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Landsforeningen LIVSVÆRK er en forening, der yder
omsorg og støtte til børn, unge og familier, som i en
periode af deres liv er i en sårbar situation.
Professionelle og empatiske voksne på 20 institutioner
over hele Danmark deler hverdag med børn, unge og
deres familier.
Landsforeningen LIVSVÆRKs arbejde består i:
At huse og rådgive børn og unge, som har brug for
et andet sted at bo end hjemme.
At sætte nye projekter i gang, der kan gøre en reel
forskel for udsatte børn og unge.
At påvirke samfund og politikere, så børn og unge i
sårbare situationer får mulighed for at realisere deres
potentiale og leve liv med glæde og indhold.
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»Det har altid været vores mål at gøre
noget særligt for de mennesker, der har
allermest brug for hjælp«

GENERALSEKRETÆRENS BERETNING 2018

F

nyeste forskning på det psykiatriske og socialpædagogiske område, er vi gået ind i at udvikle og
praktisere en meget tidlig forebyggende indsats,
hvor barnet og dets forældre allerede understøttes
i løbet af graviditeten. Forældrene skal sammen
med deres barn være i centrum for at sikre optimal tillid i samarbejdet om at hjælpe familierne
godt i vej.

or LIVSVÆRK har 2018 først og fremmest været et år, hvor sammenlægningen
med Foreningen Barnets Hus har præget hverdagen i foreningen. Vi glæder
os meget over, at vi med udgangspunkt
i et historisk rodfæstet fælles værdigrundlag og
et ønske om at forbedre hverdagen for en række udsatte børn og unge og deres familier, nu
har endnu bedre muligheder for at udvikle både
faglige og fysiske rammer på vores fælles institutioner. De sammenlagte foreninger bliver videreført med undertegnede - Ebbe W. Lorenzen - som
generalsekretær.

I LIVSVÆRK har vi også i 2018 for alvor taget fat
på spørgsmålet om, hvor vores forening skal bevæge sig hen i fremtiden. Dette har udmøntet sig
i en specifik strategi, hvor vi gerne vil bringe vores
faglighed endnu mere i spil i alle grene af foreningen. Desuden inkluderer vores nye strategi et
øget fokus på psykiatrien, fordi det altid har været
vores mål at gøre noget særligt for de mennesker,
der har allermest brug for hjælp. Vi vil derudover
gerne knopskyde og begynde at inddrage nye
målgrupper – blandt andet ved at udvikle samarbejder med både eksisterende og nye samarbejdspartnere. Det betyder blandt andet, at vi lægger
vægt på socialt entreprenørskab og på længerevarende faglige samarbejder med mere langstrakte perspektiver i sigte. Samtidig er det vigtigt for
os at slå et slag for den gode dokumentation og
for en udstrakt vidensdeling og -opsamling.

2018 har desuden været et år, hvor spørgsmålet
om det gode børneliv har stået øverst på dagsordenen. Vi har beskæftiget os indgående med,
hvordan vi ser på børn og unge i forhold til tidligere, og hvordan vi i den forbindelse kan udfordre vores egne opfattelser af faglighed og tilgange til behandling. Når den politiske dagsorden og
pressedækningen af den for eksempel kredser om
spørgsmål som sænkning af den kriminelle lavalder, mener vi, at det er essentielt at agere modvægt til disse opfattelser – at stå fast på, at det
er essentielt, at børn ses som børn og ikke bliver
brikker i politiske magtkampe og pressestrategier.

Vi vil gerne sige tak for et år præget af værdifulde
og udviklende samarbejder, hvor vi sammen har
formået at gøre en indsats for at støtte børn, unge
og familier i udsatte situationer i at leve værdige
og indholdsrige liv.

Det betyder også, at vi, i endnu højere grad end
tidligere, fokuserer på at inddrage familien og
barnet selv i behandlingen, og at vi også har arbejdet med den fysiske udformning af vores institutioner for at imødekomme de behov, fremtiden
bringer. Flere af vores institutioner er nu blevet
ombyggede til også at rumme mere fleksible huse
og lejligheder, der betyder, at børns og unges forældre kan opholde sig på institutionerne sammen
med deres børn i kortere eller længere perioder,
og dermed er vi bedre rustede til at håndtere en
omskiftelig hverdag på institutionerne.

Ebbe W. Lorenzen
Generalsekretær

I forlængelse af dette har vi haft stort fokus på
forebyggende og tidlige indsatser. I tråd med den
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2018 I TAL

Landsforeningen LIVSVÆRK administrerede i
2018 midler for cirka 403 millioner kroner.
Aktiviteterne omfatter døgn- og daginstitutioner
inden for både børne- og ungeområdet samt
voksenområdet. Aktiviteterne rummer cirka
780 børn, unge, voksne, familier samt
plejefamilier og indbefatter lønføring for
cirka 1.100 medarbejdere.
Vi har fortsat i 2018 haft et godt samarbejde
med kommuner og Socialtilsynscentre omkring tilsyn,
rapportering, indberetninger samt fakturering
med mere.
I 2018 har vi i foreningen udviklet vores lønog vagtplansystem yderligere, hvilket har medført,
at de fleste institutioner nu er overgået til nyeste
version af bogføringssystemet.
Flere af LIVSVÆRKs ejendomme har
gennemgået løbende renoveringer,
ombygninger og udvikling af nye tilbygninger til
glæde for alle - et arbejde, der fortsat vil finde sted
fremover i samarbejde med institutionerne.
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HVAD ER ET HJEM?
- PERSPEKTIVER PÅ
HJEMLIGHED
Hvad forstår vi ved et hjem? Hvilke ting, skal der til for, at vi som
mennesker føler, at vi hører til et bestemt sted? Og hvordan kan man
skabe en følelse af hjemlighed på steder, vi som mennesker ikke
umiddelbart forbinder med noget hjemligt?
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D

ikke står navn på alting, at børnene selv har valgt
møblerne på deres værelse, at maden varmes i
husets eget køkken, så der dufter af aftensmad og,
at børnene kommer på både sommer- og vinterferie. Alt sammen for at skabe en dagligdag, der
ligner andre børns så meget som muligt.

e seneste år er der på det socialpædagogiske område dukket et nyt
begreb op på dagsordenen – begrebet hjemlighed. For hvordan skaber
man som institution rammerne for,
at mennesker, der i kortere eller længere perioder
opholder sig der kan føle sig hjemme?

Men, at skulle sondre mellem hjemlighed og
samtidig være en institution, der opfylder både
formelle krav og fungerer som den arbejdsplads,
det også er, har vist sig at være lidt af en udfordring ifølge forstanderen: ”Vi er hele tiden meget
bevidste om, at vi er børnenes hjem, mens de er
her, samtidig med, at vi også er en arbejdsplads
for vores medarbejdere, og den sondring er svær.
Hvordan skaber man et hjem for børnene, når vores medarbejdere skal have arbejdsforhold, der
tilgodeser arbejdsmiljøregler og tilsyn?”

Forstander på LIVSVÆRK-institutionen Hvidborg i
Hvidovre, Mikala Frølich, mener, at begrebet hjemlighed har forandret sig over tid. Hvor der førhen
var fokus på funktionalitet og effektive rammer for
at udføre det pædagogiske arbejde, kigger man
nu i højere grad på, hvordan de børn og unge,
der skal opholde sig på institutionen, kan opnå en
følelse af medbestemmelse og tryghed i en ramme, der er så hjemlig som overhovedet muligt.
På Hvidborg betyder det helt konkret, at man arbejder med alt fra måden at tale om stedet på, til
faktiske omlægninger af hverdagen for børn og
unge på stedet.

I den forbindelse taler Mikala Frølich om, at man
som socialpædagogisk fagperson hele tiden skal
afveje, hvornår man har sine fagbriller på, og
hvornår man bruger dele af sin privatperson for
at skabe en tillidsrelation til barnet eller den unge.
Hun ser Barndomshjemmet som en udvidet professionel plejefamilie, hvor pædagogerne nogle
gange må give noget faglig kontrol fra sig, for at
børnene og de unge skal føle sig hjemme på institutionen: ”Som professionel må man nogle gange
afgive kontrol, hvis det skal ligne en normaltilstand.
Man må respektere barnets stigende behov for
privatliv – og kan ikke altid kun være pædagog.
Jo mere tryg man kan gøre overgangen fra hjem
til institution for et barn, desto bedre. En institution

Mikala Frølich siger: ”Vi har haft meget fokus
på de fysiske forhold. Og så kalder vi for eksempel vores afdelinger for huse og forsøger at tale
om, at man ikke har nattevagt, men, at man er
nattemedarbejder.”
Målet er, at man på institutionen prøver at skabe
et normalliv, selvom hverdagen for børnene og de
unge langtfra er normal. I Barndomshjemmet, hvor
børnene oftest opholder sig det meste af deres
barndom, udmønter det sig eksempelvis i, at der
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Hvidborg er en institution under Landsforeningen LIVSVÆRK,
der henholdsvis rummer et helhedstilbud med intern skole,
familiebehandling og støttet samvær, et børnefamiliehus med
forebyggende familiebehandling samt et barndomshjem for
børn og unge.

Når man som professionel hele tiden befinder sig
i krydsfeltet mellem sin egen faglighed, systemiske og politiske krav og den relation, man gerne
vil opbygge, kan det blive vanskeligt at navigere. Hvordan skaber man en nær relation – og i
den forbindelse en følelse af hjemlighed – uden
at overskride nogle personlige grænser? Dette
spørgsmål taler Michael Christensen meget med
sine studerende om. Hvordan omsætter man eksempelvis systemkrav til faktiske aktiviteter i hverdagen på institutionerne? Michael Christensen
siger: ” Det er netop her, den socialpædagogiske
faglighed kan komme i spil: at man som fagperson
er i stand til at omdanne og fortolke abstrakte krav
til konkrete tiltag ude på institutionerne.”

bliver aldrig for alvor et hjem, men vi bestræber os
på at gøre den ret traumatiske oplevelse, det er,
ikke at skulle bo hjemme længere, til en så hjemlig
oplevelse som muligt,” siger hun.
Michael Christensen, Ph.d. og adjunkt på Socialrådgiveruddannelsen, beskæftiger sig også med
emnet. Når han skal pege på, hvad der skaber
tilhørsforhold og hjemlighed, nævner han tre centrale begreber: inddragelse, ejerskab og medbestemmelse. Han mener, at det kan være meget
svært at skabe hjemlighed i forbindelse med kortere anbringelser, men ved de længerevarende af
slagsen kan det i mange tilfælde lade sig gøre.
Ligesom Mikala Frølich, er Michael Christensen
af den overbevisning, at detaljerne i hverdagen
er med til at styrke fornemmelsen af hjemlighed.
Desuden er det ifølge forskeren vigtigt, at hjemligheden ikke bliver en slags manipulation. Mange
mennesker, der har været i berøring med psykiatrien eller behandlingssystemet tidligere, har negative erfaringer med sig og er enormt gode til at
gennemskue, hvis noget holdes skjult for dem.

Hvis det skal lykkes at inddrage børn og unge i
udsatte situationer i deres egen behandling ved
at give dem medbestemmelse og indflydelse på
deres egen hverdag på institutionerne tyder noget
på, at hjemlighed og fornemmelsen af at høre til
er helt afgørende: ”Begreberne hjemlighed og inddragelse er kommet for at blive. Det har manglet
i den måde, vi har talt om det sociale felt på, og
derfor er det vigtigt at få det humanistiske element
med, når vi taler om disse ting” siger Michael
Christensen.

Derfor mener han, at man som professionelt menneske først og fremmest skal være ærlig: ”Vær
tydelig omkring de regler, der er. Synlighed er
centralt – man skal ikke skjule noget – kun på den
måde kan der opbygges en tillidsrelation, og man
viser kun tillid, hvis man har gode grunde til det.
Hvis først de unge vælger tilliden, er det afgørende
ikke at svigte den.”

”Hjem er, når man selv må bestemme nogle ting,
for eksempel hvilke møbler, man har på sit værelse. Når der ikke er så mange regler, kan man føle
sig hjemme.”
Mathilde, 11 år, barn på Hvidborg
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»En institution bliver aldrig for alvor et
hjem, men vi bestræber os på at gøre den
ret traumatiske oplevelse, det er, ikke at
skulle bo hjemme længere, til en så hjemlig
oplevelse som muligt«
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LANDSFORENINGEN
LIVSVÆRKS
INSTITUTIONER 2018
Foreningens institutioner er i konstant bevægelse. Når man driver en
institution, befinder man sig i en hvirvelvind af politiske dagsordener,
samfundstendenser og videnskabelige strømninger alt imens børnene, de
unge, de voksne og familierne, som har deres dagligdag på institutionerne,
skal føle sig trygge i rolige omgivelser. Det kræver faglig styrke,
professionelt personale og engagement, hvilket vi i særdeleshed oplever
rundt omkring på institutionerne.
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forstyrrelser, har man i 2018 oplevet en tilgang af
børn og også en tilgang af nye kommuner. Villa
Magnolia har udvidet målgruppen og spænder nu
over en aldersgruppe fra 2-22 år, der er fordelt
på to matrikler. Udvidelsen fra 18 år til og med
22 år skal alene ses i forhold til Villa Magnolias
egne indskrevne børn og unge. Tanken er, at det
skal give forældrene et pusterum, mens der tages
stilling til eventuelt døgntilbud, STU og øvrige skift,
der sker for de unge på dette tidspunkt.
Forstander Fie Buchwald fortæller: ”Vi har allerede
fået henvendelse fra en voksensagsbehandler vedrørende en af vores unge. Voksenafdelinger bliver
nye samarbejdspartnere og lovgivning på voksenområdet tilfører ny viden til Villa Magnolia.”

I inviteres her ind i et udpluk
af hverdagen på forskellige
LIVSVÆRK-institutioner:

KvasVital
På Hostruphøj fokuserer de særligt på, hvordan
barnet eller den unge i videst muligt omfang kan
involveres i beslutningsprocesser og forstå meningen med de beslutninger, der træffes. Med dette
sigte arbejder medarbejderne på Hostruphøj med
KvasVital-metoden, hvis fokus er på indre styring.
KvasVital er en metode, der tager udgangspunkt
i ”det hele menneske” og giver mulighed for at
analysere praksissammenhænge og afdække barnets eller den unges tilværelseskompetencer, udfordringer og interesser.

På Hvidborg er Børnefamiliehuset – Kimen fuldt
etableret med tilbud om kompenserende og forebyggende indsatser for 14 børn og familier fra
Hvidovre Kommune.
Generelt for de familier, der er indskrevet, oplever
man, at de har problematikker indenfor misbrug,
psykisk sygdom, vold i familien, alvorlige fysiske og psykiske omsorgssvigt og nedsat kognitivt
funktionsniveau. Det er nyt for Hvidborg at arbejde med familier, hvilket stiller krav til eksisterende
kompetencer omkring målgruppens kompleksitet,
men samtidig tilfører det også en masse brugbar
viden, der styrker det pædagogiske arbejde med
familierne.

”Vi ved, at den store involvering af børn og unge i
deres eget liv og i de ting, der sker omkring dem,
giver langt mere livsduelige børn og unge, hvilket
danner grobund for medskabelse af ”det gode liv”
efter endt ophold på Hostruphøj”, siger forstanderen Kitt Palbjørn-Pedersen.

Mentaliserings-guiden
På Thorshøjgård arbejder medarbejderne med
Mentaliserings-guiden. Thorshøjgård blev udtrukket til at indgå i et samarbejde med Socialstyrelsen og Center for Mentalisering. Det er et 3-årigt
projekt, hvor Thorshøjgård skal afprøve brugen af
Mentaliserings-guiden. I skrivende stund er Thorshøjgård i sidste fase af første år, og både forstander og medarbejdere er indtil videre positivt indstillede overfor metoden.

Stort set alle børn, der har været/er indskrevet i
Kimen er forblevet i samme skoletilbud. Der stræbes altid efter et tæt og godt samarbejde med
skolerne, både om det faglige og det sociale.
Mange familier har, når de indskrives, store
udfordringer i forhold til samarbejdet med skolen
om deres barn, hvilket prioriteres højt i arbejdet
med familierne på Kimen.
Forstander Mikala Frølich fortæller: ”Forældrene
opleves i mange sammenhænge at tage mere ansvar igennem vores støttende og kompenserende
tilbud.”

Vi vokser, bliver stærkere og hele
tiden klogere!
Samlet set har der i 2018 været stabil tilgang af
børn og unge på foreningens døgninstitutioner.
Flere steder oplever man, at målgrupperne ændrer
karakteristika og, at der er behov for at tænke i
nye baner både i forhold til nytilkomne, men også
i forhold til de børn og unge, som allerede bor på
institutionerne.
På Villa Magnolia, der er et aflastningstilbud til
børn og nu også unge med autismespektrums-

I Den Gamle Brugs åbnede man den 1.
september 2018 en ny afdeling, Slusen. Slusen består af to selvstændige lejligheder, der tilbydes til
unge mellem 18 og 25 år, som er indskrevet i Den
Gamle Brugs. Her arbejdes der med at opnå en
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større grad af selvstændighed hos de unge med
det mål, at de bliver rustet til at flytte videre i egen
bolig.
Etableringen af det nye tilbud udspringer af et
stigende behov for at kunne støtte de unge i den
udstrækning, de har behov for, inden de skal stå
på egne ben.
I samme ombæring er Den Gamle Brugs også
blevet godkendt til at kunne bruge to af de eksisterende døgnpladser til §107-pladser, midlertidigt
botilbud.
Leder Morten Jacobsen siger, at; ”det er en stor
forbedring af det samlede tilbud og giver gode
muligheder for at følge den pædagogiske indsats
til dørs.”

Reformer og børnetal
Vi kommer ikke udenom at være direkte afhængige af samfundet omkring os på godt og ondt. Der
tages hele tiden politiske beslutninger, der kommer hele tiden nye tendenser, og alle forsøger at
få familielivet til at gå op i en højere enhed. Det
påvirker selvfølgelig den måde, vi driver institutioner på. 2018 er ingen undtagelse – i år er Dagtilbudsreformen blevet en realitet, hvilket kan mærkes særligt i forhold til organisering af arbejdet på
daginstitutionerne.
På Lykkesholm, LIVSVÆRKs børnehave i Gentofte,
nikker forstanderen genkendende til, at Dagtilbudsreformen har afstedkommet en masse tiltag,
man skal forholde sig til. Det være sig lige fra
efteruddannelse til nye rapporterings- og evalueringssystemer af børnehavens indsats, hvilket selvfølgelig er en udfordring for en institution, der skal
omstille en allerede etableret hverdag. Derudover
er Gentofte Kommune ramt af faldende børnetal,
hvilket kan mærkes på Lykkesholm.
Forstander Janne Krohn udtaler: ”Konsekvensen
af det faldende børnetal har også betydet, at vi har
måtte tænke nye tanker i forhold til vores organisering. Vi har været gennem en lang proces, hvor
forældrene og børnene har været inddraget, og vi
er landet på en ny organisering, som både har betydet omrokering af vores fysiske rum, nye inddelinger af børnegrupperne samt nye samarbejdskonstellationer for personalet.”
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til, og hvad, de har interesse for.
Forstander Anette Rubin arbejder på at få Special
Skills ud over kanten og ud i det ganske land: ”Det
ville være rigtig dejligt om mange flere elever inden
for specialområdet kunne få mulighed for at være
aktivt deltagende i deres valg af videre uddannelse!”, siger Anette Rubin.

Nye initiativer
På Thorshøjgård har man indgået et spændende samarbejde med Ishøj Kommune, der skal
udmunde i et bo- og uddannelsestilbud i form af
et opgangsfællesskab. Tilbuddet skal yde socialpædagogisk støtte til unge mellem 16 og 23 år,
så de på en god og tryg måde bliver i stand til at
flytte i egen bolig. Det er et yderst relevant tilbud,
der favner en målgruppe, som ikke på nuværende tidspunkt får den optimale støtte i forhold til at
starte et liv i egen bolig. Vi ser frem til at følge opgangsfællesskabet i det nye år.

Den 1. april 2018 var dagen, hvor Glostrup Observationshjem efter mange års overenskomst
med Københavns Kommune blev selvstændig og
kom under kategorien opholdssted. Efter en langvarig proces med den længe ventede opsigelse fra
Københavns Kommune og deraf følgende fyringer
og nednormeringer Glostrup Observationshjem
nu på plads med ny personalenormering, 8 børnepladser og 5 familiepladser.
Stedfortræder Inger Feldbæk fortæller:
”Det har været en proces præget af usikkerhed,
men også en stædighed og vilje til at det ”Nye
Glostrup” skulle lykkedes. Og det er lykkedes!
Samarbejdet og hjælpsomheden på kryds og tværs
i huset har udviklet sig positivt”.
Glostrup Observationshjem får løbende nye opgaver og samarbejder nu med mange forskellige
kommuner på en stor del af Sjælland.

Vi hylder alt det, vi kan!
På Thorshøjsgård har man igen i år afholdt Special Skills, der, ligesom sidste år, var en virkelig
god dag med mange besøgende og et elevantal
på cirka 300 fra specialområdet.
Special Skills er et nonprofit-arrangement, der afdækker og stimulerer faglige kompetencer, interesser og talenter blandt unge med særlige behov.
Målet med Special Skills er, at eleverne gennem
de mange faglige konkurrencer skal samarbejde
om at løse en række faglige udfordringer og opgaver for derved at finde ud af, hvad de er gode
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FØRSTE ÅR
MED BARNETS HUS

»Det har været et
spændende første år,
hvor vi, udover at finde
fælles fodslag, har haft
travlt med udvikling på
mange områder«

Landsforeningen LIVSVÆRK gik ind i 2018 som
sammenlagt forening med Foreningen Barnets Hus.
De sammenlagte foreninger blev videreført under
Landsforeningen LIVSVÆRK med Ebbe W. Lorenzen
som generalsekretær.
I forbindelse med sammenlægningen er to repræsentanter fra Barnets Hus’ hovedbestyrelse i en
overgangfase på 4 år tiltrådt hovedbestyrelsen for
Landsforeningen LIVSVÆRK. Endvidere krævede
sammenlægningen med Barnets Hus en vedtægtsændring for foreningen.
Vi er nu ved at runde år 2018 af og kan se tilbage
på det første år med Barnets Hus som en del af
Landsforeningen LIVSVÆRK. Det har været et spændende år, hvor vi, udover at finde fælles fodslag,
har haft travlt med udvikling på mange områder.
På Glostrup Observations- og Behandlingshjem
opsagde Københavns Kommune driftsaftalen sidste
år, og tiden herefter er gået med at omlægge institutionen til en privat døgninstitution med henblik på
at videreføre arbejdet med børn og familier.
På Bagsværd Observations- og Behandlingshjem
har man i længere tid arbejdet på et større projekt,
herunder at rejse midler med henblik på at udvikle
både institutionens faglighed og fysiske rammer.
Målet med projektet er at skabe en større synergi
mellem de fysiske rammer og det socialpædagogiske arbejde. Vi ser frem til den videre proces i 2019.
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”VI SKAL OPLIVE
OG OPLYSE”
- NÅR SOCIALPOLITIK
OG PÆDAGOGISK
PRAKSIS SKAL FORENES
At oplive og oplyse. Ordene er Grundtvigs, men er også blevet en
del af det nye grundlag for arbejdet på LIVSVÆRKs ungdomshøjskole
Søndbjerggård, hvor John Christoffersen er bestyrelsesformand. Foruden
at være medlem af bestyrelsen er han også viceborgmester i Struer
Kommune, og han har derfor stor indsigt i, hvilke vinde, der blæser på det
socialpolitiske område.

18

J

verden og fra sit arbejde i bestyrelsen: ”Der er en
værdi i at være på den politiske post, jeg er – jeg
sidder aldrig mellem to stole. Tværtimod oplyser
det ene det andet. Jeg har den fordel, at jeg har
en kontakt til det politiske liv i forhold til at påvirke
området. Hvis man som politiker kun er på rådhuset, ser og hører man ikke det, jeg hører – og det
er vigtigt at lytte til dem, der arbejder med tingene
til hverdag.”

ohn Christoffersen mener, at der særligt
er en ting, der har fyldt meget i socialpolitisk øjemed i år: diskussionen om
opholdssteder i henholdsvis offentligt
og privat regi har været præget af stor
mediebevågenhed – og har derfor naturligt nok
været noget, man har forholdt sig til i politisk regi.
Han siger: ”Mange har den holdning, at kontrollen
på de private opholdssteder ikke er god nok og i
kølvandet på det, har Socialtilsynet lukket en del
private institutioner. Jeg har den holdning, at Søndbjerggård ikke er en virksomhed, men en forening,
hvis grundlag er baseret på, at man har et ønske
om at hjælpe udsatte børn og unge. Vi er ikke sat i
verden for at tjene penge.”

Så hvor bevæger socialpolitikken sig hen? Hvad
er man optaget af i øjeblikket, og hvad byder
fremtiden på? John Christoffersens bud er: ”Som
viceborgmester er svaret, at økonomien spiller en
væsentlig rolle politisk set. Vi skal næsten altid
spare og optimere, så økonomien kommer vi ikke
udenom. Som bestyrelsesformand ønsker jeg, at
børnene skal inddrages mere i egen behandling. Vi
har nogle opgaver som kommune, som vi ikke altid
løser så godt, som vi burde. Handleplaner er ofte
mangelfulde, de unge er måske ikke blevet hørt
og inddraget i tilstrækkeligt omfang, og det skal vi
blive bedre til. Derfor er det glædeligt, at Kommunernes Landsforening har oprettet et ledernetværk
på området.

Det, at det oftest er de negative historier, der fanger offentlighedens interesse kommer til at skygge
for, at der foregår et vigtigt og meningsgivende
arbejde på mange af landets institutioner. John
Christoffersen er derfor optaget af, hvordan man
også får fortalt de positive historier: ”Hvis jeg tager de politiske briller på, er jeg ganske tryg ved,
at de unge, der kommer på for eksempel Søndbjerggård, får et mindst lige så godt tilbud som i
det offentlige system. I LIVSVÆRKs værdigrundlag
bor ideen om, at udsatte børn og unge skal have
de allerbedste muligheder i livet, og det er jeg tryg
ved, at de får på et sted som Søndbjerggård.”

Jeg håber alt det bedste for LIVSVÆRK – at vi kan
blive ved at eksistere som det gode tiltag, vi er, for
svage børn og unge, som mange gange er opgivet
andre steder.

Hvordan tackler man så de udfordringer, der opstår, når man skal forene socialpolitik med den
faktiske hverdag på institutionerne? John Christoffersen er af den opfattelse, at det er essentielt at
institutionerne synliggør sig overfor kommunerne,
for eksempel ved at beskæftige sig med værdigrundlag og noget så lavpraktisk som at have en
opdateret hjemmeside. Han siger: ”Når man selv
som bestyrelse kan opleve, at der sker en udvikling
med de unge mens de er på højskolen, kan vi jo
se, at det rent faktisk virker. Når sagsbehandlerne
kommer ned i materien og ser, at der for eksempel
lægges vægt på ordet ungdomshøjskole, ser de
ofte positivt på behandlingen.”
Viceborgmesteren mener, at det er en fordel for
ham at have erfaringer fra både den politiske

»Jeg har den holdning,
at Søndbjerggård ikke
er en virksomhed,
men en forening, hvis
grundlag er baseret på,
at man har et ønske om
at hjælpe udsatte børn
og unge. Vi er ikke sat
i verden for at tjene
penge«
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HVOR BEVÆGER
LIVSVÆRK SIG HEN?
I de kommende år vil Landsforeningen LIVSVÆRK have målrettet fokus
på nye initiativer inden for det psykiatriske område.
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H

hed – og i sidste ende vores forståelse af, hvordan
vi bedst muligt kan hjælpe og forstå barnet eller
den unge.

ovedbestyrelsen har i 2018 besluttet
de overordnede linjer for foreningens fremtidige strategi. Et af de temaer, der vil få særlig opmærksomhed, er psykiatri. Psykiatri har altid
været en indiskutabel del af vores arbejde, men vi
har gennem årene oplevet, at psykiatrien begynder
at fylde mere og mere både politisk, samfundsmæssigt og dermed også på vores institutioner.

Børn og unge kommer af mange grunde i fastlåste
situationer, hvor de kan have brug for støtte til at
finde en vej videre i deres liv. Det, som umiddelbart forekommer problemfyldt, adfærdsvanskeligt,
mangelfuldt eller sygt, kan også opfattes som en
invitation - en invitation til omgivelserne om nysgerrigt og kreativt at forholde sig til, hvordan man
bedst kan bidrage til udvikling.

Med dette afsæt, vil vi undersøge og afdække,
hvordan vi går til den vigtige opgave, det er, at
gentænke og udfordre de ideer, vi har om, hvad
psykiatriens muligheder er. For LIVSVÆRK er det
nemlig essentielt, at de mennesker, der er i berøring med os bliver set som de hele mennesker, de
er – og ikke blot som deres diagnose.

Vi arbejder målrettet med at inddrage faktorer
som samfunds- og familieforhold, skole, venner,
søskende osv. i forståelsen af barnet, fordi vi mener, at der hér er et stort udviklingspotentiale. Når
vi får lyst til at adfærdsregulere, at fjerne symptomerne, skal vi i stedet spørge, om der er noget, vi
har overset – noget, barnet kommunikerer, som
vi overhører i vores iver efter at behandle. Børn
og unge vil først og fremmest gerne forstås, ikke
nødvendigvis i første omgang forandres eller ændres på. Forandringen sker først i det øjeblik, barnet eller den unge selv er parat og føler sig tryg.
Selvom vi allerede arbejder med mange af disse
tanker omkring psykiatri, vil vi gerne fortsætte med
at udfordre de gængse forestillinger om, hvad et
barn eller et ungt menneske i en sårbar situation
er i stand til.

Ifølge Vidensråd for Forebyggelse steg antallet af
børn, som får stillet en psykiatrisk diagnose og
kommer i behandling i psykiatrien med 44 procent
fra 2010-2015. Sådanne tal trækker overskrifter.
Men, når så mange børn og unge er i berøring
med behandlingssystemer og psykiatri, må vi
som samfund først og fremmest spørge os selv
– hvorfor?
Er stigningen i antallet af diagnosticerede børn og
unge et udtryk for, at vi som samfund individualiserer psykiske vanskeligheder? Det er nærliggende
at antage, at problemet befinder sig inde i hovedet på barnet eller den unge, men hvad sker, der
hvis vi vender vores opfattelse på hovedet? Hvis vi
i stedet forstår børns og unges reaktioner som udtryk for det, de bliver udsat for?

Når vi nu vælger at fokusere særligt på psykiatri,
er det fordi, det i dag er en central del i vores arbejde og for de børn, unge og familier, vi arbejder med. Samtidig er Landsforeningen LIVSVÆRK
historisk set en forening, der tager hånd om de
børn og unge, nu også voksne og familier, som er
særligt udfordret i livet.
Med en overordnet strategi for foreningen, vil vi i
2019, i samarbejde med foreningens institutioner,
konkretisere og effektuere strategien til konkret
praksis.

Når børn og unge udviser symptomer på mistrivsel, kan det opfattes som kommunikation. Hvis vi
forstår deres adfærd som en måde at kommunikere med os på, kan vi også bedre opfatte det, der
kan synes som uhensigtsmæssig adfærd, som en
måde at gøre os opmærksomme på, at der er noget, vi ikke har forstået. Det øger vores nysgerrig-
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LIVSVÆRKS INSTITUTIONER

BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM
Bagsværdvej 146
2880 Bagsværd
www.bagsvaerdobservationshjem.dk

GRIBSKOV EFTERSKOLE
Stokkebrovej 31-33
3210 Vejby
www.gribskovefterskole.dk

BOFÆLLESSKABET MÅLØVGÅRD
Møllemosen 6
2760 Måløv
www.maaloevgaard.dk

HVIDBORG
Neergårds Allé 6
2650 Hvidovre
www.hvidborg.dk

BÜLOWSVEJ FOR BØRN OG FAMILIER
Bülowsvej 22
1870 Frederiksberg C
www.bulowsvej.dk

ORØSTRAND
Stænget 6, Nørre Stænge
Orø, 4300 Holbæk
www.oroestrand.dk

BØRNE- OG FAMILIECENTER
HOSTRUPHØJ
Wilh. Jensensvej 28 A
9500 Hobro
www.hostruphoej.dk

PAIDEIA
Grønagervej 4
Varpelev
4652 Hårlev
www.paideiahuset.dk

BØRNEHAVEN LYKKESHOLM
Søgårdsvej 20
2820 Gentofte
www.lykkesholmboern.dk

THORSHØJGÅRD
Pedersborgvej 20
2635 Ishøj
www.thorshøjgård.dk

DEN GAMLE BRUGS
Strøbjergvej 26
Sigerslevøster
3600 Frederikssund
www.dengamlebrugs.dk

UNGDOMSHØJSKOLEN
SØNDBJERGGÅRD
Aggerholmsvej 19,
7790 Thyholm
www.soendbjerggaard.dk

DØGNCENTRET
FAMILIEINSTITUTIONEN BETHESDA
Akutinstitutionen Chr. 9.
Bethesdavej 31
8200 Århus N
www.doegncentret.dk

VILLA MAGNOLIA
Nørremosevej 5
3300 Frederiksværk
www.villamagnolia.dk

FAMILIEPLEJEN FOR BØRN
OG UNGE (FABU)
Jyllingevej 59, 1
2720 Vanløse
www.fabu.dk
GLOSTRUP OBSERVATIONSHJEM
Dalvangsvej 108
2600 Glostrup
glostrupobs.dk

VUGGESTUEN CHR. X
Chr. X Allé 172
2800 Lyngby
www.chrx.ltk.dk
ØRBÆKSKILDE
Riisvej 18
4540 Fårevejle
www.oerbaekskilde.dk

LIVSVÆRK
Dronningensvej 4,2.
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 36 36
info@livsvaerk.org
www.livsvaerk.org

