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2021 har været et år, hvor mange skulle finde tilbage til
en ændret hverdag. I Landsforeningen LIVSVÆRK har vi
det sidste år benyttet omstændighederne, med Covid-19
restriktioner, og fokuseret særligt på opkvalificering af foreningen. Det har gjort, at vi nu står endnu stærkere og kan
rette opmærksomhed mod den politiske arena og reformen,
Børnene Først, som er temaet for denne årbog 2021.

GENERALSEK RETÆRENS BERETNING 2021

”Børnene Først er et stærkt tiltag med klare
intentioner, der sætter barnet og dets egen
mening og rettigheder i fokus, men den
store opgave ligger nu i, at få intentionerne
omsat til konkrete handlinger.”

kvalificere og udvikle deres arbejde, til gavn for dem
det hele handler om - børnene, de unge og familierne
i udsatte positioner.

Først skal der lyde en stor begejstring for det politiske udspil. Børnene Først er et særdeles vigtigt tiltag
for vores område, og vi ser nu frem til et nyt år, hvor
politikerne forhåbentlig sætter handling bag ord.
Børnene Først er et stærkt tiltag med klare intentioner,
der sætter barnet og dets egen mening og rettigheder
i fokus, men den store opgave ligger nu i, at få intentionerne omsat til konkrete handlinger. Det er afgørende, at lovgivningen kan anvendes og omsættes til
praksis. Når vi taler om børn og unge, som har brug
for støtte, i forhold til at kunne gøre brug af sine rettigheder, så er det altafgørende, at vi samlet arbejder
mod et mere fleksibelt og involverende samarbejde
på tværs af såvel offentlige som selvejende og private
velfærdsorganisationer. Hvis vi skal lykkes med at løse
opgaven, skal den løses i børnehøjde. Derfor skal
organisationer som LIVSVÆRK og de mennesker, som
arbejder med børnene og de unge inddrages. I 2021
har LIVSVÆRK nedsat en arbejdsgruppe, som vil arbejde med reformen og bidrage aktivt med erfaringer
og viden.

I 2021 har vi fortsat fokuseret på at opkvalificere de
fysiske rammer på vores institutioner, så de først og
fremmest fungerer som et trygt og nærværende hjem
for den enkelte i den periode, vedkommende bor hos
os.
Vi har blandt andet haft glæden af at kunne byde de
unge mennesker på Thorshøjgård velkommen til deres
nye hjem, Grønnebo. Grønnebo er et autismevenligt
byggeri, hvor alle facetter er indtænkt i forhold til de
unges behov. Det var en begivenhedsrig dag, da
snoren blev klippet til byggeriet, og de unge kunne
indtage deres nye hjem.
Her ved årets afslutning er vi særligt stolte af at kunne
se ind i et nyt år, hvor LIVSVÆRK står bag et innovativt
byggeprojekt, der er udvalgt til demonstrationsbyggeri. Moderniseringen af Bagsværd Observationshjem
skal nemlig vise vejen for brugen af teknologi i byggebranchen – sociale mursten, hvor det socialpædagogiske aspekt er omdrejningspunktet i byggeriet.

Samfundet bruger i dag mange ressourcer på at støtte
mennesker med forskellige sociale udfordringer uden
forskningsbaseret viden - det vil vi gerne ændre på.
I LIVSVÆRK arbejder vi kontinuerligt for at understøtte
og udvikle den pædagogiske praksis ud fra et formål
om at sikre høj kvalitet i indsatsen. Derfor var det med
glæde og stolthed, at vi i 2021 indgik i et spændende samarbejde og forskningsprojekt med Aalborg
Universitet. 150 af LIVSVÆRKs dygtige fagpersoner
deltager med stort engagement og et ønske om at
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Til slut vil jeg gerne takke alle i Landsforeningen LIVSVÆRK for endnu et spændende og begivenhedsrigt år,
der trods strukturelle udfordringer, har vist stort engagement, faglig kvalitet og ikke mindst sammenhængskraftens styrke.
Ebbe W. Lorenzen
Generalsekretær
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KORT OM REFORMEN
BØRNENE FØRST – BARNETS LOV
Regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk
Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået en aftale om reformen Børnene Først, der har til formål at hjælpe
børn og familier i udsatte positioner tidligere og bedre end i dag.

Aftalen skal løfte området med to milliarder kroner. i årene 2022–2025
og indeholder initiativer inden for temaerne:
•
•
•
•
•
•
•

Bedre og tidligere indsats for børn og familier i udsatte positioner
Færre skift og mere stabilitet
Flere rettigheder til børnene
Bedre kvalitet i anbringelserne
Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
Godt ind i voksenlivet
Fra aftale til virkelighed
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år. Partierne vil samtidig sanere loven for unødige og
bureaukratiske proceskrav.

Med aftalen skal der være bedre og tidligere hjælp til
søskende og forældre i familier, hvor et barn anbringes uden for hjemmet på grund af omsorgssvigt. Der
indføres obligatoriske børnefaglige undersøgelser af
søskende under 15 år, så søskende ikke går under
radaren, når ét barn i en søskendeflok anbringes.
Samtidig får deres forældre bedre støtte med obligatoriske forældrehandleplaner i sager om anbringelse
uden samtykke på grund af omsorgssvigt. Lige som
der fremover vil være to sagsbehandlere på de svære
sager, hvor man overvejer en anbringelse.

Desuden skal der udvikles og oprettes familiehuse i
hele landet, der skal støtte og vejlede sårbare småbørnsforældre og kommende forældre, som er usikre
og ikke selv har gode rollemodeller at spejle sig i.
For at styrke sagsbehandlingen og retssikkerheden vil
aftalepartierne styrke den permanente ´Task Force´,
der skal forbedre kommunernes sagsbehandling.
Partierne er enige om at udarbejde en model for en
ny børne- og familierådgiveruddannelse.

Anbragte børn og unge skal sikres færre skift og mere
stabilitet i anbringelsen. Her skal der være mulighed
for at få en ´second opinion´ hos Ankestyrelsen ved
skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets
vilje. Der skal være bedre mulighed for permanente
anbringelser, brug af netværksanbringelser og for
afgørelse om anbringelse og adoption før fødslen.

Aftalen indeholder desuden en reform af plejefamilieområdet, der skal forbedre plejefamiliernes vilkår.
Der afsættes en ramme, der skal løfte kvaliteten
på opholdssteder og døgninstitutioner, og man vil
etablere nye strategiske samarbejder om forskning på
socialområdet.

Den nye Barnets Lov skal give børn i udsatte positioner en række nye rettigheder, f.eks. får børnene
selvstændig partsstatus, fra de er 10 år mod 12 år i
dag. De får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre, tydeligere ret til at bede om en anbringelse og ret til at klage over hjemgivelse, fra de er 10

Endelig er partierne enige om en række målsætninger
for reformen og tiltag, herunder efteruddannelse i
Barnets Lov for at implementere de nye tiltag i praksis.
(Social – og ældreministeriet)
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Artiklen er baseret på interview med Mette Ove, forstander på Bagsværd Observationshjem og Glostrup
Observationshjem, Mikala Frølich, forstander på Børnecenter Hvidborg* og Christian Jespersen, forstander på Ungdomscentret Allégården.
*Mikala Frølich var på interviewtidspunktet forstander på Børnecenter Hvidborg og er sidenhen blevet områdechef i Borgercenter Børn og Unge Amager.

ET TILTRÆNGT FOKUS PÅ
BØRN, UNGE OG FAMILIER
– MEN VI SAVNER HVORDAN?
Social- og ældreminister Astrid Krag kalder reformen, Børnene Først, for det største
socialpolitiske fremskridt i nyere tid. Her giver tre forstandere fra Landsforeningen
LIVSVÆRKs institutioner deres syn på reformudspillet.
skal laves en undersøgelse – i den periode, kan et
barn altså nå at blive udsat for mange grimme ting.

Forstander Mette Ove, Bagsværd Observationshjem
og Glostrup Observationshjem
Begge observationshjem er selvejende døgninstitutioner, der tilbyder døgnophold for børn i alderen 0-6
år, familiebehandling samt ambulante indsatser.

Vi vil også rigtig gerne samarbejde med familierne,
og der har været krav om forældrehandleplaner i
mange år. Det er ikke noget nyt. Men de er der sjældent - i hvert fald ikke på akutområdet. Jeg synes, at
det er en falliterklæring, at man ikke er kommet i hus
med det endnu. Og jeg glæder mig til at se, hvordan
det bliver, for der står i aftaleteksten, at kommunerne
skal forpligte sig til det. Hvordan vil man gøre det i
praksis?

Tidligere og bedre indsatser for børn og familier i
udsatte positioner hilser Mette Ove velkomne, og
tilføjer, at man i mange af de tilfælde, hun ser i sit
virke, ville få bedre resultater ved at lave en mere
massiv indsats tidligere end ved at lave flere, mindre
indgribende ”lappeløsninger”, som ender med akutanbringelse senere. Med reformen indføres obligatoriske
børnefaglige undersøgelser af søskende under 15 år,
når ét barn i en søskendeflok anbringes og obligatoriske forældrehandleplaner i sager om anbringelse
uden samtykke på grund af omsorgssvigt. Mette Ove
mener, at det er gode tiltag, som dog også har sine
udfordringer.

Det sker ofte, at det bliver barnet og sagen i børneog ungeudvalget, der bliver det vigtige, mens selve
forældrehandleplanen kommer til at fylde meget lidt.
Jeg tænker, at de skal gå hånd i hånd, og det er
en kæmpe opgave for kommunerne at få det til at
fungere. Det er jo ikke bare et spørgsmål om at få
udarbejdet flere af de handleplaner, vi ser i forvejen.
Der skal flere ressourcer til de her sager, så socialrådgiverne kan lave et ordentligt stykke arbejde, for det
mener jeg simpelthen ikke, at de har gode betingelser
for i dag.”

”Det er jo fantastisk positivt, hvis det betyder, at man
laver én sag i kommunen, der ikke kun er på ét barn,
men på hele familien. Så får man de andre søskende
med under vingen fra start af i stedet for, at man laver
en §50 undersøgelse på ét barn og finder ud af, at
der er nogle bekymringer, hvorefter der går et halvt
eller et helt år, før man laver samme undersøgelse på
søskendebørn. Det tager tre måneder hver gang, der
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Derfor ser hun også potentiale i forslagene om, at der
skal være to sagsbehandlere per anbringelsessag,
færre proceskrav i sagsbehandlingen samt en model
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”Aftaleteksten har nogle spændende takter i forhold
til børns rettigheder og inddragelse i egen sag. Børns
retssikkerhed skal prioriteres, og de skal opleve et
børnevenligt system, der møder dem med en målrettet
og sammenhængende indsats. Men, der står ikke
meget om, hvordan? Partierne vil udforme Barnets
Lov, der skal styrke børns rettigheder, bl.a. ved at
give dem selvstændig partsstatus fra de er 10 år. Der
lægges her op til, at børn skal høres, både når de
vigtige beslutninger træffes, men også i den løbende
kontakt f.eks. i kommunernes personrettede tilsyn med
anbragte børn.

for en ny børne- og familierådgiveruddannelse, der
giver socialrådgivere specialiserede kompetencer i
børns rettigheder og samtaler med børn og familier i
udsatte positioner.
”Det bliver rigtig interessant at se, hvad man vil her.
Hvilke overvejelser har man gjort sig i forhold til,
hvilke kompetencer der skal til? For man kan sige, at
døgninstitutioner i mange år har været et udskældt
folkefærd - og vi kan gøre rigtig mange ting endnu
bedre, men jeg må bare sige, at indsatsen starter der,
hvor socialrådgiverne er. Derfor er det exceptionelt
vigtigt, at kompetencerne også er der. Så, hvordan vil
man gøre det her område attraktivt?”

Jeg er meget spændt på at se, hvordan det bliver,
når børn selv skal sige, om de har lyst til at se deres
forældre, om de vil forblive anbragte, hvor de vil være
anbragt – hvordan vil man reelt gøre det? Det er et
stort ansvar, når man er 10 år og måske er i krise eller
står i en sårbar situation. Børn lever ikke i fremtiden,
de lever lige nu og her. Selvfølgelig skal børn høres
og spørges, men hvis de både skal tale med sagsbehandlere og advokater, så kan det blive utrygt for
dem, og de kan føle sig anderledes end andre børn.
Jeg synes, at der skal være mere fokus på de samtaler
børnenes primære omsorgspersoner (f.eks. pædagoger på døgninstitutioner og plejeforældre) har med
børnene og bruge viden derfra i det fremadrettede
udviklingsarbejde.”

Forstander Mikala Frølich*, Børnecenter Hvidborg
Børnecenter Hvidborg er en foreningsejet institution,
der består af behandlingsinstitution, skole, opholdssted, forebyggende familietilbud og samværshus.
”Det er første gang, at så mange partier på tværs
er blevet enige om en aftaletekst – det giver håb for
fremtiden for børnene og deres familier.”
Foruden håb for fremtiden ser Mikala Frølich også
mange muligheder i reformudspillet, men hun savner
praktisk afklaring og er spændt på at se, hvor meget
handling, man vil sætte bag ordene. Ligesom Mette
Ove, oplever hun også ofte, at de børn og unge, som
visiteres til Børnecenter Hvidborg, anbringes for sent.
”Hvis man reelt tør sætte tidligt og forebyggende ind.
Hvis man tør at tænke anbringelse som forebyggelse i
stedet for et nødvendigt onde, så vil det ændre noget.
Men det skal vi se, før vi tror det. De fleste af de børn,
vi får ind, har været i andre forebyggende indsatser i
3-4-5 år inden de kommer ind hos os.”
Mikala Frølich er særligt optaget af aftalens fokus på
retssikkerhed og Barnets Lov, der skal træde i kraft i
2023.
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Med Barnets Lov skal de voksnes ansvar også tydeliggøres, og stigmatiserende sprogbrug skal luges ud
med det formål, at børn ikke får indtryk af, at de er et
problem, der skal løses.
”Jeg kan virkelig godt lide, at man vil gøre op med
stigmatiserende sprogbrug. Kan vi stoppe med at
kalde det ’aflastningsfamilier’? Kan vi stoppe med at
bruge ord som ’sager’, ’afdelinger’ og ’vagter’ og
finde et helt andet sprog, der afspejler, at det faktisk
er mennesker, som vi har med at gøre?”

Forstander Christian Alvang Jespersen,
Ungdomscentret Allégården
Allégården er en selvejende institution, der tilbyder kontaktpersonsordninger for unge og familier samt boliger
med støtte for personer i alderen 12-22 år.
Med Børnene Først udtrykkes der et behov for radikalt at gentænke efterværnsområdet for at undgå at
tabe de unge i overgangen til voksenlivet. Christian
Jespersen er enig i, at der skal store forandringer til
og efterlyser blandt andet bedre muligheder og vilje
til at yde sociale indsatser på tværs af aldersskel og
forvaltninger.
”Jeg ser det som et kæmpe problem, at børn og unge
lider under, at lovgivningen er bygget op om alder.
Hvorfor skal vi ikke bare følge de her mennesker, hvis
der er en bæredygtig relation? Hvorfor i alverden skal
vi ødelægge den? Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte
på voksenparagrafferne? Det giver ingen mening, at
alder, lovgivning og kommunal kassetænkning skal
blive en barriere for at levere et ordentligt stykke socialt
arbejde. Det synes jeg, man skulle beskæftige sig med
politisk.”
Når efterværnsområdet skal analyseres i begyndelsen af 2022, bliver det med udgangspunkt i bolig,
beskæftigelse/uddannelse samt netværk og relationer.
Det giver, ifølge Christian Jespersen, som selv arbejder
på at finde løsninger på spørgsmålet om netværk, god
mening.
”Det er kendetegnende for cirka 80 procent af vores
unge, at de har dårlige netværk. For at komme det til
livs har vi f.eks. gode samarbejder med Ungdommens
Røde Kors om ung-til-ung-mentorordninger og lektiecaféer, der involverer frivillige. Der er flere af vores
unge, som i forlængelse af tilbuddet bliver inkorporerede som frivillige - så de også får et netværk dér. Og så
skal vi arbejde meget mere i kursus-gruppe-orienterede
forløb i vores indsatser, så vi kan danne nogle sunde
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og fornuftige netværk på sigt.”
Mens frivillighed kan være én vej frem, advarer han
også om, at man skal være meget skarp på afgrænsningen af, hvilke opgaver man beder frivillige om
at løfte. Både for de frivilliges og de unges skyld. I
fremtidens unge- og efterværnsindsatser ser han et stort
behov for at involvere de unge mere i beslutningerne.
På Allégården har man f.eks. indledt en dialog med
organisationen De Anbragtes Vilkår om bestyrelsesdeltagelse, som en måde at få ungeperspektivet med.
”Hvis vi reelt vil gøre en forskel, så skal de unge bestemme noget mere. Jeg har mange erfaringer med, at
vi sidder som velmenende pædagogagtige typer med
alle mulige ideer, og når vi så snakker med de unge,
så skyder de ideerne fuldstændig til jorden. Vi skal
høre de unge, finde ud af hvad de gerne vil og turde
forfølge det.
Vi har aktuelt en ung person indskrevet, som efter
mange års massivt stofmisbrug endelig er klar til at påbegynde en HF-uddannelse. Men hun kan ikke tage en
fuld HF og heller ikke komme op på de 18 timer, hun
skal have, før kommunen vil yde støtte. Hun kom op på
14 timer, og det var ikke nok. Det kan simpelthen ikke
være rigtigt, når man står med et ungt menneske, som
faktisk vil noget. Der er nogle rammer, som skal være
mere fleksible. Og så skal vi lytte mere til de unge.”
Hvordan skal det gøres?
Fælles for de tre forstanderes synspunkter er, at der
skal mere fleksibilitet, sammenhæng og samarbejde
på tværs til for at forbedre indsatserne for børnene, de
unge og deres familier. De kan også hurtigt blive enige
om, at det er enormt positivt og tiltrængt med et øget
fokus på området. Aftalen indeholder mange gode forslag og intentioner, men de savner, hvordan. Hvordan
vil man gennemføre forandringerne og indfri
ambitionerne i praksis?

Artiklen er baseret på interview med tre unge, som har boet på eller været tilknyttet LIVSVÆRKs institutioner. De tre unge fortæller her, hvad der var vigtigst for dem i overgangen fra deres liv på en institution til
et selvstændigt liv.

”DE MÅ IKKE
FORSVINDE,
FØR MAN ER KLAR”
”Når vi som samfund først
har taget ansvaret for et
barn eller en ung, må vi ikke
give op eller give slip, før
den unge er godt undervejs
ind i voksenlivet”
(Social- og Ældreministeriet 2021).

samt, at gruppen er overrepræsenteret i hjemløsestatistikkerne (Social- og Ældreministeriet, 2021).
Der er for mange tidligere anbragte unge, som i dag
snubler i overgangen mellem livet på en institution
eller hos en plejefamilie til et selvstændigt voksenliv.
Og som der står i aftalen, så er intentionen, at samfundsfællesskabet skal træde til og sikre hjælp, indtil
den unge selv er rodfæstet i voksenlivet, men hvornår
er man rodfæstet? Og hvad er vigtigst for de unge i
overgangen?

”De skal forstå, hvor overvældende det hele kan
være, hvis man ikke har nogle at støtte sig til. Hvordan tackler man alle de her ting? Det er det mest
udfordrende”.
Sådan lyder en ung piges svar på spørgsmålet om,
hvad hun vil sige til politikerne, når de skal formulere
det nye efterværnsudspil.
Regeringen og aftaleparterne har, som en del af
Børnene Først, en ambition om at nytænke efterværnsområdet.
”Når vi som samfund først har taget ansvaret for et
barn eller en ung, må vi ikke give op eller give slip,
før den unge er godt undervejs ind i voksenlivet”
(Social- og Ældreministeriet 2021).

”Det er rigtig godt med et overlap, for kommunen skal
jo først godkende alt muligt. Men, vigtigst er, at der
bare kommer én”.
Når en ung flytter ud fra en institution, er det vigtigt,
at det sikres, at den unge har en nær relation, som
hele tiden er med i processen, indtil kommunen har
fået endelig iværksat og godkendt en efterværnsforanstaltning.
Alle tre unge lægger stor vægt på den menneskelige
relation, og selvom denne unge ydmygt siger, ”bare
der kommer én”, så fortæller de uafhængigt af hinan-

Ambitionen udspringer af en række nedslående
statistikker, der over tid har vist, hvordan tidligere
anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere
end deres jævnaldrende ikke tidligere anbragte unge.
Der har været særlig opmærksomhed på, at for få
tidligere anbragte unge får en ungdomsuddannelse,
at en større og større andel får psykiske udfordringer
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den, at det afgørende altid er den menneskelige relation - kontakten til en voksen, og helt
optimalt én man kender i forvejen.
”Hvis jeg skulle have startet en ny relation, havde jeg ikke sagt ja til efterværn”.
Det er en af de store udfordringer ved efterværn, for når en ung har takket nej til efterværn,
kan det være svært at fortryde og ændre sit svar, som praksis har været indtil nu.
Der kan være mange årsager til, at en ung takker nej til efterværn, selvom de har brug for
støtten. Men, en tungtvejende årsag er, at den unge ikke har overskud til at etablere en ny
relation til endnu en voksen. Den tillidsfulde relation til en voksen, er ikke overraskende det,
der fylder allermest hos alle tre unge.
Mange anbragte børn og unge har oplevet omsorgssvigt, brud i relationer, skift af anbringelsessted og alt for mange professionelle voksne, som har været en del af deres liv.
Konsekvenserne kan ofte være, at den unge opbygger en grundlæggende mistillid til andre
mennesker, og når man som en anden ung siger:
” Jeg har brugt 4 år på at opbygge en relation til min kontaktperson. Hvis jeg var blevet
”udskrevet” for 4 år siden, ville jeg overhovedet ikke have haft nogen at gå til. Jeg var
heldig, at kommunen gav mig lov til at beholde min kontaktperson hen over flytningen, så
der kom styr på de praktiske ting”.
Den unges støtte fra kontaktpersonen varer dog kun ved i en tidsbegrænset periode – til den
unge er ”på plads”. Derefter afsluttes den unge, uden at det sikres, at vedkommende har en
tillidsfuld kontakt at gå til.
”Det er lidt nervepirrende, for jeg har jo været indskrevet hele mit liv. Nu er der ikke længere et nummer jeg kan ringe til, men det bliver også spændende”.
Fælles for de tre unge, som har boet på LIVSVÆRKs institutioner er, at de alle med kommunens tilladelse fik lov til at beholde en kontaktperson fra den institution, som de tidligere
havde boet på.
For unge, som ikke har tillidsfulde relationer, stærke familiebånd og netværk er det altså
afgørende, at de kan være med til at bestemme, hvem deres kontaktperson skal være, for
som de alle understreger igen og igen:
”Det er vigtigt, hvem det er – det skal være en, man kender, og de må ikke forsvinde før
man er klar”.
Ordet ´forsvinde´ giver i langt højere grad genklang blandt anbragte børn og unge end hos
børn og unge, som ikke har været anbragt uden for hjemmet. Derfor er stabilitet og vedholdenhed nøgleord, når efterværnsforanstaltninger skal iværksættes. I den ideelle verden
får de unge efterværnsstøtte uden en slutdato, som de fleste andre unge heller ikke har hos
deres forældre og familie.
I overgangen til eget liv i selvstændig bolig fremhæver de unge særligt botræning og støtte,
der burde være en foranstaltning, som alle unge, der ikke har boet hjemme hos deres
forældre, får.
Bostøtte eller botræning har været med til at give de unge en tryghed i overgangen. Det
har givet dem en mulighed for at lære alle de praktiske ting, som man skal kunne, når man
bor alene.
”Kontaktpersonerne er som forældre. Vi har snakket om løn, skat, økonomi og alle
sådan nogle overvejeler omkring det at leve et liv”.
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Artiklen er baseret på interview med Idamarie Leth Svendsen, lektor, cand.jur og ph.d. ved Institut for
Socialrådgiveruddannelse på Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole og medlem af LIVSVÆRKs hovedbestyrelse. Idamarie Leth Svendsen har sine primære arbejdsområder inden for socialret, børn og unge, forvaltningsret og beslutningsteori.

REFORMENS
NYE
SPILLEREGLER
Da regeringen, i reformudspillets tidlige fase, luftede
målsætninger om, at flere skulle anbringes og flere
skulle adopteres, var Idamarie Leth Svendsen en af
dem, som spærrede øjnene op.
”Det som virkede meget voldsomt ved det oprindelige udspil, var de her ideer om, at flere børn skulle
anbringes og adopteres. Jeg tror virkelig det skræmte
folk, at man skulle arbejde hen mod en talmæssig
målsætning. Det trak ministeren også bagefter i land.”
Ifølge Idamarie Leth Svendsen er det centrale tankegods dog fulgt med gennem forhandlingsprocessen.
”Det, som efter forhandlingerne hen over foråret er
blevet til aftaleteksten, og det, som man nu forhandler
om, er et mere moderat forslag, der sagtens kan føre
til flere anbringelser og adoptioner. Intentionen ligger
der stadigvæk, når man i aftaleteksten skriver, at vi
skal væk fra indsatstrappen. Det er ret interessant, for
netop indsatstrappen er jo et udtryk for mange års
politik på området, hvor man faktisk har forsøgt at
nedbringe antallet af anbringelser.
Dels ud fra kommunal- og statsøkonomiske hensyn,
men også ud fra generelle socialfaglige anskuelser
om, at anbringelser i sig selv er en risikofaktor, hvilket
man f.eks. ser i undersøgelser fra VIVE. Det har også
medført nogle problematiske kommunale politikker,
hvor man har prøvet at undgå anbringelser, da de
koster meget mere end forebyggende foranstaltninger
i hjemmet.”
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Flere undersøgelser kan medføre flere anbringelsessager
”Når man skriver, at man vil væk fra indsatstrappen,
så er det ikke fordi man siger, at vi død og pine skal
have antallet af anbringelser op, men et udtryk for en
intention om at ramme mere præcist. Nogle børn og
unge har jo behov, der er af en sådan karakter, at
de ikke kan løses ved forebyggende foranstaltninger
i hjemmet. Man vil nu prøve at ramme mere præcist
ved hjælp af data og undersøgelser. Derfor fremsætter man nu krav til kommunerne om, at hvis et barn
anbringes, fordi forældrene ikke kan tage ordentligt
vare på det, skal alle hjemmeboende søskende under
15 år som udgangspunkt også undersøges. Sådan en
regel kan jo godt medføre flere anbringelser.”
Og det er ikke det eneste forslag, som kan afstedkomme flere anbringelsessager. Idamarie peger desuden
på følg-eller-forklar-princippet, hvor kommunen i de
førnævnte sager er forpligtet til at forklare eventuelle
manglende undersøgelser og indsatser til søskende
over for Ankestyrelsen. Hertil kommer second opinion
mekanismen, hvor kommunen får pligt til at underrette
Ankestyrelsen, hvis Børne- og ungeudvalget afviser
en anbringelse, uden at alle parter, dommeren, de
børnesagkyndige og kommunalbestyrelsesmedlemmerne, er enige. På den måde vil man prøve at komme
besparelsespolitik i afgørelserne til livs.
”Jeg må sige, at der i forslagene alligevel ligger en
intention om, i hvert fald ved at undersøge mere, at
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børn skal anbringes. Og der vil formentlig opstå flere
situationer, som i fremtiden kan føre til en anbringelse.
Det jo svært at forudsige, hvordan Ankestyrelsen vil
vurdere disse sager, men får det konsekvenser i forhold
til anbringelsestal, så kan det jo også få økonomiske
konsekvenser. Så der ligger jo også en diskussion om,
hvorvidt der er afsat tilstrækkelige midler.”
Kan regelforenkling og styrkelse af retssikkerhed gå
hånd i hånd?
”I forhold til undersøgelser, så er det interessant, at der
faktisk ikke står så meget i aftaleteksten om afbureaukratisering. Det nævnes, at man vil fjerne proceskrav
i forbindelse med Barnets Lov, men det fremgår ikke,
hvilke proceskrav. Og der har været meget diskussion
om, hvorvidt det overhovedet er en god idé at fjerne
de her proceskrav. Hvis ikke de bliver overholdt i dag,
skulle man måske hellere få lidt bedre styr på kravene
først, frem for at fjerne dem.”
Som det står nu, ønsker man at forlænge de gamle
frikommuneforsøg, og man lægger op til, at man i
overgangsperioden opretholder de kommuner, der har
en fritagelse. Og noget af det, som blev fjernet i frikommuneforsøget hos de pågældende kommuner, var
netop undersøgelser. Så spørgsmålet er, om man kommer til at arbejde med en anden måde at undersøge
sagerne på? Det samme kan siges om handleplaner.
Der er ikke nogen tvivl om, at kommunerne, når de
gør det, bruger ret meget energi på at lave §50-undersøgelser og handleplaner. Og de kommuner, som
har været fritaget for nogle af disse krav, siger, at de
opnår bedre samarbejde og tættere dialog om sagsbehandlingen. Det er jo væsentligt, men samtidig kan
man være bekymret for, hvad det kan betyde retssikkerhedsmæssigt.

Handleplaner trænger til nytænkning
Spørgsmålet, om man kan arbejde anderledes med
handleplaner, vil ifølge Idamarie Leth Svendsen blive
set på i samme forbindelse.
”Når hverken kommuner eller børn oplever, at handleplanerne helt fungerer, bliver vi efter min vurdering
nødt til at kigge på det. Ikke bare lave mere af det
samme. Nogle gange fungerer det selvfølgelig, men
der er problemer i det. Så vi bliver nødt til at høre efter
og så tænke lidt kreativt eller nyt i forhold til, hvordan
vi gør det her”.
Idamarie mener, at roden til mange af problemerne
skal findes i, at handleplanerne, og i et vist omfang
også undersøgelserne, tjener for mange formål på én
gang.
”Der er ret meget kritik, også fra de anbragte, af
hvordan handleplanerne bliver formuleret, og hvordan
de fungerer. Og det er jo fordi, mange af de her
dokumenter har et dobbelt formål. Handleplanen har
både det formål at skulle være den unges opskrift på
et bedre liv, og samtidig skal den være kommunens
smørrebrødsseddel til leverandørerne, og det fungerer
ikke. Samtidig er det også det dokument, der skal
overbevise børnefamiliechefen i kommunen om, at her
skal der iværksættes en foranstaltning. Det er alt for
mange formål i ét dokument, og det er det, der gør
det mudret. Og det gør, at børnene i mange tilfælde
ikke oplever, at det er et dokument, der gør noget godt
for dem. De synes, det er en stigmatiserende beskrivelse, som de ikke kan genkende.”

Der ligger selvfølgelig en intention om at få de kolde
hænder væk fra computerne og over i samarbejdet
med forældre og børn. Og det er også rigtigt, at det
er problematisk, hvis en socialrådgiver bruger al sin
tid på at skrive og indhente udtalelser osv. i stedet for
at handle i sagerne. Men, det er meget svært at se ud
fra aftaleteksten, hvad der ligger i det.”

I Landsforeningen LIVSVÆRK håber vi, at det forberedende arbejde, der er i gang, bliver grundigt og
ikke forhastet. Særligt, at stærke fagprofessionelle
kræfter, som ved, hvordan regler virker i praksis, bliver
inddraget - så Barnets Lov rent faktisk kan blive til det
bedste for de børn, vi arbejder på at skabe
bedre vilkår for.

Grunden til, at det ikke er mere velbeskrevet, skal
ifølge Idamarie Leth Svendsen sandsynligvis findes i,
at det kan være enormt vanskeligt på én gang at ville
styrke retssikkerheden og samtidig ville fjerne proceskrav i sagsbehandlingen.
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”Det er et meget svært spørgsmål, om de kan fjerne
nogle af de proceskrav og samtidig opretholde en
grad af retssikkerhed, som er tilfredsstillende. Det vil
advokaterne jo ikke mene, og heller ikke mange af de
jurister, som har udtalt sig om sagen. Jeg er personligt
meget i tvivl. F.eks. kan det være svært for Ankestyrelsen at vurdere sagerne, hvis vi ikke har de samme krav
til skriftlighed.”
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GODE POLITISKE TAKTER
– HVORDAN FÅR DE LIV?
Artiklen er baseret på et interview med Pia Olsen Dyhr, partiformand for Socialistisk Folkeparti og
medlem af Folketinget.

Som skrevet, ser vi i Landsforeningen LIVSVÆRK mange gode takter i reformen. Det
gælder alt fra opgør med stigmatiserende sprogbrug, nytænkning af efterværn, familieperspektiver i sagsbehandling, tidlig opsporing og styrkelse af børns rettigheder og
inddragelse.
Men, det kan være svært at blive klog på, hvornår og ikke mindst hvordan reformen
i praksis får indflydelse, når den skal implementeres over de næste 9 år. Derfor vil vi
med afsæt i de temaer, som forstandere og unge har bragt op, sammen med Pia Olsen
Dyhr, dykke ned i reformen.
En styrkelse af børns rettigheder
Den kommende Barnets Lov skal give børn og unge
i udsatte positioner en række nye rettigheder, f.eks.
selvstændig partsstatus fra de er 10 år, ret til at sige
nej til samvær med biologiske forældre, tydeligere ret
til at bede om en anbringelse og ret til at klage over
en hjemgivelse fra de er 10 år.
Det er svært at være uenig i, at børns rettigheder skal
italesættes og styrkes. Men balancen mellem på den
ene side at sikre børns rettigheder og på den anden
side at pålægge dem et for stort ansvar er umådelig
svær. Risikerer vi at stigmatisere børnene yderligere
ved, at de allerede fra 10-årsalderen skal til formelle
møder i skoletiden? Kan børn på 10 år forholde sig
til klagemuligheder og til muligheden for at fravælge
sine biologiske forældre?
Omvendt er det tydeligt problematisk, at barnets perspektiv i dag kun videreformidles af barnets sagsbehandler med udgangspunkt i børnesamtalen, som der
ofte kun holdes én af. Vi er i LIVSVÆRK optagede af,
hvordan vi på vores institutioner kan støtte børnene
bedst muligt i denne proces – det kunne f.eks. være
ved, at lovgivningen i højere grad lægger op til, at
børnenes primære pædagog inddrages i processen.
Har det været debatteret under forhandlingerne af
reformen?
”Vi er enige i, at det kan være en svær balance at
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styrke børnenes rettigheder og samtidig ikke pålægge
dem et for stort ansvar. Børn må aldrig føle, at de står
med hele ansvaret selv. Det har derfor været vigtigt
for SF at sikre én indgang for barnet til kommunen,
så barnet reelt har mulighed for at henvende sig til
kommunen selv.”
Hvad er det for én indgang, og hvordan vil i sikre, at
børnene får reel adgang til hjælp?
”Det fastsættes i Barnets Lov, at alle kommuner på
deres hjemmeside skal have en synlig og let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som
specifikt er målrettet børn og unge. De skal hurtigt
kunne få information om, hvem de kan kontakte for at
få hjælp, på den enkelte kommunes hjemmeside. Der
skal desuden iværksættes en oplysningskampagne og
-materiale målrettet børn og unge, der informerer om
eksistensen af børnevenlige indgange i kommunerne.
Derudover skal der generelt være et bedre samarbejde omkring barnet, også med dets socialpædagoger.
Der nedsættes et partnerskab for implementering af
loven, hvor bl.a. Socialpædagogernes Landsforbund
deltager. Der nedsættes også et forpligtende partnerskab om bedre sagsbehandling og underretninger,
som bl.a. skal kvalificere, hvordan kommunerne kan
leve op til princippet om færrest mulige myndighedspersoner omkring barnet og familien, så de så vidt
muligt møder kendte.
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Desuden er det aftalt at afsætte en kvalitetsramme i
forbindelse med evalueringen af det specialiserede
socialområde. Rammen skal bruges til at højne
kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder,
og når drøftelserne går i gang, ønsker vi blandt
andet, at sagsbehandleren skal have hyppigere
kontakt med barnet for netop at skabe tryghed og
kontinuitet.”
Kvalitet i sagsbehandlingen og retssikkerhed
Sagsbehandleres arbejdsvilkår og pressede økonomier har i årevis været omdrejningspunkt for kritik,
da ordentlige arbejdsvilkår i kommunerne er en
afgørende faktor for kvaliteten i sagsbehandlingen.
Der har i anbringelsessager været eksempler på, at
økonomiske hensyn har vejet tungere end faglige
vurderinger, selvom det strider direkte mod loven,
og vi ser enorme udfordringer med medarbejdergennemstrømning og for mange skift i børnenes
sagsbehandlere.
Pia Olsen Dyhr fortæller, at et af SF´s store fokusområder i forhandlingerne var bedre kvalitet i
sagsbehandlingen.
”Med aftalen skal der udarbejdes en model for en
børne- og familierådgiveruddannelse, ligesom der
kommer to sagsbehandlere på komplicerede sager.
Der kommer også en styrket ´task force´, og der
afsættes midler til det kommunale tilsyn. Vi er helt
enige i, at stor udskiftning i sagsbehandlere er et
problem og har haft fokus på at ruste sagsbehandlerne bedre med henblik på mindre udskiftning og
mere kvalitet i sagsbehandlingen.”
Der lægges op til, at der fremover skal sættes tidligere ind i anbringelsessager - ikke, at børn skal anbringes unødigt, men at man på et tidligt tidspunkt
skal få udredt barnet og derfra vurdere, hvad der
skal ske. Det kan beskrives som, at man bevæger
sig væk fra indsatstrappen som dominerende metode, og i stedet for at sætte mål om at have så korte
og mindst indgribende indsatser som muligt, nu i
højere grad sætter mål om den rigtige indsats.
Men, hvordan kan man med en reform sikre, at der
fremover vil blive sat rettidigt ind med udredninger
og §50 undersøgelser? Hvordan kan man sikre,
at et barn anbringes i tide og ikke udsættes for
omsorgssvigt i unødigt lang tid?
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”Der nedsættes med aftalen et forpligtende partnerskab om bedre sagsbehandling og underretninger.
Partnerskabet skal komme med forslag til, hvordan
rammerne for sagsbehandlingen i kommunerne styrkes og understøtter arbejdet med at forbedre den
tidlige opsporing og håndteringen af underretninger. Der afsættes en pulje til kommuner med mange
børnesager, og der kommer to sagsbehandlere på
komplicerede sager. Der afsættes også ressourcer
til socialrådgivernes arbejde med at lave den nye
og mere målrettede handleplan, Barnets Plan. I planen skal barnet og familien i højere grad selv være
med til at fastsætte målene for indsatsen.”
Reformen sætter foruden fokus på forebyggelse
også fokus på familien som helhed, hvor det sikres,
at der tages højde for søskende i anbringelsessager. Det er til stor glæde blandt praktikere og eksperter på området – det samme gælder reformens
hensigt med at opruste på antallet af sagsbehandlere i komplekse børnesager. Spørgsmålet er dog,
hvordan det skal implementeres i praksis. Der er
en verden til forskel på at være sagsbehandler for
en familie med ét barn og for en familie med to,
tre eller flere børn. Vil der med reformen blive afsat
midler til, at der i komplicerede sager, kan sættes
to sagsbehandlere på hvert barns sag eller på hver
families sag?
”Vi anerkender fuldt ud, at der er forskel på familier
med ét eller flere børn. Med aftalen er der dog
som udgangspunkt kun lagt op til, at det er to sagsbehandlere per familie”, fortæller Pia Olsen Dyhr.
Familieperspektivet indbefatter, at kommuner
fremover skal være forpligtet til at udføre forældrehandleplaner. Det er i dag allerede lovpligtigt at
tilbyde forældre til anbragte børn særlig støtte med
udgangspunkt i en forældrehandleplan, så hvordan
vil man nu forpligte kommunerne på, at det rent
faktisk sker?
”Handleplanen for forældrene eller begrundelsen
for ikke at iværksætte den skal vedlægges indstillingen til Børn - og unge udvalget. Derudover udarbejder Socialstyrelsen en håndbog for forældreinddragelse”, fortæller Pia Olsen Dyhr og fortsætter:
” Der afsættes også ressourcer til socialrådgivernes
arbejde med handleplaner, herunder Barnets Plan.”

Sammenhængende og helhedsorienterede indsatser
En af de mest grundlæggende problematikker i forhold
til at kunne arbejde med familier som en helhed er den
siloopdelte organisering af kommunerne – både internt
og i forhold til regionerne. En kvalificeret helhedsorienteret indsats overfor en familie bør som minimum
koordinere en indsats, der samler alle relevante aktører
i den enkelte sag. Hvordan kan Barnets Lov understøtte,
at denne form for koordinerende sagsbehandling bliver
mere tilgængelig i landets kommuner?

Efterværn
Der eksisterer højt kvalificerede indsatser på efterværnsområdet, men alligevel lykkes vi langt fra at hjælpe
nok af vores anbragte børn og unge godt videre i livet.
Hvad vil SF bringe til forhandlingsbordet for at forbedre
efterværnet i de kommende forhandlinger? Vil SF være
villige til at sætte efterværnsalderen op til 25 år og
arbejde for en mere fleksibel lovgivning og forvaltningspraksis også på dette område?
”Det har længe været en mærkesag for SF at styrke
efterværnet. Med aftalen laves der et forpligtende analysearbejde på efterværnsområdet, og så skal vi i gang
med de politiske forhandlinger. Vi er meget optagede af at sikre en ordentlig overgang til voksenlivet, hvor
de unge først slippes, når de er godt videre i forhold til
for eksempel netværk, bolig og uddannelse/arbejde.
Vi er bestemt villige til at sætte efterværnsalderen op
til 25 år, og det spiller vi også ind i de kommende
forhandlinger. Vi vil desuden foreslå at efterværnet
bliver en ret frem til 25 år, i stedet for en vurderingssag
i kommunerne, og vi vil give de unge mellem 25-30 år
et ”efterværnsbevis” med en forlomme til f.eks. ungdomsbolig og psykologhjælp.”

”Der er et klart behov for et bedre samarbejde omkring
barn og familie og mere helhedsorienterede indsatser,
og vi er enige i udfordringen med siloopdeling. Derfor
er det oplagt at lade sig inspirere af de gode erfaringer fra frikommuneforsøgene. Det er aftalt at gennemføre regelforenklinger, som skal sikre mere fleksibilitet
og tillid til sagsbehandlerne med henblik på at skabe
højere kvalitet og større nærhed i indsatsen for børn og
familier. Med aftalen nedsættes et partnerskab for implementering af loven, som vi håber, også kan bidrage
til et bedre samarbejde i kommunerne.”

Flere familiehuse og nye børnebaser
Oprettelsen af familiehuse og børnebaser har været en
vigtig del af forhandlingerne for SF i forhold til at skabe
sammenhængende indsatser. I årene 2021-2030 er
der afsat midler til at udvikle og oprette familiehuse
i hele landet, der skal give støtte og vejledning til
sårbare småbørnsforældre og kommende forældre,
som er usikre og ikke selv har gode rollemodeller at
spejle sig i. Pia Olsen Dyhr fortæller, at hun ”håber, at
familiehusene kan bidrage til det tidlige forebyggende
arbejde. Familiehusene skal rumme indsatser fra sundhedsområdet, men også gruppebaserede indsatser som
f.eks. sorggrupper, netværksgrupper og forældrekurser.”
Pia Olsen Dyhr fortæller videre, at ”Børnebaserne på
samme vis er et af de elementer i aftalen, som var vigtigt for SF at få ind med henblik på at fremme kontinuitet og netværk for anbragte børn og unge. Tanken med
børnebaserne er, at anbragte børn skal kunne have et
fast sted, de kan henvende sig, trods eventuelle skiftende anbringelser. Samtidig skal børnebaserne bidrage
til, at anbragte børn og unge kan møde andre i samme
situation og opleve genkendelse og danne netværk.”
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Pia Olsen Dyhr fortæller, at SF gerne havde set, at det
allerede med denne aftale havde været muligt at skabe
et bedre og mere rettighedsbaseret efterværn, og at
der var blevet gjort mere i forhold til pleje- og døgninstitutionsområdet; ”for både efterværn og pleje- og
døgninstitutionsområdet gælder dog, at vi skal i gang
med at drøfte områderne efter henholdsvis analysen af
efterværnsområdet og evalueringen af det specialiserede socialområde, så det glæder vi os rigtig meget til at
komme i gang med”.
De største sejre ved reformen er for Pia Olsen Dyhr de
gode tiltag i forhold til kvalitet i sagsbehandlingen bl.a.
med en kommende børne- og familierådgiveruddannelse. Hun er desuden særligt glad for at anbragte børn
får bedre netværksmuligheder og kontinuitet gennem
de nye børnebaser og glad for det styrkede fokus på
forebyggelse og forældresamarbejde.
I LIVSVÆRK vil vi fortsat følge både forhandlingerne om
Barnets Lov, efterværn og det specialiserede socialområde med stor opmærksomhed og vi glæder os til at
bidrage til debatten.

LIVET I LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK 2021
”Gi´mig hverdagen tilbage” – sådan har det samstemmigt lydt fra foreningens
institutioner i rigtig mange måneder, og nu kan vi endelig høre børnenes, de unges og
medarbejdernes stemmer, der alle giver udtryk for, hvor glade de er for at få deres
”hverdag” tilbage.
At samfundsmæssige restriktioner fjernes, betyder dog
ikke, at alt vender tilbage, som det var, over natten.
Flere institutioner har måtte tilpasse sig nye tendenser,
og nogle har haft store udfordringer som følge af en
svær tid under pandemien.
Når dette er sagt, så tegner der sig generelt et billede
af, at det går rigtig godt, og henvendelserne er stødt
stigende tilbage – på Gribskov Efterskole kan de sågar
melde fuldt hus de næste to år. Nye spændende tiltag
kan genoptages rundt i landet, og på Ungdomshøjskolen Søndbjerggård kan de igen tage mundbindene
af og synge højt af den nye højskolesangbog til stor
glæde for de unge og fællesskabet.
PÅ DEN ANDEN SIDE
Det har været et særdeles spændende år, hvor mange
har gjort sig nye og spændende erfaringer, tænkt i nye
baner og søsat nye initiativer. Flere oplever, at der er
travlhed, og efterspørgslen er stigende.
På Glostrup- og Bagsværd Observationshjem har de
oplevet, at alle forvaltningerne ønsker, at der laves forældrekompetenceundersøgelser. En tendens, der også
afspejler sig hos LIVSVÆRKs udbydere, heriblandt
FABU, som netop har oplevet en kolossal stigning i
efterspørgslen på disse kompetenceundersøgelser.
Samværsområdet er generelt et område, hvor der er
meget travlt, og FABU har i 2021 forsøgt at bygge
organisationen op til at kunne løse andre typer af
opgaver og rumme en bredere målgruppe end hidtil,
hvilket har resulteret i nye og spændende opgaver på
flere fronter.
Også på Bethesda har de, de senere år, udviklet en
undersøgelsesafdeling, som forestår diverse typer af
undersøgelser f.eks. forældrekompetenceundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser. I 2021 er
afdelingen yderligere vokset, så de nu kan tage endnu
flere opgaver ind.

På aflastningsområdet opleves efterspørgslen generelt
stigende. På Hostruphøj har de i år måtte afvise flere
forespørgsler på aflastning i sommerferien. Det er særligt forespørgsler til børn, som ikke tidligere har været
på Hostruphøj, og som forstander Kitt Palbjørn-Pedersen udtrykker:
”Vi er et sted, der bidrager til barnets samlede
udvikling, hvilket ikke kan spille sammen med, at der
kommer et barn i én uge i sommerferien, hvorefter vi
ikke ser barnet igen før næste sommerferie. Etik og
menneskesyn i denne sammenhæng bør efterleves
således, at barnets behov kommer før alt andet”.
Også på Chr. 9. Børnehjem har de i år videreudviklet
deres aflastningsafdeling, som startede op i 2020.
Afdelingen er nu udvidet med ´Aflastning Plus´, som er
et aflastningstilbud for mindre børn med særlige behov.
På Villa Magnolia har året været præget af stor vækst
med nye børn og nye medarbejdere. Fornemmelsen er,
at flere og flere børn og unge har behov for solistpladser, og de fleste børn, som kommer i aflastning på Villa
Magnolia, bliver ofte mellem 5-7 år og nogle endnu
længere. Ifølge forstander Laila Berit Thorsen er det en
gave for det pædagogiske personale at få lov til at følge børnene og deres udvikling igennem længere tid.
RESTRIKTIONER - NU POSITIVE RUTINER
Alle uden undtagelse har det sidste halvandet år fået
ændret deres hverdag, men flere har oplevet, at de
erfaringer, de har draget under Covid-19 har haft et
udviklingspotentiale. Ændrede arbejdsgange er flere
steder forvandlet til positive rutiner og er nu blevet til
en integreret del af den pædagogiske praksis.
I vuggestuen Chr. X har de genoptaget alle deres
gode traditioner for uformel kommunikation med

På Hostruphøj og Paideia har 2021 været et år med
stor efterspørgsel. Særligt for Paideia efterspørger
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mange af samarbejdsparterne et lille ”familielignende
opholdssted”, hvilket må siges at være blevet institutionens varemærke.

27

den ligger inden for en anden lovgivning og med en
anden målgruppe, end FABU er vant til.

forældrene, men den elektroniske kommunikation
under Covid-19 har ikke kun været skidt. Blandt andet
har de beskrivelser, som forældrene har leveret til
institutionen, af børnene og familierne, været meget
givtige og udførlige. Så selvom de fysiske møder nu
genoptages, så tages erfaringerne med elektronisk
kommunikation med i vuggestuens fremtidige praksis.

I Den Gamle Brugs har de i stigende grad måtte
forholde sig til unge, som ikke magter skolen af den
ene eller anden grund. Måske kan en af forklaringerne hentes i hele Covid-19 situationen, som har været
en hård periode for mange, men særligt hårdt har det
været for de unge, som i forvejen har haft tendens til
social isolation.

TIDENS TENDENSER BANKER PÅ
2021 har desværre, som de forgangne år, vist en
stødt stigende tendens til, at flere børn og unge har
udfordringer og får stillet diagnoser.
Det har længe været en udvikling på specialområdet,
og observationshjemmene Glostrup og Bagsværd
kan da også i år melde om en stigning i antallet af
børn, som enten har autismespektrumsforstyrrelser eller
bliver udredt for dette, mens de er på institutionen.
Men nu ses det også på ”normalområdet”, hvor f.eks.
Børnehaven Lykkesholm mærker, at tendenser i tiden,
presser på.

FAGLIG KVALITET OG UDVIKLING
I 2021 indgik Landsforeningen LIVSVÆRK i et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet og blandt
andre psykolog og forsker Susan Hart. Projektet
går ud på at blive certificeret i neuropsykologiske
vurderingsmetoder med henblik på at blive bedre til
at iværksætte pædagogiske relevante og udviklingsfremmende aktiviteter for børnene og de unge. 14 af
LIVSVÆRKs institutioner, i alt 150 fagfolk, deltager i
projektet med stort engagement, og alle glæder sig til
at kunne bruge metoderne i hverdagen.

”Der kommer flere børn på vores helt almindelige
børnehavepladser, der har udfordringer og diagnoser – også udfordringer og diagnoser, som vi ikke
er kompetente til at håndtere”. Sådan lyder det fra
børnehavens leder Janne Krohn, som også oplever,
at der med dagsordenen i samfundet om fællesskab
og inklusion, ikke tages højde for, at inklusion kun kan
lykkes, hvis barnet får tilstrækkelig understøttelse til
at indgå i de fællesskaber, der er i børnehaven. Ressourcerne og kompetenceudviklingen for personalet
– som er nødvendig for, at inklusion kan lykkes, følger
simpelthen ikke med.

Sidste år var Gribskov Efterskole med i udviklingen af
efterskoletrivselskonceptet ”Me&We”, hvor de høstede
mange erfaringer. Konceptet er fortsat i gang, og i
år åbnede ”Me&We” for alle efterskoler. Der er stor
begejstring over at være en del af projektet, og det
opleves, at eleverne i den grad profiterer af undervisningen hen over året.
På Paideia har de igen i 2021 haft skærpet fokus
på at inddrage børnene i deres egen ”sag”. Det vil
sige – at sikre, at de oplever sig følt og hørt først
og fremmest af personalet, men dernæst af deres
sagsbehandler eller andre samarbejdspartnere, som
træffer beslutninger i børnenes liv. Alle Paideias børn
deltager i møder omkring deres ”liv”, hvorefter de har
mulighed for at tale med deres kontaktpædagoger om
indholdet. Børnene er glade og giver udtryk for, at
de føler sig set og hørt.

I børnehaven oplever de også, at flere forældre til
børn i det almene børnehavetilbud har brug for hjælp
og vejledning i forældrerollen samt, at de har et
ønske om vejledning i sager, der ligger udover børnehavens område f.eks. i samværssager og beslutninger,
der er taget andre steder i ”systemet”.
Netop på samværsområdet indgik FABU i foråret en
kontrakt med Familieretshuset i forhold til at hjælpe
dem med at gennemføre en række samvær i afgjorte
sager, hvor børn længe har ventet på at have samvær
med en forælder eller en fra deres familienetværk.
Den type opgave er særlig interessant FABU, da

Bethesda blev i 2021 godkendt som VISO-specialist
i tvangsbortadoption uden samtykke og har været
i gang med de første opgaver. Det er spændende
opgaver, som også indeholder svære dilemmaer. Herudover er fem LIVSVÆRK institutioner, sammen med
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LIVSVÆRK, VISO-leverandør på området omsorgssvigt.
Også her har institutionerne oplevet at blive flittigt
brugt og tilfredsheden fra kommunerne, der henvender
sig, er meget stor.
I 2021 er der sket det glædelige, at endnu flere unge
mennesker har fået muligheden for at komme på højskole. Søndbjerggård kan nemlig nu optage elever fra
de er 17 år gamle.
Også Gribskov Efterskole er i 2021 gået ind i en ny
udviklingsperiode. Efterskolen er nemlig fra og med
2021 blevet en ren 10. klasses skole, hvilket har stor
betydning for det tilbud, som skolen kan tilbyde de
unge mennesker. Det har bl.a. indflydelse på de fag,
der udbydes. Tidligere har Gribskov Efterskole været
bundet af de fag, som er obligatoriske i 9. klasse. I
10. klasse er der større frihed, hvilket gør, at de har
kunnet lancere et nyt fag på skolen - en slags dannelsesfag, hvor eleverne bliver klogere på sig selv og sine
omgivelser. De skal blandt andet arbejde med ”Debat
og mening”, ”Krop og sundhed” og ”Grænseland”.
De nye fag er kommet til verden med et ønske om at
ruste de unge til den fremtid, som venter dem efter
efterskolelivet.
På Hvidborg er den interne skole indgået i et projekt
med Hvidovre Kommune og kommunens to andre
dagbehandlingstilbud med et ønske om at udvikle
tilbuddene.
Formålet er at kvalitetssikre opgaveløsningen til gavn
for barnet og familien. Der arbejdes med, hvordan
man kan sikre den nødvendige progression således,
at barnet kommer i trivsel og udvikling, samt hvordan
man samtidig kan hjælpe familierne med at understøtte
denne udvikling.
Et nyt tiltag på Hvidborg er, at alle familier bliver
tilknyttet en familiebehandler, som skal udføre intensiv
familiebehandling med forældrene sideløbende med
børnenes hverdag i dagbehandlingsskolen. Der oprettes ligeledes forældregrupper, hvor der arbejdes med
bedre konflikthåndtering i hjemmet. I projektet arbejdes
der med hele strukturen omkring visitering både ind og
ud af dagbehandling, så dagbehandling ses som en
midlertidig foranstaltning.
BYGGERI
Årets store indvielse fandt sted på Thorshøjgård, hvor
ni unge mennesker i juni måned kunne flytte ind på
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Grønnebo. Det nye byggeri er tegnet og designet
til mennesker med autismespektrumforstyrrelser med
hovedformålet at skabe et sted, der samtidig emmer
af at være et hjem. Byggeriet står helt særligt frem og
modtog prisen for årets byggeri i Ishøj kommune.
Orøstrand er i fuld gang med den største renovering og nybyggeri siden institutionen blev indviet i
1901. En helt ny tilbygning, der skal rumme helt nye
afdelingsfaciliteter med nye flotte værelser, bade og
toiletforhold samt flere stuer, er på vej. Renoveringen
indebærer også på sigt en helt ny skolebygning samt
en ombygning af hovedhuset. Alle børn og voksne
glæder sig meget til helt nye omgivelser og meget
mere plads.
Også det gamle vandtårn på Orøstrand var i gode
hænder, da ambassadør Nicolai Coster-Waldau og
Bjarke Ingels tegnestue, sammen med Orøstrand,
omdannede det faldefærdige tårn til et fantastisk lege og aktivitetstårn.
I 2021 har Paideia og Den Gamle Brugs indgået et
samarbejde med Projekt Flyv. Et projekt, der er sat
i verden for at skabe gode oplevelser og positive
omgivelser for børn på opholdssteder i Danmark. For
alle Projekt Flyvs projekter gælder det, at børnene selv
er med til at bestemme, hvad der har størst værdi for
dem. I Den Gamle Brugs var de unge aktivt involveret
i etableringen af et længe ønsket gamerrum, og på
Paideia kunne børnene opleve en intim koncert med
idolet Solveig fra X-Factor.
2021 var også året, hvor Special Skills kom stærkt tilbage, dog i en lidt mere stille udgave end de tidligere
år på grund af Covid-19 forbehold. Til arrangementet
på Thorshøjgård blev alle hold fulgt rundt af en guide,
og der var afsat tid hos hver enkelt udbyder. Denne
form var særlig god, da alle deltagere er elever på
specialskoler, og over en bred kam har brug for ro og
overskuelighed. En festlig dag, der også gav de unge
et godt indblik i deres muligheder for STU-uddannelse.
Special Skills modtog i år, med lidt forsinkelse, HK
Hovedstadens ankerpris 2020 på 30.000 kroner.
Endnu et spændende år i Landsforeningen LIVSVÆRK,
der her bevidner, hvordan der hele tiden nytænkes
og opkvalificeres – altid med børnene, de unge og
familierne i fokus.

LANDSFORENINGEN LIVSVÆRKS INSTITUTIONER
BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM
Bagsværdvej 146
2880 Bagsværd
www.bagsvaerdobservationshjem.dk
BOFÆLLESSKABET MÅLØVGÅRD
Møllemosen 6
2760 Måløv
www.maaloevgaard.dk
BÜLOWSVEJ FOR BØRN OG FAMILIER
Bülowsvej 22
1870 Frederiksberg
www.bulowsvej.dk
BØRNECENTER HVIDBORG
Neergårds Alle 6
2650 Hvidovre
www.hvidborg.dk
BØRNEHAVEN LYKKESHOLM
Søgårdsvej 20
2820 Gentofte
www.lykkesholm.aula.dk
CHR. X VUGGESTUE
Christian X’s Alle 172
2800 Kongens Lyngby
https://dagtilbud.ltk.dk/find-dit-dagtilbud/selvejende-institutioner/vuggestuen-chr-x
DEN GAMLE BRUGS
OPHOLDSSTED OG SKOLETILBUD
Strøbjergvej 26
Sigerslevøster
3600 Frederikssund
www.dengamlebrugs.dk
DØGNCENTRET
Familieinstitutionen Bethesda Akutinstitutionen
Chr. IX Børnehjem Bethesdavej 31
8200 Århus N
www.doegncenter.dk
FABU
Jyllingevej 59, 1. sal
2720 Vanløse
www.fabu.dk

GLOSTRUP OBSERVATIONSHJEM
Dalvangsvej 108
2600 Glostrup
www.glostrupobservationshjem.kk.dk
GRIBSKOV EFTERSKOLE
Stokkebrovej 33
3210 Vejby
www.gribskovefterskole.dk

LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK GØR HVER DAG EN
FORSKEL FOR BØRN, UNGE, VOKSNE OG FAMILIER
I UDSATTE POSITIONER

HOSTRUPHØJ
Wilh. Jensensvej 28A
9500 Hobro
www.hostruphoej.dk
OPHOLDSSTEDET PAIDEIA
Grønagervej 4
Varpelev
4652 Hårlev
www.paideiahuset.dk

Vi er en over 120 år gammel selvejende forening og NGO.
Vores formål er at give børn, unge, voksne og familier med
behov for støtte mulighed for at leve et værdigt liv.

ORØSTRAND
SKOLE- OG BEHANDLINGSHJEM
Stænget 6
4305 Orø
www.oroestrand.dk

Landsforeningen LIVSVÆRK;

SPECIAL SKILLS
Dronningensvej 4, 2
2000 Frederiksberg
www.specialskills.dk

• driver selvejende dag-, døgn- og skoletilbud i hele Danmark

THORSHØJGÅRD
Pedersborgvej 20
2635 Ishøj
www.thorshøjgård.dk

• sætter nye projekter i gang og samarbejder med sociale

UNGDOMSCENTERET ALLÈGÅRDEN
Frederiksberg Alle 48
1820 Frederiksberg C
www.allegaarden.dk

• påvirker politikere og omverdenen, så børn og unge får

UNGDOMSHØJSKOLEN SØNDBJERGGÅRD
Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm
www.soendbjerggard.dk
VILLA MAGNOLIA
Nørremosevej 5
Brederødvej 3
3300 Frederiksværk
www.villamagnolia.dk

entreprenører og ildsjæle
LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK
Dronningensvej 4, 2.sal
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 36 36
info@livsvaerk.org
www.livsvaerk.org

mulighed for at realisere deres potentiale
• samarbejder og understøtter ledelse, drift og udvikling for:
Dag- og døgninstitutioner, foreninger og organisationer
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BØRN MED VILJE

