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Skolegang og skolevæ
gring, der generelt er en stigende udfordring blandt børn 

og unge, er en højt prioriteret del af vores strategi og netop hovedfokus for den-
ne årbog 2020. 

 

År 2020 skiller sig på m
ange m

åder ud og vil for 
m

ange – uanset brance og dagligdag – nok væ
re 

et år, m
an ser tilbage på m

ed blandede følelser, for 
2020 har bragt m

angt og m
eget ud af kurs. Det har 

dog også væ
ret et år, hvor innovation, kreativitet og 

effektivisering har fået en helt ny klang og et helt nyt 
tag i Landsforeningen LIVSVÆ

RK.
 Året blev budt velkom

m
en m

ed en m
eget positiv og 

tydelig udm
elding fra statsm

inisteren, som
 i sin første 

nytårstale nogensinde m
arkede sit ståsted om

 altid 
at stå på børnenes side. M

inisterens udm
elding satte 

historisk skub i den politiske og offentlige debat m
ed 

afsæ
t i regeringens udspil om

 Barnets Lov: en lov, der 
skal skabe en strukturel forandring af hele anbringel-
sesom

rådet i kraft af sit sæ
rskilte fokus på tidligere an-

bringelser, barnets stem
m

e og overgang til voksenlivet. 
For os er det er en æ

gte landvinding, for det giver os 
nem

lig en oplagt m
ulighed for at kom

m
e stæ

rkt til orde 
både i form

 af politiske debatindlæ
g og praksisnæ

re 
fortæ

llinger fra vores institutioner.
 M

ed foråret kom
 C

O
VID–19 og derm

ed en krises-
ituation, der stillede store krav – ikke bare til vores 
pæ

dagogiske arbejde rundt om
 på LIVSVÆ

RKs 
institutioner, m

en i sæ
rdeleshed også til vores m

edm
en-

neskelighed, vores sam
fundssind og ikke m

indst vores 
m

åde at arbejde sam
m

en på. Alt im
ens vores hverdag 

var udfordret, og alle arbejdede på højtryk for at sikre 
vores børn, unge, voksne, fam

ilier og m
edarbejdere 

en så norm
al og tryg hverdag som

 m
uligt, brugte vi 

også tiden til at udvikle os og skabe et om
 m

uligt 
endnu stæ

rkere fæ
llesskab og en øget sam

m
enhæ

ngs-
kraft i foreningen. Det var en tid, hvor vi oplevede 
en fantastisk om

stillingsevne fra alle og en velvilje, 
der gjorde, at vi sam

let kom
 stæ

rkt tilbage til en ny 
hverdag. Team

sm
øder, w

alk and talks og telefonm
ø-

der blev således også et uom
gæ

ngeligt vilkår for alle 
i LIVSVÆ

RK.
 Første års levetid for foreningens strategi 2019-2023 
er afsluttet og trods sam

fundsm
æ

ssige udfordringer, 
som

 ingen havde forudset om
fanget af, har vi form

ået 
at indfri vores m

ål og ser nu frem
 m

od 2021, hvor vi 
efter et hæ

sblæ
sende tilbagelagt år kun står endnu 

stæ
rkere m

ed diverse nye projekter og sam
arbejder 

som
 resultat.

I 2020 blev en ræ
kke af LIVSVÆ

RKs institutioner 
godkendt som

 VISO
-leverandører, hvilket vidner om

, 
hvordan vi hele tiden har fokus på vores kerneopga-
ver: at dygtiggøre os og at kvalificere vores indsatser 
for i sidste ende at kunne gøre en forskel for de børn, 
unge, voksne og fam

ilier, som
 vi arbejder m

ed.
 I perioden, hvor store dele af sam

fundet var lukket 
ned, fortsatte størstedelen af LIVSVÆ

RKs institutioner 
som

 norm
alt. Det var en hverdag, hvor der blandt 

andet skulle tæ
nkes kreativt i forhold til at sikre vores 

børn og unge deres skolegang. Børne- og U
ndervis-

ningsm
inisteren lagde i starten af året op til en drøf-

telse af interne skolers evne til at give anbragte børn 
den skolegang, som

 loven dikterer. Skolegang og 
skolevæ

gring, der generelt er en stigende udfordring 
blandt børn og unge, er en højt prioriteret del af vores 
strategi og netop hovedfokus for denne årbog 2020.
De seneste statistikker fra blandt andre VIVEs ´Forløb-
sundersøgelse af tidligere anbragte unge født i 1995´ 
viser til stadighed triste tal, når vi ser på, hvordan 
tidligere anbragte unge generelt klarer sig. Knap halv-
delen af tidligere anbragte 18-årige har en psykisk 
diagnose, og 37 procent er hverken i job eller under 
uddannelse. Det kalder selvfølgelig på handling! I 
Landsforeningen LIVSVÆ

RK er vi fortsat m
eget optaget 

af arbejdet m
ed overgangen fra anbringelse til et selv-

stæ
ndigt voksenliv, hvilket naturligvis også indebæ

rer 
en kontinuerlig og m

ålrettet skolegang, der er tilpasset 
det enkelte barn og den enkelte unge.
 H

vis vi skal væ
re tro m

od foreningens form
ål og stra-

tegi, handler det om
 at stå sam

m
en og i fæ

llesskab 
udvikle frem

tidens sociale indsatser. N
etop nødvendig-

heden af sam
m

enhold har 2020 vist os væ
rdien af. 

O
g så har vi læ

rt, at vi aldrig kan forudse, hvad et nyt 
år vil bringe. Én ting er dog sikkert: Landsforeningen 
LIVSVÆ

RK vil fortsat arbejde m
ålrettet på at gøre en 

forskel. Det vil blandt andet sige at få sat m
ennesker 

i udsatte situationer på den politiske dagsorden og at 
udvikle nye m

eningsfulde projekter og sam
arbejder.

Ebbe W
endt Lorenzen, G

eneralsekretæ
r
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H
vis vi skal væ

re tro m
od foreningens 

form
ål og strategi, handler det om

 at 
stå sam

m
en og i fæ

llesskab udvikle 
frem

tidens sociale indsatser. N
etop 

nødvendigheden af sam
m

enhold har 
2020 vist os væ

rdien af. 
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V
i har i 2020 også haft et godt sam

arbejde m
ed kom

m
uner, 

Socialstyrelsen og Socialtilsynscentre.

Landsforeningen LIVSVÆ
RK adm

inistrerede i 2020 m
idler for cirka 

455 m
illioner kroner.

A
ktiviteterne om

fatter døgn- og daginstitutioner inden for både bør-

ne-, unge- og voksenom
rådet. A

ktiviteterne rum
m

er cirka 850 børn, 

unge, voksne, fam
ilier sam

t plejefam
ilier og indbefatter lønføring 

for cirka 1.200 m
edarbejdere.

Vi har i 2020 fortsat udviklingen af vore adm
inistrative system

er og 
opkvalificerer hele tiden, så vi kan yde den bedst m

ulige service.

Flere af LIVSVÆ
RKs ejendom

m
e er i år blevet renoveret, og der 

er spæ
ndende projekter i sigte.

2
0

2
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”De dér lidt absurde aldersgræ
nser 

stiller i forvejen udsatte børn og unge 
dårligere end m

ange andre børn og 
unge. H

er giver det m
ening at indføre 

en positiv forskelsbehandling.”  

Artiklen er baseret på interview
 m

ed Socialistisk Folkepartis social- og psykiatriordfører Trine Torp sam
t 

forskningsleder på projekt Back2School og professor i klinisk børnepsykologi på Aarhus U
niversitet, 

M
ikael Thastum

.

Skolevæ
gring er generelt et voksende problem

, m
en for anbragte børn og unge har det 

sæ
rligt store sociale, faglige og psykiske konsekvenser. O

g sporene kan følges langt 
ind i deres voksne liv.
Å

rsagerne til skolevæ
gring er lige så individuelle som

 de børn og unge, der oplever 
det, og løsningen ligger ikke nødvendigvis hos det enkelte barn, m

en i de vilkår og 
skoletilbud, vi giver det.

Socialordfører: System
et m

angler tålm
odighed

Skal der væ
re et 11. skoleår? Eller et retskrav på 

1800 dages skolegang? SFs socialordfører, Trine Torp 
er fortaler for en specialskolelov og efterlyser generelt 
større fleksibilitet over for og m

ere tålm
odighed m

ed 
udsatte unge i skolesystem

et.

Lad det væ
re sagt m

ed det sam
m

e: Trine Torp bryder 
sig ikke om

 ordet skolevæ
gring. ”Det virker diagnosti-

cerende,” siger hun og finder det langt m
ere relevant 

at tale om
 børn, der ikke føler, de passer ind i skolen, 

eller som
 ikke får den støtte, de behøver: ”Børn stem

-
m

er m
ed fødderne. De reflekterer ikke nødvendigvis 

over grunden til, at de ikke vil i skole, m
en de reagerer 

på noget, de ikke trives m
ed.”

Siden 2015 har Trine Torp siddet i Folketinget for SF. 
Som

 uddannet psykolog har hun tidligere arbejdet m
ed 

udsatte børn, unge og fam
ilier, så hun er m

eget bevidst 
om

, hvor m
eget skolegang - og m

angel på sam
m

e - 
kan betyde.

”En ringe skolegang er en væ
sentlig risikofaktor for et 

anbragt barn, m
en om

vendt kan en god skolegang 
væ

re en væ
sentlig beskyttelse. Skolegang er m

eget 
m

ere end læ
ring. Det handler også om

 social trivsel, 
netvæ

rk, tryghed, et sted at høre til, og det er lige så 
vigtige erfaringer at have m

ed sig som
 at blive under-

vist i dansk og m
atem

atik,” siger Trine Torp.

Balance m
ellem

 om
sorg og læ

ring
Ifølge Trine Torp er det vigtigt at have faglige am

biti-
oner for udsatte børn og unge, m

en det kræ
ver gode 

specialtilbud at finde balancen m
ellem

 at støtte og at 
skubbe:

”Vi glem
m

er nem
t konteksten i form

 af relationer og læ
-

ringsm
iljøer. Interne skoler er ofte et led i anbringelser, 

hvor sam
m

enhæ
ngen til en tryg skolegang er afgøren-

de for, at børnene falder til. Sam
tidig skal de opleve 

et tilpas pres i forhold til de forventninger, m
an har til 

dem
. Det giver et helhedsblik på det enkelte barn og 

skaber en balance m
ellem

 om
sorg og læ

ring.”

M
en den ene skoleform

 er ikke at foretræ
kke frem

 for 
en anden. Det er et m

iddel, siger Trine Torp: 
”M

ålet er at bringe anbragte børn og unge videre i 
livet m

ed de kom
petencer, de har brug for. For nogle 

er folkeskolen det rigtige. For andre er det interne 
skoler eller andre tilbud. Vi skal ikke inkludere alle for 
alt i verden.”

Positiv sæ
rbehandling giver m

ening
H

un er fortaler for en specialskolelov, der skaber en 
langt bedre sam

m
enhæ

ng m
ellem

 undervisning, læ
ring 

og behandling, så barnet eksem
pelvis ikke får fravæ

r, 
når det skal til psykologsam

taler.

Trine Torp efterlyser også større fleksibilitet og m
ere 

tålm
odighed i skolesystem

et. H
un vil herunder gerne 

drøfte et 11. skoleår eller et retskrav på 1800 dages 
skolegang, som

 ville give tid til at udligne pauser og 
fravæ

r.

”Specialtilbud og tålm
odighed gør, at vi kan holde fast 

i forventninger og drøm
m

e på de unges vegne. Selvom
 

nogle har brug for sæ
rlig støtte eller et år m

ere i folke-
skolen, kan vi følge dem

 godt på vej,” siger Trine Torp 
og slår på trom

m
e for en anden hjertesag, nem

lig et 
bedre eftervæ

rn, som
 sikrer udsatte unge en ordentlig 

overgang til voksenlivet, også efter de er fyldt 18 år:

”De dér lidt absurde aldersgræ
nser stiller i forvejen 

udsatte børn og unge dårligere end m
ange andre børn 

og unge. H
er giver det m

ening at indføre en positiv 
forskelsbehandling.”

Forskningsprojekt sæ
tter fravæ

rsindsats i system
Problem

atisk skolefravæ
r er et signal om

, at noget i 
barnets liv halter - og at nogen skal gøre noget. I Aar-
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”Skolefravæ
r er et flag, 

der bliver hejst som
 et 

signal om
, at noget i 

barnets liv halter, og at 
nogen skal gøre noget.”  

  

hus har projektet Back2School bragt skolefravæ
ret ned 

gennem
 en intensiv og system

atisk terapeutisk indsats, 
der har fokus på både barnets, fam

iliens, skolens og 
behandlerens rolle.

Kan m
an udarbejde en m

anual for, hvordan m
an 

hjæ
lper elever m

ed problem
atisk skolefravæ

r tilbage 
i skole? H

vis m
an spørger M

ikael Thastum
, der er 

professor i klinisk børnepsykologi på Aarhus U
niversitet, 

er svaret ja.

Som
 leder af forskningsprojektet Back2School har han 

væ
ret m

ed til at udvikle et program
 af sam

m
e navn. 

Program
m

et klarlæ
gger først og frem

m
est årsagen til, at 

et barn ikke kom
m

er i skole. For det andet skaber det 
sam

arbejde og fæ
lles forståelse blandt alle involverede. 

O
g for det tredje sæ

tter det ram
m

en for en intensiv 
terapeutisk indsats, som

 er tilpasset barnets individuelle 
problem

atikker.

Ø
get trivsel og større tilfredshed

De foreløbige resultater viser, at børnene i Back2School 
har 41 %

 m
indre fravæ

r tre m
åneder efter at de har 

afsluttet program
m

et. Til sam
m

enligning er tallet 18 % 
for de elever, der har deltaget i kom

m
unens alm

indelige 
fravæ

rsindsats.

Back2School-børnene ser også ud til at trives bedre 
efter indsatsen, og der er en større tilfredshed m

ed 
forløbet blandt foræ

ldrene, set i forhold til den alm
inde-

lige indsats.

Den system
atiske tilgang giver effekt

Det, der isæ
r skaber en effekt i Back2School-projektet, 

er system
atikken, siger M

ikael Thastum
: ”H

ele idéen 
m

ed projektet er den system
atiske tilgang, og jeg tror 

også, at det er den, der skaber en effekt. Fam
ilierne, 

skolerne og behandlerne kan godt lide, at det er 
indbygget i program

m
et, at m

an starter m
ed en grundig 

udredning af, hvad der ligger bag barnets fravæ
r. Det 

kan væ
re alverdens ting, så det er vigtigt m

ed en grun-
dig og system

atisk afdæ
kning som

 første trin.”

Afdæ
kningen består blandt andet af en udrednings-

sam
tale m

ed en psykolog og spørgeskem
aer, som

 
både elev, foræ

ldre og læ
rere udfylder. Inform

ationerne 
sam

les i en såkaldt caseform
ulering, der bliver brugt til 

at skabe en fæ
lles forståelse af problem

et. O
g på den 

baggrund kan sam
arbejdet om

 at hjæ
lpe barnet tilbage 

i skole sæ
ttes i gang.

Ydre om
stæ

ndigheder kan spille en stor rolle
”M

ange ting har betydning for, om
 et barn væ

grer sig 

ved at gå i skole, m
en når vi arbejder m

ed det individu-
elle barn, ser vi ofte eksem

pler på forhold, der ikke er i 
orden, og hvor m

an tæ
nker, at det ikke er så m

æ
rkeligt, 

at barnet ikke vil i skole. Det kan eksem
pelvis væ

re i 
forhold til ADH

D, hvor der i skolen ikke er etableret et 
m

iljø, der er passende for et barn m
ed de vanskelighe-

der. Eller et ordblindt barn, hvor skolen ikke har sørget 
for en ordentlig it-rygsæ

k. Eller et klassem
iljø, der ikke 

er til at holde ud at væ
re i for sæ

rligt sårbare børn. Eller 
m

obning, der ikke bliver håndteret,” siger professoren.

H
an understreger, at han ikke er ude på at give sko-

lerne skylden, m
en bare gerne vil illustrere, at barnets 

fravæ
r nogle gange skyldes ydre om

stæ
ndigheder, og 

at det netop derfor er så vigtigt at begynde m
ed en 

grundig udredning.

M
ed sm

å skridt ad trappestiger 
”Vi har udarbejdet en m

anual for, hvordan m
an tager 

fat på problem
erne og bruger m

etoder, som
 virker på 

de fleste,” siger M
ikael Thastum

.

Back2School bygger på en trappestige-tilgang, hvor 
eleven m

ed sm
å skridt vender tilbage til skolen. Et for-

løb varer fire m
åneder, hvor fam

ilierne har 10 sessioner 
m

ed psykologen. Desuden er der fire skolem
øder, og 

tre m
åneder efter forløbet er der en sidste opfølgende 

session.

”Skolefravæ
r er et flag, der bliver hejst som

 et signal 
om

, at noget i barnets liv halter, og at nogen skal gøre 
noget. Vores projekt forsøger egentlig bare at tage 
tyren ved hornene på en system

atisk m
åde, så vi kan 

afdæ
kke barnets problem

er og læ
gge en plan,” siger 

M
ikael Thastum

.

I Landsforeningen LIVSVÆ
RK ser vi, ligesom

 Trine Torp 
skolegang som

 en afgørende beskyttelsesfaktor for an-
bragte børn og unge. N

år dette er sagt, er det vigtigt 
at have in m

ente, at der er tale om
 børn og unge, hvis 

udgangspunkt for læ
ring ofte også er præ

get af psyki-
ske og følelsesm

æ
ssige udfordringer som

 eksem
pelvis 

om
sorgssvigt, savn m

.m
.

Anbragte børn og unge skal i skole, der skal stilles krav 
til dem

, præ
cis som

 til ikke anbragte børn, og vi skal 
forvente, at de selvfølgelig kan klare både skolegang 
og livet herefter. N

år dette er sagt, er det afgørende at 
tage det enkelte barns forudsæ

tninger i betragtning. Det 
kan væ

re, at der skal gives en ekstra hånd, øget støtte 
eller m

ere tid, fordi der er andre ting, som
 barnet eller 

den unge skal håndtere parallelt m
ed, at de, som

 alle 
andre, skal gennem

føre Folkeskolens afgangseksam
en.

O
m

 Back2School

Back2School er et psykologisk interventionsforløb, der er udviklet af 
CEBU

 - Center for Psykologisk Behandling til Børn og U
nge på A

arhus 
U

niversitet på baggrund af et forskningsprojekt.

I en vekselvirkning m
ellem

 sam
taler m

ed en psykolog og inddragende 
skolem

øder skal program
m

et nedbringe bekym
rende skolefravæ

r gen-
nem

 et tæ
t sam

arbejde m
ellem

 skole, fam
ilie og PPR. Interventionen er en 

kom
bination af en funktionel og en kognitiv adfæ

rdsterapeutisk tilgang.
LÆ

S M
ERE PÅ

 CEBU
S H

JEM
M

ESIDE: H
TTPS://PSY.A

U
.DK/CEBU



 

N
år sam

fundet lukker ned
Det var dog ikke på alle vores institutioner, at det 
levede liv kunne fortsæ

tte under sam
fundets nedlukning. 

Sæ
rlig ram

t blev daginstitutionerne, Børnehaven Lykkes-
holm

 og Vuggestuen C
hr.X sam

t G
ribskov Efterskole, 

der af kom
m

unen blev beordret at lukke helt ned og 
sende alle hjem

. Det har kræ
vet en enorm

 m
æ

ngde 
arbejde og om

stillingsparathed fra alle m
edarbejdere, 

og efter genåbningen har m
an både i Børnehaven Lyk-

kesholm
 og Vuggestuen C

hr. X skullet finde nye m
åder 

at arbejde på.
Det har væ

ret en kaotisk tid, m
en fra begge daginstituti-

oner lyder det heldigvis, at der også er høstet ny viden 
og nye erfaringer, som

 vil væ
re væ

rdifuld ballast frem
-

over. M
eget af den daglige aktivitet i daginstitutionerne 

er rykket udenfor, hvilket har åbnet for nye m
uligheder 

og lege. Det har også givet m
indre sygdom

, hvilket 
har givet et kontinuerligt og solidt grundlag for det pæ

-
dagogiske arbejde. At arbejde i m

indre børnegrupper 
m

ed fast personale har i Børnehaven Lykkesholm
 styrket 

fokus på betydningen af næ
rvæ

r i den tæ
tte relations-

dannelse m
ellem

 børn og voksne. N
år dette er sagt, så 

har bagsiden ifølge leder Janne Krohn væ
ret, at ”flek-

sibiliteten begræ
nses, hvilket giver en del udfordringer 

– og den læ
ring, der er for børn igennem

 relationer, 
deltagelse og inddragelse – på tvæ

rs af grupper, bliver 
også begræ

nset”.

 På G
ribskov Efterskole var der stor bekym

ring om
, 

hvorvidt eleverne fik lov til at kom
m

e tilbage på skolen, 
så de kunne afslutte deres efterskoleår på traditionel 
og festlig vis. Da m

eldingerne var, at de unge kunne 
kom

m
e tilbage, m

åtte der tæ
nkes kreativt, og eleverne 

afsluttede året m
ed en ”drive in” dim

ission på en m
ark 

i G
ræ

sted. Det er da også glæ
deligt at kunne m

elde 
fuldt hus på efterskolen i 2021 og kun få pladser 
tilbage i 2022.
 N

år krisen ryster os
Som

 naturlig konsekvens af at hele Danm
ark lukkede 

ned i m
arts m

åned, har flere institutioner oplevet en 
nedgang i henvendelser og indskrivninger.
Dette har selvfølgelig væ

ret en udfordring, og nogle 
institutioner har væ

re nødsaget til at lukke relevante 
tilbud. På Skole- og Behandlingshjem

m
et O

røstrand 
m

åtte m
an desvæ

rre lukke aflastningstilbuddet Pitstop. 
Forstander Søren N

ielsen m
ener, at Pitstop er et godt 

og relevant tilbud som
 alternativ til en anbringelse 

eller støtte til plejefam
ilier m

ed det form
ål at undgå 

eventuelle sam
m

enbrud i plejefam
ilieanbringelsen. H

an 
håber derfor, at der kun bliver tale om

 en m
idlertidig 

nedlukning.
 På H

ostruphøj har m
an ikke på grund af situationen 

m
ed C

O
VID-19, m

en m
ed afsæ

t i pæ
dagogiske 
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På trods af et år præ
get af CO

VID-19 og en deraf kritisk sam
fundstilstand 

fortsatte det levede liv på stort set alle LIVSVÆ
RKs institutioner. Selvom

 hver-
dagen har væ

ret udfordret, har ledere og m
edarbejdere hele tiden haft fokus 

på at sikre en så norm
al og tryg hverdag for alle. Ved at skabe en forudsigelig 

struktur, hvor en stæ
rk faglig tilgang og kreativitet dannede grundlag for nye 

m
åder at sørge for skoleundervisning, fysisk aktivitet og ikke m

indst sam
væ

r 
m

ed foræ
ldre og anden fam

ilie på, har der i en tid m
ed sam

fundsnedlukning, 
reducerede anbringelsestal og uforudsigelighed væ

ret en utrolig positiv stem
-

ning og sam
m

enhæ
ngskraft på tvæ

rs af foreningens institutioner.   



 

refleksioner om
lagt fam

ilie- og eftervæ
rnslejligheden til ekstra 

elevvæ
relser i stedet. Erfaringerne viste, at tilbuddet om

 en efter-
væ

rnslejlighed kræ
vede, at flere unge kunne bo sam

m
en. N

år der 
kun bor én ung i boligen, er det noget næ

r um
uligt at skabe et 

hjem
m

em
iljø m

ed en naturlig pæ
dagogisk adgang til den unges 

sociale m
iljø. Indtil videre har m

an derfor valgt, at eftervæ
rn på 

H
ostruphøj flyttes tilbage i døgnafdelingen.

 Projektet Special Skills, som
 var i fuld gang, fik desvæ

rre m
eget 

trange forudsæ
tninger under C

O
VID-19. Det var i 2020 ikke m

u-
ligt at planlæ

gge eller afholde aktiviteter, hvorfor projektet m
åtte 

lukkes ned for en periode. N
år vi igen kan se ind i en frem

tid, 
hvor planlæ

gning og afholdelse af Special Skills arrangem
enter er 

m
ulig, vil projektet blive genstartet.

 Innovative tanker, kreativitet og sam
m

enhold
N

edlukningen af skoler forårsagede en m
asse frustrationer hos 

både m
edarbejdere og elever, m

en m
ed frustrationerne dukkede 

nye m
uligheder op og ideer så dagens lys.

På Thorshøjgård udviklede eleverne sam
m

en m
ed deres læ

rer den 
virtuelle platform

 Discord. Platform
en har skabt en ny m

åde, der 
giver m

ulighed for at bibeholde kontakten m
ed elever, som

 har 
fæ

rdiggjort deres uddannelse på Thorshøjgård.
 O

gså på Den G
am

le Brugs har perioden m
ed C

O
VID-19 

nedlukningen og heraf afbrydelsen af skoleundervisning m
edført 

en øget erfaring m
ed teknologiske løsninger, der kan bruges i 

undervisningen.  Det har givet læ
rerne endnu et redskab, når der 

skal skabes et godt undervisningsm
iljø for elever, som

 i forvejen 
har m

ange andre udfordringer, der kan stå i vejen for at m
odtage 

undervisning.
 Vi vil vise, at vi er gode til det, vi gør
På trods af krisen har LIVSVÆ

RKs institutioner i løbet af 2020 
ufortrødent arbejdet videre m

ed faglig udvikling og opkvalifice-
ring. Der arbejdes m

ere konkret m
ed m

etodisk opkvalificering og 
udvidelse af eksisterende m

etodebrug, og flere har igangsat et 
større arbejde m

ed struktureret dokum
entation af deres indsatser.

 På Døgncentret har de sam
m

en m
ed H

ostruphøj udarbejdet og 
igangsat et internt uddannelsesforløb m

ed fokus på m
entalise-

ringsbaseret tilgang og intro til den neuroaffektive tilgang, som
 

psykolog, Susan H
art underviser i. Uddannelsen forventes afsluttet 

efter planen i slutningen af 2020.  Den m
entaliseringsbaserede 

tilgang er også højaktuel på Thorshøjgård, hvor m
an fortsat er 

i gang m
ed et 3-årigt projekt m

ed Socialstyrelsen og VIVE, som
 

også forventes afsluttet i 2020.
 På Børnecenter H

vidborg har 2020 også stået i den faglige 
udviklings ånd. H

er har m
an im

plem
enteret m

etoden ”Sleeping 
dogs”, som

 er en m
etode til at arbejde m

ed svæ
rt traum

atiserede 

14
15

og om
sorgssvigtede børn. H

vidborg har haft besøg af 
den hollandske psykolog, Arianne Struiks, som

 har udvik-
let m

etoden, og efter et spæ
ndende uddannelsesforløb, 

er m
an nu godt i gang m

ed at im
plem

entere m
etoden i 

arbejdet m
ed børn og fam

ilier.
 På Skole- og Behandlingshjem

m
et O

røstrand er m
an 

også igen i fuld gang m
ed m

etodeprojektet, hvor alle 
m

edarbejdere skal m
odtage undervisning og supervision 

i overensstem
m

else m
ed m

etoden Low
 Arousal.  

 På Villa M
agnolia er m

edarbejderne ligeledes i fuld 
gang m

ed at specialisere sig. I år har to m
edarbejdere 

gennem
ført en uddannelse, der specialiserer inden for 

autism
eom

rådet, og yderligere to m
edarbejdere er startet 

på uddannelsen. I det kom
m

ende år vil m
an på Villa 

M
agnolia bringe viden fra uddannelsen i spil og tæ

nke 
m

ere specialiserede m
etoder ind i hverdagen. Som

 
eksem

pel arbejdes der sæ
rligt m

ed fokus på m
etoderne 

Scan H
ow

, KRAPP og TEAC
C

H
.

 På G
ribskov Efterskole er de 117 nye elever blevet præ

-
senteret for et nyt tiltag, der hedder M

e & W
e, som

 er 
en m

etode, der skal bidrage til at øge elevernes sociale 
trivsel. Der skal blandt andet arbejdes m

ed em
ner som

 
m

obilbrug, søvn, kom
fortzone og social m

odighed.
På Ungdom

shøjskolen Søndbjerggård har m
edarbejderne 

i løbet af 2020 væ
ret i gang m

ed en spæ
ndende og ud-

fordrende proces. De har nem
lig i 35 år drevet skolen ud 

fra højskoletanken, m
en hvad vil det egentlig sige? Det 

nye er, at alle nu er godt i gang m
ed at beskrive den sæ

r-
lige tilgang, der ligger i højskolepæ

dagogikken sam
tidig 

m
ed, at de er ved at udvikle dokum

entationsvæ
rktøjer, så 

det bliver m
uligt at vise, hvor m

eget eleverne udvikler sig.
Dokum

entation er generelt en disciplin, som
 fylder m

eget 
i det daglige arbejde på institutionerne. På Den G

am
le 

Brugs har m
an blandt andet derfor prioriteret at ansæ

tte 
en faglig koordinator, der skal m

edvirke til at styrke den 
fæ

lles faglighed i forhold til dokum
entation og udvikling 

på institutionen.
 År 2020 blev også året, hvor Landsforeningen LIVSVÆ

RK 
sam

m
en m

ed Bülow
svej for Børn og Fam

ilier, Børnecenter 
H

vidborg, Døgncentret, Fabu- Socialfagligt Konsulenthus 
og Bagsvæ

rd- og G
lostrup O

bservationshjem
 blev god-

kendt som
 VISO

-leverandører under Socialstyrelsen m
ed 

ekspertise inden for ´Børn og unge, der har væ
ret udsat 

for om
sorgssvigt´.

Det er virkelig glæ
deligt, at vi nu er repræ

senteret i VISO
. 

H
er kom

m
er vores specialiserede viden nem

lig til gavn 
netop der, hvor behovet er.

 N
ye ram

m
er – nye veje

For Ungdom
scentret Allégården har 2020 bestem

t også 
væ

ret et begivenhedsrigt år. Institutionen har m
odtaget 

dobbelt så m
ange sager som

 sidste år, der er kom
m

et 
nye kollegaer til, og alle arbejder sam

m
en for at cem

ente-
re en ny form

. H
er er m

an kort sagt godt på vej ind i et 
nyt og spæ

ndende år.
 Villa M

agnolia har siden institutionen blev etableret væ
ret 

i hastig væ
kst. 2020 er ingen undtagelse, og institutionen 

oplever et stort og øget behov for at kunne tilbyde de 
unge en døgnplads. M

an arbejder derfor, i sam
arbejde 

m
ed LIVSVÆ

RK, på at udvide institutionen m
ed et døgntil-

bud i sam
m

e ånd som
 Villa M

agnolia.
 Fabu er i dag et socialfagligt konsulenthus. Konsulenthu-
set arbejder prim

æ
rt på Sjæ

lland og har i dag lokaler 
i både Rødovre, H

illerød, Vordingborg, Ringsted og 
H

olbæ
k. Lokalerne bliver blandt andet brugt til sam

væ
r, 

opgaver vedrørende forbyggende foranstaltninger og 
sam

taler i forbindelse m
ed foræ

ldrekom
petence undersø-

gelser.
 2020 har også væ

ret et år, hvor der er blevet renoveret 
og bygget nyt rundt om

kring på vores institutioner.
På Thorshøjgård blev det første spadestik taget til en 
700m

2 stor døgnafdeling m
ed 9 pladser. Det er de 

unge fra afdelingen, Pedersborg, som
 skal flytte ind i den 

nye afdeling, som
 forventes indflytningsklar i som

m
eren 

2021. G
rundet C

O
VID-19 blev det et alternativt første 

spadestik, hvor de unge i stedet hver lagde en sten i 
fundam

entet. En pige udbrød begejstret: ”Det har jeg 
ikke prøvet før. Det er ligesom

 at væ
re m

ed til at bygge 
huset”.
 På O

røstrand har m
an også væ

ret m
eget optaget af en 

større m
oderniseringsplan, og projektet har taget form

 
og er nu sendt i udbud og forventes igangsat inden årets 
udgang.  M

ed en m
odernisering af O

røstrand kan m
an 

nu tilbyde børnene større væ
relser, flere badevæ

relser og 
ikke m

indst bedre og større fæ
llesarealer. Den anden del 

af projektet er opførsel af en ny og m
oderne skolebyg-

ning, der kom
m

er til at leve op til nutidige standarder. Det 
hele forventes fæ

rdigt i som
m

eren 2022.
 På C

hr. IX’s Børnehjem
 har m

an også fået renoveret den 
tidligere hovedbygning, som

 nu er helt tidssvarende. Sam
-

tidig er der blevet åbnet en aflastningsafdeling og den 
am

bulante undersøgelsesafdeling er blevet 
udvidet.



STRATEG
I

2019–2023 

 

Det første år m
ed foreningens strategi 2019–2023 

er ved vejs ende. Et helt sæ
rligt år m

ed sam
fundsm

æ
s-

sige benspæ
nd, der desvæ

rre har haft betydning for 
flere af de aktiviteter, som

 lå i den strategiske plan-
læ

gning for 2020. N
år dette er sagt, har LIVSVÆ

RKs 
hovedbestyrelse såvel som

 lokale bestyrelser og 
forstandere på forskellig vis lagt m

ange kræ
fter i im

ple-
m

entering af strategien.
 Den strategiske retning ´Fæ

lles om
 frem

tidens sociale 
indsatser´ har tre fokusom

råder: Væ
kst, Psykisk trivsel 

og Sociale entreprenører og arbejdsfæ
llesskaber.

 Vi har i 2020 videreudviklet foreningens advisory 
board til et stæ

rkt netvæ
rk: ´N

etvæ
rk, sam

arbejde og 
faglig udvikling´ bestående af en ræ

kke organisatio-
ner, aktører og forskere fra vores om

råde.
 Der arbejdes fortsat på at udvikle sam

arbejdet m
ed 

sociale entreprenører heriblandt foreningen ´Fri af 
m

isbrug´, som
 på m

ange m
åder begynder at få m

ere 
fodfæ

ste. Det sam
m

e gæ
lder for etablering af sam

ar-
bejde m

ed Liva Rehab inden for om
rådet gråzonepro-

stitution.  G
enerelt oplever vi en stigende interesse fra 

sociale entreprenører, som
 ønsker at indgå i et sam

ar-
bejde, hvilket er m

eget positivt og et tegn på, at vores 
kom

m
unikation om

kring viljen til at støtte entreprenører 
og skabe flere arbejdsfæ

llesskaber når derud, hvor vi 
ønsker.
 Kom

m
unikation er et strategisk tiltag, som

 vi ønsker 
at styrke. Derfor har vi i 2020 allokeret ressourcer til 

m
ålrettet varetagelse af foreningens kom

m
unikation, 

hvilket allerede har båret frugt. G
enerelt har forenin-

gens visuelle udtryk fået et løft, som
 har skabt positiv 

om
tale blandt sam

arbejdspartnere og i offentligheden. 
Vores øgede aktivitet, sæ

rligt på de sociale m
edier 

har endvidere skabt en større opm
æ

rksom
hed om

kring 
LIVSVÆ

RKs form
ål og det kvalificerede og professionel-

le pæ
dagogiske arbejde, der hver dag udføres i vores 

tilbud.
 Vi har gennem

 hele året, og sæ
rligt under sam

fun-
dets nedlukning, væ

ret m
ere aktive på de sociale 

m
edier end nogensinde før. I forhold til strategien har 

skolevæ
gring væ

ret i sæ
rligt fokus i år. M

ange af 
LIVSVÆ

RKs institutioner har budt ind m
ed historier og 

erfaringer fra praksis, hvilket er m
ed til at styrke vores 

trovæ
rdighed.

 H
erudover har det aflyste Folkem

øde i 2020 betydet, 
at vi - både på sociale m

edier og i debatindlæ
g i 

trykte m
edier - har arbejdet m

ed de planlagte strategi-
ske tem

aer: anbragte børns skolegang, skolevæ
gring 

og psykisk trivsel.
 I 2020 har vi endvidere igangsat arbejdet m

ed at 
udvikle en opdateret og tidssvarende kom

m
unikations-

strategi. En strategi, der nødvendigvis m
å understøttes 

af data og resultater, hvorfor vi også i 2020 er gået 
m

ålrettet i gang m
ed at understøtte en dataindsam

-
lingspraksis på institutionerne. Vi ser frem

 til at kunne 
bruge denne viden i vores frem

adrettede 
arbejde i foreningen.
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Den strategiske retning ´Fæ
lles om

 
frem

tidens sociale indsatser´ har 
tre fokusom

råder: Væ
kst, Psykisk 

trivsel og Sociale entreprenører og 
arbejdsfæ

llesskaber.   



 

Børne- og undervisningsm
inister Pernille Rosen-

krantz-Theil rasler m
ed sablen. ”Får elever på interne 

skoler den undervisning, de har krav på?”, spørger 
hun. Politisk fokus på anbragte børns skolegang og 
rettigheder er fundam

entalt vigtigt, m
en m

inisteren 
kunne også spørge: ”Får anbragte børn og unge de 
uddannelsesvilkår, de har brug for?”. Tre skoleledere 
fra Landsforeningen LIVSVÆ

RKs interne skoler fortæ
ller 

her, hvad der er på spil for eleverne, og hvordan de 
interne skoler arbejder.

Skoleleder Jesper H
edem

ann Jensen, H
ostruphøj

H
ostruphøj er et socialpæ

dagogisk opholdssted m
ed 

intern skole i H
obro. Den interne skole dæ

kker 0.-10. 
kl. H

ostruphøj m
odtager børn og unge m

ed em
otio-

nelle, sociale og indlæ
ringsm

æ
ssige vanskeligheder.

”Som
 intern skole kan vi følge børnene 24 tim

er i 
døgnet, og pæ

dagogikken over for det enkelte barn 
er ens i behandlingstilbuddet og i skolen. Det koordi-
nerer vi allerede ved indskrivningen. Børnene har brug 
for en helhedsindsats, og det kræ

ver tæ
t sam

arbejde 
m

ellem
 pæ

dagoger og læ
rere døgnet rundt.

Typisk har vores elever m
eget dårlige erfaringer m

ed 
at gå i skole. N

ogle har ikke væ
ret i skole i hele og 

halve år, når de flytter ind på H
ostruphøj og vil slet 

ikke derhen. Derfor starter vi et andet sted. Det hand-
ler først og frem

m
est om

 at skabe tryghed, få børnene 
i trivsel og tilbyde alternative m

åder at læ
re på.

Jeg synes, vi lykkes godt her på H
ostruphøj. Vi er et 

lille sted, så vi kan sæ
tte de børn og unge sam

m
en, 

der socialt passer godt til hinanden. Alder og årgang 
er ikke så vigtigt. H

vis en udskolingselev kognitivt 
er et andet sted, kan han eller hun sagtens gå i en 
m

ellem
trinsklasse. Det er en m

ulighed, vi har, og som
 

vi bruger. Børn, som
 anbringes, har m

åske væ
ret i 

plejefam
ilier, siden de var helt sm

å. De er så traum
a-

tiserede og så langt tilbage skolem
æ

ssigt, at vi m
å 

starte et helt andet sted end dér, hvor de på papiret 
burde væ

re.
Vores succeskriterie er først og frem

m
est, at børnene 

har det godt. De er sim
pelthen så belastede og har 

væ
ret igennem

 så m
eget, at m

ange af dem
 slet ikke 

er i stand til at gennem
føre 9. klasse. I stedet sæ

tter vi 
fokus på dét, eleverne kan og gerne vil m

ed deres liv, 
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A
rtiklen er baseret på interview

 m
ed Jesper H

edem
ann Jensen, skoleleder H

ostruphøj, Sissel 
Steen-N

ielsen, skoleleder O
røstrand og A

nnette A
askilde, skoleleder Den G

am
le Brugs.



 

og så arbejder vi hen im
od det.

Det betyder noget for de unges selvvæ
rd at gå i skole 

og væ
re en del af et fæ

llesskab. De får et socialt liv 
m

ed kontakter i skole og fritid, og de læ
rer at begå 

sig i sam
fundet – for eksem

pel ved selv at kunne læ
se 

vejskilte og købe ind. M
eget af det, andre tager for 

givet, er ikke nogen selvfølge for de her børn og 
unge. Langt fra.”

Skoleleder Sissel Steen-N
ielsen, O

røstrand
O

røstrand er et skole- og behandlingshjem
 på O

rø 
ved H

olbæ
k. H

er er plads til 24 børn og unge m
ed 

psykiske, sociale og følelsesm
æ

ssige problem
er. Den 

interne skole dæ
kker 0.-10. kl.

”N
år børnene kom

m
er til os, har de så m

eget fravæ
r, 

og undervisning er nok det sidste, de tæ
nker på. 

De har det frygteligt m
ed at gå i skole og m

ed livet 
generelt, og m

ange af dem
 skal sam

tidig forholde 
sig til psykologsam

taler og behandlingsforløb. Det 
foregår i dagtim

erne - så som
 system

, er vi m
ed til at 

generere en m
asse skolefravæ

r. Børnene ville helt klart 
have gavn af fæ

rre tim
er, og jeg er stor fortaler for en 

specialskolelov, der gør det m
uligt at tage den slags 

hensyn.
Som

 intern skole har vi en stor opgave i at sørge for, 
at de børn, der kan gå i alm

en skole, også går dér. 
H

os os er en tredjedel af børnene inkluderet i de 
lokale folkeskoler, som

 vi har et tæ
t sam

arbejde m
ed. 

Vi fungerer som
 et sikkerhedsnet, og det er godt for 

både børn og voksne, at der er et overlap m
ellem

 os 
og folkeskolen.

For de børn, vi beholder her i den interne skole, 
fungerer den alm

ene skole ikke. Deres forudsæ
tninger 

er m
eget forskellige - vi har nogle børn m

ed m
eget 

lav IQ
, nogle m

ed m
ange diagnoser og nogle m

ed 
traum

atisk barndom
. De kræ

ver stabilitet, og m
ange 

vil have brug for hjæ
lp hele vejen op i voksenlivet. 

H
vis vi kan udfolde deres viden og verden, står de 

bedre på egne ben. O
g hvis vi så også kan give dem

 
hovedfagene dansk, m

atem
atik og engelsk, er det jo 

fantastisk.
   M

an kan sagtens have am
bitioner på de 

her børns vegne. U
ddannelse er den stør-

ste beskyttelsesfaktor her i livet. U
den den 

kan du ingenting. M
en så er vi også nødt 

til at have et uddannelsessystem
 og et 

arbejdsm
arked, der ikke er så enstrenget, 

og som
 giver plads til dem

.

N
ogle af vores elever lever op til kravene på ung-

dom
suddannelserne, andre gør ikke, m

en vi slukker 
aldrig drøm

m
e. Vi spørger de unge, hvad de selv 

tæ
nker om

 deres uddannelse, og hvis de ikke ser 9. 
klasses afgangsprøve som

 realistisk, går det helt store 
apparat i gang m

ed henblik på en fritagelse. Det er 
ikke bare noget, vi lige gør.”

Skoleleder A
nnette A

askilde, Den G
am

le Brugs
Den G

am
le Brugs er et socialpæ

dagogisk opholds-

sted og skoletilbud tæ
t på Frederikssund. Skoletilbud-

det har plads til 10 udskolingselever (7.-10. kl), og 
eleverne kom

m
er både fra opholdsstedet og udefra. 

De unge kan have vanskeligheder som
 følge af 

ADH
D, Asperger, om

sorgsvigt, angsttilstande, traum
er 

og en problem
atisk fam

iliebaggrund.

En elev kom
m

er tidligst til Den G
am

le Brugs, når alt 
andet er forsøgt. Det er så vores opgave at gøre dem

 
parate til en kom

m
ende ungdom

suddannelse. Forud-
sigelighed, optim

ism
e, tryghed og ro er nøgleord i 

vores arbejde m
ed de unge. Den G

am
le Brugs succes 

bygger på høj specialfaglighed og god norm
ering. 

H
vor der i folkeskolen m

åske er 1 læ
rer til 25 elever, 

er vi typisk 1 til 4. Dette giver en anden tilgang til 
undervisningen og m

uligheder for, hvad vi kan tilret-
telæ

gge i relation til den enkelte elevs faglighed og 
dagsform

.
Den G

am
le Brugs får typisk elever i sidste øjeblik, 

hvor de er langt bagud og m
angler undervisning i 

flere fag. Trods tidspres arbejder vi m
ed elevernes 

tillid til igen at skulle turde tro på egne evner. Vi tilret-
telæ

gger deres elevplan, så de tydeligt kan se deres 
vej til igen at væ

re en del af et uddannelsessystem
. 

Vores elever har m
ange ting, der stresser og fylder 

både deres dag og nat. Typisk har flere af vores 
elever tidligere haft m

assivt skolefravæ
r på grund af 

forskellige pressede livssituationer. Derfor er det ekstra 
vigtigt, at de m

odtages m
ed anerkendelse, når de 

bryder deres gam
le m

ønstre og sam
arbejder m

ed os 
på en ny læ

ringsvej.

Den G
am

le Brugs stræ
ber altid efter, at eleverne 

bliver klar til ungdom
suddannelse. H

os os kom
m

er 
m

indst 70 %
 ud m

ed Folkeskolens afgangsprøve. Det 
er næ

rm
est den om

vendte verden i forhold til de tal, 
m

an ofte hører i debatten om
 interne skoler. M

en dét, 
at eleven kom

m
er i trivsel og igen får glæ

den ved at 
læ

re, er en stor succes”.

Skoleledernes beretninger vidner om
, at det her er 

et om
råde, der kræ

ver en sæ
rlig indsats og en øget 

politisk opm
æ

rksom
hed for at kunne lykkedes. Det 

kræ
ver specialiserede og fagligt stæ

rke ressourcer, 
der er til stede i præ

cis det om
fang, som

 den enkelte 
elev har brug for.
Det væ

kker derfor stor bekym
ring, når Børne- og 

undervisningsm
inister Pernille Rosenkrantz-Theil stiller 

spørgsm
ålstegn ved, hvorvidt interne skoler er i stand 

til at give eleverne den undervisning, som
 de har krav 

på, og derm
ed har sin berettigelse overhovedet?

På LIVSVÆ
RKs interne skoler er opgaven netop at 

m
øde eleverne, der hvor de er i livet, og tilrettelæ

gge 
undervisningen, således, at de m

ed alt hvad de m
åtte 

have m
ed i bagagen, kom

m
er i skole og gennem

fører 
deres uddannelse og ikke m

indst tilegner sig lyst og 
kom

petencer til læ
ring frem

over.
I næ

ste artikel kan i læ
se, hvordan Børnecenter H

vid-
borg i sam

arbejde m
ed Socialstyrelsen er i gang m

ed 
afprøve en ny indsatsm

odel, der skal støtte anbragte 
børns læ

ring.

20
21 ”På H

vidborgs interne skole tilbyder vi 
netop følelsen af norm

alitet. ”Jeg er et 
barn, der står op hver m

orgen og går i 
skole ligesom

 alle andre”. Det er afgø-
rende, at de voksne har positive forvent-
ninger til barnet og dets skoleudfordrin-
ger. O

fte har de anbragte børn oplevet 
nederlag, eksklusion og ydm

ygelser i 
andre læ

ringsm
iljøer og sociale sam

m
en-

hæ
nge. Derfor m

å vi først og frem
m

est 
gøre os til m

edspillere
for at skabe forandringer om

kring 
indlæ

rte adfæ
rdsm

ønstre og negative 
forventninger, som

 barnet bæ
rer på.” 

M
ikala Frølich, forstander Børnecenter H

vidborg



 

Et tvæ
rfagligt projekt under Socialstyrelsen skal gøre 

det nem
m

ere for anbringelsessteder, plejefam
ilier 

og skoler at støtte anbragte børns læ
ring. Det sker 

m
ed en indsatsm

odel, der giver struktur på tvæ
rs af 

skole- og socialom
rådet. Landsforeningen LIVSVÆ

RKs 
Børnecenter H

vidborg er m
ed til at afprøve og udvikle 

m
odellen.

”Der er m
ange, der vil anbragte børn det godt, m

en 
indsatsen er ikke altid koordineret, så dette projekt er 
et forsøg på at have fæ

lles fokus og at følge op på, 
om

 det går i den rigtige retning for det enkelte barn”, 
lyder det fra Iben Attrup N

ielsen.

Projektet skal bygge bro m
ellem

 skoleom
rådet og det 

sociale om
råde, og i praksis går det ud på at udvikle 

en m
odel for den organisering, der skal væ

re på 
plads, hvis skole, kom

m
une og anbringelsessted eller 

plejefam
ilie i fæ

llesskab vil løfte anbragte børns og 
unges trivsel, sociale relationer og faglige niveau.

Vi læ
gger barnets plan

Sæ
rligt to funktioner er helt centrale i m

odellen. Den 
ene er uddannelsen af læ

ringsvejledere på skolerne, 

som
 kender ram

m
er og lovgivning i forhold til det en-

kelte barn, og som
 kan støtte og sparre m

ed læ
rerne.

Den anden funktion er en læ
ringskoordinator forankret 

i kom
m

unen, typisk i PPR. Koordinatoren skal sikre 
en udredning af barnet fagligt, trivselsm

æ
ssigt og kog-

nitivt på tvæ
rs af skole og hjem

 eller anbringelsessted. 
Koordinatoren sikrer også, at barnet bliver inddraget 
i læ

ringsm
ål og planer, og at der følges op m

ed 
hyppige hjem

m
ebesøg og sam

taler m
ed barnet og de 

voksne om
kring det.

”Vi læ
gger ikke en undervisningsplan, m

en derim
od 

barnets plan. Det er det nye i dette projekt. Ved hjæ
lp 

af læ
ringsvejleder og -koordinator arbejdes der foku-

seret m
ed m

ålene både i skolen, og hvor barnet bor,” 
siger Iben Attrup N

ielsen og fortsæ
tter:

”Setup’et kan væ
re lidt forskelligt fra kom

m
une til 

kom
m

une, m
en det væ

sentlige er overblikket over, 
hvad der sker m

ed barnet, og at alle om
kring barnet 

taler sam
m

e sprog og forstår, hvordan læ
ringen kan 

om
sæ

ttes på forskellige m
åder.”
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”Vi ved, hvor vigtigt det er at have faglige am
bitioner på 

børnenes vegne. Forskningen har vist os igen og igen, at 
vi skal blive ved m

ed at tro på, at børnene kan læ
re noget, 

fordi det kan skabe et frirum
 og nogle succeser, de kan 

tage m
ed sig over på den trivselsm

æ
ssige bane.”

   

A
rtiklen er baseret på interview

 m
ed Iben A

ttrup N
ielsen, chefkonsulent i Socialstyrelsen og leder 

af projektet ´Styrket læ
ringsm

iljø for anbragte børn og unge´ sam
t Jonas O

vergaard, skoleleder 
Børnecenter H

vidborg.
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Læ
ring kan skabe frirum

 og succeser
Projektet sæ

tter hele tiden nye m
ål for barnet, m

en 
det beror på en individuel vurdering, hvor den enkelte 
trives, læ

rer og udvikler sig bedst:

”Vi ved, hvor vigtigt det er at have faglige am
bitioner 

på børnenes vegne. Forskningen har vist os igen og 
igen, at vi skal blive ved m

ed at tro på, at børnene 
kan læ

re noget, fordi det kan skabe et frirum
 og 

nogle succeser, de kan tage m
ed sig over på den 

trivselsm
æ

ssige bane. Det understreger vigtigheden 
af at skabe sam

m
enhæ

ngende læ
ringsm

iljøer, der 
om

fatter både skole og anbringelsessted,” siger Iben 
Attrup N

ielsen og tilføjer:

”Jeg håber, at vi kan m
odne og udvikle en m

odel, 
som

 andre kom
m

uner kan tage til sig, så anbragte 
børn i hele landet kan drage fordel af det.”

Fokus på forskellige læ
ringssyn

H
vidovre er en af de tre kom

m
uner, der deltager i 

arbejdet m
ed at afprøve og udvikle Socialstyrelsens 

indsatsm
odel. Alle skoler i kom

m
unen deltager, 

deriblandt andre den interne skole på LIVSVÆ
RKs 

Børnecenter H
vidborg. H

er skal projektet eksem
pelvis 

opkvalificere lektielæ
sningen, forklarer skoleleder 

Jonas O
vergaard:

”Det specielle for os er at skole og hjem
 er sam

m
e 

sted, så vi skal klæ
de pæ

dagogerne på til at hjæ
lpe 

det enkelte barn. H
vordan kan vi tilrettelæ

gge 
læ

ringsm
iljøet udenfor skolen? Det handler også 

om
 at æ

ndre fokus. M
an kan tage i zoo for at se 

dyrene, m
en m

an kan også tage i zoo for at læ
se alle 

skiltene. Det er det sam
m

e, vi gør, m
en m

ed forskelligt 
læ

ringssyn.”

H
yppig opfølgning har en effekt

Projektet er endnu i den indledende fase, m
en 

Jonas O
vergaard oplever, at det giver god m

ening i 
praksis, og den hyppige opfølgning og sparring m

ed 
læ

ringskoordinatoren fra kom
m

unens PPR er helt klart 
positivt, siger han.

”Tidligere har det væ
ret sådan, at PPR kun har væ

ret 
inde over børnene én gang årligt. N

u er det hver 6. 
uge, og det har helt klart en effekt. Jo flere ressourcer 
og jo oftere opfølgning, desto bedre går det børnene. 
Der er m

eget m
ere tvæ

rprofessionelt arbejde, og det 
virker rigtig godt.”

Tests uden børneperspektiv
Til gengæ

ld er Jonas O
vergaard ikke enig i den 

intensive testning af børnene i starten. H
er savner han 

børneperspektivet og en grundlæ
ggende forståelse for 

anbragte børns sæ
rlige forudsæ

tninger:

”De skal testes i dansk, m
atem

atik og kognitivt, m
en 

når m
an er i en følelsesm

æ
ssig krise, er det en kæ

m
-

pe ting at skulle testes. Børnene har så lavt selvvæ
rd, 

og de gør sig ikke begreb om
, hvad der kan gavne 

dem
 senere. Det er alt for abstrakt. Tæ

nk på, at nogle 
af børnene lige er blevet fjernet fra deres m

or og far, 
og så skal de testes. De kan slet ikke sidde stille på 
stolen til det.”

På H
vidborg forsøger m

an derfor at bryde testene op 
i bidder, så eleverne eksem

pelvis har sm
å tests fordelt 

over en hel m
åned. O

g i stedet for at bruge ordet 
’test’, kaldes det ’snak’ og ’opgaver’.

Ø
get sam

arbejde kan løfte læ
ring

M
en overordnet m

ener Jonas O
vergaard, at det 

øgede skole-hjem
-sam

arbejde kan øge trivsel og 
derm

ed læ
ring for anbragte børn og unge. H

an 
forventer gode resultater m

ed den hyppige opfølgning 
og det tæ

tte fokus på børnenes læ
ring både i skolen 

og hjem
m

e, og han er glad for den system
atiserede 

indsats, hvor m
an hjæ

lpes ad på tvæ
rs af fag og 

kom
petencer.

O
g så ser han i øvrigt en m

ulig sideeffekt ved projek-
tet: At folkeskolerne bliver m

ere parate til at tage im
od 

anbragte børn og unge: ”Vi ønsker, at vores elever 
skal ud af specialskolen så snart, de er klar, og det 
bliver m

åske m
ere realistisk, hvis folkeskolen 

bliver m
ere klar til at tage im

od dem
.”

”M
an kan tage i zoo for at se dyrene, m

en m
an kan 

også tage i zoo for at læ
se alle skiltene. Det er det 

sam
m

e, vi gør, m
en m

ed forskelligt læ
ringssyn.”

O
m

 projektet

Som
 et led i projektet ´Styrket læ

ringsm
iljø for anbragte børn 

og unge´ har Socialstyrelsen i sam
arbejde m

ed blandt andre 
STU

K udviklet en ny tvæ
rprofessionel indsatsm

odel, der skal 
gøre det nem

m
ere for anbringelsessteder og skoler at støtte 

børnenes læ
ring. M

odellen bygger på viden og ´best practice 
fra hele N

orden. Projektet løber frem
 til 2022.
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A
rtikel baseret på interview

 m
ed Villiam

 A
ndersen, som

 deltager i læ
ringsprogram

m
et Læ

r for Livet og 
Illa W

estrup Stephensen, direktør for Læ
r for Livet.

 

Anbragte børn og unges skolegang fylder m
eget i 

den offentlige debat. Statistikker viser, at kun 52 %
 af 

anbragte unge har afsluttet 9. klasse, hvilket gæ
lder 

for 94 %
 af unge, som

 ikke har væ
ret anbragt (VIVE: 

2016).
 Villiam

, som
 bor på LIVSVÆ

RKs institution Børnecenter 
H

vidborg, vil ikke væ
re en del af den statistik. H

an 
har nem

lig en plan om
 at gennem

føre 9. klasse og 
m

åske kom
m

e i gym
nasiet eller tage en 10. klasse. 

”Jeg vil kæ
m

pe for m
in eksam

en, og det vil jeg”.
 M

en sådan har han ikke altid haft det, og han 
m

æ
rker også, at det til tider, kræ

ver virkelig m
eget af 

ham
. M

en han tror på, at det kan lade sig gøre, og 
det giver han Læ

r for Livet en del af æ
ren for.

Læ
r for Livet er et læ

ringsprogram
 for anbragte børn 

og børn i andre sårbare positioner. Program
m

et varer 
i 6 år og skal - i sam

arbejde m
ed kom

m
uner og 

frivillige m
entorer - styrke læ

ring og livsduelighed hos 
udsatte børn.
 M

en, hvad er det lige præ
cis Læ

r for Livet gør?
”De giver dig selvtillid! De hjæ

lper m
ange børn, og 

så får m
an en m

entor, som
 m

an laver alt m
uligt m

ed. 
De hjæ

lper m
ed lektier, de hygger sig m

ed dig, de er 
aktive m

ed dig, og de hjæ
lper dig også m

ed at blive 
en del af fæ

llesskabet”, lyder det fra Villiam
.

27

D
E V

IL D
IG

 

G
ERN

E 
DE G

IR´ DIG
 

O
M

SO
RG

”Jeg vil kæ
m

pe for m
in eksam

en, 
og det vil jeg”.
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 Direktør, Illa W
estrup Stephensen fortæ

ller, at noget af 
det, som

 børnene selv frem
hæ

ver ved Læ
r for Livet, er, 

at de oplever frivillige voksne, der vil dem
 og tror på 

dem
, og at de indgår i et læ

ringsfæ
llesskab, hvor de 

m
øder unge, som

 deler nogle af de sam
m

e historier, 
der gør, at deres egne parader sæ

nkes.
I Læ

r for Livet hjæ
lper m

an børnene m
ed at finde frem

 
til deres egen læ

ringsidentitet, så de for eksem
pel be-

gynder at reflektere over: H
vad er det, der er relevant 

for m
ig? H

vad kan jeg bruge læ
ring og skolen til? N

år 
børnene forstår, at læ

ring kan hjæ
lpe dem

 til at kunne 
føre deres drøm

m
e ud i livet, at skolen ikke bare er 

noget, der skal overstås, m
en noget, der kræ

ver, at de 
skal tage ejerskab, så æ

ndres billedet – og det er den 
kode, som

 Illa W
estrup Stephensen m

ener, at Læ
r for 

Livet læ
rer børnene at knæ

kke.
 En anden faktor, der har betydning for Læ

r for Livets 
succes, er, at der i projektet er høje forventninger til 
børnene og de unge. For som

 Illa fortæ
ller, så peger al 

forskning og også børnene selv på, at høje forventnin-
ger har en stor betydning. Børnene siger: ”De skal tro 
på os. Det skal væ

re en selvfølge, at vi også kan tage 
en uddannelse”.
 Ifølge Villiam

 lykkedes Læ
r for Livet, fordi der er m

ange 
flere voksne til rådighed, og de ”…

vil gerne hjæ
lpe 

dig, så du får et boost i din egen skole. De vil dig 
gerne, de gir´ dig om

sorg.”
 Det er en præ

m
is, at Læ

r for Livet har bedre norm
ering 

end skolerne, m
en det de kan læ

re af Læ
r for Livet er 

ifølge direktøren, ”at det er vigtigt m
ed sæ

rligt fokus på 
udsatte børn, som

 ofte kræ
ver en ekstra og sæ

rlig støtte 
både i forhold til det faglige og det sociale – og at det 
har stor betydning for børnenes præ

station, at læ
reren 

har store forventninger til dem
”.

N
år jeg spørger Villiam

, om
 om

sorg er vigtigt for at 
læ

re noget, svarer han både ja og nej. For udover 
om

sorg m
ener han, at det, der også har virket for ham

, 
er den m

åde, som
 undervisningen er tilrettelagt på. 

Børnene er i alle 6 år tilknyttet deres egne skoler, m
en i 

ferier er de på Learning C
am

ps i kortere eller læ
ngere 

perioder, hvor de m
ødes m

ed ligesindede unge. På Le-
arning C

am
ps undervises de i cirka 6 tim

er dagligt og 
højst 30 m

inutter ad gangen – og det gør en kæ
m

pe 
forskel for Villiam

. Dengang Villiam
 gik i folkeskole, blev 

eleverne undervist 90 m
inutter ad gangen. ”M

it hoved 
kunne slet ikke”, siger Villiam

, der dog gerne vil gå i 
folkeskole igen, for han har m

ange venner, som
 går i 

folkeskolen.
”Jeg kunne godt kom

m
e ud i en folkeskole igen, hvis jeg 

gør alt, hvad jeg kan. M
en det er svæ

rt, når jeg har en 
m

åned, hvor jeg har haft det svæ
rt, så skal jeg indhente 

den m
åned og er faktisk nogle trin bagud. Det er m

eget 
stressende – jeg kan ikke sige en bestem

t tid, før jeg 
når dertil, hvor jeg kan kom

m
e tilbage i folkeskolen”.

 H
ertil tilføjer Illa det vigtigste, som

 børnene selv for-
tæ

ller, nem
lig at de oplever, at børnene får en m

eget 
stor tro på deres egne evner. Børnene kan i høj grad 
m

æ
rke, at de bliver anerkendt.

En sidste ting, som
 er utrolig vigtig for at opnå en styrket 

tro på sig selv og derm
ed finde frem

 til sin læ
ringsiden-

titet, er en god og tæ
t relation til sin læ

rer. Sådan en 
relation kom

m
er ikke altid naturligt, sæ

rlig ikke hvis m
an 

har dårlige erfaringer m
ed at gå i skole.

Læ
r for Livet opfordrer derfor politikerne til at afsæ

tte 
sæ

rlige ressourcer til en kontaktlæ
rer i skolerne. Kontakt-

læ
rerens funktion og fokus skal både væ

re fagligt og 
socialt. Det er nem

lig uhyre vigtigt, at barnet er en del 
af fæ

llesskabet og eksem
pelvis kom

m
er m

ed til fodbold. 
Børnene skal inddrages i sociale fæ

llesskaber, og de 
skal have en hånd til det, som

 alle andre børn.
 På spørgsm

ålet om
, hvordan frem

tiden ser ud for Læ
r 

for Livet, så er den ifølge direktøren lovende. M
ange 

kom
m

uner ser det som
 et godt tilbud, og der er stor 

tilstrøm
ning.

O
g det er Villiam

 glad for at høre, for er det op til ham
, 

så skal Læ
r for Livet bredes ud: ”…

få dem
 ud i verden, 

i hele Danm
ark – for de kan hjæ

lpe m
ange børn, som

 
har det svæ

rt”. 
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”Jeg kunne godt kom
m

e ud i en folkeskole igen, 
hvis jeg gør alt, hvad jeg kan. M

en det er svæ
rt, 

når jeg har en m
åned, hvor jeg har haft det svæ

rt, 
så skal jeg indhente den m

åned og er faktisk nogle 
trin bagud. Det er m

eget stressende – jeg kan ikke 
sige en bestem

t tid, før jeg når dertil, hvor jeg kan 
kom

m
e tilbage i folkeskolen”.
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hr. IX Børnehjem

Bethesdavej 31
8200 Århus N
w

w
w

.doegncenter.dk

FABU
Jyllingevej 59, 1. sal
2720 Vanløse
w

w
w

.fabu.dk

G
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SH
JEM

Dalvangsvej 108
2600 G

lostrup
w

w
w

.glostrupobservationshjem
.kk.dk

G
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V EFTERSKO
LE 

Stokkebrovej 33
3210 Vejby 
w

w
w

.gribskovefterskole.dk
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J

W
ilh. Jensensvej 28A

9500 H
obro

w
w

w
.hostruphoej.dk
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O
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G
rønagervej 4

Varpelev
4652 H

årlev 
w

w
w

.paideiahuset.dk

O
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G
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G
SH

JEM
Stæ

nget 6 
4305 O

rø
w

w
w

.oroestrand.dk

SPEC
IAL SKILLS

Dronningensvej 4, 2 
2000 Frederiksberg
w

w
w

.specialskills.dk

TH
O

RSH
Ø

JG
ÅRD

Pedersborgvej 20
2635 Ishøj
w

w
w

.thorshøjgård.dk

U
N
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DO
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TERET ALLÈG

ÅRDEN
 

Frederiksberg Alle 48
1820 Frederiksberg C
w

w
w

.allegaarden.dk
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Ø
JSKO

LEN
 

SØ
N

DBJERG
G

ÅRD 
Aggersholm

svej 19
7790 Thyholm
w

w
w

.soendbjerggard.dk

VILLA M
AG

N
O

LIA 
N

ørrem
osevej 5

Brederødvej 3
3300 Frederiksvæ

rk
w

w
w

.villam
agnolia.dk
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REN
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G
EN
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SV
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RK

S IN
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TIO
N

ER

LA
N

D
SFO

REN
IN

G
EN

 LIVSVÆ
RK

Dronningensvej 4, 2.sal
2000 Frederiksberg

Tlf. 38 88 36 36
info@

livsvaerk.org 
w

w
w

.livsvaerk.org

w

Landsforeningen LIV
SV

Æ
RK

 gør hver dag en 
forskel for udsatte børn, unge, voksne og fam

ilier

Vi er en over 120 år gam
m

el selvejende forening og N
G

O
. 

Vores form
ål er at give børn, unge, voksne og fam

ilier m
ed 

behov for støtte m
ulighed for at leve et væ

rdigt liv.

Landsforeningen LIVSVÆ
RK;

• driver selvejende dag-, døgn- og skoletilbud i hele D
anm

ark

• sæ
tter nye projekter i gang og sam

arbejder m
ed 

 
sociale entreprenører og ildsjæ

le

• påvirker politikere og om
verdenen, så børn og unge får   

 
 

m
ulighed for at realisere deres potentiale

• sam
arbejder og understøtter ledelse, drift og udvikling for:

 
D

ag- og døgninstitutioner, foreninger og organisationer
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B Ø R N  M E D  V I L J E


