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”I LIVSVÆRK insisterer vi på at udfordre og udvikle
vores forståelser af, hvad det vil sige at være barn
eller ung i en sårbar situation”

GENERALSEK RETÆRENS BERETNING 2019
Vi skal være mere tydelige i forebyggelsesarbejdet på
vores institutioner, men vi skal også stræbe efter at nå
de børn og unge, der befinder sig i randområdet ved
at iværksætte nye initiativer. Det gør vi blandt andet
ved at samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer, sociale entreprenører og ildsjæle. Sammen
står vi stærkt, for vi kan udveksle erfaringer og ideer,
udvikle nye meningsfulde og konkrete projekter samt
få en endnu større gennemslagskraft på området.

2019 har på mange måder været et spændende år for Landsforeningen LIVSVÆRK.
Vi ser tilbage på et politisk interessant år, hvor
valgkamp og debatter i højere grad end tidligere
havde psykiatri- og udsatteområdet på dagsordenen.
Foreningen har altid haft og vil fortsat have fokus
på udsatte børn, unge og deres familier, og når der
rent politisk er stor opmærksomhed på den øgede
psykiske mistrivsel blandt børn og unge, er det med
god grund. Vi ser nemlig tilbage på et år, hvor både
statistikker og forskning peger i retning af, at børn
og unge i stigende omfang mistrives. Der er flere,
der i en tidlig alder får stillet psykiatriske diagnoser,
og historier om børn og unge, der lever i ensomhed,
isolation og i værste fald hjemløshed er ikke længere
sjældne. Desværre ser vi den samme tendens på
flere af vores institutioner, hvor børnene, de unge og
deres familier generelt har flere eller mere komplekse
udfordringer end tidligere.

2019 var også året, hvor LIVSVÆRK for første gang
nogensinde deltog i Folkemødet på Bornholm. Et
folkemøde, hvor vores strategi kunne udfoldes i de
bedste rammer - både i kraft af nye samarbejder og
netværk, men også i kraft af større opmærksomhed på
LIVSVÆRK og vores arbejde. Med stærk deltagelse
fra både politikere, civilsamfundsorganisationer og
fagfolk fik vi sat udsathed, psykiatri og præstationskultur på dagsordenen, blandt andet gennem de
forskellige debatter, vi havde arrangeret. Folkemødet
blev på den måde et afsæt til en spændende fremtid
med en målrettet og ambitiøs strategi.
Landsforeningen LIVSVÆRK vil gerne takke for endnu
et år med udvikling og vidensdeling på tværs af organisationer, hvor det ved fælles hjælp fortsat lykkedes
os at få sat mennesker i udsatte situationer på den
politiske dagsorden. Vi ser frem til mange flere inspirerende samarbejder i det nye år.

I LIVSVÆRK insisterer vi på at udfordre og udvikle
vores forståelser af, hvad det vil sige at være barn
eller ung i en sårbar situation, således at de mange
socialfaglige indsatser, vi laver, altid giver bedst mulig
mening for det enkelte barn, ung eller voksne med
henblik på, at de altid får de bedst mulige forudsætninger for at skabe de liv, de ønsker. I dette ligger
også, at vi på bedst mulig vis skal bidrage til, at de
mest udsatte får en stemme. Derfor har vi blandt andet
i vores nye strategi særlig opmærksomhed på psykisk
trivsel.

Ebbe W. Lorenzen
Generalsekretær

LIVSVÆRKs strategi er femårig og for alvor sat i søen
i år. Det er en strategi, der stiller skarpt på vores
fremadrettede arbejde med netop psykisk trivsel, men
i særdeleshed også på socialt entreprenørskab og
vækst.
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AT BLIVE TIL NOGEN
– IKKE TIL NOGET
PSYKISK TRIVSEL SOM ET POLITISK ANLIGGENDE

”En del politikere siger, at tendensen til øget psykisk
mistrivsel kan findes i en perfekthedskultur, som skyldes de unge selv. Men, det er det værste, vi kan gøre
– at skyde skylden på individet.”

forbedre vilkårene for mennesker, der er i kontakt
med psykiatrien, mener, at det er skræmmende, hvor
mange børn og unge, der kæmper med psykisk
sårbarhed. Når 24 procent af 16-24-årige kvinder
for eksempel har psykiske udfordringer, er der noget,
vi som samfund skal kigge på. Vi har ganske enkelt
nogle problemer, vi ikke løser.

Artikel baseret på interview med Knud Aarup,
landsformand for Bedre Psykiatri og Jacob
Mark, folketingsmedlem og gruppeformand for Socialistisk Folkeparti.
At psykisk trivsel for alvor er kommet på den politiske
dagsorden, har vi fået slået fast. Senest har vi set det
ved Folketingsvalget og i den valgkamp, der ledte op
til regeringsskiftet, hvor en bred vifte af partier fra hele
det politiske spektrum har været villige til at diskutere
psykiatri. Men hvad gør vi så, helt konkret, for at
vende en udvikling, hvor flere og flere mennesker –
særligt børn og unge – mistrives i tilværelsen og har
brug for psykiatrisk hjælp?

Jacob Mark er af den opfattelse, at man generelt er
nået til et niveau af erkendelse i Folketinget, men
at der stadig er lang vej fra erkendelse til faktisk
handling: ”En del politikere siger, at tendensen til øget
psykisk mistrivsel kan findes i en perfekthedskultur, som
skyldes de unge selv. Men, det er det værste, vi kan
gøre – at skyde skylden på individet.
Noget af det, der har skabt perfekthedskulturen er jo
netop præstationspresset, som man har bidraget til fra

Knud Aarup, der blandt andet i kraft af sit virke
som landsformand i Bedre Psykiatri, kæmper for at
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det basale, og hvis der bliver brug for længerevarende hjælp, skal der være lettere adgang til og bedre
kommunikation med psykiatrien i regionen, så man
ikke oplever at blive kastet rundt i systemet.”

Christiansborg med love, der skruer op for hastigheden og med et krav om at komme hurtigt gennem
uddannelsessystemet. Vi har erkendt, at der er et
problem, men viljen til at løse problemet ved at ændre
lovgivningen er stadig ikke stor. Der er en bevægelse
på vej med blandt andet Forståelsespapiret, hvor vi
vil gøre op med de nationale tests og sætte ind med
gratis psykologhjælp. Så jeg synes, der sker noget,
men det kunne gå hurtigere.”

Knud Aarups synspunkt er, at man bør flytte PPR fra
folkeskoleområdet: ”Vi skal have en form for PPRplus-centre, der fokuserer på aldersgruppen 12-25
år. I dag er der så tætte skodder mellem skoler og
socialområdet, at sammenhængen bliver for dårlig.
Hvis vi oprettede en sådan enhed, kunne man gå ind
meget tidligere og lave forebyggende indsatser og
understøtte og hjælpe forældrene.”

Samme melding kommer fra Knud Aarup: ”Vi var positivt overraskede over, at det lykkedes at få psykiatrien
sat på dagsordenen i forbindelse med valgkampen.
På tværs af politiske partier lykkedes det at skabe
konsensus om, at der nu skulle laves en tiårsplan for
psykiatrien. Nu er der kommet tilsagn om, at psykiatrien skal have et løft, men det er stadig fugle på taget,
for det har ikke udmøntet sig i konkret politik endnu.
Derfor venter vi i spænding på konkrete tiltag.”

Og netop forældre og pårørende er vigtige at få i
spil, hvis man skal hjælpe de unge videre i livet. Det
betyder også, at der skal skabes rammer fra politisk
hold for at understøtte og uddanne pårørende til
bedre at kunne hjælpe deres nærmeste.
”Vi må spørge os selv, om vi er gode nok til at lytte til
de pårørende, og om vi aktiverer den viden, de har?
Forskningen peger på, at jo bedre man inddrager de
pårørende, desto hurtigere bliver folk raske, og deres
relationer bliver mere stabile bagefter. Derfor skal
der afsættes flere midler til at uddanne pårørende.
Jo mere de pårørende ved, desto bedre er de til at
vurdere egne ressourcer og til at interagere med de
fagprofessionelle”, siger Knud Aarup.

Jacob Mark siger, at der er to helt centrale steder,
hvor politikerne bør sætte ind, hvis vi som samfund
skal vende udviklingen – forebyggelse og helbredelse: ”Vi har skruet alt for meget op for hastigheden i
vores samfund de seneste årtier ved hele tiden at tale
om, at børn skal blive til noget i stedet for at blive til
nogen. Det vil vi gerne være med til at forandre. Vi
skal skrue ned for tempoet, for tests og for det præstationspres, som mange børn og unge oplever. Og
så vil vi gerne arbejde for, at børn og unge får gratis
psykologhjælp uden henvisning – det er centralt, når
vi taler om helbredelse.”

”Man sætter ofte alt for sent ind, både
fordi systemerne ikke taler godt nok
sammen, men også fordi, man ofte først
gør noget, når man ser noget.”

Jacob Mark mener desuden, at der skal oprettes
efterværn for eksempelvis tidligere anbragte, som kan
samle op, hvis fortiden indhenter én, og man får brug
for at vende sine oplevelser med en professionel.

Forebyggelse er også et nøgleord for Knud Aarup,
der arbejder for, at der reageres langt tidligere: ”Man
sætter ofte alt for sent ind, både fordi systemerne ikke
taler godt nok sammen, men også fordi, man ofte
først gør noget, når man ser noget. Der mangler helt
klart forebyggelse i kommunerne, hvor man alt for ofte
symptombehandler i stedet for at forebygge – og det
betyder, at kompleksiteten af de problemer, man står
med, eksploderer.”

Men hvad kan vi så som forening gøre for både at
præge, men også samarbejde med det politiske niveau? Politikeren synes, at jo mere konkrete forslag, vi
som fagprofessionel forening kan komme med, desto
bedre. Hvis vi tager fat i politikere på både lokalt,
regionalt og nationalt plan med konkrete tiltag, skaber
det grobund for handling. Det er nemt at snakke, men
der skal fagligt velovervejede forslag på bordet, som
politikere kan beslutte noget på baggrund af.

Både landsformanden og folketingspolitikeren peger
på, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et
helt centralt tiltag i den forbindelse. Hvis man laver en
indgang til det psykiatriske system via PPR, bliver det
muligt at give akut og hurtig hjælp. Jacob Mark siger:
”Vi skal have et akutberedskab, som kan hjælpe med

Som Knud Aarup formulerer det: ”Vi skal ganske enkelt have en psykiatri, der sikrer, at folk bliver raske og
kommer godt videre i livet – det er målet.”
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2019 er ved at være slut. Et år der på mange måder har være præget
af fremdrift og udvikling, men også af modstand på enkelte områder.
Vi har fået ny regering, og nye politiske strømninger begynder at sætte sit præg på børne- og ungeområdet.
Det, der har optaget særligt mange af vores institutioner i 2019, har
været svingende belægning og en oplevelse af, at børnene, de unge
og deres familier har flere udfordringer end tidligere. Når man driver
en selvejende institution kræver det en vis portion omstillingsparathed
og en høj faglighed.
opstart i 2009 med kun et enkelt barn og en målgruppe fra 2 -12 år er i 2019 et aflastningstilbud med 11
pladser, hvilket giver 44 børn mulighed for aflastning.
Villa Magnolia har et godt samarbejde med 16 kommuner samt mange skoler og STU’er.

I får her et indblik i, hvordan 2019 har været på
LIVSVÆRKs institutioner.

LIVSVÆRK i det kommunale landskab
Foreningens institutioner har efterhånden få driftsoverenskomster med kommunerne tilbage, men det
betyder ikke, at institutionerne ikke samarbejder i stor
stil med kommuner over hele landet på nye og andre
måder – og der kommer flere til.

LANDSFORENINGEN
LIVSVÆRKS
INSTITUTIONER 2019

På Søndbjerggård er man ved at etablere et
formaliseret samarbejde med Maniitsoq i Grønland.
Søndbjerggård har tidligere haft en grønlandsk elev
og er nu i gang med at etablere et mere formelt
samarbejde, efter forstanderen har besøgt bygden
Maniitsoq. På Søndbjerggård besluttede man at
indgå et samarbejde og tage imod tre unge. ”Det
er enormt spændende at have en ung fra Grønland,
men også udfordrende. Det er en ganske anden
kultur, og forståelsen og respekten for denne er en klar
forudsætning for, at opholdet bliver en succes”, lyder
det fra forstander Tina Bill.

Orøstrand er en af de institutioner, der i 2019 skulle
stå på egne ben efter ophørt driftsoverenskomst med
Københavns Kommune. Institutionen er kommet godt
i vej, det gode forhold til Københavns Kommune er
bevaret, og de anbringer fortsat børn på Orøstrand.
Samtidig oplever man stor søgning fra andre kommuner. Inden for det sidste år er der visiteret børn fra 8
kommuner, som institutionen ikke hidtil har samarbejdet med.

Et stærkt fagligt, men agilt fundament
Også på Ørbækskilde har man optimeret samarbejdet med Odsherred kommune. Her fokuseres der
særligt på jobcentret, da beboerne på Ørbækskilde
er særligt udfordret på krav om uddannelse og beskæftigelse. Derfor kommer et særligt tæt samarbejde
med jobcentret beboerne til stor gavn.

LIVSVÆRKs tilbud og institutioner er i konstant bevægelse. Nogle vokser ud af eksisterende rammer, andre
bliver drevet nye veje i takt med, at de mennesker, de
arbejder med, udvikler sig i en retning, der kræver en
anden opmærksomhed.

I Fabu er samarbejdsfladen med kommunerne også
udvidet de seneste år. Fabu varetager fortsat samvær i
både forældrenes hjem, på institutioner, i plejefamilier
og i Fabus samværshuse. De samarbejder nu med 45
forskellige kommuner primært på Sjælland.

Vi ved, at der er stor kvalitet i at støtte overgange fra
beskyttede rammer på en institution til en mere selvstændig tilværelse uden for institutionen. Den Gamle
Brugs indledte derfor året med at etablere en støtte-kontaktpersonsordning i forbindelse med udskrivningen af en ung på 18 år. Ordningen viser indtil videre
positive resultater. Den unge er i ordinær uddannelse
og afventer netop nu svar på en elevplads.

Den 1. oktober 2019 fyldte Villa Magnolia 10 år.
Det har været 10 år præget af vækst og udvikling. En
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I Fabu er tilbudsviften også udvidet med intensiv familiebehandling og en støttepersonsordning. Derudover
har Fabu indgået et forpligtende samarbejde med
en psykolog, der i samarbejde med Fabu skal udføre
forældrekompetenceundersøgelser.
På Orøstrand har man også valgt at styrke det faglige behandlingsarbejde ved at ansætte en psykolog,
en sagsbehandler og en sygeplejerske, så man til
gavn for børnenes udvikling kan arbejde langt mere
tværfagligt.
Udover at bevæge sig ind på nye områder og udvide
tilbudsviften arbejder LIVSVÆRKs institutioner løbende
med opkvalificering og nye metoder.
I forbindelse med kompetenceudvikling er der stadig
en bred interesse for mentaliseringsmetoden blandt
LIVSVÆRKs institutioner. På nuværende tidspunkt er
Ørbækskilde, Hostruphøj samt Bagsværd og Glostrup Observationshjem i fuld gang med at tilegne
sig viden inden for mentalisering samt at implementere
metoden i praksis.

udviklet til Chr. 9. børnehjem er ved at blive implementeret og indgår i den forbindelse i et samarbejde
med Aarhus kommune om at kombinere døgnanbringelserne med sideløbende indsats i hjemmet.
Forstander Charlotte Vestergaard fortæller, at de;”…
oplever, at kommunerne sætter pris på modellerne,
da det sikrer gennemsigtighed i indhold og forløb
og sikrer ”flow” i forløbet, så barnet ikke er anbragt
længere tid end nødvendigt…”.

På Paideia har 2019 været endnu et år med svingende belægning, og der arbejdes intensivt på at udvikle
en helhedsorienteret indsats, der kan imødekomme
kommunernes forespørgsler ud fra institutionens strategi. Samme billede ses på Hostruphøj og Ørbækskilde. På Hostruphøj oplever man derimod en stigende
efterspørgsel på aflastningspladser, hvilket blandt
andet også gør sig gældende på Døgncentret, der
har besluttet at etablere en aflastningsafdeling.

I LIVSVÆRKs dagtilbud mærker man en ændring i
dagligdagen som konsekvens af eksempelvis arbejdet
med pædagogiske læreplaner. Både i Børnehaven
Lykkesholm og Vuggestuen Chr.X er de i fuld gang
med en spændende, men tidskrævende proces.
Lykkesholm har især fokus på den systematiske evaluerings kultur, som er et af de krav, der er i forhold til
udvikling af det pædagogiske læringsmiljø.

Derimod viser billedet sig markant anderledes, når det
kommer til Gribskov Efterskole, hvor man virkelig
kan mærke, at der er kommet fokus på efterskolerne.
De seneste par år, har det bogstaveligt talt væltet ind
med mennesker til efterskolens informationsmøder.
Indskrivningerne viser en fordobling på bare to år.
Der er en generel oplevelse på institutionerne af, at
børnene, de unge og deres familier har det markant
dårligere end tidligere, hvilket ikke kun gør sig gældende på døgninstitutionsområdet.

derstøttelse af det specialpædagogiske, så de fortsat
kan arbejde med en inkluderende praksis, hvor der er
fokus på styrker og kompetencer.

LIVSVÆRK vokser
I 2019 startede en længe planlagt samtænkning på
Glostrup og Bagsværd Observationshjem. I februar fik institutionerne fælles forstander, og der arbejdes
nu på, hvordan de to institutioner skal samtænkes.
Håbet er, at foreningen, i samarbejde med eksterne
fonde, vil kunne realisere en ny, moderne og innovativ
institution, der med stolthed kan åbne i løbet af de
kommende år.

2019 blev også året, hvor den selvejende institution Allégården Ungdomscenter blev en del af
LIVSVÆRK i samarbejde Frederiksberg Kommune.
Allégården har haft stabil belægning på deres hybler
og støttekontakt-indsatser både til unge og unge med
deres familier. I 2020 forventes det, at målgruppen
på hyblerne ændres, da de frem til nu har været
beboet af unge uledsagede flygtninge, som skal
flytte andetsteds hen. På Allégården er man desuden
optaget af det gode fleksible samarbejde på tværs
af indsatser med de unge i centrum, samt hvorledes
indsatsen kan organiseres omkring og med de unge
bedst muligt. En proces, der tager fart i 2020.

De har det markant sværere
2019 har for mange af LIVSVÆRKs døgninstitutioner
været et år med svingende belægning og et år, hvor
der tegner sig et tydeligt billede af, at både børnene,
de unge og familierne har det dårligere end tidligere. Det er en situation, der stiller store krav både til
institutionernes tilbud, personalets faglige kompetencer
og positive indstilling, når belægningen falder og
udfordringerne stiger.

En ting er at tilegne sig viden udefra, men som en
veldrevet institution med et fagligt stærkt personale, er
der også rigtig meget viden at hente inden for egen
praksis.
På Døgncentret har man udviklet en korttidsmodel for
at sikre en tids- og målfokuseret indsats. Korttidsmodellen er fuldt implementeret på Bethesda, og modellen
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I Børnehaven Lykkesholm oplever man, at der de
sidste år er kommet et stigende antal børn med større
udfordringer end tidligere. Der er stor efterspørgsel på
pladser i børnehavens kompetencecenter, hvilket på
sigt kan betyde, at Gentofte kommune øger pladsantallet, og Lykkesholm fremover vil have 25% børn
med udfordringer. Børnehavens udfordring bliver så
at fastholde den almenpædagogiske tilgang med un-
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FORENINGEN
SPECIAL SKILLS
Målet er at give børn og unge med særlige behov
ligeværdige muligheder for at realisere deres potentiale og få et liv med glæde og indhold.

I 2019 havde vi den glæde at kunne meddele, at
Foreningen Special Skills blev stiftet.

I 2019 havde vi den glæde at
kunne meddele, at Foreningen
Special Skills blev stiftet

Således gik Special Skills fra at være et projekt, opstartet på den foreningsejede institution Thorshøjgård,
til at blive en selvstændig forening med aktiviteter
tilknyttet Landsforeningen LIVSVÆRK.

Der er indtil videre afholdt et årligt Special Skills arrangement, men det er ambitionen at udbrede arrangementet både i antal og til flere dele af landet, således
at det kommer så mange unge som muligt til gavn.

Special Skills er inspireret af Skills Denmark og udviklet i et samarbejde mellem landsforeningen LIVSVÆRK,
bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj og
11 andre uddannelsestilbud.

Bestyrelsen for Special Skills:
Ulla Groth (formand)
Esben L. Kullberg (næstformand)
Henrik Kaustrup
Hanne Low
Simon Østergaard Møller

Special Skills er en non-profit forening, der gør op
med uoverskueligheden og giver unge med særlige
behov bedre vilkår for at træffe oplyste valg om job
og uddannelse. Special Skills præsenterer fag og
uddannelsesretninger, der henvender sig specifikt til
målgruppen, og som giver et reelt og virkelighedsnært
overblik over mulighederne.
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Projektleder:
Morten R.R. Ellehauge
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”Vi har fokuseret så meget på at løfte fagligheden, at
vi nogle gange glemmer at slippe det teoretiske og i
stedet fokusere på at give børn og unge nogle almene
kompetencer, de kan bruge i livet efterfølgende”.

EN INSTITUTION
MÅ IKKE
BLIVE EN ØDE Ø
PSYKISK TRIVSEL I ET BØRNE- OG UNGEPERSPEKTIV
der ofte et internt fællesskab på anbringelsesstedet,
og dette fællesskab er jo ikke negativt. Problemet opstår, når institutionen bliver en øde ø af interne regler
og referencerammer, som kan gøre det svært for de
anbragte at indgå i andre typer fællesskaber udenfor
institutionen – både mens man er anbragt, men også
bagefter”.

Artikel baseret på interview med David
Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes
Vilkår og Theodor Gjerding, landsformand
for SIND Ungdom.
Hvordan øger vi psykisk trivsel i en tid, hvor stadigt
flere børn og unge kæmper med ensomhed og mental
sårbarhed? I Landsforeningen LIVSVÆRK lægger dette
spørgsmål os meget på sinde, og vi har derfor talt
med David Adrian Pedersen og Theodor Gjerding for
at blive endnu klogere på, hvordan vi som forening
kan være med til at sætte børns og unges mentale
helbred på den politiske dagsorden og bidrage til at
hjælpe børn og unge med at leve meningsgivende
liv – også når de er i kontakt med vores institutioner i
kortere eller længere perioder af deres liv.

David Adrian Pedersen mener også, at det er positivt,
at der de seneste år har været øget opmærksomhed
på faglighed på institutionsområdet, men at institutionerne samtidig er blevet så professionaliserede, at vi
kan komme til at glemme, hvad der skal til for at begå
sig i en almen hverdag som nuværende eller tidligere anbragt: ”Vi har fokuseret så meget på at løfte
fagligheden, at vi nogle gange glemmer at slippe det
teoretiske og i stedet fokuserer på at give børn og
unge nogle almene kompetencer, de kan bruge i livet
efterfølgende”.

Som formand for De Anbragtes Vilkår beskæftiger
David Adrian Pedersen sig dagligt med netop dette
spørgsmål. Han fokuserer på, at vi først og fremmest
skal sørge for, at institutionen er et sted, der ikke
isolerer sig fra omverdenen: ”Når man er anbragt, er
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Theodor Gjerding har i sit arbejde i SIND Ungdom
også problematikken tæt inde på livet. Han peger helt
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taget. De kan måske ligefrem være med til at skabe
mindre angstfyldte fællesskaber, hvor man tør stille sig
op og tale præstationsræset imod”.

konkret på, at børn og unge i psykisk mistrivsel først
og fremmest har brug for forpligtende fællesskaber,
netværk og tilknytning uden bagtanke. De har behov
for et sted, hvor de kan møde andre med samme
udfordringer, hvor diagnosen ikke hele tiden træder
i forgrunden: ”De har brug for nogle andre unge at
spejle sig i for derigennem at få en større tiltro til sig
selv. De skal møde andre unge, der fortæller, at det er
okay, at man bakser med nogle ting. For det gør vi jo
alle ind imellem”.
Budskabet fra dem begge er, at vi skal være langt
bedre til at betragte psykisk sårbare børn og unge
som andet og mere end netop dét. Vi skal forstå,
at der kan være store ressourcer at hente hos dem.
Theodor Gjerding siger: ”Det er vigtigt, at børn og
unge ikke føler sig til besvær. De skal have lov at
bidrage til og have et ansvar for fællesskaber, hvor
der ikke hersker en følelse af, at der hele tiden skal
tages hensyn til én”. Desværre er psykiske diagnoser
stadig behæftede med berøringsangst, men hvis man
bliver bevidst om sin egen sårbarhed, kan det vendes
til en styrke.

Netop præstationskulturen tager Theodor Gjerding
også fat i, når han skal komme med et bud på,
hvorfor vi ser en stigning i antallet af børn og unge,
der mistrives. Han mener, at vi skal passe på med at
skyde skylden på én enkelt faktor som eksempelvis
uddannelsessystemet eller de sociale medier: ”Der er
ikke én enkelt synder, når det kommer til det præstationspres og den perfekthedskultur, unge oplever. Det
er summen af det pres, de oplever fra alle sider, der
skaber den dårlige trivsel”.

”De unge er beundringsværdigt
gode til at tage ansvar og råbe
op, når de ikke trives, og ofte
ved de selv allerbedst, hvad der
er godt for dem, hvis vi tør lytte”

For at øge den psykiske trivsel hos børn og unge i
sårbare situationer, skal vi derfor til at se på, hvilke
kulturer, vi som samfund skaber – på skoler, i institutioner og i medierne. Vi skal lære at se og tale om
psykisk sårbare børn og unge på en måde, hvor de
ikke blot er sårbare, men også kompetente individer.
Ved at præsentere dem for fællesskaber, hvor de kan
spejle sig i hinanden i ansvarsfulde relationer, kan vi
bidrage til at styrke deres selvtillid, så de kan skabe
egne liv, der rækker udover diagnoser og psykiske
udfordringer. Som Theodor Gjerding formulerer det:
”De unge er beundringsværdigt gode til at tage
ansvar og råbe op, når de ikke trives, og ofte ved de
selv allerbedst, hvad der er godt for dem, hvis
vi tør lytte”.

Og David Adrian Pedersen supplerer: ”Vi kan øge
den psykiske trivsel ved at styrke oplevelsen af at
være et kompetent menneske, der er andet end sin
diagnose eller sin anbringelse. Disse børn og unge
har levet nogle særlige liv og har derfor nogle gange
opøvet øget empati, omsorg og en evne til at se andre – og så har de måske større resiliens i det hele
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inden de fylder 18 år. På 10 år er andelen af børn
og unge, der får diagnosen angst eller depression
tredoblet. Samtidig viser de seneste opgørelser fra
organisationen Ventilen Danmark, at 120.000 unge
i dag føler sig ensomme. Det er altså ganske reelt at
tale om en eksplosion af mistrivsel blandt danske børn
og unge. Men hvad skyldes denne enorme stigning i
mistrivsel, og hvordan kan vi bedst muligt forebygge
og håndtere den?

2019 blev året, hvor LIVSVÆRK for første gang
deltog i den demokratiske folkefest på Bornholm. LIVSVÆRK deltog på Folkemødet i samarbejde
med FADD, Metodecentret og Børnehjælpsdagen.
Det var et samarbejde, vi nød stor gavn af, og som
resulterede i et program spækket med stærke events
med faglige oplæg, personlige fortællinger, politiske
debatter og workshops.
På Folkemødet fik LIVSVÆRK mulighed for at sætte
fokus på foreningens nye strategi. Gennem strategiens
tematikker om psykisk trivsel, et styrket netværk og
øget indflydelse på den politiske debat og dagsorden, valgte vi at bruge Folkemødet til særligt at skabe
opmærksomhed omkring ”den stigende psykiske
mistrivsel blandt børn og unge i Danmark”.
Andelen af børn og unge, der har fået en diagnose,
inden de fylder 15 år, er mere end fordoblet på bare
syv år!
Vi ønskede derfor gennem konstruktive debatter og
faglige oplæg at blive klogere og at nå frem til
konkrete bud på, hvordan vi kan bidrage til en øget
trivsel blandt børn og unge i Danmark.

Gennem fem LIVSVÆRK-events blev forskellige perspektiver på problemstillingerne bragt op. I samarbejde med Ventilen Danmark og De Anbragtes vilkår
satte vi fokus på sammenhængen mellem udsathed og
ensomhed, og hovedbudskabet fra debatten står klart:
anbringelser må aldrig blive en øde ø. Vi skal sikre,
at børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet,
oplever sammenhæng mellem livet på institutionen og
verden udenfor og oplever, at de støttes til at etablere
ligeværdige relationer med jævnaldrende unge og
inklusion i lokalsamfundet.
Budskabet leder os straks videre til LIVSVÆRKs debat
om civilsamfundets rolle og ressourcer. Her deltog
Kommunernes Landsforening, Center for Frivilligt
Socialt Arbejde, folketingspolitikere, borgmestre og
stærke civilsamfundsorganisationer som Fit for Kids,

Ifølge Sundhedsstyrelsen har omkring 15 % af alle
unge været i behandling for en psykisk lidelse,

Fødevarebanken og Girl Talk i en snak om, hvordan
civilsamfundet i højere grad kan inddrages som en
naturlig del af indsatsen for bedre trivsel blandt udsatte
børn og unge. For stort set alle er enige om, at den
stigende psykiske mistrivsel blandt børn og unge er af
så kompleks karakter, at den lange række af sociale
udfordringer, vi står overfor, ikke kan løses af den offentlige sektor alene. Alligevel kæmper civilsamfundet
en politisk overlevelseskamp og oplever store udfordringer, når det kommer til at etablere samarbejde
med den offentlige sektor i praksis. Debatten fik især
gjort politikere og KL opmærksomme på de udfordringer, civilsamfundsorganisationer møder i forsøget på
at blive en del af den gode indsats og eventet skabte
grobund for nye tværsektorielle samarbejdsmuligheder.
Den fremtrædende succes ved årets folkemøde var
dog muligheden for at agere talerør for dem, det
virkelig drejer sig om: børnene og de unge. For at
blive klogere på problematikkerne havde LIVSVÆRK
inviteret repræsentanter ind fra Københavns Ungeråd,
Danske skoleelever, Sind Ungdom og De anbragtes
Vilkår. De tog over på vores event og fortalte os, hvad
vi som fagfolk, politikere og ansvarlige voksne kan og
skal gøre bedre. De unges fokus lå uden tvivl på det

Det var alt i alt en stor succes og glæde for LIVSVÆRK at deltage i Folkemødet 2019. Vores ansvar
som civilsamfundsorganisation om at interagere med
ligesindede aktører, holde os informeret om nye tiltag
og udækkede behov blandt målgruppen blev indfriet
til fulde. Flere tiltag for at understøtte små sociale
entreprenører på området er allerede sat i søen, og vi
glæder os til at følge effekten af projekterne.
Ikke mindst glæder vi os til at deltage i Folkemødet
2020, denne gang også i samarbejde med
Foreningen Grønlandske Børn.

LIVSVÆRK
PÅ FOLKEMØDET
2019
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præstationspres, de oplever fra både skole, forældre
og samfund – og i sidste ende fra dem selv. Derudover er mobning og digital perfekthedskultur, ifølge de
unge, centrale faktorer for børns og unges mistrivsel.
De unge repræsentanter ønsker flere ressourcer sat af
til skoler og gymnasier, så skolelærere har tid og overskud til at lære deres elever at kende og til at håndtere
trivselsproblematikker i løbet af en skoledag. De
drømmer kort sagt om en skolegang, hvor det sociale
samvær får en mere fremtræden plads, og hvor test og
skiftende vikarer fylder mindre.
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”En ældre herre i jakkesæt, der hopper i trampolin!”

INTERVIEW MED MARK THORSEN,
FORMAND FOR LANDSFORENINGEN
LIVSVÆRKS HOVEDBESTYRELSE

menneskesyn, som er levende og tilpasset den tid, vi
lever i.
Dengang jeg kom ind i hovedbestyrelsen hyldede
man princippet om, at den, der lever stille, lever godt.
Man holdt bevidst meget lav profil, hvilket jo er helt
modsat i dag. I dag er vi meget mere synlige, og det
er den vej, vi gerne vil.

Mark Thorsen er formand for LIVSVÆRKs hovedbestyrelse. Mark har været med i LIVSVÆRK i 25
år, heraf 21 år i hovedbestyrelsen. Derudover har han
siddet i en række institutionsbestyrelser i foreningen.
Du har jo været en del af LIVSVÆRKs hovedbestyrelse i 21 år - hvordan har foreningen udviklet
sig i den årrække, du har været med?

Hvad er det for en forening, du er formand for?
Det er en forening, der er meget klar på sin identitet. Den er blevet meget mere synlig, og den er
forandringsvillig, men den er også i transformation.
Foreningen har faktisk forandret sig mere de sidste 6
år end de andre 19 år, hvor jeg har været med.

Foreningen har størrelsesmæssigt ikke flyttet sig meget,
men til gengæld er der sket en masse andet på alle
andre fronter. Vi har stadig fokus på udsatte børn og
unge, men dengang havde vi stort set kun døgntilbud.
I dag har vi en så bred palette af tilbud, at døgnområdet er blevet en mindre del.

Når jeg ser rundt på institutionerne, ser jeg dygtige
engagerede medarbejdere. Når jeg ser på bestyrelserne, ser jeg dygtige, spændende og yderst kvalificerede mennesker. Når jeg ser på hovedkontoret,
ser jeg et hold, der i højere grad end tidligere tænker
udvikling.
Vi står stærkt!

Når man ser tilbage, har vi faktisk også fastholdt en
del: vores høje grad af faglighed, vores særkende
som selvejende og ikke mindst vores folkekirkelige
kristne grundlag. Man skulle tro, at vi var mere kristne
dengang, da vi hed ’Kristelig forening til Bistand for
Børn og Unge’, men det var primært i kraft af vores
navn, for i virkeligheden var der ikke skrevet et eneste
ord ned om vores menneskesyn. Så den dag vi satte
os ned for at nedskrive menneskesynet, strittede det
i alle retninger, fordi folk havde mange forskellige
meninger om, hvad det vil sige at være en forening
baseret på et folkekirkeligt, kristent grundlag.
Der er vi nået meget langt! I dag har vi et nedskrevet

Hvad er foreningens største udfordringer?
Jeg tror, vi deler udfordringer med samfundet generelt,
og jeg kan sige det med tre ord: New Public Management. Vi arbejder tæt sammen med det offentlige
for at løse samfundsmæssige opgaver, men vi bruger
alt for meget tid på rapportering, kontrol og papirar-
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blive mindre? Det kan skabe grobund for en stærkere
holdånd og en fælles kamp. Samtidig er der også et
behov for vækst i økonomien, for det giver større rum
for muligheder og fleksibilitet, ligesom det giver muligheden for at blive dygtigere til det, der kræves.

bejde. Det gælder for hele det sociale område. Der
er alt for lidt tid til de varme hænder, og det, oplever
jeg, er vores største udfordring. Når det er sagt, kan
udfordringer også gøre noget godt. I LIVSVÆRK har vi
erkendt udfordringen, vi arbejder med den, og derfor
kan det give os nye muligheder. Det kan skabe rum
for nye samarbejder og nye tiltag, men New Public
Management er og bliver vores største udfordring.

Vi skal blive endnu mere synlige, så vi står som en
relevant samarbejdspartner og en stærk stemme for de
udsatte, men jeg synes, vi er rigtig godt på vej. Det
kommer ikke til at gå langsommere, så vi skal have
den agilitet, der skal til for hele tiden at forandre os!

Hvor skal LIVSVÆRK hen?
Jeg vil bruge Svend Brinkmans ord, vi skal ”stå fast”.
Det betyder ikke, at vi ikke skal udvikle os, men vi skal
holde fast i vores menneskesyn, vores selveje, vores
faglighed og vores samarbejde med forskningsverdenen. Vi skal også holde fast i målgruppen, som hele
tiden bliver mere detaljeret beskrevet, men den bliver
ikke mindre, ej heller mindre kompleks.

25 år i LIVSVÆRK, hvorfor?
Den største årsag er foreningens menneskesyn. Det
er lige der, hvor jeg er. Jeg har stor sympati for det
arbejde, vi laver. Jeg er glad og beæret over at kunne
støtte op om et så vigtigt arbejde og være med til at
udvikle og bidrage til, at børnene, de unge og deres
familier får et godt liv.

Når det er sagt, så skal vi hele tiden udvikle os og
være nutidige. Det er derfor, vi har blæst til vækst. Det
er vigtigt, at vi som forening udvikler os.
Vi er en gammel forening, og vi bliver meget nemt
støvede, men det synes jeg, vi for alvor har fået rystet
af os – det er blandt andet også derfor, vi har lavet
den nye strategi.

Når jeg kom til Orøstrands bestyrelsesmøder, gik
jeg altid ud og sprang i trampolin en halv time før
et møde. En ældre herre i jakkesæt, der hoppede
i trampolin tiltrak børnene. De synes, det var sjovt!
Den slags oplevelser giver energi, og jeg fik en lille
fornemmelse af foreningens konkrete og yderst vigtige
arbejde og formål med det hele.

Det er jo ikke bare for vækstens skyld, men vækst kan
have en positiv indvirkning på alle dem, der arbejder
med den. Hvem vil ikke hellere se tingene vokse end

25

Landsforeningen LIVSVÆRK gør hver dag en forskel for udsatte børn, unge, voksne og familier

LANDSFORENINGEN LIVSVÆRKS INSTITUTIONER
BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM
Bagsværdvej 146
2880 Bagsværd
www.bagsvaerdobservationshjem.dk

GRIBSKOV EFTERSKOLE
Stokkebrovej 33
3210 Vejby
www.gribskovefterskole.dk

BOFÆLLESSKABET MÅLØVGÅRD
Møllemosen 6
2760 Måløv
www.maaloevgaard.dk

HOSTRUPHØJ
Wilh. Jensensvej 28A
9500 Hobro
www.hostruphoej.dk

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

OPHOLDSSTEDET PAIDEIA
Grønagervej 4
Varpelev
4652 Hårlev
www.paideiahuset.dk

BØRNECENTER HVIDBORG
Neergårds Alle 6
2650 Hvidovre
www.hvidborg.dk
BØRNEHAVEN LYKKESHOLM
Søgårdsvej 20
2820 Gentofte
www.lykkesholm.gentofte.dk
CHR. X VUGGESTUE
Christian X’s Alle 172
2800 Kongens Lyngby
www.chrx.ltk.dk
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

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

SPECIAL SKILLS
Dronningensvej 4, 2
2000 Frederiksberg
www.specialskills.dk
THORSHØJGÅRD
Pedersborgvej 20
2635 Ishøj
www.thorshøjgård.dk

• sætter nye projekter i gang og samarbejder med 		
sociale entrepenører og ildsjæle

UNGDOMSCENTERET ALLÈGÅRDEN
Frederiksberg Alle 48
1820 Frederiksberg C
www.allegaarden.dk
UNGDOMSHØJSKOLEN
SØNDBJERGGÅRD
Aggersholmsvej 19
7790 Thyholm
www.soendbjerggard.dk
VILLA MAGNOLIA
Nørremosevej 5
Brederødvej 3
3300 Frederiksværk
www.villamagnolia.dk

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

• påvirker politikere og omverdenen, så børn og unge
får mulighed for at realisere deres potentiale
• samarbejder og understøtter ledelse, drift og
udvikling for: Dag- og døgninstitutioner, foreninger,
organisationer
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BØRN MED VILJE

