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30. marts 70. årgang

Hæv overliggeren
På Hjortholm Kostskole er massivt omsorgssvigt og
koncentrationsbesvær ingen hindring for faglige ambitioner
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Jeg tror, vi alle sammen får en
klump i halsen, når eleverne står der,
og er så stolte over deres afgangsbeviser
Pia Pedersen, lærer på Hjortholm Kostskole
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Selvom vi er under pres i vores daglige arbejde, må vi ikke bare
tilpasse os og forfalde til rutiner i arbejdet eller krænke borgernes
rettigheder. De skal høres som ligeværdige mennesker og
behandles med respekt
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Det er jo både et smukt og vigtigt motto. Ikke mindst nu, hvor verden i flere år har kæmpet med en finansiel krise, der har forværret
livsmulighederne for udsatte, mennesker med handicap og sårbare
børn og unge. Og det præger naturligvis kongressens tema.
Socialpædagoger over hele verden gør hver dag en indsats for at
bedre forholdene for svage og udsatte grupper, der om nogen mærker finanskrisen. Indsatsen er på tværs af grænser båret af demokrati og humanisme – det er det sociale arbejdes grundlag. Friheden,
borgernes selvbestemmelse, deltagelse og inklusion i det samfundsmæssige fællesskab er socialpædagogikken og det socialpædagogiske arbejdes mål.
Og uanset om det handler om socialpædagogisk arbejde, som det
udføres i Frankrig, Rusland eller Danmark, så kan det ikke begrænses til kun at dreje sig om den enkelte, men må udstrækkes til at
omfatte samfundet som helhed. De mennesker, socialarbejdere tager vare på over hele verden, er mere end nogen påvirkelige i forhold til det omgivende samfund.
Selvom vi er under pres i vores daglige arbejde, må vi ikke bare tilpasse os og forfalde til rutiner i arbejdet eller krænke borgernes rettigheder. De skal høres som ligeværdige mennesker og behandles
med respekt. Ved at vise borgerne respekt og medmenneskelighed,
viser vi som professionelle også os selv respekt og medmenneskelighed.
Vi skal råbe op, når borgerne ikke får den hjælp, de har retskrav på
– og har de ikke en juridisk ret til hjælp, skal vi kæmpe for, at de får
den. Vi skal arbejde på at få FN’s konventioner om børn og handicappedes rettigheder implementeret i de nationale lovgivninger.
En sådan indsats forudsætter en socialpædagogik, der er velfunderet fagligt og baseret på et teoretisk grundlag med fælles begreber,
egne uddannelser, specialiseringer, forskning og metoder, der har
baggrund i praksisviden, sådan at vi som socialpædagoger altid kan
give den bedste støtte.
Og det gælder uanset om indsatsen udføres i Frankrig, i Rusland eller i Danmark.

Forsidefoto
Søren Kjeldgaard

Medlem af
Danske
Specialmedier
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Anbragtes uddannelse

Som gruppe klarer anbragte børn sig dårligere
i skolen end andre børn, men uddannelse kan
være nøglen til et andet liv. Døgninstitutionerne
Orøstrand og Hjortholm Kostskole prøver på
hver deres måde at ændre den negative spiral.
Hjortholm har bl.a. hævet ambitionsniveauet og
tilstræber en intern skole, der ligner den almindelige skole så meget som muligt. Orøstrand har
bl.a. ansat en udeskolelærer, der fungerer som
bindeled, når børnene starter i folkeskolen
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Tonen skal være kærlig og nærværende, og
væggene skal ikke være institutionskolde, men
varme som i en familie – det skal være et hjem.
Sådan siger Khaled Miari, der leder opholdsstedet Kalles Hus i Odense. Han er selv flygtet
fra borgerkrigen i Libanon som 13-årig og har
været stofmisbruger gennem 10 år, før han blev
uddannet socialpædagog. Nu har han gjort det
til sit mål at være der for de unge, der gerne
vil ud af deres misbrug. Det kræver nærvær og
omsorgsfuldhed, siger han og mener, at man
skulle forbyde alle behandlingssteder, der har
mere end fire eller fem unge boende

Ledighed

Lønforsikring til medlemmerne
Fagforening

Farvel til Krifa

Familieindsats

Shofiq var tynd, ville ikke spise og havde ikke den
energi og nysgerrighed, som et barn på halvandet år normalt har. Til sidst blev han indlagt på
Rigshospitalet. Nu trives han og hans forældre,
og det skyldes ikke mindst det arbejde, som
socialpædagog Vibeke Lykke Nielsen har lavet
med den lille flygtningefamilie i Rønne. Hun har
arbejdet med at få styr på hverdagen og med at
få brudt den isolation, familien var fanget i
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300 medlemmer ved at miste
dagpenge

Værsgo! Her er vores historier

Domsanbragte i klemme i nyt
lovforslag
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	Anbragtes uddannelse
På kort sigt kan det godt være, at det fx er bedre for at barnet at sidde i en boks for
at koncentrere sig, men på langt sigt duer det ikke, for læring foregår i relationer
Jimmy Adler Thomsen, skoleleder

Ud af boksen
Selv om eleverne har været udsat
for massive omsorgssvigt og lider af
koncentrationsbesvær, er de faglige
krav høje på Hjortholm Kostskole. Her
er klasseundervisning, fuld fagrække,
vejledende timetal og en forventning
om en afgangsprøve til alle
Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk
Foto: Søren Kjeldgaard

Hjortholm Kostskole
Hjortholm Kostskole ved
Næstved har driftsoverenskomst med Gentofte
Kommune. Kostskolen blev
grundlagt i 1833 og er hjem
og skole for børn med særlige behov. For øjeblikket er
der omkring 30 elever.
Skoledelen koster 921 kr. i
døgnet pr. elev. Før omlægningen i 2007, der hævede
ambitionsniveauet i skolen
betragteligt, kostede
skoledelen 680 kr. i døgnet
pr. elev.
Læs mere om skolen på
www.hjortholmkostskole.dk

K

lasseværelset dirrede af forventning. Mon
nogle ville få topkarakter? Og hvem? Der var
lys i elevernes øjne, men læreren, Pia Pedersen, havde det skidt.
Hun vidste, hvad der ventede.
I 2007 fik Hjortholm Kostskole en ny skoleleder, Jimmy Adler Thomsen, der omorganiserede
undervisningen af de stærkt omsorgssvigtede
og socialt belastede børn på døgninstitutionens
interne skole.
Før var Pia Pedersen og hendes danskkollegaer ofte tilfredse, hvis børnene begyndte
at læse og skrive selv, men nu var overliggeren
hævet. Målsætningen lød – og lyder – at alle børn
skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve, og
al undervisning skal pege derhen. Således også
karaktergivningen i ottende klasse, der bliver givet
efter helt samme skala som den, der gælder for
alle andre ottende klasses elever i Danmark.
Hvis den karakterskala skulle følges, var Pia
Pedersen nødt til at give de fleste elever 0.
Og hvordan ville de mon reagere på det? Ville
de smide det hele fra sig og give op?

Og kunne de forstå det, når Pia Pedersen ellers
plejede at rose dem for at komme på banen og
begynde at vise et fagligt engagement?
Pia Pedersen kunne ikke bære at levere budskabet.
– I får karaktererne i sidste time, sagde hun.

Sofaer i klassen
Pia Pedersen har været lærer i 20 år. Heraf de sidste 11 på Hjortholm Kostskole.
Da hun kom, foregik undervisningen meget
anderledes end i dag.
Klasseværelserne lignede ikke almindelige klasseværelser, men var eksempelvis møbleret med
spiseborde eller sofaer. Trygheden var i højsæde,
så børnene gik på hold med de samme børn, de
boede i hus med og det betød eksempelvis, at en
8-årig og en 15-årig kunne gå på hold sammen. Til
gengæld var undervisningen individuelt tilrettelagt, så der var en plan for hver enkelt elev, og
oftest sad de og arbejdede med hver sit stof. Tit
i en boks eller med ansigtet ind mod væggen, så
de bedre kunne holde koncentrationen. Og når
lærerne vurderede, at børnene havde for svært
ved at modtage undervisning, fik de i stedet lov til
at lege eller spille playstation. Der var ingen timer
i tunge fag som fysik, og skoleugen indeholdt kun
18-20 lektioner.

Vanskelige livsvilkår
I dag er der vendt op og ned på det hele, og bunsenbrænderne i fysik-lokalet er kun ét af de synlige tegn på forandring. Sofaerne er skiftet ud
med helt almindelige skoleborde, der ofte står på
række med front mod tavlen, og klasseværelserne
ligner de fleste andre klasseværelser – bortset fra,
at der kun er mellem fire og otte elever i klassen,
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og at der altid er mindst to lærere. Eleverne har
lige så mange lektioner, som deres jævnaldrende
i folkeskolen, de undervises i hele fagrækken og
altså eksempelvis også i tysk og fysik. Og de går i
klasser, der svarer til deres alder.
Men eleverne har i udgangspunktet lige så
store vanskeligheder som de elever, der kom, da
Pia Pedersen begyndte.
Jimmy Adler Thomsen fortæller:
– Målgruppen er børn med særlige behov,
hvoraf mange af dem også er diagnosticeret med
eksempelvis ADHD eller andre psykiatriske diagnoser. Normalt er jeg ikke meget for at generalisere,
men generelt må jeg sige, at vores elever har været
udsat for massive omsorgssvigt, eller som jeg
foretrækker at sige det: At de har nogle meget vanskelige livsvilkår. Nogle har været udsat for seksuelt
misbrug eller vold, og nogle har begået alvorlig
kriminalitet som ildspåsættelse. Et fællestræk er, at
børnene har svært ved at koncentrere sig og svært
ved at begå sig i sociale sammenhænge. Og at de er
her, fordi de ikke kan være andre steder.

Starter på minus 50
Tilbage ved karaktergivningen i ottende klasse gik
skoledagen på hæld.
Pia Pedersen kunne ikke trække den længere,
og så fik hun pludselig en idé.
På tavlen tegnede hun et barometer, der
sluttede med topkarakteren 12, og begyndte med
minus halvtreds.
Nr. 7 30. marts 2013

– Her var I, da I kom her, forklarede hun og
pegede på minus 50, og hvis I får karakteren 0, er I
inde på normalområdet.
Bagefter åndede hun lettet op.
Eleverne købte argumentationen, for som hun
siger i dag:
– De kan godt forstå, at når man eksempelvis
har været helt fraværende fra skolen i flere år, ja,
så er der noget at indhente. Og man kan godt være
nået langt, selv om man får 0.

Høj faglighed
Pia Pedersen og Jimmy Adler Thomsen understreger begge, at en specialskole med så højt et ambitionsniveau, kræver høj faglighed hos de ansatte.
En faglighed, der på Hjortholm Kostskole skal sikres gennem efteruddannelse, intern undervisning
og supervision.
Fagligheden går dels på det fagfaglige, altså
eksempelvis præcis hvordan, man bedst underviser i faget dansk, og der er linjefagsuddannede
lærere i alle fag.
Pia Pedersen, der er dansklærer og læsevejleder, giver et konkret eksempel:
– Vi skal hele tiden være på faglig forkant og
tilrettelægge undervisningen, så eleverne får den
bedst mulige chance for at klare kravene med
deres særlige forudsætninger. Et konkret eksempel er eksamenen i mundtlig dansk, hvor man kan
vælge mellem to prøveformer: En, hvor eleverne
trækker en ukendt tekst, og en, hvor eleverne ken-

Sprog Pia Pedersen arbejder
bevidst med at udvide børnenes
ordforråd. Når de skal lære, hvad det
vil sige, at en tekst er scenisk, lægger hun ud med at spørge: Hvad er
en scene? Hvor kender I scener fra?
For på den måde at træne børnene i
at regne ud, hvad ukendte ord måske
kan betyde.
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– Ja, svarer pigen.
– Kan du klare at være herinde?
– Ja.
– Det vil være fint, hvis du kan det.
Så rækker en dreng fingeren op.
– Jeg vil gerne gøre det selv, siger han.
Og så ender det til sidst med, at der kun bliver
en enkelt tomandsgruppe. Resten arbejder på
egen hånd.

De svære relationer

Hæder Succeser skal fejres, og derfor gør skoleleder Jimmy Adler Thomsen meget ud af dimissionsfesten på Hjortholm Kostskole. Når eleverne får deres afgangsbeviser, får de også langstilkede roser, hatte, gaver fra primærpædagogerne og en trøje med navnene på alle afgangselever
og sloganet: Hvor svært kan det være?

Bagefter forklarer Pia Pedersen, at hun hele tiden
forsøger at få eleverne til at indgå i relationer,
men at det langt fra altid lykkes. Hun skal finde en
balancegang, så hun på den ene side tager hensyn
til, hvad den enkelte elev er i stand til netop i dag –
og på den anden side hele tiden sigter mod målet
om så normal en skolegang som mulig. En skolegang, der skal gøre det muligt for barnet at fortsætte i det videre uddannelsesforløb. Som skoleleder Jimmy Adler Thomsen udtrykker det:
– På kort sigt kan det godt være, at det fx
er bedre for at barnet at sidde i en boks for at
koncentrere sig, men på langt sigt duer det ikke,
for læring foregår i relationer. Derfor følger vi
professor Inge Bryderups anbefalinger om, at en
intern skole i så høj grad som muligt skal ligne
den almindelige skole.

Vælg dine kampe
der teksten og på forhånd skriver en synopsis. Her
plejer man at sige, at synopsis-prøven er bedst for
de dygtigste elever, men vi har fundet ud af, at den
også er bedst for vores elever, fordi de så i hvert
fald forstår teksten.
Fagligheden går også på tilgangen til eleverne.
Den skal være gennemsyret af anerkendelse og en
tro på, at alle kan og vil lære.

Dansk med niende
Denne mandag formiddag har Pia Pedersen dansk
med 9. klasse.
– Den roman, I skal læse, hedder ‘Et mærkeligt
skib,’ begynder hun og bliver afbrudt af en af de
seks elever:
– Hvorfor fuck skal vi læse sådan en lorteroman?
– Det behøver vi slet ikke diskutere. I skal læse.
Det skal alle andre i niende klasse, og det skal I
også, svarer Pia Pedersen.
På Hjortholm Kostskole er der smartboards i
alle klasser, og Pia Pedersen blæser opgaverne op,
så alle kan se. Der står ‘førlæsning’ på programmet og eleverne skal blandt andet diskutere, hvad
forsidebilledet fortæller, og hvad de kan forvente
af bogen på baggrund af bagsideteksten.
– I skal arbejde parvis, indleder Pia Pedersen og
ser så opmærksomt på en pige:
– Vil du gerne arbejde alene?

Helt almindeligt ser der nu ikke ud i 9. klasse.
Marco Jensen ligger ind over bordet med
hovedet i armene, og det afføder ikke den mindste
kommentar fra de to lærere.
Ina Rasmussen har droppet skolearbejdet og
stirrer i stedet ud i luften, mens hun piller ved sit
viskelæder.
– Har du læst? spørger Pia Pedersen.
– Åh, jeg gider ikke mand.
– Nej, men så må du prøve alligevel, siger Pia
Pedersen, mens hun roligt går videre til næste elev
og lader Ina Rasmussen være i fred.
Efter timen fortæller Pia Pedersen, at hun er
helt bevidst om at presse – uden at presse for
meget. Og at hun hele tiden må vælge sine kampe
med omhu.
– Efter at vi er begyndt at stille større krav, er
konfliktniveauet blevet noget højere, og det kan
gøre det hårdere at være lærer. Men når vi så
kommer til den store dag, hvor vi holder dimissionsfest, ja, så er det alle kampene værd. Jeg tror,
vi alle sammen får en klump i halsen, når eleverne
står der og ligner nogle pæne unge mennesker. Og
er så stolte over deres afgangsbeviser.
– Og så ved vi, at nu har de i hvert fald flere
muligheder i deres liv, end de havde for to år
siden. At de er kommet et skridt nærmere at blive
mønsterbrydere. n
Alle navne på elever er ændret.
Nr. 7 30. marts 2013
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Danmarks bedste
inklusionsagenter?
Folkeskolelærerne skriger på hjælp,
når de skal inkludere børn med særlige behov, og den hjælp kan komme fra
lærerne på de interne skoler. Det var
en af konklusionerne, da lærernetværket holdt landsmøde og -konference
og bl.a. diskuterede de interne skolers
fremtid
Af Anders C. Østerby, redaktionen@sl.dk
Foto: Kissen Møller Hansen / BAM / Scanpix

P

å den lille ø Orø i Isefjorden nord for Holbæk
ligger døgninstitutionen Orøstrand, hvor der
bor 24 børn og unge fra Københavns Kommune med forskellige psykosociale problemstillinger. De kommer typisk fra brudte familier, har
forældre med kriminel baggrund, misbrugsproblemer eller voldelig adfærd, og som har ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Klassiske problemstillinger med andre ord.
Orøstrand har en intern skole, som har stor
succes med gradvist at udsluse eleverne i almindelige folkeskoleklasser: I 2010 gik 14 af de 27
børn, der boede på Orøstrand på det tidspunkt, i
ekstern skole, og alle afsluttede 9. klasse, enten i
folkeskolen eller i den interne skole.
Tallene fra Orøstrand kom på bordet, da det
faglige netværk for ‘Lærere ansat på døgninstitutioner med intern skole’ holdt landsmøde og
-konference i Middelfart i starten af marts.
Ca. 20 af netværkets godt 300 lærere, der er
organiseret i Socialpædagogerne, diskuterede
fremtiden for de interne skoler, og Orøstrand blev
brugt som eksempel på, hvordan lærerne kan
Nr. 7 30. marts 2013

bidrage til at inkludere de særlige unge i almindelige folkeskoler.
Tore Kargo, socialfaglig konsulent hos Socialpædagogerne, har tidligere arbejdet på Orøstrand,
og han fortalte på konferencen om sin tidligere
arbejdsplads sammen med skoleleder Line Kamp.
Noget af det unikke er en udeskolelærer, som
hverken underviser på den interne skole eller på
folkeskolerne, men som fungerer som bindeled
mellem dem. Han har ansvaret for at få placeret
børnene på de skoler og i de klasser, der passer
lige nøjagtig til det enkelte barn, og samarbejder
i øjeblikket med seks forskellige folkeskoler i
Holbæk.
– Det er et kæmpe benarbejde, Jens laver. Han
ved, hvor kaffekopperne er på alle lærerværelserne i hele Holbæk. Han er enormt vigtig, når en
elev skal placeres, fordi han ved, hvilken 6. klasse
der er den bedste til lige nøjagtig Anders. Han
kender lærerne og klasserne og ved, hvordan det
enkelte barn skal udfordres, og der er den enkelte
lærer ekstremt vigtig, fortalte Tore Kargo.

Tremmer for vinduerne?
Jens’ opgave er blandt andet at være mentor og
støtte for børnene. Han er med til skolestart, han
er med i klasserne, og han hjælper barnet med at
sige, hvor han kommer fra.
– Det kan godt være svært at sige, at man bor
på en døgninstitution og har gået på 28 forskellige
skoler, og at det hele er noget møg. Men Jens er
vant til at få brudt isen på en god måde. Tit bliver
klassen inviteret på besøg på Orøstrand, så det
bliver gjort ufarligt, fortalte Tore Kargo.
De gange, hvor det ikke har kunnet lade sig
gøre at invitere klassen ud på institutionen, har
det været sværere at forstå for de andre, hvad det
vil sige at bo på en institution, sagde han.
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Når man snakker om integration i normalmiljøer, så er uddannelse altafgørende.
Hvis de kan lykkes med at være i en ekstern skole, så er døren åben for alle de andre
normalmiljøer også: sportsklubber, venskaber, musik, what ever...
Tore Kargo, socialfaglig konsulent, Socialpædagogerne

Vi er meget åbne, og vi gemmer ikke børnene væk. Det er med til at nedbryde
barrierer, at vi også integrerer normalmiljøet hos os
Line Kamp, skoleleder, Orøstrand

– Er der tremmer for vinduerne for eksempel?
Er de voksne sådan nogle kæmpestore nogen, der
kaster rundt med børnene, refererede Tore Kargo
nogle af de spørgsmål, børnene kan blive mødt
af – med latter fra tilhørerne til følge.
– Men hvis man inviterer hele flokken med
lærere ud til noget træklatring og til at spise nogle
boller i parken, så er det lige pludselig fedt at sige
‘Her kommer jeg fra’. Og dagen efter ved alle, nå ja,
det er der, Anders bor, og det er egentlig ret cool,
og der er godt at være.
Visionen for Orøstrand er at inkludere eleverne
i normalmiljøet, så vidt det er muligt. Det giver
dem en oplevelse af, at de godt kan begå sig.
Men for Orøstrand går integrationen begge
veje, fortalte Line Kamp. Orøstrand har en dyrepark, hvor der er offentlig adgang, og eleverne kan
på stedet blive uddannet til guide.
– Vi har 15.000 besøgende om året, og hvis man
har fået en guidet tur, kan det være, det er en af
mine elever, der har vist rundt. Vi er meget åbne,
og vi gemmer ikke børnene væk. Det er med til at
nedbryde barrierer, at vi også integrerer normalmiljøet hos os, sagde skolelederen og tilføjede,
at det i øvrigt er godt for børnene at have dyrene
omkring sig.
– Børn og dyr er en fantastisk kombination. Dyr
sladrer ikke. Og så bliver børnene dygtigere til at
yde omsorg.

Modellen under pres
De seneste tal for Orøstrand er ikke så imponerende som tidligere. Kun fem ud af de 24 børn går
i folkeskole i øjeblikket. Det skyldes ifølge Tore
Kargo og Line Kamp, at børnene de seneste to år
har været ældre, når de bliver anbragt.
– De sidste ti, vi har fået, har været over 13. Og
så har vi kortere tid til det intensive arbejde med
at fylde huller ud og give dem de succeser, de har
brug for. De har lidt en masse nederlag, fordi de er
blevet målt på, hvad de ikke kan. Men der er også
en masse, de er gode til, og noget, de gerne vil. Det

skal være drivkraften, for det er der potentialet
ligger, sagde Line Kamp.
Selv om modellen for Orøstrands arbejde er
under pres, har fokus ikke ændret sig, supplerede
Tore Kargo.
– Det er stadig integration i normalmiljøer,
man på Orøstrand opfatter som den fornemste
opgave for hele indsatsen. Alle børn skal ud af
vores institutioner, vi har dem jo ikke, til de dør.
Og når man snakker om integration i normalmiljøer, så er uddannelse altafgørende. Hvis de kan
lykkes med at være i en ekstern skole, så er døren
åben for alle de andre normalmiljøer også: sportsklubber, venskaber, musik, what ever...

Ligesom de andre børn
Uddannelse er vigtig, og de fleste elever på interne
skoler får Folkeskolens Afgangseksamen. Men
ifølge Tore Kargo er det bedre at tage 9. klasse ude,
for så rækker det ud i normalmiljøet. Og dialogen
mellem intern skole og folkeskolen er afgørende
for succes, mener han.
Men det er ikke bare sådan lige, anførte en af
de deltagende lærere:
– Jeg synes nogle gange, at vi kan mangle det
specifikke kendskab til den enkelte lærer, som
Orøstrand har. Vi har jo tit set, at det går galt,
hvis det er den forkerte lærer, de kommer ud til,
som ikke kan inkludere eller se barnet ordentligt.
Så jeg tror, det betyder rigtig meget, at man har
kendskab til de skoler, de kommer ud til, sagde
han – og Tore Kargo gav ham ret:
– Lærere er forskellige, og nogle af vores unge
har brug for en firkantet lærer. En stor mand, der
larmer lidt, og hvor det giver noget tryghed, at
rammerne er sådan her. Andre har brug for, at der
er opmærksomhed på noget følsomt. Nogle gange
går vi galt i byen, hvis vi har fundet den rigtige
klasse, men så skifter læreren, ikke?
– Den der omsorgsfulde person giver barnet en
følelse af, at der er en voksen, der vil mig, og den
er så pissevigtig, replicerede læreren.
Nr. 7 30. marts 2013
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– Ja, for så får de troen på, at ‘jeg kan måske
godt det her. Jeg har også en chance for at blive
ligesom de andre børn’, sagde Tore Kargo.

Nemmere med en pige i kørestol
– Det må også være svært for en normal folkeskole
at håndtere, at der kommer en fra en institution.
Det kræver nogle skoler, som har overskud til at
imødekomme de problemer, sådan et barn kommer med, lød en anden kommentar.
– Det hører vi ofte, det der. Når vi snakker med
andre institutioner, der prøver det her, så møder
de ikke ret god opbakning fra folkeskolerne. Det er
rigtig vigtigt, at der er meget tillid mellem institutionerne og skolerne, når nogen gerne vil sætte et
døgnanbragt barn i den bedste klasse, påpegede
Tore Kargo.
Han fortalte om en folkeskole, der efter sommerferien sidste år skulle modtage en pige, som
sad i kørestol efter et alvorligt trafikuheld. Der
blev bygget rampe til hovedindgangen og lavet
bedre adgang til toiletterne. Alt var forberedt til at
kunne modtage den handicappede pige.
– I den samme 6. klasse i den samme uge startede to andre børn. Den ene havde udtalt ADHD
og den anden havde Aspergers. Men problemet
var, at det vidste lærerkollegiet ikke engang. Og
det er et super eksempel på, at hvis man har et
fysisk handicap, så kan vi se, at det skal vi tage
hånd om, men når vi forsøger at udsluse nogle
af vores børn med en speciel profil, så har de sgu
ikke engang fortalt lærerne, at de her børn har
særlige behov.
Nr. 7 30. marts 2013
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Ifølge Tore Kargo bliver skolerne endnu mindre
parate til opgaven, jo flere af den slags episoder,
de oplever, og han mener, at der ligger et stort ansvar på socialpædagogernes skuldre, ikke mindst
hos institutionerne.

Lærerne skriger på hjælp
To lærere fra Aabenraa fortalte fra salen, at de har
været så heldige, at Aabenraa Kommune har lavet
en inklusionspulje.
– Når vi skal have børn ud, giver de os støtte
til at følge barnet, i perioder på fuld tid og så i et
nedtrappet samarbejde bagefter. Indimellem kan
vi også blive hentet ind i en klasse, hvor et barn
er i fare for at blive smidt ud, og hjælpe klassens
lærere til at rumme barnet på en ordentlig måde.
Der bliver vi brugt helt atypisk, fortalte den ene
af dem.
Og det er fremtiden, mente Tore Kargo:
– Jo mere man kan benytte sig af sådan nogle
alternative metoder, jo bedre. Og I har jo noget
ekspertise i at rumme specielle børn i en skolesituation. Og det er det, som skolerne skriger på,
sagde han med højlydte bekræftelser fra lærerne
i lokalet.
– Danmarks Lærerforening formulerer et ønske
om hjælp, for de føler sig ikke klædt på til den her
opgave. De føler ikke, de har tiden og værktøjerne
til at inkludere de her børn. Og det har I. Jeg tror,
at vi skal byde ind på de opgaver, fortsatte han.
– Men grunden til, at det overhovedet kan lade
sig gøre hos os, er, at vi selv har været ude og gøre
en benhård indsats for at gøre opmærksom på os

Inklusion Udeskolelæreren på
Orøstrand støtter de børn, der starter
i folkeskolen. Ellers kan det være
svært at sige: Her er jeg. Jeg bor på
en døgninstitution.
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Det kan også være en task force med lærere og socialpædagoger, som kan støtte
skolerne i den her inklusionsopgave. Jeg tror, det kan organiseres på mange måder,
men det er helt tydeligt, at lærerne på folkeskolerne ikke er klædt på til det
Tore Kargo, socialfaglig konsulent, Socialpædagogerne

selv. For som intern skole er vi ikke tænkt ind i den
kommunale skolestruktur. Det er ikke en selvfølge, fortalte den anden Aabenraa-lærer.

På vej ud i livet
Tore Kargo påpegede, at grunden til, at man overhovedet laver en socialpædagogisk indsats, er, at
der er nogle borgere, der har det svært og som skal
have det bedre – og som skal ud og stå på egne ben.
– Og jeg tror, at det skal være et fikspunkt for
arbejdet på de interne skoler. Målet er ikke bare
at bringe dem op til en 9. klasse, men at gøre dem
stærkere, så deres forudsætninger bliver bedre i
fremtiden. Og det er også det, de unge selv siger.
Det afgørende er, at de bliver styrket fagligt, men
også socialt, så de bedre kan mestre deres egen
livssituation. Og alle vores unge bliver udskrevet
på et tidspunkt, og så er det afgørende, hvor
stærke de er der, sagde han.
Men der er nogle børn, der aldrig bliver sluset
ud i en udeskole, men som bare skal have et liv,
der er så godt som muligt, påpegede en fra salen:
– Så snart, vi kan se, at der er en mulighed for
udslusning, skal vi gøre det, men vi har også bare
mange, der måske aldrig nogensinde kommer
nogen steder hen. Så hvor skal kræfterne sættes
ind? For fokus kan jo nemt blive rettet mod dem,
der er flest af, sagde han.
Line Kamp nævnte, at Orøstrand har en dreng,
som aldrig vil kunne klare sig i en folkeskole,
men som går i en skole, der har specialiseret sig i
autister og børn med ADHD.
– Ikke fordi vi mener, at vores interne skole ikke
kunne klare det ligeså godt, men fordi vi mener, at
det er sindssygt vigtigt, at han får bygget sin eget
netværk op og får en følelse af, at han også er på
vej ud i livet, at han også tager færgen selv for at

Diskuter på facebook
Skal folkeskolen inkludere flere børn med specielle behov?
Døgninstitutionen Orøstrand har ansat en udeskolelærer, der er mentor for
Orøstrand-børn i folkeskolen. Skal folkeskolen inkludere flere anbragte børn?
Og hvad skal der til?
Deltag i debatten på facebook / se hvordan på www.sl.dk/facebook

komme i skole hver morgen – med rimelig meget
hjælp – men det betyder sindssygt meget for ham,
at han har sin egen skole, og at han også kan det,
fortalte hun.

De dyre børn
Det kan godt være svært at sætte ord på, hvad
lærerne kan, og hvordan andre kan få glæde af
det, sagde en af lærerne fra Aabenraa. Men det er
ikke bare en voksenressource, der kan komme ind
i en klasse og give lidt ekstra støtte, påpegede hun.
– Vi blander os som sådan ikke i undervisningen, men vi superviserer lærerne og viser dem,
hvordan de kan gøre det anderledes, sagde hun.
Lærerne på de interne skoler har noget træning, som folkeskolelærerne ikke har mulighed
for at få, lød det. Og så er vi tilbage til snakken om,
hvordan socialpædagoger og lærere på de interne
skoler kan supplere folkeskolelærerne i arbejdet
med at inkludere flere børn med specielle behov.
Er det penge, det handler om?
– Det kunne også være faglighed, sagde Tore
Kargo, og uddybede:
– At man på skolerne valgte at ansætte inklusionsagenter, altså nogle, der har specielle kompetencer i forhold til at se de her børn og få dem til
at passe ind i systemet. Det kan også være en task
force med lærere og socialpædagoger, som kan
støtte skolerne i den her inklusionsopgave. Jeg
tror, at det kan organiseres på mange måder, men
det er helt tydeligt, at lærerne på folkeskolerne
ikke er klædt på til det.
En af Aabenraa-lærerne supplerede:
– Det kræver også en holdningsændring hos
nogle skoleledere. Vi har da skoleledere i Aabenraa Kommune, som siger: ‘Hvorfor skal vi bruge
så mange penge på så få børn, når vi har så lidt
penge til så mange børn?’. Og hvis de har den
holdning, så bliver vi ikke brugt.
Og kunsten er ifølge Tore Kargo netop at vise, at
hvis det lykkes at inkludere de her børn, så sparer
samfundet penge på længere sigt.
– Vi ønsker at vise, at Socialpædagogernes
medlemmer er Danmarks bedste inklusionsagenter, og de kan hjælpe folkeskolelærerne med den
opgave. Forældrene er ved at miste modet. Ifølge
Undervisningsministeriet er der de sidste fire år
kommet 10.000 flere elever på privatskole, og det
er ikke mindst de veluddannede familiers børn. Så
man skal gøre noget, der kan være med til at løse
det her problem, for ellers kan det komme til at gå
ud over folkeskolen som institution, sagde han. n
Nr. 7 30. marts 2013
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Ledighed

Lønforsikring til medlemmerne
Socialpædagogernes
hovedbestyrelse har
vedtaget en fælles lønforsikring, der kommer
til at omfatte alle a-medlemmer
Af Jens Nielsen, jni@sl.dk

E

n stor og vigtig beslutning.
Sådan lød det, da forbundets hovedbestyrelse på
sit møde 20. marts debatterede
og vedtog en lønforsikringsordning, der betyder, at alle a-medlemmer – dvs. medlemmer af
både forbund og a-kasse – vil
være langt bedre stillet økonomisk i de første seks måneder,
de måtte blive ramt af ledighed.

Ordningen betyder, at man
som ledig socialpædagog i de
første seks måneders ledighed
vil få suppleret sine dagpenge,
så man samlet får, hvad der
svarer til 80 pct. af den løn, man
havde, da man mistede arbejdet. Dagpengene ville ellers for
en socialpædagog med en gennemsnitlig løn udgøre mellem
50 og 60 pct.
Lønforsikringen er desuden
skruet sammen, så der tages
ekstra hensyn til de lavest lønnede, der vil kunne få helt op til
90 pct. af den løn, de havde, før
de mistede jobbet. Lønforsikringen kommer til at koste 40 kr. pr.
måned, men er fradragsberettiget, så den reelle pris bliver på
ca. 27 kr. om måneden
Ordningen er lavet sammen
med forsikringsselskabet ALKA,

der ejes af LO-forbundene, og
forbundsformand Benny Andersen er meget tilfreds med den
model, der er blevet udarbejdet:
– I en tid med nedskæringer
og fyringer ved vi, at mange
går rundt med bekymringer
om, hvad de skal gøre, hvis de
mister arbejdet. Og i takt med
at dagpengenes dækningsgrad
er faldet, bliver det et reelt
problem for mange at sikre et
tilstrækkeligt indtægtsgrundlag.
Vi ønsker gennem lønforsikringen at give vores medlemmer et
produkt, der øger den enkeltes
tryghed på et arbejdsmarked,
der af mange socialpædagoger
opleves som mere usikkert end
tidligere, siger Benny Andersen.
Han afviser, at der er tale
om et ‘nyliberalistisk’ tiltag og
peger på, at der netop er tale

om en solidarisk ordning, hvor
alle bidrager – hvilket betyder,
at lønsikringen økonomisk set
er meget fordelagtig i forhold til
tilsvarende individuelle forsikringer, som koster op mod seks
gange så meget:
– Vi ser lønforsikringen
som en naturlig forlængelse af
de resultater, fagbevægelsen
historisk har skabt på tryghedsdimensionen – fx når det
handler om opsigelsesvarsler og
et dagpengesystem i a-kasserne,
siger Benny Andersen
Lønforsikringen træder i kraft
fra nytår, og i løbet af foråret
udsendes uddybende materiale
om ordningen. n

– Krifa kan hyre en advokat
til at føre et medlems personlige
sag, men de har ingen muligheder for at gå ind i en sag, der
relaterer sig til samarbejdet på
arbejdspladsen. Fx hvordan
arbejdstiden skal fordeles. Her er
forholdene reguleret af overenskomsten mellem Socialpædagogerne og modparten, som ofte
er KL eller Danske Regioner. Skal
Krifa ind i sådan en sag, kan det
alene ske ved et privat søgsmål,
forklarer Kaj Skov Frederiksen.
– Vi har nogle gange hørt
fra medlemmer, der er vendt
tilbage til os, at de har oplevet, at Krifa ud fra en konkret
vurdering ikke har ønsket at
anlægge et civilt søgsmål i den
pågældende sag.

– Det er ikke kun den
enkeltes egen sag, der kan få
et medlem til at skifte fra Krifa
til Socialpædagogerne. Andre
forhold som trygheden ved både
at bidrage og modtage fælleskabets rettigheder, vejer også
tungt, når man vælger forbund
og a-kasse. Der er en forståelse
for, at de goder, som den enkelte
har, kun eksisterer, fordi flertallet har fået dem, fortæller Kaj
Skov Frederiksen.
– De fleste af os vil gerne
medvirke til fællesskabets vilkår
og goder. Det er fx aktuelt lige
nu, hvor der forhandles overenskomst. Her vil mange af os gerne
bidrage til de resultater, der
bliver skabt, og det kan kun lade
sig gøre, hvis man er medlem. n

Læs mere om ordningen på
www.sl.dk/lønforsikring

Fagforening

Farvel til Krifa
Flere og flere dropper
Krifa og skifter til Socialpædagogerne. Når det
virkelig gælder, er der
brug for fællesskabet,
viser erfaringerne hos
Socialpædagogerne
Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk

K

rifa taber for første gang i
lang tid flere medlemmer
til Socialpædagogerne
end de modtager. Og der er tale
om et markant fald. I 4. kvartal
2012 vendte 51 tidligere medlemmer af Socialpædagogerne
tilbage, efter at de havde været
Nr. 7 30. marts 2013

en tur omkring Krifa. Og kun 24
gik den anden vej. Det er ikke
kun hos Socialpædagogerne,
at strømmen er vendt. Krifas
a-kasse har på bare én måned
(december 2012) tabt 1.000
medlemmer, viser tal fra LO.
– Hos Socialpædagogerne
mærker vi tydeligt, at medlemmerne vender tilbage, når de
har brug for at få hjælp, fortæller forbundskasserer Kaj Skov
Frederiksen.
– Det er kun os, der kan
hjælpe, hvis de får problemer
på arbejdspladsen, fordi vi har
forhandlingsretten. Det kan være
problemer omkring lønindplacering, særtillæg, vagtplaner eller
samarbejdsproblemer og dårligt
arbejdsmiljø i bred forstand.
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Familieindsats

Styr på hverdagen
Shofiq var tynd og altid syg – nu trives han. Indsats i flygtningefamilie
har handlet om struktur i hverdagen,
fortæller socialpædagog Vibeke Lykke
Nielsen
Af Anette Kjær Jørgensen, redaktionen@sl.dk
Foto: Berit Hvassum

F

or bare et par måneder siden var Shofiqs
arme og ben tændstiktynde. Den halvandet år gamle dreng var passiv, og han havde
ingen kræfter. Han ville ikke spise. Han kastede
maden op igen, og det var som om, livet langsomt
sivede ud af ham. I dag har han runde kinder, og
der er fuld fart på. Han pludrer løs på et uforståeligt babysprog bestående af lige dele malaysisk og
dansk, og han sætter sine blyansstreger allevegne,
på vægge, borde, i sofaen og på gulvet.
Vi er i Stettestræde i Rønne. Shofiqs mor
Masimah Karim fortæller om den dag i december
2012, hvor Shofiq ikke kunne trække vejret, og de
akut måtte flyves med helikopter fra Bornhom til
Rigshospitalet. Det er svært at snakke om:
– På Rigshospitalet lagde de ham i respirator.
Han sov hele tiden, og der sad to sygeplejersker
ved ham. De sagde, jeg skulle tale til ham og røre
ved ham. Det var svært, for han kunne jo ikke høre
mig, når han bare sov i den maskine. Men sygeplejerskerne sagde, at han godt kunne høre mig, og at
det var vigtigt, jeg talte til ham, fordi han kendte
min stemme, fortæller Masimah Karim.
– Muhammed og jeg græd meget på Rigshospitalet, fordi Shofiq kun kunne trække vejret ved
hjælp af respiratoren. Efter en uge sagde lægen,
at de ville tage slangen ud, men han kunne stadig
ikke trække vejret, og de skyndte sig at sætte den
i igen. Jeg blev meget bange. Da Shofiq blev rask,
legede han ikke så meget mere. Jeg tænker meget
på, hvordan det skal gå Shofiq. Jeg er meget bange

for, at han bliver så syg igen, siger hans mor og
kikker ud af vinduet ud på byens røde tegltage.

Koma og dialyse
Masimah Karim kom til Bornholm sammen med
sin mand Muhammed Rafi Amin i 2008. Hun
stammer fra et lille fiskersamfund i Cambodja
og var analfabet, da hun kom til landet. I Danmark kom hun på sprogskole, og i dag sender
hun sms’er på dansk. Shofiqs far, Muhammed
Rafi Amin er i midten af fyrrerne og oprindeligt
fra Burma. De har derfor hvert deres modersmål,
men malaysisk som fællessprog.
Muhammed Rafi Amin er meget syg og kom
hertil som FN-kvoteflygtning med særlige behov.
Hans nyrer fungerer ikke, og den dag han landede
på Bornholm holdt en ambulance klar i lufthavnen til at transportere ham direkte i dialyse på det
lokale sygehus. Nu har Muhammed Rafi Amin fået
en ny nyre på Rigshospitalet, og han kan arbejde
nogle timer dagligt på et kommunalt beskæftigelsesprojekt, hvor han reparerer cykler.
Muhammed Rafi Amin holder af at fortælle om
hans og Masimahs liv i Malaysia, før han blev syg.
Han bestyrede en større restaurant, og de havde
et godt liv, fortæller han. Da hans nyrer pludselig
stod af, blev han indlagt på et hospital, og der lå
han i koma i flere uger.
Siden har Muhammed Rafi Amin haft svært ved
al teoretisk indlæring, han har svært ved at huske,
og han er meget grådlabil.

Indberetninger
Det er slut med at tegne på væggen og Shofiq
kravler op på sin mors skød. Hun finder Bamse
og Kylling frem på sin nye smartphone – det er
Shofiqs yndlingsprogram. Han putter sig i sin
mors arme, og hun kan fortsætte sin beretning:
På Rigshospitalet fandt lægerne ud af, at
Shofiqs lunger delvist var klappet sammen. Han
havde gået med en lungebetændelse alt for længe.
Da familien kom tilbage til Rønne, ville det ikke gå
fremad med Shofiq. Han var hele tiden syg, måtte
Nr. 7 30. marts 2013
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til lægen og blev indlagt på det lokale sygehus.
Snart begyndte indberetningerne at strømme ind
til kommunen. Fra sygehus, dagpleje, sundshedsplejerske og fysioterapeut. Da Bornholms Familiecenter gik ind i sagen, var situationen så alvorlig,
at det var på tale at tvangsfjerne Shofiq.
Men først blev det besluttet at sætte en familievejleder på familien, og socialpædagog Vibeke
Lykke Nielsen blev ansat ti timer om ugen:
– Da jeg kom første gang, blev jeg modtaget
med åbne arme. Det var virkelig en familie, som
havde hårdt brug for hjælp. Mange andre ville
have opfattet min tilstedeværelse som utidig indblanding, men Muhammed tog rørt min hånd og
takkede, fordi jeg ville hjælpe dem, husker Vibeke
Lykke Nielsen. Hun fortsætter:
– Selv om Shofiq var halvandet år, kunne han
ikke tygge sin mad. Så Masimah begyndte at blende
den til mos, og det gik meget bedre. I starten var jeg
hos familien ved mange af måltiderne, og jeg fandt
også ud af, at de gav for let op. Holdningen var lidt
den, at hvis Shofiq ikke vil spise, så skal han heller
ikke. Siden har han fået konstateret astma, og nu,
hvor han får medicin, spiser han fint.
– Noget af det første var også at få styr på alle
deres læge- og hospitalsaftaler. Det her har handlet meget om integration. De manglede i høj grad
Nr. 7 30. marts 2013
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en, som kunne tale deres sag i junglen af jobcenter, socialforvaltning, læger, hospitaler, sundhedsplejeske, dagpleje – der er rigtig mange mennesker, som de skal forholde sig til i det daglige. Både
mor, far og Shofiq røg hele tiden på hospitalet, og
hver gang var det nærmest livstruende. Nu kan jeg
gå ind, få forklaret symptomerne til lægen, så der
bliver stillet den rigtige diagnose, inden det går
helt galt, siger Vibeke Lykke Nielsen.

Struktur og atter struktur
Familien manglede ganske enkelt struktur på
deres hverdag. Når der kom brev med indkaldelse
til undersøgelse hos lægen eller på hospitalet, røg
det ned bag sofapuderne – og blev glemt.
– De har aldrig været vant til at strukturere
deres liv. Det har ikke været vigtigt, om man kom
en time før eller senere til en aftale. Det har ikke
betydet noget, hvornår børn sover eller spiser. Når
de har så mange aftaler, er de nød til at planlægge
sig ud af det – og man sætter sig altså ikke til at
amme sit barn en halv time, før man skal være hos
lægen, siger Vibeke Lykke Nielsen.
Hun har blandt andet fået indført en kalender i
hjemmet, hvor alle deres aftaler bliver skrevet ind.
– Men for at det skal virke, skal man jo kikke i
den, siger hun. Lige nu fortæller jeg dem to dage

FAMILIE ‘Jeg er deres sikkerhedsnet, og jeg er deres omvandrende
leksikon. Hvis der er noget, jeg ikke
ved, kan jeg i hvert fald finde ud af
det. Jeg er blevet en del af familien’,
konstaterer Vibeke Lykke Nielsen
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HJÆLP ‘Det var virkelig en familie,
som havde hårdt brug for hjælp.
Mange andre ville have opfattet min
tilstedeværelse som utidig indblanding, men Muhammed tog rørt min
hånd og takkede, fordi jeg ville hjælpe
dem’, husker Vibeke Lykke Nielsen
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i forvejen, når de har en aftale. Igen dagen før, og
jeg ringer også samme dag. Ellers er det glemt. Jeg
har også prøvet at indføre bestemte strukturer i
forhold til en to-årig. Tidspunkter, hvor han skal
sove og spise, og jeg har forklaret, at man ikke sender et lille barn ud og lege i oktober måned i et par
tynde bomuldsbukser. Ligesom man heller ikke
efterlader dynen nede i barnevognen i december
måned.
– Struktur er vigtigt, når man skal falde ind i
det her samfund. Hospitaler og læger bliver sure,
hvis man ikke kommer, og for Shofiqs vedkommende viser al forskning, at børn har brug for en
vis portion søvn. Han skal kunne begå sig her i
landet, og det kræver rytmer. Det danske samfund
og det danske skolesystem kæver mere af ham,
end hvis han voksede op i Burma, mener Vibeke
Lykke Nielsen.

Ensomhed
Før familien fik en familievejleder, var Masimah
Karim meget alene om at passe sit spædbarn.
På grund af sprogproblemer har hun ikke gået
til nogen form for fødselsforberedelse, og hun
taler ikke burmesisk og har derfor ikke kunnet
snakke med de andre burmesiske mødre på Bornholm om det at have et spædbarn. Da Shofiq var
født, sendte de hende hjem fra sygehuset, inden
amningen var gået i gang. Hun blev hurtigt indlagt
igen og fik lært at passe et spædbarn.
– Shofiq er mit første barn. Hvis jeg havde
været i Cambodja, ville min mor have hjulpet mig.
Hun har født syv børn. Hvis jeg havde været der,
ville vi sammen have passet ham. Jeg ringede til
hende og spurgte, hvordan skal jeg passe ham?
Hvordan skal jeg amme ham? Hun sagde, det er
svært for mig, når du er så langt væk. Men jeg kan
huske, hun sagde, at jeg skulle passe på dynen.
At den ikke måtte ligge over hans hoved, og at jeg
skulle stå op om natten og kikke efter.
Nogen måneder gammel begyndte Shofiq at
trække vejret mærkeligt. Det lød som en gammel
mand, fortæller Masimah Karim.

– Jeg ringede til min mor, og hun sagde, at det
var normalt, at små børn fik høj feber. Jeg sagde til
hende, at i Danmark var der gode hospitaler, og at
kommunen hjælper. Hun ville gerne passe ham,
men hvordan skulle hun det, når hun var så langt
væk? Hver gang jeg snakker med hende, spørger
hun, hvordan det går med hendes barnebarn.
Masimah Karim var hos lægen flere gange med
Shofiq på grund af den mærkelige vejrtrækning.
Lægen ordinerede dråber og albyler og sendte
dem hjem igen.
– Til sidst sad jeg bare med ham her i sofaen. Jeg
blev rigtig bange, da han ikke længere ville åbne
øjnene, og der ligesom kom noget hvidt ud af dem.
Jeg ringede til min mor. Så kom der en dansker og
sagde, at nu skulle Shofiq til lægen. Vi kom ind til
en anden læge, og han indlagde Shofiq på sygehuset, og vi blev så fløjet til Rigshopitalet, og Shofiq
lagt i den der maskine, fortæller Masimah Karim.

Familiens sikkerhedsnet
Vibeke Lykke Nielsen bor også i Rønne, kun 500
meter fra famlien. To gange har Masimah Karim
stået uden for i mørket og bedt om hjælp. Den ene
gang en nat i silende regn, hvor Muhammed Rafi
Amin var meget syg. Anden gang havde Shofiq sat
hånden på en varm kogeplade.
– Nu er jeg en del af deres hverdag. Jeg er deres
sikkerhedsnet, og jeg er deres omvandrende
leksikon. Hvis der er noget, jeg ikke ved, kan jeg
i hvert fald finde ud af det. Jeg er blevet en del af
familien, fortæller Vibeke Lykke Nielsen, som har
fået titlen af både mor og bedstemor.
Hele tiden har der været en sundhedsplejerske
tilknyttet, men på grund af kommunale besparelser
er hun kun kommet i hjemmet sporadisk. Det har
været svært for Masimah at vide, hvad hun skulle
købe ind i supermarkedet til Shofiq. Når sundhedsplejersken kom, havde hun en burmesisk tolk
med, men Masimah forstår ikke burmesisk. Derfor
skulle Muhammed oversætte, hvad tolken sagde
til parrets fælles sprog malaysisk. Det var ikke altid
Muhammed huskede at få oversat det hele:
Nr. 7 30. marts 2013
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– Hun skrev også noget ned i en bog. Hvad jeg
skulle give Shofiq at spise. Kylling, fisk og kød og
majsgrød og risgrød. Men den gang kunne jeg ikke
læse dansk. Det kan jeg lidt bedre i dag, fortæller
Masimah Karim.
Vibeke Lykke Nielsen har haft Masimah Karim
med i supermarkedet. De har været ude at plukke
svampe. Masimah Karim ville så gerne lære at
bage. Og de har snakket ernæring og tøj.
– Noget som er indlysende for os, er det ikke
nødvendigvis, når man kommer fra en helt anden
kultur. Der har været en masse, hun skulle lære i
forhold til indkøb, og det har vi brugt lang tid på.
Fordi der er et billede af en kage uden på posen,
behøver det ikke nødvendigvis være mel, det kan
også være rasp, fortæller Vibeke Lykke Nielsen.

Grænser
Forældrene har svært ved at sætte grænser over
for deres barn fortæller hun.
– Jeg har arbejdet meget med, og gør det stadig,
at man skal lytte til sine børn, men man skal også
være voksen. Shofiq kan stadig finde på at kaste
op, når han skal spise. Går den, så går den. Og
der har jeg prøvet at lære dem, at de skal sige: Nej
Shofiq, du skal spise. Og så spiser han også fint.
– Og mobiltelefonen... Shofiq har fået det
indtryk, at han har en hævdvunden ret til mobiltelefonen. Ringer jeg til Masimah, kan jeg være
sikker på, at Shofiq står på gulvet og skriger, fordi
han vil have den. Især Muhammed har svært ved
at sætte grænser. Jeg har prøvet at forklare ham, at
de voksne har noget, som kun er for voksne, men
han har meget svært ved at forstå det. Muhammed elsker sin søn ud over alle grænser, og han
forstår ikke helt, at Shofiq har godt af at gennemleve nogen frustrationer. Så bliver han jo ked af
det, og hans søn skal være glad. Han giver op som
opdrager og udviser ikke rigtig nogen konsekvens
over for sin søn, mener Vibeke Lykke Nielsen.
Den socialpædagogiske indsats har i høj grad
bestået i at sige det samme igen og igen: Husk
Shofiq skal have sin astmamedicin. Husk hans
Nr. 7 30. marts 2013
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proteindrik – ikke kun lidt men hele flasken. Husk
gamacherne, når det er koldt. Husk hans jernpiller.
– Muhammed er en meget troende muslim,
men der er også meget animisme (religiøs
overbevisning om at dyr og planter og objekter er
besjælede, red.) i det. De har et helt andet forhold
til medicin, end vi har. Jeg har tit hørt den med, at
i vores hjemland ville vi bare lægge et blad på eller
stryge med en mønt, hvor det gør ondt. De synes,
al den vestlige medicin er frygtelig dyr – og det er
den også.

Havde givet op
Da Vibeke Lykke Nielsen først kom i familien,
fandt hun en meget opgivende Masimah Karim.
– Hun havde en syg mand, og nu havde hun
også fået et sygt barn. Et eller andet sted tror
jeg, at hun havde forventet at få et rask barn. Og
det skal nok komme. Shofiq ligger nu inden for
normalvægten, og hans sproglige udvikling er i
fuld gang. Han er ikke aldersvarende, men han er
kvik, og jeg er sikker på, at i det øjeblik han kommer i børnehave, vil han komme i gang, fordi han
vil få flere sproglige input. Han er en dejlig unge
og en rigtig lille charmetrold, lyder det fra en stolt
‘bedstemor’.
Næste projekt bliver, at Masimah Karim skal
lære selv at bestille medicin hos lægen.
– Det kan hun ikke endnu. Sikkert fordi jeg bare
har gjort det, men der har været så meget andet.
Når hun snakker i telefon, bliver det sådan noget
mumle mumle-noget, og det er ikke let at forstå.
Slet ikke for en fremmed. Det er faktisk der, vi skal
starte: at hun skal lære at snakke i telefon, siger
Vibeke Lykke Nielsen.
Hendes tilstedeværelse har givet hele familien
mere ro og en større tryghed.
– Det var godt, da Vibeke kom. Jeg kan spørge
hende, hvordan jeg skal hjælpe Shofiq med at give
ham mad og medicin og sove. I Danmark har jeg
kun Shofiq og Muhammed. Jeg har ikke nogen
familie. Jeg har ikke nogen mor. Derfor er det godt
med Vibeke, siger Masimah Karim. n

MOR ‘Jeg kan spørge hende,
hvordan jeg skal hjælpe Shofiq med
at give ham mad og medicin og
sove. I Danmark har jeg kun Shofiq
og Muhammed. Jeg har ikke nogen
familie. Jeg har ikke nogen mor.
Derfor er det godt med Vibeke’,
siger Masimah Karim
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Unge misbrugere

I Khaleds hus kommer de hjem
Khaled Miari er tidligere narkoman.
I dag er han socialpædagog og misbrugskonsulent og har viet sit liv til at
hjælpe unge mennesker med at komme
ud af det, der tog ham selv ti år at bryde
ud af – og han langer ud efter store opholdssteder, som i hans øjne er alt for
meget samlebånd og for lidt nærvær

Når unge
mennesker når
derud, hvor de
tager stoffer og
laver kriminalitet,
er det ikke længere
bare uskyldige
unge, men unge,
som har tilegnet
sig en adfærd,
som vi er nødt til
at arbejde med.
Den skal brydes,
og det kan vi ikke
gøre med klap på
skulderen og fælles
tredje. Glem det

Af Anders C. Østerby, redaktionen@sl.dk
Foto: Nils Lund Pedersen

I

et villakvarter i udkanten af Odense ligger et parcelhus, som ligner de andre i kvarteret til forveksling. Fotografen og jeg skal besøge et bosted
for unge tidligere stofafhængige, og vi kommer i
tvivl, om vi er gået forkert. På postkassen står der
blot Khaled Miari, som vi har en aftale med, men
ingen skilte signalerer institution eller behandlingssted. Det ligner mere hans eget hjem.
Efter nogle minutter kommer han gående op
ad gangen til huset med en taske under armen og
en mobiltelefon klinet til øret. Han giver hånd og
ser undskyldende ud, mens han snakker i telefon
om at være splittet mellem to kulturer og om at
falde til. Han lukker os ind i entreen, og mens
han forsøger at afslutte samtalen, bliver vi budt
velkommen af 18-årige Rodrigo.
Rodrigo er født i Brasilien og opvokset i Nordsjælland. Han har efter problemer med stoffer
og kriminalitet afsonet det meste af en dom på
halvandet års fængsel i Ringe Statsfængsel på
Midtfyn og har nu boet i huset i tre-fire måneder.
Han spørger, om kaffen skal være stærk, og om vi
skal have mælk i.
Vi bliver vist ind i et af husets værelser, hvor
der står en stor lædersofa i det ene hjørne og et
skrivebord i det modsatte hjørne. Khaled Miari
får afsluttet sin telefonsamtale, og Leila, også 18
år, kommer ind med en bærepose fuld af varer og
fortæller, hvad hun har købt.
Leila har boet i huset, siden hun var 15 år og er
efterhånden ved at lære at klare sig selv. Hun bor
nu i en lejlighed, som ligger i tilknytning til huset.

Leila har blandt andet købt fire poser pasta for
20 kroner og tre store bøtter yoghurt. Hun får ros
for, at hun har fået meget for pengene, men skæld
ud over, at hun har købt yoghurt med chokoladesmag.
– Og yoghurten har en holdbarhedsdato.
Tror du, du kan spise alt det på 14 dage, spørger
Khaled Miari.

Ligesom en far
Khaled Miari vil gerne have, at huset er anderledes end andre steder for ‘særlige unge’ og vil helst
ikke kalde det et bosted eller et behandlingssted.
De unge har selv døbt det Kalles Hus efter Khaleds
danske kaldenavn.
– Det er et familielignende sted. Andre institutioner er for bureaukratiske og upersonlige og
ikke-nærværende. Der mangler varme og kærlighed, siger han, da Rodrigo har serveret kaffen og
sat sig ved siden af os i sofaen.
Hvordan gør du det anderledes end de steder,
du synes er bureaukratiske og ikke-nærværende?
Hvilke pædagogiske redskaber bruger du?
– Jeg forsøger at være meget naturlig og autentisk. Jeg bruger ikke store faglige begreber, som de
ikke forstår. Jeg taler de unges sprog, så de forstår,
hvad jeg siger. Selvfølgelig med den krølle, at det
er en voksen, der taler, som har noget erfaring,
noget faglighed, og som ved, hvad han taler om.
Og så synes jeg selv, at vores tone er meget kærlig
og omsorgsfuld. Det foregår på et niveau, hvor
man ikke føler, man er til forhør, og de unge ikke
får en følelse af skyld og skam og af, at der kommer endnu en pædagog og kører på dem.
Du er ikke endnu en pædagog, du er familie
med dem?
– Jeg er pædagog, misbrugsbehandler, terapeut, begynder Khaled Miari, men bliver afbrudt
af en forsigtig stemme i sofaen.
– Han er ligesom en far, siger Rodrigo, som ellers har siddet tavs, foroverbøjet og med en cigaret
imellem fingrene.
16-årige Hadeeqa, som for nylig er flyttet hjem
til sin mor, boede i huset i ti måneder, fordi hun
røg hash og drak næsten hver dag. Hun kalder
Khaled for sin storebror. Selv forklarer han, at han
er som en far, der er god og flink, men som også
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kan sige fra og være konsekvent. Han forsøger for
eksempel at lære de unge at anerkende andre.
– Hvis en af de unge for eksempel gerne vil
have sin kæreste på besøg, så inviterer vi hende
som familie, vi involverer hende i vores aktiviteter,
vi forsøger at rumme hende. Det skal den unge
værdsætte. Og det er det største problem, jeg ser
hos de unge i dag. De er generelt utaknemmelige,
men hvis du er sød og rar over for dem, er de det
også over for dig, siger han og forklarer, at hvis de
unge værdsætter, hvad de har, føler de, at de har
noget at miste.
– Det er med til, at man overvejer sine handlinger, inden man tager ud og tager stoffer, tager
ud og ryger i flæsket på andre, stjæler en knallert,
inden man ryger tilbage til det gamle. Den unge
skal stoppe op og tænke, at det vil ødelægge
noget: ‘Jeg vil miste det sted, hvor jeg er, og de
relationer, jeg har’.
Derfor, siger Khaled Miari, skal hans hus ikke
være ‘endnu et sted, hvor de har været, hvor væggene er kolde’.

Nødvendig ballast
Khaled Miari er født i Libanon og kom til Danmark som 13-årig, da han var flygtet fra borgerNr. 7 30. marts 2013
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krigen. Men det blev en rejse ‘fra krig til helvede’,
som han siger.
Som 16-årig startede han sin løbebane med
stoffer med at ryge hash, og efter eksperimenter
med piller endte det med, at han skød sig med
heroin i blodårerne på diverse banegårdstoiletter.
Først efter et fængselsophold ti år senere kom han
i behandling, og siden 1999 har han arbejdet som
misbrugskonsulent og socialpædagog.
Hvor meget bruger du dine egne erfaringer i dit
arbejde?
– Jeg er mere ekspert på området i dag, så jeg
er blevet bedre til ikke at hive det frem hele tiden,
for det er ikke relevant. Men i nogle situationer
kan jeg mærke, at fagligheden ikke rækker. Når
det handler om gangsteradfærd, attitude, løgne,
hustler-tricks og tilbagefaldssymptomer, kræver
det menneskelig erfaring og en anden robusthed
og rygrad, som en ganske almindelig socialpædagogisk uddannelse ikke giver dig.
Ifølge Khaled Miari bør man have en vis ballast
for at kunne arbejde med unge med stofproblemer.
– Til en ganske almindelig pædagogisk stilling,
hvor man skal arbejde med særlige unge, skal
man gerne have personlige erfaringer, faglighed,
ressourcer og have prøvet nogle ting i livet. Indi-

Jeg ville
forbyde alle
behandlingssteder,
der har mere end
fire eller fem unge
boende. Det bliver
en kyllingefarm, en
fabrik, det bliver
kvantitet frem for
kvalitet. (…) Hvis
der er tolv eller
tretten børn, er du
bare et nummer
i rækken og kan
sidde på dit værelse
og sumpe
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Andre steder, jeg har været, har det været en god dag for pædagogerne, hvis det
har været stille og roligt, og fem unge har siddet på deres værelse og spillet fucking
Playstation hele dagen. Hvad fanden sker der, mand?

rekte bliver du spurgt, om du har haft modstand
i livet, så du har noget at give af ud over at snakke
om det fælles tredje, siger han og slår over i et
parodisk jysk:
– ‘Nu skal du høre, fælles tredje går ud på, at
vi tager en gryde, og så tager du et piskeris. Det,
der er i gryden, er det, vi er fælles om’. Det kan du
altså ikke forklare den unge. Han vil sige ‘Hvad
fuck snakker du om?’ Du er nødt til at være et
menneske, så de kan mærke, at du er bekymret for
dem og kan blive pissevred, skuffet og ked af det.

‘Hvorfor gør han det?’

Fakta om Kalles Hus
Huset er et parcelhus med
plads til fire unge i selve
huset, og i forlængelse af
huset ligger der en lejlighed
med eget bad og køkken,
som fungerer som intern
udslusning. Derudover er
der også en lejlighed et
stykke væk, som fungerer
som ekstern udslusning for
en ung, som er klar til at
klare mere på egen hånd.
En fuld plads i huset koster
62.000 kr. pr. måned, som
går til løn, mad, vedligehold,
lommepenge og fritidsaktiviteter. Prisen er lavere for
udslusningspladserne. Ud
over Khaled Miari er der tre
pædagoger ansat i huset, en
på fuldtid og to på deltid.

Både de voksne og flere af de unge ryger cigaretter, og askebægeret er efterhånden godt fyldt med
skod. Der er trængsel i det lille halvmørke rum.
Foruden et par katte, der kommer og går, sidder
Leila i Khaleds kontorstol og blander sig indimellem i samtalen, Hadeeqa og Rodrigo har fået selskab af Muhammed og Jacob, og også Khaleds kollega Kenneth Biesbjerg er stødt til, mens en mere
reserveret dreng går til og fra.
Khaled Miari forklarer, at han gør meget ud af
at lære den enkelte at kende, så han kan behandle
hver enkelt individuelt. Det indebærer også
anderledes metoder og omvendt psykologi, for
eksempel kan han godt finde på at provokere for
at få en bestemt reaktion frem.
– Tag for eksempel Jacob, siger han og peger
på 17-årige Jacob, som står midt i rummet med
malertøj på. Han går på Teknisk Skole.
– Jacob kan finde sig i hvad som helst. På et
tidspunkt forsøgte jeg at trække tæppet væk under
ham ved at bryde aftaler med ham. Lige meget
hvad jeg bød ham, sagde han ja og gik, rød i hovedet. Det gjorde jeg for at lære ham, at det altså
ikke er i orden. Han skal lære at sige fra.
Det lyder som en lidt bagvendt metode. Lærte
du noget af det, Jacob?
– I starten tænkte jeg ‘Hvorfor fanden gør han
det?’ Det var altid i sidste øjeblik, han aflyste vores
aftaler. Jeg tog mig sammen til at spørge ham, og
så forklarede han, at jeg skulle lære at sige fra og
komme mere på banen. Om jeg lærte af det? Jeg
tror, jeg tog det til mig.
Kunne du genkende det fra tidligere i dit liv?
– Ja, det har jeg oplevet et par gange, siger Jacob
med noget, der lyder som en grov underdrivelse.
Khaled Miari har nævnt, at en af hans særlige
ekspertiser er at arbejde med unge med en anden
etnisk baggrund end dansk. Men hvad betyder

det, om man er 100 pct. dansk eller har en anden
etnisk baggrund?

Indre Mission og Afghanistan
– Selvfølgelig er der forskel. Men at man hedder
Muhammed er ikke ensbetydende med, at ens
historie er mere grum end Christians for eksempel. Christian kommer fra en indremissionsk familie i Jylland. Han er opvokset på en gård, hvor han
skulle flytte halmballer fra klokken fem om morgenen, og han har fået nogle på munden af den
gamle, hvis han ikke lige har fået fjernet lort under
hønsene. Han er opvokset under nogle vilkår, der
har givet ham nogle traumer, fortæller Khaled og
klapper en af de andre drenge på skulderen:
– Mens Muhammed her kommer fra Afghanistan, hvor han skulle zigzagge mellem granatsplinter og har boet i telt med masser af huller i
og har set sin mor og far blive anholdt. Det er to
forskellige verdener og to forskellige traumer, som
skal behandles særskilt og med respekt. Det kan
godt være, at Muhammeds oplevelser er meget
værre, men man må aldrig nogensinde underkende den virkelighed, Christian kommer fra,
fordi den kan være ligeså hård for ham.

Blødsøden pædagogik
Khaled Miari mener, at han selv blev svigtet
af systemet, og at mange unge i dag bliver det
samme. Han mener, at systemet er for blødsødent, når man giver de unge valget mellem at
skulle i behandling eller ej. Det kan en hashomtåget 15-årig ikke tage stilling til.
– Når unge mennesker når derud, hvor de tager
stoffer og laver kriminalitet, er det ikke længere
bare uskyldige unge, men unge, som har tilegnet
sig en adfærd, som vi er nødt til at arbejde med.
Den skal brydes, og det kan vi ikke gøre med klap
på skulderen og fælles tredje. Glem det. Du er
nødt til at bryde murene, den benægtelse og den
adfærd, de har fået med fra gaden. Der skal man
skære igennem og sætte tingene på plads. Vi bliver
nødt til at være mere konsekvente, ellers trækker
vi tingene i langdrag.
Ifølge Khaled Miari er der for meget samlebånd
over mange institutioner.
– Jeg ville forbyde alle behandlingssteder, der
har mere end fire eller fem unge boende. Det bliver en kyllingefarm, en fabrik, det bliver kvantitet
frem for kvalitet. De unge savner en familie, de
savner varme og nærvær. Hvis der er tolv eller
Nr. 7 30. marts 2013
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tretten børn, er du bare et nummer i rækken og
kan sidde på dit værelse og sumpe, siger han og
uddyber forarget:
– Andre steder, jeg har været, har det været en
god dag for pædagogerne, hvis det har været stille
og roligt, og fem unge har siddet på deres værelse
og spillet fucking Playstation hele dagen. Hvad
fanden sker der, mand? Du har fem inaktive unge
og to sumpede pædagoger, der sidder og drikker
kaffe og kigger på brugte biler på nettet, mand,
siger han gestikulerende og høster latter fra de
andre i lokalet.
– Kom ud af busken, mand. Ud med dem og lav
noget. Lær dem at kende. Vær sur og skuffet, hvis
de brænder dig af, men det er da en del af jobbet.
Sid dog ikke der og synes, det har været en god
dag, hvis de har passet sig selv. Er det det, samfundet skal betale for?

Ikke et arbejde
Leila, som har været en god håndfuld andre steder,
før hun kom til Khaleds hus, giver sit besyv med:
– Mange af de unge, der har været ude i noget
lort, har jo også været omsorgssvigtet. Jeg har boet
på mange steder, hvor jeg bare sad på mit eget
værelse hver evig eneste dag. Der var ikke nogen
Nr. 7 30. marts 2013
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pædagoger, der spurgte mig, hvordan jeg havde
det, og hvad jeg havde lavet. De lyttede ikke til
mig, det var kun, hvis vi skulle lave handleplaner,
og når der var kommunemøder. Det er, som om
pædagogerne er kolde, de er bare på arbejde, de
holder bare øje, siger hun, og Khaled supplerer:
– Mange af de unge har gennem hele livet haft
en følelse af at være overset, og så kommer de til
et sted, hvor de endnu en gang skal kæmpe for
opmærksomheden og bliver overset. Nogle gange
ser jeg, at de unge har fået traumer af at være på
et pædagogisk opholdssted og kommer på et nyt
pædagogisk opholdssted for at komme sig over de
traumer. Udover det, de har med hjemmefra, som
har smadret deres ungdom.
I en periode boede Khaled Miari og hans kone
selv i huset, men det blev for meget for hans kone,
og nu bor de i et hus rundt om hjørnet. I dag bruger
han knap så meget tid på det, som han vægrer sig
ved at kalde et arbejde. Socialpædagogens udsendte anfører, at det nærmest lyder som et kald.
– Jeg siger ikke, jeg er en frelser. Men jeg har
lagt kærlighed i det her sted, og der sker noget
med folk, når de kommer her. Der falder ro på. Og
måske er det, fordi vi ikke er større, end vi er. De
kommer fra hjem til hjem. n

Nogle gange ser
jeg, at de unge
har fået traumer
af at være på
et pædagogisk
opholdssted og
kommer på et
nyt pædagogisk
opholdssted for at
komme sig over de
traumer. Udover
det, de har med
hjemmefra, som
har smadret deres
ungdom
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Psykisk arbejdsmiljø

noter
Radiodebat om familieplejere
Går ideen med familieplejere fløjten med en overenskomst? Sådan
lød indgangsspørgsmålet til en debat om familieplejernes arbejdsvilkår, der den 9. marts blev skudt i gang i det landsdækkende
radioprogram Danmark Direkte. Ja, mente formanden for KL’s
børne- og kulturudvalg Jane Findahl, der sagde: ‘KL’s holdning er,
at plejefamilier ikke kan købes. Vi ønsker, at plejefamilier går ind i
det her som en social forpligtigelse – ikke fordi, man ønsker sig et
almindeligt job’. Nej, mente blandt andre Gitte Steinmetz, der var
en af mange deltagere i programmets Facebook-debat. Her skrev
hun: ‘Det er totalt hyklerisk og hattedame-agtigt at mene, at vi ikke
kan have hjertet med i vores til tider meget udfordrende job, hvis
vi får ordnede forhold. Jeg mener, det vil være lige omvendt’. Hør
prorammet på www.kortlink.dk/c6nf
mrk

Lige ret til barsel for begge
Lige ret til barsel for begge forældre er godt for børnene, forældrene og for ligestillingen. Kvinderådet vil derfor opfordre regeringen
til at sikre fædre/medforældre ret til mindst tre måneders barselsorlov. Til sommer kommer et udvalg under beskæftigelsesminister
Mette Frederiksen (S) med en rapport om lige barsel til forældrene.
Kvinderådet forventer, at regeringen umiddelbart herefter fremsætter et lovforslag om, at mænd og kvinder har lige ret til barsel.
I en pressemeddelelse skriver Kvinderådet: ‘Den ulige fordeling af
barselsorloven, som vi har i dag, udgør en betydelig barriere for
ligestillingen på arbejdsmarkedet og i familierne. Uligelønnen på
arbejdsmarkedet cementeres. Kvinder optjener mindre pension end
mænd, og kvinders karrieremuligheder begrænses af lange perioder på barsel. Med en mere lige fordeling af barselsorloven opnår
vi, at begge forældre får varig glæde af tæt tilknytning til barnet’.
lmp

Hjørring fyrer fem chefer efter kritik
Hjørring Kommune har ikke overholdt servicelovens krav til sagsbehandlingen inden for det meget specialiserede børne- og ungeområde, viser en kritisk rapport fra revisionsfirmaet Deloitte. Derfor
har økonomiudvalget sendt de fem ansvarlige ledere hjem og indledt en afskedigelsessag mod dem. Socialpædagogernes kredsformand i Nordjylland, Peter Kristensen, håber, at sagsbehandlingen
fremover vil overholde loven. ‘Ofte har det yderste led i en social
foranstaltning, familieplejerne eller opholdsstederne, oplevet at få
henvist et barn, uden at der lå en klar plan for, hvad der var formålet med anbringelsen. Rapporten kan formentlig medføre, at de får
et klarere grundlag for deres arbejde’.
lmp

Rettelse
I forrige nummer af Socialpædagogen om deltidsbeskæftigelse var
der en forkert oplysning i artiklen ‘Danmarkskortet for deltid’. Selv
om man arbejder på nedsat tid, gælder der nemlig ikke automatisk
en regel om, at man kun kan få deltidsunderstøttelse. A-kassen beregner medlemmets dagpengesats på grundlag af de tre måneders
løn forud for ledigheden. Det er et krav, at man som månedslønnet
gennemsnitligt har arbejdet 24,67 timer pr. uge – det svarer til 320
timer i tre-måneders perioden. Har der været en lønindtægt på ca.
21.000 kr. om måneden, er man berettiget til udbetaling af dagpenge med den maksimale sats, som i 2013 svarer til 801 kr. pr. dag.
lmp

Arbejdstilsynet vil
droppe påbud
Arbejdstilsynet foreslår,
at der ikke længere
bliver udstedt påbud om
rådgivning til arbejdspladser med dårligt
psykisk miljø. Det giver
voldsomme problemer
på de arbejdspladser,
hvor der er vold og trusler, mener Socialpædagogerne
Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk

A

rbejdstilsynet har foreslået beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), at tilsynet ikke længere
kan pålægge en arbejdsplads at
bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver udefra, når virksomheden skal rette op på et dårligt
psykisk arbejdsmiljø.
– For socialpædagoger vil det
betyde en voldsom forringelse af
arbejdsforholdene, fordi de ofte
arbejder i miljøer, hvor trusler,
vold og høje følelsesmæssige
krav er en del af en arbejdsdag,
og hvor det er altafgørende at få
en professionel rådgivning, når
det psykosociale arbejdsmiljø
skal forbedres, siger arbejdsskadekonsulent Tine Maj Holm.
– Vi er bekymrede for, at
arbejdspladserne begrænses i
at nå frem til tilfredsstillende
løsningsmuligheder, fordi de
ikke ‘tvinges’ til ekstern rådgivning. Dermed er der risiko for,
at arbejdet ikke tilrettelægges
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kun sex og mobning
Arbejdstilsynet foreslår, at
det fremover kun er arbejdspladser, hvor der forekommer

mobning og seksuelle krænkelser, som kan få et påbud
om at inddrage autoriserede
arbejdsmiljørådgivere.
Beskæftigelsesministeren har
endnu ikke taget stilling til forslaget, men afventer resultatet
fra det udvalg under Arbejdsmiljørådet, der skal komme med en
lovændring. Arbejdsgiverrepræsentanterne i udvalget er enige
med Arbejdstilsynet, mens
repræsentanter fra lønmodtagerorganisationerne er imod.
– Vi mener, at der i arbejdsmiljøer med fx vold, trusler
og høje følelsesmæssige krav
også er brug for rådgivning,
siger medlem af udvalget Erik
Nygaard, arbejdsmiljøkonsulent
i FOA.
Han henviser til, at mobning og seksuel chikane fylder
allermindst i Arbejdstilsynets
statistik over udstedte påbud
om at bruge ekstern arbejdsmiljørådgiver. Fra 2009 til 2011 blev
der udstedt 56 påbud, og kun
to af dem handlede om seksuel
chikane og mobning.
LO, FTF og AC har i fællesskab protesteret over for
beskæftigelsesministeren og
påpeget, at det er alt for snævert
kun at betragte mobning og seksuelle krænkelser som særligt
psykisk belastende for medarbejderne. Organisationerne
foreslår, at man fortsætter med
hidtidig praksis.
– Det giver voldsomme
problemer for arbejdspladserne,
når de ikke længere får den
rådgivning og dermed ikke kan
få løst problemerne. Vi oplever,
at det både er ledere og medarbejdere, som synes, at det
psykiske arbejdsmiljø er svært
at arbejde med. Og det er ikke,
fordi de ikke vil, men fordi der er
brug for ekspertise udefra, siger
Erik Nygaard. n
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Dagpengestop

300 medlemmer ved at miste dagpenge
53 socialpædagoger
har allerede måttet
vinke farvel til dagpengene. ‘Der er brug for
grundlæggende ændringer i arbejdsmarkedspolitikken’, mener
Socialpædagogernes
forbundskasserer
Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk

I

ndtil videre har 53 socialpædagoger allerede mistet retten
til dagpenge. De er røget ud i
årets to første måneder, efter at
dagpengeperioden er kortet fra
fire til to år. Frem til 1. juli 2013
ser det ud til, at omkring 300

socialpædagoger står til at miste
dagpengene.
Nogle af dem kan få et
seniorjob eller gå på efterløn,
oplyser konsulent hos Socialpædagogernes A-kasse Ulla Lund.
Her har man siden efteråret 2012
tilbudt en særlig vejledning til de
medlemmer, som mister retten
til dagpenge senest 30. juni 2013.
– Vi har haft kontakt til
arbejdspladserne og appelleret
til, at de bruger a-kassen, når de
søger vikarer. Vi reklamerer også
for, at arbejdspladserne uden de
helt store omkostninger kan få
flere ansatte opkvalificeret via
jobrotation. Det giver både gladere og dygtigere medarbejdere
og arbejde til de ledige kolleger,
siger Ulla Lund og oplyser, at
indsatsen har ført til flere formidlinger af job via a-kassen.

På landsplan har næsten
10.000 ledige mistet retten til
dagpenge i årets første to måneder. Regeringen har opjusteret
antallet af ledige, der mister
dagpengeretten i første halvår af
2013 fra 7.000-10.000 til 17.00023.000 personer.

Det er en om’er, Corydon
Socialpædagogerne vil meget
gerne gøre mere, da mange
socialpædagoger står i en ulykkelig økonomisk situation, fortæller forbundskasserer Kaj Skov
Frederiksen.
– Derfor samarbejder vi med
de andre LO-forbund om at
presse regeringen til at sørge
for, at ingen kan miste dagpengeretten uden at få et tilbud om
arbejde eller uddannelse med en
løn eller en ydelse, de kan leve af.

Samtidig står det højt på
Socialpædagogernes liste, at
det skal være lettere at forny
retten til dagpenge. Fx ved at
timekravet sættes ned, og ved at
rotationsvikariater i alle tilfælde
kan tælles med.
– Akutpakken og ordningen
med akutjob har ikke været den
fuldt ud dækkende løsning, som
finansminister Bjarne Corydon
(S) ellers proklamerede i efteråret, siger Kaj Skov Frederiksen
og tilføjer:
– Der er brug for grundlæggende ændringer i arbejdsmarkedspolitikken, så man kan
forebygge langtidsledighed, og
derfor er der også behov for en
indsats, som forholder sig til de
personer, som mister dagpengeretten efter 30. juni i år, siger
han. n

Familieplejere

Værsgo! Her er vores historier
To familieplejere har på
egen hånd indsamlet 50
eksempler på, hvordan
det er at være familieplejer. Socialpædagogerne vil hjælpe med at
udgive samlingen
Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

V

i savner anerkendelse fra
kommunen. Både gennem lønnen, men i særdeleshed gennem ordentlig faglig
hjælp og sparring. I pigens børnehave får pædagogerne jævnligt psykologisk bistand til at
tackle hende. Hvad regner folk
med, at jeg har brug for?
Nr. 7 30. marts 2013

Sådan lyder det i en af de 50
cases, som familieplejerne Elin
Søndergaard og Joan Schrøder
har indsamlet blandt deres
kollegaer for at sætte fokus på
forholdene i landets plejefamilier.
– Vores kollegaer har selv
skrevet deres historier ned,
og vi har kun hjulpet med at
anonymisere og eventuelt
skrive passager mindre knudret.
Efterfølgende har vi læst alle
cases igennem og analyseret,
hvad vi ser, der er af fællestræk
og løsningsmuligheder. Løseligt
tror jeg, at vi hver har brugt
tusind timer på projektet, siger
Elin Søndergaard.
I begyndelsen af marts
afleverede hun og Joan Schrøder
samlingen til kontorchefen for

Børn og Unge i Socialministeriet
samt en række ordførere for
de politiske partier, og nu skal
materialet redigeres og udgives
af Socialpædagogerne, hvis
næstformand Pernille Christoffersen siger:
– De 50 cases viser et udsnit
af, hvordan det kan være at
være familieplejer i Danmark,
og noget af det, der blandt
andet går igen i eksemplerne,
er, at familieplejerne ikke har
oplevelsen af at blive hørt som
ligeværdige samarbejdspartnere: Deres udspil bliver ikke
taget alvorligt. Det emne vil vi
gerne sætte til debat gennem en
række dialogmøder, hvor bl.a.
familieplejere, socialrådgivere
og familieplejekonsulenter kan
diskutere, hvordan samarbejdet

kan blive bedre. Vi vil også gerne
hjælpe med at udgive casene
i en hvidbog, hvor der så også
bliver en kommentar fra Socialpædagogerne.
Elin Søndergaard håber at
case-samlingen kan åbne politikernes øjne for det, hun kalder
‘Svigtet ingen vil se’:
– Flere af eksemplerne
viser, at når først kommunen
har anbragt et barn, lægger de
ansvaret fra sig. Hvis familieplejeren siger: ‘Nu skal vi altså have
noget mere hjælp’, lyder svaret:
‘Nu tager du den med ro, ellers
bliver du fyret’.
Da Elin Søndergaard og Joan
Schrøder afleverede materialet
til Socialministeriet, mødte
omkring 30 andre familieplejere
op for at støtte dem. n
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Redigeret af Lone Marie Pedersen

Håndbog i konfliktløsning

Mobning gentænkt

Af Jørn Boye Nielsen

Af Jette Kofoed &
Dorte Marie Søndergaard (red.)

Denne bog er en håndsrækning til
lederne. Konfliktløsning er en nødvendig lederkompetence på det grænseløse
arbejdsmarked, slår forfatter Jørn Boye
Nielsen fast. Han har undervist i konfliktløsning i 20 år, og det er blandt andet
erfaringerne herfra han skriver om i
bogen. En konflikt er ofte ubehagelig,
men den kan dog også ændres til noget
godt ved at møde den med et nyt sæt
af principper og indsigter. På det grænseløse arbejdsmarked er der
ansvar for eget arbejde og egen læring. Det ser vi som noget positivt,
men det resulterer også i langt flere konflikter end tidligere – og ofte
med dårlig udgang, skriver Jørgen Boye Nielsen og uddyber: ‘Tidligere blev konflikter løst ovenfra af lederen. Han bestemte, og medarbejderne makkede ret. Sådan er det heldigvis ikke længere. Men
selv om forholdene er ændret, er det stadig vigtigt, at lederen kan
gå ind og hjælpe til med at løse konflikter mellem sine medarbejdere. Konflikter og uenigheder hører med til dagligdagen. Men de
færreste har gode minder om, hvordan en konflikt blev løst. Det kan
ændres’, siger Jørn Boye Nielsen.

Denne bog går tæt på mobning og handler om de mekanismer, dilemmaer og
bevægelser, der er involveret i ekstrem
eksklusion og mobning blandt børn og
unge i skolen. Antologien fokuserer
på, hvad der sker, når social udstødelse og foragt dominerer i skoleklasser. Og den gennemgår, hvordan
social udstødelse kan hænge sammen med børnenes og de unges
samtidige stræben efter at høre til
i fællesskaber. Bogen handler også om de voksnes
involvering, om læreres, skolelederes og forældres måder at forstå
børnenes interaktion og vanskeligheder på og den måde, de forholder sig til mobning. I bogens kapitler går forfatterne tæt på en lang
række spørgsmål som fx, hvad betyder familie og opvækstbetingelser for børnenes muligheder for at manøvre i de moppeplagede skolemiljøer. Hvilken betydning får de voldelige computerspil for børn,
der er i miljøer med mobning og eksklusion.
Udkommet på Hans Reitzels Forla. 183 sider. 348 kr.

Udgivet på Frydenlund. 112 sider. 199 kr.

Socialrådgivning og socialt
arbejde

I velfærdsstatens frontlinje
Af Mathilde Høybye-Mortensen

Af Rikke Posborg, Helle Nørrelykke og
Helle Antczak (red.)

Det er opdateret udgave af grundbogen, som både henvender sig til
socialrådgivere og socialpædagoger,
samt andre, der i det sociale arbejde
har den direkte kontakt med mennesker. Forfatterne skriver om baggrunden for bogen, at socialrådgiverens arbejde inden for de kommunale
institutioner er rammesat af politikernes beslutninger, at den vedtagne lovgivning og ofte også af en række fastlagte metoder. Men det er dog
op til socialrådgiveren selv og hendes faglighed og professionelle
dømmekraft at afgøre, hvordan lovene og metoderne anvendes,
derfor er de det gennemgående tema i bogen. Bogen er inddelt i fire
temaer. Del et omhandler fagets historie og teori. Del 2 omhandler fagets metode. Del tre omhandler nogle af fagets væsentligste
arbejdsområder, og del fire omhandler metoder til faglig kvalificering og udvikling. Forfatterne beskriver og diskuterer viden om,
hvordan det sociale arbejde kan foregå i tværprofessionelt regi, i
forskellige kommunale institutioner, i frivilligt socialt arbejde og i
mødet med det enkelte menneske.

Socialpædagoger, socialrådgivere og
andre med myndighedsbeføjelser
står hver dag over for at skulle træffe
afgørelser om borgeres ret til ydelser
og service. Disse afgørelser er underlagt lovgivning som serviceloven, men
derudover findes der også forskellige
instrumenter og metoder, som skal
anvendes i forhold til lovens bestemmelser. Når der opstår et socialt problem som fx ungdomsarbejdsløshed,
eller når medierne afdækker en skandalesag om misrøgt af børn, så efterlyser man en reaktion fra de ansvarlige politikere. Men de kan ikke
sikre, at alle forældre tager sig ordentligt af deres børn, og derfor
vil politikerne ofte reagere med at stille krav til fx skoler og jobcentre, som skal føre politikernes intentioner ud i livet. Denne bog
handler om at tage beslutninger i offentlige velfærdsorganisationer og om de regler og administrative krav, som professionelle er
underlagt, når de laver undersøgelser og træffer afgørelser i en
borgers sag. Forfatteren tager i sin analyse udgangspunkt i tre konkrete beslutningselementer: Fælles sprog, Dialogguiden og ICS
(Integrated Childrens System).

Udgivet på Hans Reitzels Forlag. 608 sider. 498 kr.

Udgivet på Hans Reitzels Forlag. 181 sider. Pris 225 kr.
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Udviklingshæmmede

Domsanbragte i klemme i nyt lovforslag
Socialministeren vil give
lederen og kommunen
ret til at gribe ind over
for kriminelle udviklingshæmmede ved fx at
låse dem inde. Det er et
anliggende for domstolene, mener både Socialpædagogerne og LEV
Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk

I

efteråret blev en mand med
udviklingshæmning dømt for
at besidde børneporno og for
over internettet at forulempe
børn. Som et vilkår til anbringelsesdommen besluttede retten, at den dømte kun må bruge
computer og mobiltelefon, når
han er under opsyn. I foråret
fik endnu en kriminel udvik-

lingshæmmet samme vilkår til
sin dom. Det er første gang, at
dømte udviklingshæmmede har
fået den slags vilkår, og dommene blev derfor meget omtalt i
medierne.
Efterfølgende har socialminister Karen Hækkerup (S) udarbejdet et lovforslag, som skal
give kommunen og lederen af et
botilbud kompetence til at gribe
ind i den dømtes personlige frihed, uden at det skal forelægges
domstolene. Det kan fx. være
at indskrænke den anbragtes
adgang til telefon og internet,
undersøge den anbragtes
opholdsrum og ejendele og låse
den anbragte inde om natten.
– Det er stærkt problematisk,
at man ikke har kunnet skride
ind over for kriminelle anbragte
personer for at forebygge ny kriminalitet. Vi kan som samfund
ikke være bekendt, at familier
og børn kan blive udsat for, at

dømte udviklingshæmmede
sender dem krækende sms’er
eller mails, udtaler Karen Hækkerup i en pressemeddelelse og
tilføjer:
– Jeg er glad for, at jeg med
satspuljepartiernes opbakning
i det nye år kan fremsætte
lovforslag om indgrebsmuligheder i det sociale system for at
forebygge ny kriminalitet.

En sag for domstolene
Socialpædagogerne er enige
med socialministeren i, at det
i nogle situationer kan være
nødvendigt at begrænse den
domsanbragtes personlige frihed, men det er et anliggende
for domstolene, siger næstformand hos Socialpædagogerne,
Marie Sonne.
– De pågældende indgreb er
af en så omfattende karakter, at
det skal være en beslutning, der
tages af retssystemet. Der skal

sikres en hurtig behandling i
retssystemet, når en kommune
via lederen af en boform anmoder om en beslutning.

Lovændring er overflødig
Hos LEV er man slet ikke tilhænger af socialministerens foreslåede lovændring, fordi det vil
være en unødvendig forringelse
af domsanbragtes retssikkerhed, og de ganske enkeltstående
tilfælde, hvor en domsanbragt
fx har misbrugt en telefon, kan
håndteres inden for de eksisterende regler i serviceloven og via
domstolene og – i akutte tilfælde
– via politiet.
– Efter LEV’s opfattelse bør
det være et domstolsanliggende, om der er tilstrækkelig
begrundelse for denne form
for indgreb i grundlovssikrede
rettigheder, skriver landsforeningen i sit høringssvar til
socialministeren. n

Temadag og landsmøde for hospitalspædagoer
30. maj 2013 på Comwell i Middelfart

Oplæg v. Jacob Birkler, lektor, ph.d. og formand for Etisk Råd
og oplæg v. Simon Steenholm, kreativ foredragsholder og forfatter

Tilmeldingsfrist: 2. april 2013
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.sl.dk/kalender

Årstræf for pensionister og efterlønsmodtagere 2013
19. – 21. august 2013 på Hotel Pejsegården i Brædstrup ved Horsens
Program og åbning for tilmelding kommer senere og bliver annonceret her i Socialpædagogen og på vores hjemmeside
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Demonstration

Bevar den danske model
Socialpædagogerne
bakkede op, da fagbevægelsen demonstrerede
for et nej til KL og regeringen, der vil sætte den
danske model over styr i
kampen mod lærerne
Af Lone Marie Pedersen; lmp@sl.dk

S

ocialpædagogerne i Kreds
Lillebælt var med, da
sygeplejersker, FOA-medlemmer, uddannelsessøgende
og andre faggrupper den 20.
marts demonstrerede i Flakkehaven i Odense. Protesten var
rettet mod regeringen og KL,
der blev beskyldt for at sætte
den danske model ud af kraft og

for at ville finansiere sin vækstpakke med de offentligt ansattes
overenskomst.
Der blev også demonstreret
i andre store byer, og alle var
sympatitilkendegivelser over
for lærerne, der lå i fastlåste
forhandlinger med KL om en
arbejdstidsaftale. En af talerne
i Odense var Hanne Ellegaard,
formand for Socialpædagogerne
Kreds Lillebælt.
– Når jeg ser på vores arbejdspladser, så handler det om
meget mere vi – om fællesskab. I
er alle mødt op til demonstrationen, fordi I tror på, at fællesskabet har værdi og betyder noget.
Hun rejste spørgsmålet, om
lærerne er de første i en masterplan, som går ud på, at arbejdsgiverne ikke ønsker dialogen og
reelle frie forhandlinger. Lige nu

er det lærerne, men næste gang
er det måske socialpædagogerne.
– I Socialpædagogerne
ønsker vi, at fagbevægelsen og
de enkelte fagforbund kan forhandle frit med vores arbejdsgivere. Ikke desto mindre ser
det ud som om, at de offentlige
overenskomster er udset til at
skulle betale for regeringens
såkaldte vækstpakke – med krav
om halvering af væksten i den
offentlige sektor.
Hanne Ellegaard er nervøs for,
at aftalesystemet er ved at blive
sat ud af kraft og en aftale erstattes af et diktat om mere arbejde
på skiftende og ubekvemme
tider, uden at de ansatte bliver
kompenseret for det.
– Vi ønsker at arbejde efter
den danske model – i alle vores
fagforeninger – og på alle vores

arbejdspladser. Den danske
aftalemodel bygger på fællesskab, sammenhold og på ideen
om meget mere vi.

Ja til frie forhandlinger
Socialpædagogernes hovedbestyrelse sendte fra sit møde den
20. marts en støtte til undervisningsorganisationerne i forbindelse med deres overenskomstforhandlinger og opfordrede
arbejdsgiverne til at medvirke til, at der indledes reelle
overenskomstforhandlinger.
‘Politikerne forregner sig,
hvis de tilsidesætter de frie
forhandlinger og den danske
model. Et velfungerende
arbejdsmarked er netop forudsætningen for både vækst og
velfærd i fremtiden’, lød det bl.a.
i støtteerklæringen. n

Effektmåling

Virker det eller hvad?
Som led i et fireårigt projekt har bl.a. SFI udviklet
et nyt redskab, der kan
bruges til at evaluere
effekten af en forebyggende foranstaltning.
Der er dog faldgruber,
når indsatsen skal måles
Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dk

H

vordan vurderer du barnets psykiske helbred (virker barnet fx glad, trist
eller uroligt)? Sådan lyder et af
68 spørgsmål, der kan bruges til

at måle et barns trivsel, sådan
at man får et tal for, hvordan det
går før og efter en forebyggende
indsats.
Svaret skal nemlig gives som
et tal mellem 0 og 10, hvor 0 er
‘Meget dårligt psykisk helbred’
og 10 er ‘Meget godt psykisk
helbred’.
Spørgeskemaet er udviklet
som led i det fireårige projekt
‘Dialoggruppe – om forebyggende foranstaltninger som
alternativ til anbringelse’, der
er bestilt af Socialstyrelsen og
gennemført af SFI i samarbejde
med Cowi.
Det er nu meningen, at kommuner og foranstaltninger selv

kan benytte spørgeskemaet til
at få mere fokus på effekt i det
daglige arbejde.
‘Det vil give kommunen
eller foranstaltningen før- og
eftermålinger, som de selv kan
analysere som supplement til
den viden, de i forvejen har
om foranstaltningen’, står der
i den afsluttende rapport om
projektet.
Dialogprojektet har selv brugt
spørgeskemaet til at evaluere
23 forebyggende foranstaltninger i 10 kommuner, og før- og
eftermålingerne peger på mange
positive effekter – men når det
gælder målet om at hjælpe den
unge ud af eksisterende misbrug

og kriminalitet, ser det ikke ud til
at lykkes særlig godt.
I rapporten påpeger forfatterne dog selv, at der er flere
faldgruber i evalueringsmetoden. Eksempelvis når problemernes størrelse først viser
sig, når der er skabt en relation
til den unge – og førmålingen
derfor ikke afspejler det reelle
udgangspunkt.
Forfatterne taler derfor om
at sandsynliggøre en effekt – og
ikke om at dokumentere det. n
‘God praksis i det forebyggende
arbejde. Samlet evaluering af
dialogprojektet’ kan downloades
via www.kortlink.dk/c7kr
Nr. 7 30. marts 2013
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Synspunkt

Fotoprojekt i
systemisk praksis
Synspunkter
Bringes efter en redaktionel
vurdering. Synspunkter må højst
fylde 8.000 anslag.

Læserbreve
Socialpædagogen er forpligtet
til at optage læserbreve fra
medlemmer. De må h
 øjst fylde
2.000 anslag. Læserbreve med
injurierende indhold kan afvises.
Læserbreve og synspunkter, der
bringes i bladet, offentliggøres
også på internettet.
Læserbreve og synspunkter
sendes til redaktionen@sl.dk
Deadline for læserbreve
til nr. 09/13 er mandag
den 15. april kl. 12.00.

En lille indsats skaber store pædagogiske
effekter, viser en pædagogstuderendes specialiseringsprojekt, hvor
fotos af gode stunder
skabte selvværd hos beboerne og gav personale
og pårørende et fælles
indblik i hverdagen
Af Helen Ashton Nielsen

V

ed mit første møde med
Kær-Husets specialafdeling som pædagogstuderende i 3. praktik var jeg spændt
på, hvad jeg kunne bidrage med
i en hverdag med ældre mennesker, hvor flere har multiple diagnoser. Kær-Huset har
en lang tradition for at arbejde
systemisk. Hoveddelen heri er
fokus på at læse og skabe kontekster, koble op til inklusion
og bruge kommunikationen
bevidst.
Asima, min praktikvejleder,
pegede på et problem med
nogle pårørende. De var utrygge
ved, at deres familiemedlem var
anbragt uden for hjemmet, og
der var blevet holdt flere møder
for at berolige dem.

Min første tanke var, hvordan
vi kunne vise familien, hvad
Henning foretog sig i sin hverdag. Jeg reflekterede over tankegangen bag livsfortællinger fra
faget Dansk, Kommunikation og
Kultur. Jeg forslog, at vi lavede
en mappe til Henning med fotos
af hans stjernestunder.
Jeg brugte mange timer sammen med Henning i meningsfyldte aktiviteter, så han fik tillid
til mig. Vi gik tur i naturen, vi
gravede i haven osv. Jeg tog billeder af Henning, imens han var
optaget af en for ham meningsfuld beskæftigelse, som fx at
grave i haven. Vi skabte sammen
stjernestunder – situationer, jeg
pædagogisk havde tilrettelagt,
og som jeg forevigede med et
kamera.
Henning nød efterfølgende
at kigge i sin fotomappe enten
selv eller sammen med personalet. Stjernestunden blev gjort
levende igen, og velbehaget fra
stjernestunden indfandt sig atter.
Hennings familie blev glade
for at se disse fotos. Billederne
konstruerede et andet billede af Hennings hverdag. De
pårørende blev trygge ved hans
ophold, da det via billederne
blev tydeligt for dem, at opholdet havde værdi for Henning.
Samtidig blev fotografierne
en mulighed for at berige

dialogen mellem de pårørende
og Henning, da Henning ikke
selv indbyder til dialog. Nu
gav billederne de pårørende et
dialogemne i fællesskabet med
Henning. Hverdagspraktiske
gøremål blev nemmere for
Henning, hans generelle engagement steg, og han blev mere
glad og smilende og begyndte
tillige at byde ind med sjove
kommentarer.

Inkluderende m
 agnettavle
På en afdeling med ældre mennesker, der mere eller mindre er
hensunket i en anden virkelighed end den ydre, er det vanskeligt at finde meningsfulde
dialogtemaer. Der manglede
noget opkobling til den ydre
virkelighed.
Derfor forslog jeg, at der
blev opsat en magnettavle til at
udstille fotos af stjernestunder
på et fælles gangområde.
Denne tavle kastede mange
positive effekter af sig. En del
beboere lider af psykoser og
har svært ved at være sociale
og derigennem at opleve fællesskabsfølelsen. Ved at deres
stjernestunder på fotos blev
udstillet sammen med de andre
beboeres, fik de oplevelsen af
fællesskab ved at se sig selv i en
sammenhæng med andre. De
oplevede sig inkluderet i fællesNr. 7 30. marts 2013
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skabet og deres naboer var ikke
længere så fremmende.
Disse fotos blev også et
emne til fælles livsfortælling ligesom et familiealbum.
Mange beboere har et spinkelt
netværk. På Kær-Huset går
man efter den vigtige følelse
af at føle sig inkluderet. Hvis
direkte inklusion/fællesskab er
intimiderende for den enkelte,
kan den skabes ved at lægge
den tilstrækkelige afstand ind.
Her blev den blandt andet
skabt via fotos på den fælles
inkluderende magnettavle.

Yrsa fik gæster
En anden beboer, Yrsa, lider af
angst. Vi skulle på Kær-Huset
have besøg af hendes tidligere
bosted. Jeg italesatte for hende,
at hendes venner skulle komme
på besøg. Denne italesættelse
gav hende overskud til at invitere gæsterne ind i sin lejlighed
og være selvskabsdame med
kaffe og kage.
Der blev fotograferet og disse
fotos blev sat i et album. Jeg
så på billederne sammen med
hende og fortalte hende, at det
var dejligt at se hende samlet
med sine venner og se hvor
meget gæsterne nød samværet
med hende.
Disse oplevelser med gæstebud, de narrative fortællinger
med velvalgte vendinger og
situationen forstærket ved fotos
bevirkede, at det materialiserede
had, som hun oplevede, der
florerede i gangene, forsvandt,
og hun blev mere social for en
periode. Hun kunne nu se, hun
havde venner, hvilket gav hende
oplevelsen af at høre til, og det
hjalp hende til at overvinde
sin angst for en stund. Disse
billeder blev til hendes guld, og
når hun fortsat kikker i dem,
genskaber hun oplevelsen af at
Nr. 7 30. marts 2013
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Kunsten er at tænke i helheder samt
indtænke sin egen rolle og position
sideløbende med processen

være inkluderet, og der falder
mere ro over hende.
Tanken var gennem projektet at holde et spejl op for vores
beboere, få dem koblet på den
virkelige verden, føre dem ind
i deres komfortzone og skabe
ressourceoplevelser. Igennem
fotos får de genfortalt/genskabt
deres positive historier/res-

sourceoplevelser for både sig
selv, pårørende, personale og
andre beboere.

Små midler, store effekter
Efter at Yrsa havde haft besøg af
gamle venner, kiggede hun på
fotografierne, og blev herigennem motiveret til lige pludselig
gerne at ville besøge den tidli-

Fakta om Kær-Huset
Kær-Huset er et socialpsykiatrisk bosted i Lemvig Kommune. Stedet rummer almen psykiatri, specialpsykiatri samt
autismespektrumforstyrrelser. Stedet er VISO-specialist på
demens- og psykiatriområdet. Kær-Huset arbejder systemisk og narrativt, hvilket er kendetegnet ved en respektfuld
og inkluderende tilgang til den enkelte. Kær-Huset var fra
1990’erne med til at nytænke tilgangen til beboerne i socialpsykiatrien og har udgivet bogen ‘Socialpsykiatri – et systemisk perspektiv’.
Den systemisk tænkende pædagog kan tilbyde:
-	At indtænke sig selv som en del af løsningen.
-	En pædagogisk tilgang som et kommunikativt fænomen,
der skabes i konteksten.
-	At samkonstruere fælles løsninger.
-	Procesfærdigheder.
-	Læringsskabende tilgang.
-	Sproget som centralt pædagogisk redskab.
- Konteksten/rammen – og i denne skabes forandring ved en
tilpas forstyrrelse.

gere institution. På daværende
tidspunkt havde hun ikke været
uden for sin lejlighed i et år. Hun
gennemførte besøget og selvtilliden voksede i hende. De nye
fotos forstærkede den følelse i
en længere periode.
For at aktiviteten skal være
meningsfuld i forhold til den
enkelte person, ligger der en
pædagogisk udfordring i at finde
aktiviteter, interesser, oplevelser
osv. fra det enkelte menneskes
liv, som kan genskabes i en
ramme, som nu sættes op af det
faguddannede personale. Fx at
genskabe oplevelser i naturen,
som har været et ressourcested
for en tidligere landmand.
Denne tilgang er det fundament, fotoprojektet bygger på.
Derefter er det det narrative
fællesskab med historiefortællingen som centrum omkring
det at dele fotos af stjernestunderne, som forstærker effekten
af fotoprojektet.
Her er altså tale om en
metode, der med små midler
skaber store effekter.
Fotoprojektet satte gang i
refleksion over egen praksis/
faglig identitet. Kraftfuldheden
opstår, når pædagogen fungerer
tryghedsgivende ved, at pædagogen og beboeren i fælleskab
går den sikre vej, som dels på
forhånd er lagt af pædagogen,
dels på vejen justeres af pædagogen ift. at følge borgeren, hvor
borgeren er.
Kunsten er at tænke i helheder samt indtænke sin egen
rolle og position sideløbende
med processen. n
Helen Ashton Nielsen er pædagogstuderende på 7. semester på
Campus Holstebro og har skrevet
indlægget i samarbejde med Sigrid Ganer, cand.psyk. og souschef
i Kær-Huset.
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Landsmøde i netværket for familieplejekonsulenter
6. og 7. juni 2013 på Hotel Christiansminde i Svendborg

Temaet er Evidens – Eksperiment – Eksistens
Hvad bliver vores fremtid som familieplejekonsulenter? Organisatorisk – behandlingsmæssigt – konsulentrolle eller hvad?

Tilmeldingsfrist: 3. april 2013
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.sl.dk/kalender

Temadag i netværket for socialpædagoger,
der arbejder med domfældte udviklingshæmmede
Den 2. maj 2013 i Mødesalen, Bodil Hjorths Vej 10, 9310 Vodskov

Tema: Mentalundersøgelser
Oplæg v. ledende overlæge Tina Gram Larsen og psykolog Søren Thuesen,
Retspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus

Tilmeldingsfrist: 15. april 2013
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.sl.dk/kalender

Landsmøde i netværket for socialpædagoger,
der arbejder med udstødte og marginaliserede
30. og 31. maj 2013 på Pejsegården i Brædstrup

Unge, misbrug og psykiatri
Oplæg v. psykolog Steen Guldager, speciallæge i psykiatri Henrik Rindom, socialpædagog Jesper Pedersen, samt
bruger Jørgen Vikelsøe Pedersen. Debatoplæg vedr. SKP-ordningen v. Helle Strunge, Socialstyrelsen

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013
Yderligere oplysninger og tilmelding: www.sl.dk/marginaliserede
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	Kredsnyt & kalender

Lillebælt

Seniorudflugt til
Ladby Museum
4. april kl. 9.30
Vikingevej 123, 5300 Kerteminde. Der
vil være rundvisning, efterfølgende er
der spisning på marinaen i Kerteminde, der er samkørsel fra kredskontoret i Odense. Pris for medlemmer:
100 kr. Pris for ikke-medlemmer:
150 kr. Tilmelding senest den 2. april
til Didde Lyneborg tlf. 6091 3490. Se
mere på www.lillebaeltseniorer.dk.

Forhandlerkursus for
familieplejere
9. april kl. 9.30 – 12.30
Danmarksgade 16, Odense. Har du
spørgsmål til forhandling af kontrakter mv. står vi til rådighed, og du
kan få gode tips til din forhandling, vi
glæder os til at se dig! Tilmelding senest 5. april på www.sl.dk/lillebælt

Ledersektionens
generalforsamling
19. april kl 9.00 – 13.00
Uddannelsesstedet Fredeicia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia. Dagsorden iflg. vedtægterne. Læs mere
og tilmeld dig senest senest den 15.
april på vwww.sl.dk/lillebælt eller på
lillebaelt@sl.dk

Tegners Museum og Statuepark,
hvor der også er guidet rundvisning
og afslutning med kaffe. Tilmelding
senest 1. maj til midtsjaelland@sl.dk
eller på tlf. 7248 6550.

Seniorrejse til Tjekkiet
2. – 7. september
Se detaljer under Storkøbenhavn.

Nordsjælland

Cafémøde for familieplejere
2. april, 7. maj, 4. juni, 6. august,
3.september, 1. oktober, 5. november
og 3. december. Kredsens lokaler,
Østergade 6B, Hillerød. Mød andre
familieplejere og vær med i debatter om relevante emner. yderligere
oplysninger: Thomas Svendsen 7248
6600, nordsjaelland@sl.dk. Tilmelding ikke nødvendig.

Så ta’r vi cyklerne frem!
9. juni – Sjælsø Rundt
Traditionen tro inviterer kredsen til at
deltage i motionscykelløbet Sjælsø
Rundt, 50 km. Turen afsluttes med
picnic i Dyrehaven. Læs mere på
kredsens hjemmeside. Tilmelding
senest 24. april til nordsjælland@
sl.dk eller storkoebenhavn@sl.dk

Storkøbenhavn

Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter

Informationsmøde
om efterløn

24. april kl. 12.00 – 16.00

11. april kl. 16.00 – 18.00

Danmarksgade 16, 5000 Odense C.
Emnet er ‘Når skaden er sket’. Hvad
gør man, når et medlem rammes af
en arbejdsskade, hvem skal og har
ret til at melde skaden? Der ydes
ikke frikøb til temadagen, så du skal
ansøge din arbejdsgiver om tjenestefrihed. Maks. 25 deltagere. Læs mere
og tilmeld dig senest 18. april på
www.sl.dk/lillebælt / lillebaelt@sl.dk

Kredskontoret, Hejrevej 43, København. For kredsens medlemmer
over 55 år. Indhold: Hvor meget får
man i efterløn? Hvilken indflydelse
har pensionsopsparinger på efterlønnen? Hvordan optjener man en
skattefri præmie? Det er nogle af de
spørgsmål, som vi kommer ind på i
løbet af mødet, og der er naturligvis lejlighed til at du kan spørge om
yderligere. Kredsen byder på et let
traktement. Tilmelding på hjemmesiden eller på tlf. 7248 6700 senest
den 8. april. Maks. 40 deltagere –
tilmelding efter først til mølle-princippet.

Midtsjælland

Tur til Karen Blixen Museet
m.m. for seniorer
11. juni
Se opsamlingssteder med bussen
på www.sl/midtsjælland. Tag med på
en tur til Karen Blixen Museet, hvor
der er en guidet rundvisning. Herefter er der spisning på Asminderød
kro. Dernæst går turen til Rudolph

Tur til Københavns
Museum, seniorsektionen
17. april kl. 9.45
Vi mødes kl 9.45 ved museet, Vesterbrogade 59. Der bliver muligvis to

rundvisninger alt efter hvor mange
vi bliver. Efterfølgende vil der være
buffet på Ankara, Vesterbrogade 96.
Turen koster 100 kr. inkl. en genstand
til maden for medlemmer og 150
kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding
på tlf. 2489 1061 og på konto: 5332
0000244491 senest den 5. april.

Seniorcafe
25. april kl. 10.00 – 12.00
Cafe Glad, Rentemestervej 76, 2400
København NV. Vi starter en ny tradition, hvor vi mødes til en kop kaffe
og en masse råhygge en gang om
måneden. Den sidste torsdag i hver
måned fra kl. 10-12. Vi gi’r den første
kop kaffe. Vi glæder os til at se dig.

Så ta’r vi cyklerne frem!
9. juni – Sjælsø Rundt
Traditionen tro inviterer kredsen til at
deltage i motionscykelløbet Sjælsø
Rundt, 50 km. Turen afsluttes med
picnic i Dyrehaven. Læs mere på
kredsens hjemmeside. Tilmelding
senest 24. april til nordsjælland@
sl.dk eller storkoebenhavn@sl.dk

Seniorrejse til Tjekkiet
2. – 7. september
Fællesrejse for seniorer fra BUPL og
Socialpædagogerne i kreds Midtsjælland, Storkøbenhavn og Storstrøm. til
Tjekkiet. Liberec, udflugt til Frydlant,
Prag, Jicin, og Bøhmiske Paradis.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse
kr. 3.900 – tillæg for eneværelse kr.
750. Pladserne fordeles efter først
til mølle-princippet. Henvendelse til:
Klingenberg, Priorgade 3, 4200 Slagelse, info@klingenberg-rejser.dk

Nyhedsbrev fra kredsen
Kredsen udgiver et nyhedsbrev, som
indeholder lokale nyheder, orientering om kommende arrangementer etc. Hvis du som medlem ikke
er registreret med en mailadresse i
medlemskartoteket, kan vi ikke sende Nyhedsbrevet til dig. Vi opfordre
dig til at kontakte os på storkoebenhavn@sl.dk eller tlf. 7248 6700 og oplyse cpr.nr. og mailadresse, så du kan
blive korrekt registreret.

Seniorsektionen
Fra 55 år er du velkommen til at deltage i seniorernes arrangementer.
seniorerne@yahoo.dk / 2489 1061.
Kontonummer: 5332 0000244491.

Storstrøm

Seniorrejse til Tjekkiet
2. – 7. september
Se detaljer under Storkøbenhavn.

Cafémøder for familieplejere i Guldborgsund og
Vordingborg Kommune
Første tirsdag i hver måned kl. 9.30
– 12.00. Kredskontoret, Kæpgårdsvej 2C, Nr. Alslev. Kom og mød andre
familieplejere. Du behøver ikke at
tilmelde dig. Vi sørger for kaffe og te.
Se indkaldelser m.m. på www.sl.dk/
storstrøm under familieplejere. Vil du
vide mere, så kontakt Ulla Janas på
tlf. 5125 2360 / mail ujanas@privat.
dk eller Anette Worregård på tlf. 2446
7238 / mail anette@worregaard.dk

Cafémøder for familie
plejere i Lolland Kommune
3F’s lokaler, Havnegade 19, Nakskov.
Første tirsdag i hver måned, undtagen januar, juli og august kl. 9.30
– 13.00. Kom og mød andre familieplejere og vær med til at debattere
forskellige, spændende emner og
få faglige input. Tilmelding er ikke
nødvendig, medbring selv kaffe og
evt. brød. Yderligere oplysninger: Leif
Utermöhl, 2013 1566, leif.u@mail.dk

Sydjylland

Forhandlingsteknik for
familieplejere
9. og 10. april
FOA’s lokaler, Hærvejen 8, 5230 Rødekro. Kurset vil introducere dig til
forhandling af familieplejekontrakter,
ligesom du vil blive vejledt i en række
juridiske aspekter i forhold til indgåelse, eller genforhandling af kontrakter. Se mere og tilmeld dig senest
den 2. april på www.sl.dk/sydjylland

Problemadfærd – børn
og unges udfordringer til
fællesskabet
15. april kl. 18.30 – 21.30
Vejen Idrætscenter, Petersmindevej
1, 6600 Vejen. Oplæg ved Jørn Nielsen: Børn og unges problemadfærd
kan være belastende og krævende,
men er ikke noget, som bare skal
reduceres eller bekæmpes. Se mere
og tilmeld dig senest den 7. april på
www.sl.sk/sydjylland

S o c i a l pæ d a g o g e n
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Kurser ved Neuropsykologisk Praksis Aarhus
Informationsmøder om
efterløn
22. april, 30. april og 13. maj
kl. 16.00 – 18.00
22. april: Vestkraftgade 1, salen på 3.
sal, 6700 Esbjerg. 30. april: BUPL’s
lokaler, Gejlhavegård 14B, 6000 Kolding. 13. maj: HK’s lokaler, Brunde
Øst 16, 6230 Rødekro. Se mere og tilmeld dig senest en uge før arrangementet på www.sl.dk/sydjylland

Østjylland

Cafémøde for familieplejere
9. april kl. 09.30 – 12.30
Kulturhuset i Randers, Stemannsgade 2, Randers. Familieplejekonsulent Verner Knudsen og to unge, der
er vokset op i plejefamilier, fortæller
om deres erfaringer med plejefamilier. Verner Knudsen er forfatter til
bogen ‘At give op har aldrig været en
mulighed’ – autentiske beretninger
fra tidligere plejebørn. Deltagelse
er gratis, og alle familieplejere er

velkomne. Medlemsskab af Socialpædagogerne tilbydes. Tilmelding
senest 3. april på oestjylland@sl.dk
eller tlf. 7248 6300.

Cafémøde for familieplejere
17. april kl. 09.30 – 12.30
Kulturhuset, Parkvej 10, 8660 Skanderborg. På mødet vil der være
mulighed for at stille spørgsmål til
fagforeningen og få kollegial sparring
fra andre familieplejere. Tilmelding
senest den 10. april på www.sl.dk/
østjylland eller oestjylland@sl.dk

Kognitiv Adfærdsterapeutisk behandling over for ADHD;
unge og voksne
29. maj kl. 10.00-17.00 eller 11. sep. kl. 10.00-17.00
ADHD-diagnoser i historisk perspektiv og aktuelt, diagnostik og udredning. Kognitive og adfærdsterapeutiske grundprincipper. Behandleren som ’jurist og politiker’. Fokus på ’standarter og ambitionsniveau’ i behandlingen – og meget mere

Underviser: Børneneuropsykolog & supervisor Lona Bjerre Andersen
Pris: 1.900,00 kr. (inkl. forplejning, ekskl. moms)

Rusmidler, Hjerne og Kognition
30. maj kl. 10.00-17.00 eller 12. sep. kl. 10.00-17.00
Fokus på de mest almindelige rusmidler og deres virkemåder i hjernen, utilsigtede virkninger på kort og lang sigt, ’uppers’ og ’downers’, hvad sker der når
man ’brænder hjernen af?’ – og meget mere

Underviser: Neuropsykolog Heine Lund Pedersen
Pris: 1.900,00 kr. (inkl. forplejning, ekskl. moms).

Øvrige

Film KNUS 2013
Film KNUS arbejder for, at udviklingshæmmede kan fremvise deres
arbejde med kortfilm på den internationale filmfestival. Filmens længde
skal være fra 2-30 min. Det er gratis,
og man behøver ikke at være til stede
ved fremvisningen. Sidste frist for
indsendelse af film er 15. maj til Kirsten G. Hansen, kgh@odense.dk

Sted: Neuropsykologisk Praksis Aarhus,
Gammel Munkegade 6D i Aarhus C
Se det fulde opslag på:
www.neuropsykologiskpraksis.dk
Tilmelding til: lona@neuropsykologiskpraksis.dk
Vi underviser også gerne hos jer
Desuden supervisionsforløb ved psykolog
Lona Bjerre Andersen
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Faglige Netværk

www.sl.dk/netværk

For medlemmer, der arbejder inden for følgende områder:
Socialpædagoger ansat ved
somatiske og psykiatriske afd.

Senhjerneskadede og
bevægelseshandicappede

www.sl.dk/hospsyk
Netværksansvarlig:
Jesper Leschly Pedersen
Marslev Byvej 19, 5290 Marslev
Tlf. 6541 1593 / 2423 1877
jesperped@dbmail.dk

www.sl.dk/s&b
Kontaktpersoner:
Vanda Thorup
Neuro Fysisk Handicapcenter
P.P. Ørumsgade 9-11, bygning 3.2
8000 Århus C
Tlf. 5157 5512
vtr@aarhus.dk

Økonomiansvarlig:
Lis Noe-Nygaard
Tlf. 2622 1429
lis@noe-nygaard.dk

Hanne Normann
Tlf. 7232 6752

Domfældte

Stofmisbrugsområdet

www.sl.dk/domfældte
udviklingshæmmede
Netværksansvarlig:
Jens Jørgen Carstensen
Boinstitutionen
Grønnebæk
Afdeling Kompasrosen
Mosevej 1A
6630 Rødding
Tlf. 7355 2004
jensjc@stofanet.dk

www.sl.dk/stofmisbrugsområdet
Netværksansvarlig:
Ingelis Langgaard
KABS, Bakken 3
2600 Glostrup
Tlf. 2032 7151
ingelis.langgaaard@glostrup.dk
Økonomiansvarlig:
Ingrid Lund Sørensen
Tlf. 5150 2782
ingsor01@psv1.regionh.dk

Fagligt Ældrenetværk
www.sl.dk/ældre
Netværksansvarlig:
Hanna Hansen
Bøgegården 40
4300 Holbæk
hanna@hansen.ms
Økonomiansvarlig:
Tina Bülling Christoffersen
tbc@odense.dk

Småbørns- og
familieinstitutioner
www.sl.dk/småbørnsinstitutioner
www.sl.dk/familieinstitutioner
Netværksansvarlig:
Irene Larsen
Center for Børn, Unge
og Familier i Svendborg
Tlf. 3017 4574
Arbejdstlf. 6223 6171
Mail: irene.larsen@svendborg.dk

Kuratorer/familieplejekonsulenter
www.sl.dk/kuratorer
Netværksansvarlig:
Esben Bohøj
Familieplejen
Aarhus Kommune
Holmevej 180, 8270 Højbjerg
Tlf. 8940 5227 eller 2920 3648
ebo@aarhus.dk

Døve
www.sl.dk/døve
Netværksansvarlig:
Marianne Pejtersen
Døves aktivitetscenter
Generatorvej 2A, 2730 Herlev
meier-pejtersen@c.dk

Socialpsykiatrien
www.sl.dk/socialpsykiatri
Netværksansvarlig:
Else Margrethe Tvilhøj
Langelinie 126
5230 Odense M
Økonomiansvarlig:
Torben Nygaard Larsen
Tlf. 51 57 55 39

Lærere ansat på
døgninstitutioner
www.sl.dk/lærer
Netværksansvarlig:
Søren Haaber Johansen
Hjortholm Kostskole
Næstved Landevej 20
4250 Fuglebjerg
Mail: shjn@gentofte.dk

Aflastningsinstitutioner
www.sl.dk/aflastning
Netværksansvarlig:
Trine Julin Johnsen
Landerslevvej 67
3630 Jægerspris
Tlf. 2122 8452
Økonomiansvarlig:
Lillian Jensen
Tlf. 9721 0291

Kommunale fritidstilbud
til mennesker med fysiske
og psykiske funktions
nedsættelser
www.sl.dk/fritidstilbud
Netværksansvarlig:
Jette Hedensted
Tusindfryd
Gulkrog 1,
7100 Vejle
Tlf. 2945 1003
jehed@vejle.dk

Marginaliserede og udstødte
www.sl.dk/marginaliserede
Netværksansvarlig:
Peder Larsen
plarsen0705@gmail.com
Tlf. 6028 0575
Økonomiansvarlig:
Gitte Helle Lundgren
Tlf. 6396 0211
gilu@odense.dk

Meld dig ind i DIT netværk
på www.sl.dk/netværk
Nr. 7 30. marts 2013
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Social kapital – frelse eller varm luft?
Af Michel Kikkenborg, FTR

J

eg har igennem det sidste
halve år været på tre temadage, som uafhængigt af
hinanden alle omhandlede begrebet social kapital. Derudover
findes der vel ikke en personalepolitik eller et MED-udvalg med respekt for sig
selv, der ikke har forholdt sig til social kapital i det
forgangne år. Men hvad er social kapital egentlig?
Og hvad er det, der gør, at vi alle sammen pludselig skal forholde os til dette ‘nye’ begreb?
Definitionen på social kapital er centreret om
temaerne: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne
og bliver betragtet som afgørende faktorer for et
godt arbejdsmiljø. Samtidig med det viser forskning, at hvis disse faktorer er til stede, vil både
arbejdsglæde, produktivitet og effektivitet stige.
Man mener altså at have påvist, at ved at investere
i – og fokusere sin ledelsesstil omkring – disse temaer, så opleves medarbejderne gladere og mere
effektive, og arbejdsgiverne får herved både tilfredse medarbejdere og større produktivitet.
På den baggrund og med den viden kan man
vel ikke tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved
den sociale kapitals indtræden på det danske arbejdsmarked og heriblandt mange socialpædagogiske arbejdspladser?
Når jeg nu alligevel tillader mig at forholde mig
om ikke kritisk, så i hvert fald undrende til begrebet social kapital, så skyldes det nok en lille skepsis i forhold til tidspunkt og ansvarsfordeling.
Jeg har som FTR/TR i mange år haft fokus på
vigtigheden af at have indflydelse på eget arbejde, at have tydelige kommunikationsveje og
have en troværdig ledelse som forudsætning for
at skabe gode arbejdspladser med et ordentligt
arbejdsmiljø.
Til trods for det har jeg igennem en årrække
oplevet, at vores medlemmer i Region Hovedstaden er blevet mødt af nedskæringer, højere

‘produktionskrav’, strammere rammestyring og
en new public management-ledelse, der har gennemsyret mange offentlige arbejdspladser. Jeg har
i den periode været vidne til, at vores medlemmer
mener, at der er ‘skåret helt ind til benet’, vi kan
ikke løbe stærkere, være færre hænder eller effektivisere mere.
Så min frygt i forhold til social kapital er, at vi
nu bliver sat på endnu en effektiviseringsøvelse,
der bare er pakket pænt ind, men hvor præmissen stadig er, at vi skal producere mere for mindre.
Denne gang bliver vi så selv ansvarliggjort, da
social kapital jo er et fælles anliggende imellem
ledelse og medarbejder.
På den måde oplever jeg, at vi skal tage ansvar
for at optimere samarbejdet vha. større tillid til
ledelsen og forståelse for oplevet uretfærdighed,
og hvis det ikke fungerer, så er vi medansvarlige.
Men har det ikke altid været sådan, at retfærdige ledere, der viser medarbejderne tillid, får
mere engagerede medarbejdere, der er samarbejdsvillige og tilfredse og hermed en bedre
arbejdsplads for alle, end ledere, der er det
modsatte? Jeg tænker, at det er en ledelses ansvar at optræde retfærdigt og udvise samarbejdsvilje i alle spørgsmål,
og at tillid er noget, man opnår – ikke
noget, der kan dikteres!
Så hvis social kapital skal være
samarbejdets frelse, skal arbejdsgiverne sadle om og tage deres
opgave alvorligt og investere i
nogle arbejdspladser, hvor rammerne byder ledelsen at lede tillidsskabende, retfærdigt og med
samarbejdsvillighed. Kun på den
måde opnår vi den ønskede effekt
af rigtig social kapital. n
Michel Kikkenborg er FTR på
psykiatriområdet i Region Hoved
staden og medlem af bestyrelsen i
Kreds Storkøbenhavn.
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	Har I på din arbejdsplads diskuteret social kapital?
	Hvad tænker du, at I som
medarbejdere kan gøre for at
fremme den sociale kapital?
	Har social kapital sin berettigelse som begreb eller er det
varm luft?

Deltag i debatten på
socialpaedagogen.dk/prik

