra sine egne specifikke erhelt eller delvist besvaret.
faringer. Og der er så mange myter
på området. Mit mål har været at
Det andet spørgeskema om
handler anbragte børn og unge
danne grundlag for nogle diskussipå de to typer af institutioner
oner og initiativer af højere kvalitet
og rummer oplysninger om i alt
– fx når man laver og forvalter lov1.024 fraflyttede børn og unge.
givning – frem for at det er baseret
på myter, siger hun og fortsætter:
– Der er fx myten om, at institutionsanbringelser fører til flere
sammenbrud end familiepleje
anbringelser. Men det er ikke tilfældet. Færre institutionsanbragte
oplever sammenbrud sammenlignet med de familie
plejeanbragte. Og så er der myten om, at anbragte
børn og unge har så mange sagsbehandlere i løbet af
deres anbringelsestid, at de dårligt lærer navnene på
dem. Undersøgelsen viser, at langt hovedparten har
en eller to, siger hun.
Ligner hinanden
Men det, der overrasker Inge Bryderup allermest, er,
hvor meget døgninstitutioner og socialpædagogiske
opholdssteder efterhånden ligner hinanden.
Opholdsstederne opstod ellers i 1970’erne og
80’erne som et opgør med døgninstitutionerne, fordi
man ville have nogle mere familielignende enheder
med mindre ledelse og mere alternative metoder.
– I undersøgelsen tilbage i 2000 var opholdsstederne stadig væsentlig mindre, og mange af de ansatte
havde ikke en pædagogisk eller anden relevant uddannelse. Sådan er det ikke mere. Opholdsstederne er
blevet større og på mange måder mere professionaliserede, fortæller hun.

Inge Bryderup
Blev i 1981 kandidat i sociologi
fra Københavns Universitet.
Har tidligere arbejdet i ti år på
Socialpædagogisk Højskole.
Modtog i 2017 Børnesagens
Fællesråds børnepris for sin
mangeårige forskning i anbragte
børn og unges liv og for bogen
’Familiepleje i Danmark’.
Er i dag professor i socialt
arbejde ved Institut for
Sociologi og Socialt Arbejde
ved Aalborg Universitet.

Døgninstitutionerne er fortsat de største, de har stadig en højere andel af uddannede og er typisk godkendt
til flere små børn. Men når det kommer til fx pædagogiske tilgange, efteruddannelse og supervision, ligner
de hinanden.
– Der er nok også en del opholdssteder, der er lukket,
siden socialtilsynene kom til, hvilket kan have været
med til at udjævne forskellene, tilføjer Inge Bryderup.
Massive problemer
Desuden kom det bag på professoren at se, hvor belastede børn og unge, der er anbragt på institution, er
sammenlignet med børn, der er anbragt i familiepleje. I 2000 var det kun 10 pct. af de institutionsanbragte børn, der havde en diagnose. I dag
er det næsten halvdelen.
– Det er under 5 pct. af dem, der hverken har en diagnose eller særlige følelsesmæssige behov. Det siger noget om opgavens tyngde. Traditionelt har det været
et område, hvor man også i stort omfang
anbragte børn på grund af forældrenes
problematikker. Sådan er det ikke mere.
Det er børn, vi ville kalde behandlings
krævende, siger hun.
Særligt de børn, der går i intern skole, har massive problem

Det er under 5 pct. af dem,
der hverken har en diagnose eller
særlige følelsesmæssige behov.
Det siger noget om opgavens tyngde.
Inge Bryderup, professor i socialt arbejde, Aalborg Universitet
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drer ikke socialrådgiverne, tværtimod. Det er ledelsen
i kommunerne, der har ansvaret for, at kvaliteten højnes, siger Inge Bryderup.

Top 5 over hvilke metoder
institutionerne benytter
Døgninstitutioner
Low Arowsel
Social færdighedstræning
Pædagogisk massage
KRAP
Jeg-støttende samtale

3 myter, som Inge Bryderups
forskning punkterer:
Myte 1: Rigtig mange institutionsanbragte
oplever sammenbrud i anbringelsen.
Undersøgelsen viser, at færre af dem, der er

Lykkes på trods
Undersøgelsen afslører også en stribe fejl – bl.a. i forhold til samarbejdet med kommunerne. For på trods af
at mange anbringelsesinstitutioner har et godt samarbejde med den anbringende kommune, har 37 pct.
12

58 %
63 %

13-17 år:
18-22 år:

en eller to sagsbehandlere.

belastninger på mange områder samtidig, viser
undersøgelsen.
– En langt større andel af dem har udadreagerende
adfærd og diagnoser. Der er flere af dem, som modtager psykologisk terapi, og som har særlige behov
i forhold til følelsesmæssig udvikling, relationer til
jævnaldrende, relationer til voksne og faglige behov i
skolen, fortæller Inge Bryderup.

41 %
37 %

6-12 år:

Myte 2: Anbragte børn og unge har så mange
sagsbehandlere i løbet af deres anbringelsestid, at de dårligt lærer navnene på dem.
Undersøgelsen viser, at langt hovedparten har

blevet større og mere professionaliserede, såle
des at døgninstitutioner og socialpædagogiske
opholdssteder efterhånden ligner hinanden.

Opholdssteder
KRAP
Social færdighedstræning
Jeg-støttende samtale
Motiverende samtale
Pædagogisk massage

Hvor gammel var barnet
ved anbringelsen?

anbragt på institution, oplever sammenbrud
sammenlignet med de familieplejeanbragte.

Myte 3: Opholdsstederne er væsentlig
mindre end døgninstitutioner, og mange af
medarbejderne har ikke en pædagogisk eller
anden relevant uddannelse.
Undersøgelsen viser, at opholdsstederne er

1
2
3
4
5

Børn, som ikke går i intern skole

ikke modtaget en handleplan forud for en anbringelse,
selvom der ikke var tale om en akutanbringelse, ligesom 16 pct. ikke modtog en beskrivelse af barnet.
Inge Bryderup hæfter sig desuden ved, at omkring
en tredjedel af de anbragte børn og unge modtager
psykologisk terapi under anbringelsen – men også at
en stor andel af dem, der ikke modtager terapi, vurderes at have behov for det.
– Hvis man dels ikke er grundigt informeret om
barnet og dels har svært ved at få ekstra støtteforanstaltninger til det, er det op ad bakke. Det afføder stor
respekt fra mig, at man kommer så langt med de her
børn i forhold til skolefaglighed, siger hun.
De institutionsanbragte børn er typisk 12-13 år, når
de bliver anbragt på en døgninstitution eller et opholdssted, og de fleste har været anbragt tidligere.
Og for næsten hver fjerde af dem slutter anbringelsen uplanlagt, altså med et sammenbrud, ligesom hver
fjerde vurderes ikke at være velanbragt.
– Det betyder jo, at visitationsarbejdet kunne have
været lavet bedre, så man havde valgt det rigtige anbringelsessted første gang. Og det behøver man vel
at mærke ikke at ændre loven for at gøre. Jeg klan2022 SEPTEM BER #8   
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Samarbejde
Professor Inge
Bryderup har lavet
forskningsprojek
tet i samarbejde
med videnskabe
lig assistent Sofie
Aggerbo Johansen
(tv.) og forskere
fra Rockwool
Fondens Forsk
ningsenhed.

1%
0%
Børn, som går i intern skole

Hvad er årsagen til
anbringelsen?
Fysisk lidelse:

8%
12 %
40 %
50 %

Psykisk lidelse:
Misbrug (alkohol, narkotika, medicin):

17 %
15 %

Kriminalitet:

14 %
17 %
45 %

Udad-reagerende adfærd
(aggressivitet):

22 %
19 %

Selvskadende adfærd:

42 %

Skoleproblemer:
28 %

Diagnoser (autisme, ADHD mv.):
Andet:
Ingen årsager knyttet
til barnet/den unge:
Ved ikke:

Børn, som ikke går i intern skole

61 %

23 %
28 %

Indad-reagerende adfærd
(passivitet):

56 %

42 %

12 %
8%
9%
3%
3%
0%
Børn, som går i intern skole

KILDE: ’ANBRAGTE BØRN OG UNGE PÅ DØGNINSTITUTIONER OG SOCIALPÆDAGOGISKE
OPHOLDSSTEDER’ AF INGE M. BRYDERUP OG SOFIE AGGERBO JOHANSEN
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Logik for burhøns
Når forskerne sammenholder de mange data i undersøgelsen, kan de desuden se en stribe karakteristika
ved sammenbrud. De går ikke så langt som til at sige,
at de er direkte årsager til sammenbrud, men mener, at
de kan give en bedre forståelse for, hvordan sammenbrud kan undgås, forklarer Inge Bryderup.
Der er fx en lavere sammenbrudsrisiko på institutioner med en højere andel af uddannede og en faglig profil, der matcher barnet, viser undersøgelsen.
Der er også lavere risiko for sammenbrud, når barnet
har søskende på institutionen, venner uden for institutionen og ikke har perioder uden skolegang. Og endelig
giver inddragelse af barn og forældre og et godt samarbejde med kommunen også lavere sammenbrudsrisiko.
Omvendt er der højere risiko for sammenbrud, hvis
barnet ikke får den psykologiske terapi, man vurderer,
det har behov for, og hvis barnet har udadreagerende
adfærd.
– Det er jo sådan set logik for burhøns. Men ikke
desto mindre er der altså nogle lavthængende frugter,
der er værd at bide mærke i her: mere omhyggelighed
i visitationen til det rette anbringelsessted, siger Inge
Bryderup.
Slutter ikke her
Når Inge Bryderup samler stakken af A4-ark og ser tilbage på de sidste tre års forskningsprojekt, har hun
grundlæggende fået bekræftet, hvorfor hun ofte forsvarer institutionsanbringelser som steder med høj faglighed, bevidste metodiske tilgange og klare strukturer.
Og så er hun mest af alt stolt og taknemmelig over,
at det er lykkedes at lukke det forskningshul, der var
– på trods af at dataindsamlingen foregik under
coronapandemien.
– Medarbejderne på anbringelsesinstitutionerne var
ekstremt belastede i den periode. Alligevel oplevede
jeg stor velvillighed. Nogle kontaktpædagoger har skullet svare på spørgeskemaer om op til 20 børn, og hvert
barn har ikke taget under en time. Det tager jeg virkelig hatten af for, siger hun.
Men spørger man Inge Bryderup, om hun så har sat
sit sidste punktum i forskningen inden for anbringelsesområdet, griner hun.
– Jeg har da et par bøger mere på bedding.
13
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 Vi har forskellige fagligheder
– men et fælles mål

Socialpædagog Amir Mohsen og politiassistent Jens Øllgaard
Rasmussen udgør et stærkt team i samarbejdet om at forebygge og
sætte en stopper for, at unge kommer i karambolage med politiet

Jens Øllgaard Rasmussen, 38 år, politiassistent ved

Amir Mohsen, 37 år, socialpædagog i Gadeplan ved
Center for Børn og Familie, Bornholm. Arbejder bl.a.
med at hjælpe unge, der skaber problemer i bybilledet

Forebyggelsesenheden, Bornholms Politi, hvor han bl.a. har til opgave
at lave en tidlig indsats for at forhindre unge i at begå kriminalitet

Amir

Jens

Vi havde en gruppe unge, som ofte
kom i karambolage med politiet.
Forholdene var faktisk så slemme, at
jeg nærmest bare gik og ventede på,
at en af de unge ville smide en fla
ske med brændstof ind i en bil eller
lave noget andet slemt. Derfor talte
Jens og jeg sammen ved et af vores
SSP-møder om, at vi ville prøve en
ny tilgang, hvor vi sammen mødes
med de unge og laver aktiviteter.

Når de unge er voldsomme over for politiet, er
det ofte, fordi de ikke forstår, hvorfor de bliver
bedt om at stoppe det, de har gang i. Det kan
vi ikke altid få dem til at forstå i selve situatio
nen. Men når vi laver aktiviteter sammen, har
de pludselig nogle gode oplevelser med os, og
så kan de mærke, at det giver mening.

Amir
Først var de unge modstande
re af projektet og syntes, det
var noget vrøvl, at de skulle
mødes med betjentene. Men
de unge har fede oplevelser
og ser i højere grad betjentene
som mennesker. Nu siger de:
’Det er ikke fedt at stjæle i
Kvickly mere, for så skal jeg op
og snakke med Jens.’ De for
står, at både Jens og jeg faktisk
først og fremmest ønsker, at
de holder sig fra ballade for
deres eget bedste.

Jens
Amir har med sin faglighed den posi
tive indgangsvinkel til de unge, som
kan hjælpe os betjente med at få en
bedre relation til dem, så de unge
ikke oplever os som fjenden. Han kan
også hjælpe os til at forstå, hvad der
får de unge til at handle, som de gør.

Amir

Har du en særlig relation
til en borger, kollega, din
leder eller en anden i dit
arbejdsliv, som du gerne
vil fortælle om, så skriv til:
nyhedsrum@sl.dk
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Når de unge får gode oplevelser
med Jens, er det med til at fore
bygge, at de får negativ kontakt
med politiet. Det er fedt, når de ser
politiet fra en anden side, når de
fx rappeller sammen, kører gokart
eller holder grillaften.

TE K ST LO UISE GR A A CHRISTENSEN

FOTO LAUST JOR DAL

Amir

Jens
For mig er det helt grundlæggende sådan, at jo bedre et
møde, jeg har med en borger, jo bedre en løsning kan vi
finde. Og det hjælper det her projekt helt klart med.

2022 SEPT EM BER #8   

  Socialpædagogen

Når Jens og jeg danner fælles
front, bliver det mere tydeligt
for de unge, at politiet og
kommunens socialpædagoger
faktisk er samarbejdspartnere,
og at vi har et fælles mål om at
hjælpe dem.

Socialpædagogen     2022 SEPTEMBER #8

Jens
Vi fungerer indimellem lidt som ’good cop, bad cop’, hvor Amir er
deres ven, og jeg er lovmanden, og sådan må det også gerne være
til en vis grad. Men Amirs og mit samarbejde hjælper de unge til
at forstå, at politiet faktisk vil dem det bedste, selvom vi kommer
og kræver, at de skal skrue ned eller stoppe en slåskamp.
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Socialpædagogik i verden

V E R D E N S KO N G R E S

NORGE

Fagligheden kender
ingen grænser
Hvad har socialpædagoger på tværs af landegrænser,
målgrupper og indsatser til fælles? Mød fire socialpædagoger med forskellige nationaliteter, der lige
nu er på verdenskongres for socialpædagoger, og
se, om du kan genkende din hverdag i deres

• Ca. 37.000 socialpædagoger.
• 60 pct. af dem er organiseret i en fagforening.
• I Norge kan man blive både vernepleier (og arbejde inden for handicap
området), børneværnspædagog, specialpædagog og socionom.
• Der mangler ifølge fagforeningen FO 20.000 socialpædagoger i kommunerne.

I virkeligheden er det vores evne til at overskue både
det medicinske, emotionelle, kognitive, miljømæssige
og systemet, der gør socialpædagoger unikke.
Heid Solheim, 60 år. Socialpædagog i en såkaldt
specialisthelsetjeneste, der er tilknyttet universitetshospitalet i Nordnorge

DANMARK
• Ca. 55.000 socialpædagoger.
• Omkring fire ud af ti arbejder på et bosted for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
• Hver anden ansatte på sociale tilbud er socialpædagog, og op mod hver fjerde er ufaglært.

Vi socialpædagoger har skubbet til gamle mekanismer inden for
psykiatrien. Og været med til at vise fagets værdi.
SCHWEIZ

Sagen kort
I september holder den internationale organisation for socialpædagoger, Aieji, verdenskongres
i Schweiz, hvor hundredvis af socialpædagoger fra
hele verden mødes for at dele deres fælles faglig
hed og tage ny viden med hjem.
Aieji er den eneste organisation i verden,
der har fokus på socialpædagogik som fag og
profession. Organisationen arbejder for at styrke
og udvikle det socialpædagogiske fag og skabe
en fælles faglig identitet på tværs af grænser.

Pernille Fraulo, 47 år. Socialpædagog på Retspsykiatrisk afsnit P5 i Middelfart

•L
 andets 26 delstater har hver deres socialpolitik.
•C
 a. 300.000 arbejder inden for socialområdet, men
det vides ikke, hvor mange af dem der
er socialpædagoger.
•M
 an skal i praktik, før man starter på
uddannelsen til socialpædagog.

ITALIEN
• Det tager tre år på universitetet at blive socialpædagog,
og der uddannes omkring 2.000 socialpædagoger hvert år.
• Der er mere end 40.000 socialpædagoger i arbejde.
• Alle socialpædagoger skal registreres i lokale komitéer.
Hver komité er en del af en større kommission, der samler
social- og sundhedsprofessioner inden for provinsen.

Hvis traditionel pædagogik virkede,
ville de unge ikke være her. Vi skal
prøve nye veje, være kreative og støtte
dem i at vokse op og finde deres vej.

Med vores faglighed kan vi nå ind til de ældre
på en anden måde og bl.a. reducere brugen af
beroligende medicin, fordi vi finder ind bag
årsagen til, at en borger fx er frustreret.

Vicky Vanescote, 28 år. Socialpædagog på en
døgninstitution for unge i Lausanne i Schweiz

Giulia Ghidini, 26 år. Socialpædagog og koordinator på
et privat plejehjem, hvor hun arbejder med demensramte
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Team
Heid Solheim og
hendes tværfaglige
team bruger en halv
dag om ugen på at
vende de borgere,
de arbejder med.

NORGE

Vi må kunne gøre det bedre
Alle kan udvikle sig, mener socialpædagog Heid Solheim, der arbejder med nogle af de mest
udadreagerende borgere med udviklingshæmning i Norge. Hun bliver hidkaldt som en del af
en specialenhed, når landets lov om magt og tvang bliver aktiveret

TEKST
L EA
HO LTZ E

FOTO
MAR I TA
EI L E RTS EN
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H

EID SOLHEIM så rundt på
lejligheden og på den unge
borger. Der var så godt
som intet tilbage. Han havde raseret det hele. Personalet var rædselsslagne og turde ikke gå ind til
ham. Og han ville ikke ud.
– Det gjorde så forfærdeligt
ondt at se ham sådan der. Det var
helt kaos, fortæller Heid Solheim.
Og det var netop derfor, hun var
der.
Den 60-årige norske socialpædagog har været med hele vejen. Lige
siden man i 1990 nedlagde særforsorgen og de store centralinstitutioner i Norge, hvor hun arbejdede.

Hun var efterfølgende med til at
sluse borgerne ud i egen bolig som
kommunal leder for den proces.
– Langt de fleste borgere med udviklingshæmning i Norge bor i eget
hjem – ligesom du og jeg. Ofte er
der fx fire lejligheder ved siden af
hinanden med nogle fællesarealer
og en personalegruppe. Det er meningsfyldt, at de bor sådan. For det
kræver, at de får den rette hjælp
der, hvor de bor, ligesom det stiller
krav til deres mulighed for at være
en del af et fællesskab uden for boligen, fortæller hun og fortsætter:
– De senere år har man forsøgt at bygge større, men så er der

store protester, fordi man ikke vil
tilbage til centralinstitutionerne.
Og kommuner får afslag, når de
vil samle arbejde, aflastning, bolig
osv. på et lille område.
Magt kræver kompetencer
I dag er Heid Solheim en del af en
såkaldt specialisthelsetjeneste,
der er tilknyttet universitetshospitalet i Nordnorge. En habiliteringsenhed, som kommunerne kan
hidkalde, når en borger er meget
udadreagerende – og som de skal
involvere, når der anvendes magt
over for en borger med udviklingshæmning eller autisme.
2022 SEPTEM BER #8   
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Unik
Socialpædago
ger har en helt
unik faglighed,
mener Heid
Solheim, der
tydeligt mærker,
når hun kommer
ud til en borger,
hvor fagligheden
halter.

For ifølge norsk lovgivning kan
kommunen træffe afgørelse om, at
der må bruges magt og tvang over
for en specifik borger med udviklingshæmning – men så skal specialenheder som Heid Solheims ind og
arbejde med borgeren og personalegruppen, så længe afgørelsen varer.
Loven forpligter nemlig til at
begrænse brugen af magt og tvang
ved at prøve andre løsninger først.
– På den måde følger der ressourcer, faglighed og udredning
med til borgeren, når der træffes
en afgørelse om magt og tvang.
Man får således arbejdet systematisk med årsagen til borgerens udadreagerende adfærd, siger hun.
Samtidig er det et lovkrav, at der
i forbindelse med en magtanvendelse skal være kvalificeret personale til stede – dvs. to medarbejdere med en uddannelse inden for
det sundheds-, socialfaglige eller
pædagogiske fag.
– Det er desværre et uddannelseskrav, der alt for mange gange
gives dispensation for. Men alt i
alt er der ingen tvivl om, at lovgivningen har nedbragt brugen af
tvang, fortæller Heid Solheim.
En ny tilgang
Tilbage i lejligheden hos den unge
borger gjaldt det først og fremmest om at genskabe trygheden i

personalegruppen for overhovedet at kunne begynde at arbejde.
Personale blev skiftet ud, så der
var flere med en relevant faglig
uddannelse, og normeringen blev
sat op. Og så brugte Heid Solheim
nogle dage på at undervise dem i
skånsom magtanvendelse.
Derefter arbejdede hun med de
krav, der blev stillet til borgeren.
– Der var hidtil blevet stillet
ekstremt mange krav – sid stille,
forhold dig i ro. Han fik hele tiden
at vide, hvad han IKKE måtte gøre
– og det reagerede han kraftigt på,
siger hun.
Derudover fokuserede Heid
Solheim på strukturen omkring
borgeren.
– Vi skulle arbejde med, at ting
blev stillet på samme måde. Der
skulle være den samme morgenrutine hver dag. Vi fjernede den
støj, der hele tiden var fra tv og
radio, ligesom der var en dør ind
til personalerummet, der jævnligt
smækkede, fortæller hun.
Observerer og kortlægger
Men arbejdet var – som så ofte før
– hele tiden to skridt frem og et tilbage. Og Heid Solheim vendte det
jævnligt med sine ti kolleger i specialisthelsetjenesten, som består af
socialpædagoger, læger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter.

Heid Solheim
•U
 ddannet socialpædagog i 1986 fra Høgskolen i Harstad.
•S
 ideløbende med sit studie arbejdede hun på centralinstitutionen Trastad Gård.
•E
 fterfølgende har hun bl.a. arbejdet som miljøterapeut på et familiehjem og et bo- og
behandlingsprojekt.
• I dag er hun socialpædagog i specialisthelsetjenesten på universitetssygehuset i Nordnorge,
hvor hun særligt arbejder med borgere med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.
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– Jeg har lige nu ansvar for
omkring 30 forskellige borgere i
Nordnorge og deres personale.
Men vi bruger hinanden meget i
teamet. Ofte er vores udgangspunkt at lave en udredning af borgeren – hvordan fungerer vedkommende kognitivt, motorisk og
emotionelt? Vi observerer og kortlægger problemerne og ser, om vi
kan finde årsagerne til dem. Og så
begynder vi at vejlede, siger hun.
Det kan være, at borgerens medicin skal justeres, at personalet skal undervises i metoder og
tilgange som low arousal, eller at
borgeren skal have bedre mulighed for at deltage i aktiviteter.
– Mange borgere bliver faktisk
overvurderet i forhold til mestring.
Når det så er sagt, har jeg altid
ment, at der er mulighed for udvikling. I hvert fald sådan, at personen får en bedre livsmestring.
Og vi skal hele tiden være klar til
at tilpasse vores krav, siger hun.
Unik faglighed
Som barn havde Heid drømt om
at blive butiksassistent. Siden var
planen at blive sygeplejerske.
– Ej, det skal du ikke blive, sagde
veninden. – Prøv at få et arbejde
inden for handicapområdet.
Og så tog Heid Solheim arbejde
på en centralinstitution. Også dér
var der dygtige fagfolk med fokus
på udvikling, aktiviteter og det
meningsfulde liv. Men der blev
brugt mere magt og tvang dengang, husker hun.
– Og så det med, at alle borgere
skulle gøre det samme samtidig.
Jeg følte det som et overgreb og
tænkte, at det måtte vi simpelthen
kunne gøre bedre, fortæller Heid
Solheim.
Heid Solheim var blandt det
første kuld af ’vernepleiere’,
19
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Målsætning
– Mit mål er, at de finder
deres mål. Hvis vi kun
leder efter store sejre,
holder vi ikke til det, for
det sker ikke hver dag,
siger Vicky Vanescore.

Socialpædagogik i verden

der blev uddannet i Nordnorge.
Uddannelsen indeholder også en
medicinsk del, som Heid Solheim
mener er helt central i arbejdet
med borgerne. Men det er arbejdet
med deres miljø, der interesserer
hende mest.
– I virkeligheden er det vores
evne til at overskue både det medicinske, emotionelle, kognitive,
miljømæssige og systemet, der gør
socialpædagoger unikke, siger hun.
Mangler socialpædagoger
Heid Solheim endte med at tilbringe et år med den unge udad
reagerende borger og personalet
omkring ham. Og i dag har han et
arbejde og sin egen lille bil.
– Det er så dejligt at vide, hvordan han har det nu, siger Heid
Solheim.
Men der er også sager, som Heid
Solheim og kollegerne ikke lykkes
med. Hvor borgere skal forholde sig
til alt for mange medarbejdere, som
bliver skiftet ud, før Heid Solheim
når at få indarbejdet en ny praksis.
Eller hvor fagligheden halter.
– Der mangler faglighed derude.
FO (norsk fagforening, red.) mener, der mangler 20.000 socialpædagoger i kommunerne. Og jeg
mærker det, når jeg kommer ud
– at det er svært at skabe forståelse for borgeren og borgerens
adfærd og arbejde målrettet med
den, siger hun og slutter:
– Når verden bliver meget kompliceret, drømmer jeg mig tilbage til at være butiksdame, hvor
kunden måske ikke lige kan finde
agurkerne. ’Jamen de ligger lige
derhenne,’ kunne jeg så bare sige.
Men jeg er blevet ved min læst.
Og jeg trives.
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En fælles
faglig
identitet
I de senere år har
Aiejis arbejde inden
for flere områder
smittet direkte af på
socialpædagogernes
kurs – og omvendt.
Frem mod verdenskon
gressen i 2017 i Brasili
en havde Aieji fx særligt
fokus på psykiatri.
Projektet byggede på
erfaringer fra Danmark
og seks andre lande
og blev præsenteret på
kongressen.
Organisationen har
også arbejdet med at
definere, hvad FN’s
handicapkonvention og
FN’s børnekonvention,
som Danmark også har
tilsluttet sig, betyder
for socialpædagogers
opgaver og roller. Det
har resulteret i materialer, der er målrettet
socialpædagogiske arbejdspladser. Og i den
seneste kongresperiode
har Aieji bl.a. haft fokus
på socialpædagoger og
demens.
I den forbindelse er
Socialpædagogernes
’hvidbog om demens
og socialpædagogik’
blevet oversat til
engelsk og blev præ
senteret på et seminar i
Firenze, hvor flere lande
deltog og udvekslede
erfaringer.

SCHWEIZ

Når vi samarbejder, kan
vi næsten alt

Stolthed
Det er særligt,
når hendes team
er stærkt i svære
øjeblikke, at
Vicky Vanescote
er allermest stolt
af sit arbejde.

Man skal trives i det svære for at være
i jobbet, mener Vicky Vanescore,
der arbejder som socialpædagog
på en døgninstitution for 15- til
19-årige i Schweiz. Et godt kollegialt
samarbejde er for hende at se en klar
forudsætning for at lykkes
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ER LUGTEDE af brændt
papir. I midten af rummet
hang en af de unge livløs
ned fra et reb.
Vicky Vanescore forsøgte febrilsk
at løsne rebet, men vægten gjorde
det umuligt. I stedet tog hun pigen
i sine arme og løftede op, alt hvad
hun kunne. Og nu kunne hun høre
sin kollega på trappen.
– Jeg tror, jeg er mest stolt af
mit arbejde, når vores team er meget stærkt i svære situationer, siger Vicky Vanescore, da hun tænker tilbage på episoden.
Vicky Vanescore er 28 år, socialpædagog og arbejder på en døgn
institution i den schweiziske by
Lausanne. Her bor 15 unge på 1519 år, der typisk er tynget af psykiske belastninger, har minuspoint
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i skolebogen og store konflikter
med familien.
Vi skal gå nye veje
Døgninstitutionen er en del af et
større tilbud med en ambulant
afdeling, en skole og et tilbud,
der støtter de unge i forhold til at
komme i job. Vicky Vanescore er
en del af et team på ti, der alle er
socialpædagoger, og som desuden
er støttekontakt for unge, som
enten er flyttet i en lejlighed inden
for det sociale tilbud eller videre
ud i Lausanne.
– Men det handler egentlig ikke
så meget om, hvad vi gør, men om,
hvad vi er. Vi skal være der. Vi skal
genskabe deres tillid til voksne
– og til sig selv, fortæller hun og
fortsætter:
Socialpædagogen     2022 SE PTE MBE R #8

– Hvis traditionel pædagogik virkede, ville de ikke være her. Vi skal
prøve nye veje, være kreative og
støtte dem i at vokse op og finde deres vej. Selvfølgelig er det fantastisk,
når de flytter videre i egen bolig,
men det er ikke mit mål. Mit mål er,
at de finder deres mål. Hvis vi kun
leder efter store sejre, holder vi ikke
til det, for det sker ikke hver dag.
Man er tit lidt lost
Da Vicky Vanescotes kollega kom
hende til undsætning den dag i
det røgfyldte værelse, fik de sammen løftet pigen ned på sengen.
Kollegaen blev ved den unge, indtil ambulancen kom, og Vicky
Vanescote tog sig af hendes kæreste.
– Om aftenen samledes vi med
alle kollegerne. Jeg ville ikke have

kunnet været sammen med andre,
for ingen andre ville forstå. Det
var en virkelig svær situation, som
man kun kan komme igennem ved
at gøre det sammen, siger hun.
Og netop derfor tænker Vicky
Vanescote ikke kun tilbage på
dagen med gru – men også med
stolthed over kollegernes sammenhold midt i det svære.
– De unges problemer er komplekse, og det er vores job at hjælpe
dem. Og vi skal være stærke nok
i teamet til at finde måden. Men
man er tit ’lost’ – det var jeg så sent
som i går, og så gik jeg til en kollega. Når det omvendt i perioder
er svært at tage på arbejde, er det,
hvis samarbejdet ikke kører – så
føler jeg mig alene, siger hun.

Vicky Vanescote
•U
 ddannet socialpædagog i 2017 fra HETSL (High
School of Social Work and Health of Lausanne).
•U
 nder sin uddannelse var hun desuden i praktik
på en døgninstitution for 6-16-årige og en døgn
institution for akutanbragte 0-6-årige.
•S
 iden hun blev færdig som socialpædagog, har
hun arbejdet på en døgninstitution inden for
organisationen Maison des Jeunes.
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DANMARK

ring kunne motivere patienterne
til at holde sig fra misbrug. Og at
et øget fokus på relationen mellem patient og medarbejder kunne
skabe et tilhørsforhold, så patienten mistede lysten til at flygte.
– Og så gik vi ellers i gang.

Jeg er med
til at vise
fagets værdi

Udvikling
Til at begynde
med var der stor
modstand mod
socialpædagoger.
Men efter ni år i
retspsykiatrien kan
socialpædagog
Pernille Fraulo
virkelig se, at der er
rykket ved noget.

Pernille Fraulo var en
af de syv socialpæda
goger, der blev ansat på
det første rehabiliteren
de afsnit inden for rets
psykiatrien i Danmark.
Her understøtter hun,
når domsanbragte
patienter skal sluses
ud som medborgere i
samfundet igen
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AN VAR PÅ ALLE MÅDER
en ucharmerende patient.
Sådan beskriver socialpædagog Pernille Fraulo ’Bjarne’,
som var en af de første, hun blev
kontaktperson for tilbage i 2013.
Ud over at Bjarne havde en anbringelsesdom på grund af personfarlig kriminalitet, var han
tidligere misbruger. Han havde
skizofreni og ADHD. Han brugte
gebis i en alder af godt og vel 40,
spiste grimt, spyttede og hakkede.
– Han havde 16 indlæggelser på
den lukkedes afdeling bag sig. Han
havde været bæltefikseret i måneder. Han var selvmordstruet. Han

var faktisk opgivet, siger hun og
stopper op.
– Men jeg syntes, der var noget
på spil med ham, som jeg ville forfølge, tilføjer hun med et smil.
Bordkortet manglede
Pernille Fraulo og seks andre
socialpædagoger blev i 2013
ansat på det nyåbnede afsnit P5
i Middelfart, som var det første
retspsykiatriske afsnit i Danmark,
der direkte sigtede på rehabilitering. Her bor 14 patienter i en
periode på mellem et og syv år.
Patienter, der har begået personfarlig kriminalitet og fået en
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anbringelsesdom på ubestemt
tid. De har skizofreni, nogle desuden autisme og andre diagnoser,
og så har de skader af langvarigt
misbrug.
– Alle patienter er her, fordi de
var psykotiske i gerningsøjeblikket. Men de er flyttet fra lukket til
åbent afsnit, fordi man vurderer,
at de nu er velmedicinerede, så
man kan arbejde med deres funktionsniveau, sociale færdigheder
og udslusning. Og nogen skal jo
understøtte den proces, siger hun.
De ’nogen’ er socialpædagoger
som Pernille Fraulo. Det mente
man fra politisk hold tilbage i 2013,
hvor det blev besluttet at besætte
en tredjedel af stillingerne med socialpædagoger. Men det tog tid at
overbevise organisationen om det.
– Det var, som om vi havde fået
en invitation, men ikke havde fået
et bordkort. For man anede simpelthen ikke, hvad vi kunne, fortæller Pernille Fraulo.
Man havde dog en formodning om, at tilbud om rehabiliteSocialpædagogen     2022 SE PTE MBE R #8

Praksis
Det handler om
at forstå, hvor
patienten er i sit
liv, ser sig selv
på den lange
bane, og hvilken
behandling der
så er påkrævet,
fortæller Pernille
Fraulo.

Mere end medicin
Afsættet for Pernille Fraulos
arbejde er en recovery-orienteret tilgang, der handler om, at
alle uanset psykiske udfordringer
kan komme sig og finde mening
med livet. Vejen går gennem det,
patienten mener, er givende for
behandlingen – deres drømme og
håb.
– Det er egentlig meget smukt,
og nogle af dem har drømmen
stående på deres dør. Jeg hjælper dem med at justere ind, hvis
drømmen er urealistisk, og så håber jeg med dem. Og er der dage,
hvor de kun vil ligge i sengen, bærer jeg håbet for dem og snakker
med dem om, hvad der er af muligheder, fortæller hun.
For nogle er drømmen at afslutte et fag i 9. klasse. Nogle vil
gerne have mere kontakt med de-

Pernille Fraulo
•U
 ddannet socialpædagog i 2003 fra Odense
Socialpædagogiske Seminarium.
•D
 e første år arbejde hun i en daginstitution
med mange børn med anden etnisk baggrund
og blev uddannet sprogvejleder.
• I 2013 blev hun ansat på Retspsykiatrisk afsnit P5
i Middelfart.
• I juni i år afsluttede hun sin master i special- og
socialpædagog med opgaven ’Socialpædagogens
arbejde i retspsykiatrien’.

res søskende. Nogle ønsker hjælp
til at træne hverdagsfærdigheder
som tøjvask, indkøb og madlavning, der ofte går tabt under flere
års indlæggelse. Og nogle skal
træne at spise i et fællesskab med
andre mennesker.
Men det er en langsommelig
proces på grund af deres diagnose,
misbrug og traumet omkring deres
kriminelle handling.
– De skal bygges op som mennesker. Det kræver bl.a. medicin –
ellers turde jeg ikke være her. Men
det kræver mere end det, understreger Pernille Fraulo.
Socialpædagogerne har mange
snakke med patienterne – både
planlagte samtaler og spontane
gåture. Her fylder arbejdet med
patienternes motivation.
– Jeg kan da godt blive træt, når
jeg har inviteret på en gåtur 100
gange og kun fået nej. Men de skal
mærke, at jeg bliver ved med at
tro på, at de en eller anden dag siger ja. Og når de gør, er det kæmpestort. Så kan der komme tilbagefald pga. sygdom. Men man har
stadig den gode erfaring at trække
på, siger hun.
Rummer afmagten
For at bane vejen for den faglige
indsats arbejder Pernille Fraulo
bevidst på at etablere en tillidsfuld relation til patienterne. Bl.a.
gennem mikrobekræftelser, som
hun kalder det, hvor hun lige gør
en ekstra indsats – som at tage
sig tid til en ekstra gåtur, låne
bøger til en patient på sit lånerkort eller bage boller på en vågen
nattevagt.
– Før corona gav jeg altid hånd
til patienterne, når jeg mødte ind.
Det har hygiejnerestriktioner ændret på. Men det var for at vise
medmenneskelighed og respekt
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og for at fornemme, hvor patienten er den pågældende dag,
siger hun.
Pernille Fraulo bruger ikke
mindst sin relation i svære situationer. Fx som alarmløber, når en
kollega har akut brug for hjælp, og
patienten måske skal afledes eller
lægges i bæltefiktion.
Desuden risikovurderer hun patienterne, før de skal på udgang,
og registrerer, hvor de går hen og
på hvilket klokkeslæt. Hun skal afvise dem, hvis de har opbrugt deres udgang, eller hvis der fx ikke er
personale til at overvåge dem med
en køkkenkniv i hånden, når de
gerne vil lave mad.
– Nogle af dem farer hurtigt
op. De har tatoveringer op og ned
ad halsen. Hvis man ikke kendte
dem, ville man blive bange. Det er
jeg ikke, fordi jeg har relationen.
Men jeg er opmærksom og tager
mine forbehold. Og jeg forsøger
at rumme deres afmagt og taler
med dem om, hvad de kan gøre,
næste gang vreden overvælder
dem. For selvom jeg ikke bliver
skræmt, så gør fru Jensen nede i
Brugsen.
Føj hvor grimt
Men nogle gange kan det gå galt.
Det gjorde det den dag for to et
halvt år siden, hvor Pernille Fraulo
var udsat for en voldsom episode
og efterfølgende blev sygemeldt i
en periode.
– Det satte sig som et traume og
en kæmpe stressbelastning. Og jeg
følte det som en falliterklæring, siger hun.
Men med professionel hjælp
kom Pernille Fraulo tilbage til afdelingen efter tre måneder. I dag
ved hun, at der er grænser for,
hvor længe hun kan holde til et arbejde, hvor alarmerne hele tiden
24

I TA L I E N

De ældre lærer mig
det vigtigste i livet
Anerkendelse
I dag er der
stor respekt for
de forskellige
fagligheder og
forståelse for,
hvordan de kan
bruge hinanden
på det retspsy
kiatriske afsnit,
fortæller Pernille
Fraulo.

går. Og hun er bevidst om, at hun
nogle gange må gå på kompromis
med sig selv, når hun skal danne
relation til en patient, der har begået alvorlig kriminalitet.
– Nogle gange tænker jeg jo ’føj,
hvor er det grimt, hvad de har
gjort – vil jeg overhovedet bidrage
til behandlingen?’ Men så fokuserer jeg dels på sårbarheden – at
patienten var syg i gerningsøjeblikket og har brug for min støtte
til at være menneske i det her liv
– og dels på patientens ressourcer,
og hvordan jeg kan støtte i at udfolde dem, så de bliver gode samfundsborgere igen, siger hun.
Respekten betyder alt
Samme tilgang havde Pernille
Fraulo til ’Bjarne’. Hun talte meget
med ham om at øve sig på ikke
at tale grimt, bøvse og prutte i
andres påhør, men at moderere sig
selv for at få en anden respons.
Med tiden kom han op om morgenen – soigneret og parat – når
Pernille Fraulo mødte på arbejde.
Han tog et lommetørklæde med
i byen frem for at spytte ned i en
kop. Og han gjorde sig umage for

at sige, hvordan han havde det, så
personalet kunne hjælpe ham.
– Han sagde selv, at respekten
i vores relation betød alt. Og det
var jo præcis det samme, jeg sagde
til ham i forhold til hans relation
til andre mennesker. Så har man
altså virkelig gjort en forskel for et
menneske, siger hun.
I dag er de syv socialpædagoger
på P5 blevet til 26 fordelt på flere
af Region Syddanmarks psykiatriske og retspsykiatriske afsnit i
Middelfart.
Når der er lægekonferencer, taler lægen om den overordnede behandlingsplan, sygeplejersken om
medicin, socialrådgiveren om økonomi, mens socialpædagogerne
taler om menneskelige ressourcer, understøttende aktiviteter og
sociale relationer. Og hun oplever,
at kolleger med andre fagligheder
kommer til hende for at få råd, fx
når de ikke kan motivere en patient til at gå i bad.
– Det er jeg meget stolt af. Vi
socialpædagoger har skubbet til
gamle mekanismer inden for psykiatrien. Og været med til at vise
fagets værdi.
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Italien er et af de lande i Europa, hvor folk lever længst.
Her er socialpædagog Giulia Ghidini ansat på et plejehjem for
ældre med demens – for at bevare de ældres funktionsniveau
længst muligt og ledsage dem i slutningen af livet
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ER ER mere end to millioner italienere, der er over
85 år gamle. Og Italien er et
af de lande i Europa, hvor folk lever længst. Det betyder et stigende
antal med demens – og et stort fokus på tilbud og støtte til dem.
– Man siger, at vi er et land for
de ældre. Og for mig at se kan de
ældre lære mig de vigtigste ting i
livet, som jeg aldrig må glemme –
omkring respekt for mine medmennesker og kærlighed til familie
og venner.

Giulia Ghidini
•U
 ddannet socialpædagog i 2017 fra Brescia Universitet.
• Herefter arbejdede hun som socialpædagog på et
mindre plejehjem.
• I 2020 tog hun en master i koordinering af sundheds
professionelle ved University of Padua og arbejder i
dag som koordinator på et stort privat plejehjem.
• Hun er desuden formand for en komité for social
pædagoger i byen Mantua.
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Sådan siger den 26-årige socialpædagog Giulia Ghidini.
Siden hun blev færdiguddannet i 2017, har hun arbejdet inden
for demensområdet i Italien. Her
støtter hun demensramte hen
mod livets afslutning.
– Min bedstefar var den vigtigste person i mit liv. Han sagde al-

tid, at man ikke skal taget noget
for givet, men at man må arbejde
for det og sætte sig selv til side.
Han døde af demens, da jeg var i
gang med at uddanne mig til socialpædagog. Der besluttede jeg
at vie mit arbejdsliv til ældre med
demens, siger hun.
I dag har Giulia Ghidini 2.000
bedsteforældre, som hun siger
med et skævt smil. Hun arbejder nemlig på et privat plejehjem
i Norditalien, hvor der bor ikke
mindre end 2.000 ældre.
Trigger hukommelsen
Det er umuligt at finde tid til nærvær og samtale med dem alle,
erkender Guilia Ghidini. Derfor
fokuserer hun den socialpædagogiske indsats på det afsnit, hvor
der bor omkring 30 demensramte,
og hvor de bl.a. laver aktiviteter
med de ældre.
De afspiller fx beroligende lyde
af vandfald og fuglekvidder, fordi
det kan trigge de demensramtes
hukommelse. De laver sanseterapi,
hvor helt almindelige hverdagsobjekter kan stimulere de ældres følelser og minder. Og de laver aktiviteter med farveterapi, hvor de
eksponerer de ældre for bestemte
farver for bl.a. at berolige dem.
– Med vores faglighed kan vi nå
ind til de ældre på en anden måde
og bl.a. reducere brugen af beroligende medicin, fordi vi finder ind
bag årsagen til, at en borger fx er
frustreret, siger hun.

Visdom
– Fra de ældre borgere lærer
jeg fx om respekt for mine
medmennesker og kærlighed
til familie og venner, siger
socialpædagog Guilia Ghidini.
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Forventning

Forberedelse

Luften er mættet af sitrende glæde. Foran forsorgs
hjemmet Skjoldbo i Esbjerg venter ni unge hjemløse,
en socialpædagog og en socialrådgiver spændt på
den taxa, der om lidt skal køre dem hen til aftenens
destination: gourmetrestauranten Loftet.

De unge er i såvel overført som i bogstavelig forstand blevet klædt
på til oplevelsen. Alle har fået sponsoreret en ny skjorte og et par nye
bukser af tøjbutikken Shaping New Tomorrow, og gruppen har talt me
get om den adfærd, der forventes på en fin restaurant. Fx skal man ikke
sidde og skændes højlydt, men hver især gøre sit, for at alle får en god
aften. Og hvis der opstår en konflikt, skal man gå udenfor og tale om
det sammen med den socialpædagog og socialrådgiver, der er med.

Smagsoplevelser
Sauterede ærter, poche
rede asparges og fermen
teret citron. På Loftet i Es
bjerg betaler man normalt
1.525 kr. for otte serverin
ger med vin. Restauranten
sponsorerer en syvretters
middag til de unge, der til
gengæld leverer en video
anmeldelse, som spredes
på de sociale medier.

Ligeværd

Hjemløse
uddeler stjerner
Som ung og hjemløs på et forsorgshjem er man vant til at blive vurderet og
beskrevet i fx en handleplan. Men på forsorgshjemmet Skjoldbo i Esbjerg
vender projekt Social Gourmet om på rollerne og lader de unge vurdere.
De sendes i byen for at anmelde gourmetrestauranter – og griber chancen
for at opleve sig selv og hinanden på en helt ny arena
TEKST MARIA RØR BÆK

Skjoldbo arbejder målrettet på at
skabe ligeværdige relationer mellem
medarbejdere og beboere. Det gæl
der også på restaurantbesøget, der
fungerer som et fælles tredje. – Jeg
havde heller aldrig prøvet at spise
syv retter på en gourmetrestaurant,
så vi var sammen om at bevæge os
ud på en ny arena, siger socialpæda
gog Rasmus Visti Seedorff (tv.).
I midten er det beboeren Andreas,
til højre socialpædagog Glenn Bor
gen Christensen.

Nysgerrighed
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For både beboerne og medarbejderne byder
restaurantbesøget på masser af nye smagsop
levelser – og der bliver diskuteret og vurderet iv
rigt, i takt med at de mange små retter serveres.
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Medieopbud
Der var gang i kameraerne, for samtidig med at Skjoldbos eget
produktionsselskab SB110 optog et madprogram med anmeldelse
af restauranten, filmede TV 2 Syd også til et nyhedsindslag om
projektet. Skjoldbo havde inviteret pressen for at vise, hvad det
socialpædagogiske arbejde på et forsorgshjem også kan indebære.

Selvtillid
– Det er dejligt
at blive forkælet,
men det vigtigste
er faktisk succes
oplevelsen: Vi kan
godt finde ud af
at være på en fin
restaurant. Og så
er det også fedt at
se, hvad livet har
at byde på af gode
ting. Det er vigtigt,
for mange af os dø
jer med depression,
siger Mads (th.), der
har boet nogle må
neder på Skjoldbo.
Til venstre er det
beboeren Morten.

Præsentation
Mads (th.) er med egne ord meget kræsen. – Der var en ret med
asparges og agurk, som for mig var fuldstændig forfærdelig. Men jeg
prøvede at se høflig ud. Og selvom der var nogle af retterne, som ikke
lige var mig, gav jeg alligevel restauranten topkarakter på grund af
stemningen, lokalet og de retter, der smagte godt, siger han.
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Moden restriktion

Rolleskift

En af forsorgshjemmets op
gaver er at træne de unge, så
de bliver i stand til at bo i egen
bolig. Og skal det lykkes, skal
de unge kunne begå sig i sam
fundet og forstå sociale nor
mer, fortæller socialpædagog
Rasmus Visti Seedorff. – Det
har vi arbejdet aktivt med op til
restaurantbesøget, hvor vi har
talt om, at vi nu kommer ind på
en ny social arena, og hvordan
man skal begå sig der. På en fin
restaurant smager man på vi
nen sammen med maden, men
det gælder ikke om at drikke
sig fuld. Det er det, vi kalder
moden restriktion. De ansatte
nøjedes dog med at dufte.

’Åh, nej! Skal vi have
fisk?! Igen!’ Sådan tænkte
Mads, da anden forret
kom på bordet. Han end
te dog alligevel med at
give topkarakter til den
samlede oplevelse – og
nød tjansen som mad
anmelder: – Når man
står i en situation, hvor
man har brug for hjælp til
mange ting, bliver man
tit vurderet – fx vurderer
lægen, om man er psykisk
syg. Så er det faktisk lidt
af et friskt pust, når det
pludselig er en selv, der
skal vurdere og sige, om
maden er god eller dårlig.
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Accept
For 27-årige Mads
var restaurant
besøget en stor
oplevelse. – Jeg kan
godt lide, at vi blev
mødt i øjenhøjde.
Jeg tænker om
mig selv, at jeg er
et normalt men
neske, og jeg kan
godt lide at blive
behandlet som et
normalt menneske,
siger han.

Anmeldere

Uenighed

Morten (på billedet) og Mads gav begge restaurant Loftet
topkarakterer med henholdsvis 4,6 og 4,7 stjerner ud af 5
mulige. For Mads trak især fiskeretterne ned, for Morten var
det en dessert med lidt for mange mintblade. Op trak de
andre retter, stemningen og lokalet.

Fisken delte vandene.
70 pct. kunne lide
den. 30 pct. sagde
pænt nej tak.

Forsorgshjemmet
Skjoldbo
Forsorgshjemmet Skjoldbo i
Esbjerg er et botilbud under
KFUM’s Sociale arbejde. Målgrup
pen er hjemløse mellem 18 og 30
år, der har komplekse problem
stillinger som fx sindslidelse eller
misbrug. Skjoldbos slogan lyder:
’Ophold med muligheder’.
Social Gourmet er et af Skjoldbos
tilbud til beboerne. Her får de mu
lighed for at opleve og anmelde
gourmetrestauranter.
På vimeo.com/skjoldbo/
socialgourmet kan du se de
unges anmeldelse af Restaurant Loftet.

Beskæftigelse

Læs mere om forsorgshjemmet på
skjoldbo.nu

Skjoldbo har sit eget semiprofessionelle produktionsselskab SB110, der med støtte fra TrygFon
den fungerer som meningsfyldt beskæftigelse for nogle af de udsatte unge. De får mulighed for
at tjene ekstra med det sociale frikort ved fx at producere videoer for forskellige virksomheder og
organisationer. Det er SB110, der laver videoanmeldelsen fra restaurantbesøget. Socialpædagog
Glenn Borgen Christensen (tv.) er tovholder og interviewer her Mads om hans smagsoplevelser.
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Få mere at skulle have sagt
Stil op som delegeret i din pensionskasse – så kan du blive en del af et fællesskab, der fx beslutter,
hvordan pensionsformuer, vindmølleinvesteringer og hjælp ved sygdom skal håndteres.
Du bliver delegeret for fire år ad gangen, hvor:
din stemme bliver hørt, og du kommer til at tale på vegne af dine kollegaer
du får inspiration, ny viden og spændende oplevelser
dit personlige og faglige netværk bliver udvidet.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at stille op, for du får seminarer og
uddannelse undervejs. Se, hvad en delegeret laver, og hvordan du får mere at
skulle have sagt på pka-valg.dk

Stil op på pka-valg.dk
– så tales vi ved!

Sådan stiller du op – valgregler
Stil op senest 10. oktober kl. 16.00. Du kan stille op som kandidat til at blive delegeret, hvis du er medlem af pensionskassen pr. 31. august
2022. Du kan ikke stille op, hvis du har anmodet om at træde ud af pensionskassen. Valget er inddelt i valgkredse. Du hører til den valgkreds,
hvor din indbetalerinstitution har adresse. Hvis du ikke har en arbejdsgiver, der indbetaler pensionsbidrag, stiller du op i den valgkreds,
hvor du bor.
Hvis du arbejder i en anden valgkreds end der, hvor din arbejdsgiver har adresse, er ansat på en landsdækkende institution, eller hvis du får
indbetalt pensionsbidrag fra flere arbejdsgivere i forskellige valgkredse, gælder der særlige regler, som du kan se på pka-valg.dk.
I alt skal der vælges 180 delegerede i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, heraf 103 socialpædagoger.
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dialog
K O N TA K T
SOCIALPÆDAGOGERNES
LANDSFORBUND
sl.dk
Tlf. 7248 6000 / sl@sl.dk,
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.
Medlemsteam
Ved spørgsmål om medlemskab,
kontingent og efterlønsbidrag.
Tlf. 7248 6030 / medlem@sl.dk
Arbejdsskadeteam
Er du kommet til skade på jobbet?
sl.dk/arbejdsskade
Tlf. 7248 6040 / arbejdsskade@sl.dk
Job- og karriererådgivning
Gratis rådgivning om job og karriere
for forbundets medlemmer hver
mandag 14-17. Tlf. 7248 6060
SOCIALPÆDAGOGERNES A-KASSE
Tlf. 7248 6010 / dagpenge@sl.dk
Åbningstid: mandag-onsdag 9-15,
torsdag 9-17, fredag 9-13.
FORRETNINGSUDVALGET
Forbundsformand
Benny Andersen
Tlf. 4055 0982
1. forbundsnæstformand
Marie Sonne
Tlf. 2210 1728

KALENDER
LILLEBÆLT

NORDSJÆLLAND

Juletræsfester 2022
Lørdag 26. november kl. 14-16.30
Fabrikken, Lumbyvej 17B, Odense C
Søndag 27. november kl. 14-16.30
Brejning Forsamlingshus,
J.L. Varmings vej 1, Brejning, Børkop
Det glæder os at invitere dig og din
familie til årets juletræsfest i Social
pædagogerne Lillebælt, hvor der vil
være underholdning i form af musik,
dans og leg med nisserne i hyggelige
omgivelser, lidt godt til ganerne samt
slikposer til børnene. Tilmelding
senest 18. november på tlf. 7248 6400
eller på lillebaelt@sl.dk

Ledernetværk
Mandag 26. september kl. 15-17
Kredskontoret, Roskildevej 10B,
Hillerød
Netværksmøderne er for både nye og
erfarne ledere på offentlige og private
arbejdspladser, der giver mulighed 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
nordsjaelland.sl.dk

MIDTSJÆLLAND
Efterlønsmøde
Onsdag 2. november kl. 14-16.15
Solgården, aktivitets- og
samværstilbud, Mellemvang 9,
Holbæk
Mødet er for medlemmer født mel
lem 1. januar 1959 og 31. december
1961. Kom og hør om dine mulig
heder, og få svar på spørgsmål
om efterløn. Tilmelding senest
26. oktober på midtsjaelland.sl.dk

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
nordsjaelland.sl.dk
Cafémøde for familieplejere
Onsdag 2. november kl. 10-13
Kredskontoret, Roskildevej 10B,
Hillerød
Lad os mødes og sparre med hinanden
om de ting, der fylder i vores arbejde.
Læs mere og tilmeld dig senest
26. oktober på nordsjaelland.sl.dk

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
Merete Høgh Jeppesen
mhn@sl.dk / mobil: 6165 0977
PÆDAGOGSTUDERENDES
LANDSSAMMENSLUTNING
p-l-s.dk
Tlf. 3546 5880
Åbningstid: mandag, tirsdag
og torsdag 10-15.
PENSIONSKASSEN
pka.dk
Tlf. 3945 4540 / pka@pka.dk
Åbningstid: mandag-torsdag 8.30-20,
fredag 9-15.
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11.000 er allerede med: Meld dig ind i
Socialpædagogernes Facebook-gruppe

Socialpædagog
til socialpædagog
www.facebook.com/groups/Socialpaedagogen

Julefrokost for familieplejere
Onsdag 7. december kl. 10-14
Kredskontoret, Roskildevej 10B, Hillerød
Julefrokost med bankospil – kom og
se, om ikke du kan vinde en af de gode
præmier. Læs mere om arrangementet,
og tilmeld dig senest 1. december på
nordsjaelland.sl.dk

BASEN
KOMPETENCECENTER

Bustur til Skovtårnet for seniorerne
Torsdag 22. september kl. 8.45-15.00
Adgang fra Valby Station/Lyshøjgårdsvej
Turen byder på en gåtur gennem skoven
og op i Skovtårnet, spise- og kaffepause
på Camp Adventure og et besøg i
efterårsblomstermarken. Pris 325 kr.
for medlemmer og 450 kr. for gæster.
Tilmelding og betaling på konto 5332
244491 senest 8. september.

Fyraftensmøde – hør fortællingen om
Kofoedsminde
Torsdag 13. oktober
kl. 17.00 – til vi er færdige
SL’s lokaler, Kæpgårdsvej 2A,
Nr. Alslev
Seniorsektionen inviterer kredsens
medlemmer til at høre om Kofoeds
minde og om, hvordan hverdagen er i
forhold til det, vi ser på tv. TR/FTR Vivi
Henningsen og en anden repræsentant
fra Kofoedsminde holder oplæg, og der
serveres sandwich, sodavand, kaffe og
te. Tilmelding efter ’først til mølle’ senest
8. oktober på storstroem.sl.dk

ØSTJYLLAND
Foredrag med Rikke Nielsen
Tirsdag 15. november kl. 16-18
Værket, Sven Dalsgaards Plads 1,
Randers
Hør Rikke Nielsens foredrag ’Sådan blev
jeg en rigtig vinder’, hvor hun fortæller
om sit livs store udfordringer: En kræft
knude og et barn født med Downs syn
drom, og hvordan hun har kæmpet sig
tilbage. Læs mere, og tilmeld dig
senest 25. oktober på oestjyland.sl.dk
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KURSER EFTERÅR 2022
• Samtaleteknikker med psykisk sårbare
børn og unge | D. 31.08.22
• PDA eller nedsat kravkapacitet
D. 06.09.22
• Autisme og kønsidentitet
D. 14.09.22
• Hvordan passer du på dig selv som
professionel | D. 27.09.22

STORKØBENHAVN

STORSTRØM

Kurser for fagfolk, der arbejder med
børn og unge med særlige behov
www.basenkompetencecenter.dk

Middelfartgade 9, 2100 KBH Ø | 3929 6767

INDKALDELSE AF ANSØGNINGER
TIL NANNY JACOBSENS FOND
Fondens formål er at yde støtte til psykisk udviklingshæmmede.
Støtte kan gives til såvel udviklingshæmmede enkeltpersoner, som til
projekter, herunder flerårige projekter, hvis formål er at hjælpe grupper
af psykisk udviklingshæmmede.
Desuden kan fonden give støtte til uddannelse og videnskabelige projekter, herunder også flerårige projekter.
Fonden yder støtte til personer og projekter, der ikke kan opnå offentlig
støtte og prioriterer at støtte de psykisk udviklingshæmmede, der
økonomisk er dårligst stillede.
Fonden uddeler støtte en gang om året og ansøgningsfristen for året
2022 er den 1. oktober 2022.
Ansøgningsblanketter for såvel enkeltpersoner som projekter, kan
udskrives på:
www.ret-raad.dk/odense-nannyjacobsensfond.
Ansøgningsblanket kan ligeledes mod fremsendelse af frankeret
svarkuvert og med angivelse af, om der søges til enkeltpersoner eller
projekter, rekvireres hos
Advokat Jess Lykke Gregersen
Albanigade 30
5000 Odense C
Tlf. 70101199
E-mail: lvo@ret-raad.dk
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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
Varighed
• 2 moduler af hver 5 dages varighed
• Individuel vejledning og eksamen efter hvert modul
Odense
Hold 11 starter uge 44 i 2022

Odense
Hold 12 starter uge 10 i 2023

Målgruppe
• Fagprofessionelle og ledere der
samarbejder med mennesker med
psykisk sårbarhed, ASF, ADHD, sociale
problemstillinger.
• Mennesker med psykisk sårbarhed, ASF,
ADHD, sociale problemstillinger.

Målgruppe
• Fagprofessionelle og
ledere, der samarbejder
med mennesker med
udviklingshæmning.

LA2 – en metode til fremme af trivsel og nedbringelse af voldsomme episoder
LA2 er udviklet til at inddrage borgerens perspektiv i samarbejdet med de fagprofessionelle 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.

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

Meritpædagoguddannelsen er den
bedste beslutning i mit arbejdsliv
TEKST LOUISE G R A A CHR ISTENSEN

?!

Hvorfor skulle der ske noget
nyt i dit arbejdsliv?
Jeg fik øjnene op for, at det er
nemmere at komme på kurser og
videreuddanne sig, hvis man er
uddannet. Lønnen er selvfølgelig også bedre, men
det er nu ikke min drivkraft. For mig handler det
om, at jeg som uddannet socialpædagog i højere
grad bliver hørt, så jeg kan involvere mig og kæmpe
for nogle mærkesager. Jeg kunne godt forestille
mig, at jeg gerne vil blande mig i samfundsdebatten
inden for mit felt, som er selvskade hos unge. Og
det har jeg bedre forudsætninger for nu.
Hvad fik dig til at træffe beslutningen?
Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke skulle uddannes
til socialpædagog, for det mente jeg slet ikke, jeg
var i stand til. Jeg har bl.a. haft hjernebetændelse
og piskesmæld. Men en kollega overbeviste mig.
Han fortalte, at meritpædagoguddannelsen var det
fedeste, han havde gjort for sig selv, og at han var
sikker på, jeg kunne klare det. Det satte tankerne i
gang – og en uge efter føltes det som det helt rigtige at gøre.
Hvordan var det at komme på skolebænken?
Det var naturligvis en udfordring, bl.a. det at sætte
sig ind i formalia. Men jeg mærkede hurtigt, hvor
meget det gav mig. I pauserne talte jeg med mine
studiekammerater, og vi delte erfaringer og viden
fra vores arbejdspladser. Det gav virkelig noget,
fordi alle de studerende er voksne mennesker med
bred erfaring både arbejdsmæssigt og fra livet som
helhed.
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Pædagogisk
medarbejder

FOTO SØREN K JELD GA A R D

Majbrit Smith
46 år
2022
Uddannet
socialpædagog og ansat
som socialpædagog
på Grenen
2016
Pædagogisk medar
bejder på behandlings
institutionen Grenen,
særlig sikret afdeling
2016
Pædagogisk
medarbejder på bostedet
Marie Magdalene
2011
Selvstændig massør,
kostvejleder samt
handicaphjælper
Er oprindelig uddannet
salgsassistent og har
været afdelingsleder i et
byggemarked – og har
også i en årrække lavet
journalistisk arbejde
for eget onlinemedie

Hvad har det givet dig at tage uddannelsen?
Det har givet et enormt selvtillidsboost og vist, at
det, jeg allerede gjorde i praksis, også er underbygget teoretisk. Men nu har jeg nogle termer og
en dybere forståelse, der gør det nemmere for mig
at blive hørt på min arbejdsplads. Inden jeg tog
uddannelsen, havde jeg den holdning, at alle skal
høres i samme grad, ligegyldigt om man er uddannet eller ej. Jeg mener stadig, at hvis man ikke ejer
mentaliseringsevne og ikke har den empati og det
omsorgsgen, jobbet kræver, hjælper en uddannelse ikke. Men man kan godt dygtiggøre sig, og
nu har jeg en forståelse for, at man får nogle andre
perspektiver som uddannet, som det er vigtigt at
lytte til.

Merituddannet
socialpædagog

Hun tvivlede på, at hun ville kunne gennem
føre en meritpædagoguddannelse. Men en
kollega fik overbevist Majbrit Smith – og i dag
glæder hun sig dagligt over at have erhvervet
sig ny viden og en udvidet horisont til gavn
for sig selv, arbejdspladsen og borgerne.

Hvad er det bedste ved dit spring?
På en arbejdsplads kan man hurtigt få en ’sådan
plejer vi at gøre’-tankegang, og det ville jeg gerne
gøre op med ved at få nye perspektiver på. Det er
nemt at gro fast i rutiner og daglig drift, men med
uddannelsen er der ny viden at hente, som kan
komme arbejdspladsen til gode, hvis der er åbenhed over for det selvfølgelig.
Hvad er dit råd til andre?
Man skal helt klart tage meritpædagoguddannelsen, hvis man vil udvide sin horisont, for den giver
en motivation for at se anderledes på tingene og
tænke mere innovativt og åbent. Det kommer både
en selv, arbejdspladsen og borgerne til gode, fordi
der jo kommer ny teori og forskning inden for forskellige behandlingsmuligheder og -metoder, som
man kan dykke ned i og inddrage i praksis.
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Job- og
karriererådgivningen
tilbyder gode råd og
sparring til dig, der overvejer
at skifte spor.
Ring mandag kl. 14 til 17 på
7248 6060
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eller bestil tid til
en samtale på
7248 6000
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Hørt!

Socialpædagog Mike Tarp Iversen arbejder som
støtte-kontaktperson i et bofællesskab i Esbjerg.

Mit faglige fokus
JEG HJÆLPER BORGEREN
TIL AT FORSTÅ SIG SELV
Hvad er dit faglige fokus?
Jeg har udviklet et selvforståelseskursus for voksne med
autisme, som hjælper dem med at forstå sig selv og an
dre bedre. Her lærer de også mestringsteknikker som fx,
hvordan de regulerer deres energiniveau og lader op efter
socialt samvær.
Hvorfor er det fokus vigtigt at have i dit arbejde?
I mange år har den dominerende holdning været, at men
nesker med autisme mangler struktur, empati og sociale
kompetencer. Men ingen af delene er nødvendigvis sande.
Vi bør se på det enkelte menneske i sin helhed.
Beskriv en situation, hvor din faglighed
gjorde en forskel
Vi fik en beboer, som gennem mentalisering fandt ud af, at
han var som en kamæleon i sociale sammenhænge. Han
arbejdede så hårdt på at passe ind, at han næsten mistede
sig selv. Derfor opfordrede jeg ham til at være mindre i
fællesrummet og mere i egen bolig. Med tiden kom han
til at forstå sig selv bedre, han begyndte også at rydde op,
gøre rent og gå i bad, og i dag bor han i egen bolig, passer
et fleksjob og er ude af medicin.
Læs hele interviewet med Mike Tarp Iversen på sl.dk/fagligtfokus

Dejligt at flere får øjnene op for, at
beskæftigelsesfeltet har stor gavn af
socialpædagogisk faglighed. Én af de
ting, jeg med min forskning peger på, er,
at arbejdsløshedens socialpsykologi kan
være så kompleks, at der i høj grad er
brug for socialpædagogikken, hvis man
skal kunne understøtte arbejdsløse
menneskers læreprocesser og skabe de
bedste muligheder for deltagelse i et
bæredygtigt og meningsfuldt arbejdsliv.
Mikkel Morgen, specialkonsulent på socialområdet, ph.d.-stipendiat
i arbejdsløshedens socialpsykologi og voksnes læring

Øjeblikket
Da jeg forleden ventede på bussen i Juelsminde, kom
en ældre i kørestol med en hjælper forbi. De snakkede
og hyggede sig, og jeg tænkte, at sådan vil jeg gerne
have det, når jeg ikke kan klare mig selv mere. De var
ude at kigge på alle turisterne, og der var tid til en hyggelig snak. Jeg
har brugt hele mit arbejdsliv med børn, ældre og udviklingshæmmede.
Jeg er blevet skudt i skoene, at jeg gav mere, end pakken var fra kom
munen. Men jeg har ikke villet gå på arbejde for at lade mennesker
sidde i deres eget selskab. Jeg har villet gøre, hvad jeg kunne for at
skabe tryghed og livsglæde.
Gunvor Uth, pensioneret socialpædagog

