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Resumé  
  

Rapporten præsenterer Børne og Unge Center Vejle Fjords etårige tidsbegrænsede indsats i to faser VEJEN 

FREM, som siden september 2014 har været et tilbud målrettet børn, deres familier og netværk.  

Rapportens formål er at fastholde og formidle erfaringer vedrørende organisering, samarbejdsstruktur, teo-

retisk tilgang, målgruppe, metoder og resultater, så de kan tilskynde til yderligere kvalificering af indsat-

sen. Erfaringerne bygger på samarbejdsforløb med 10 børn, deres familier og netværk. 

Rapportens målgruppe er dels det interne VEJEN FREM team samt øvrige medarbejdere på Børne og Unge 

Center Vejle Fjord og dels samarbejdspartnere i de kommunale forvaltninger. Desuden kan andre instituti-

oner, der arbejder med tidsbegrænsede indsatser finde inspiration til organisering, tilgange, proces og me-

toder. 

Den giver en detaljeret beskrivelse af indsatsens bagvedliggende forandringsteori omfattende indsatsens 

ressourcer, aktiviteter, skridt på vejen samt ønskværdige resultater. Teoribeskrivelsen suppleres løbende 

med beskrivelser af, hvordan teorien helt konkret er blevet omsat til praksis og hvilke resultater, der kan 

spores som følge af indsatsen. 

Nogle vigtige konklusioner er: 

 I oktober 2015 er status således, at seks børn efter fase 1 – dvs. efter ½ års målrettet indsats – har be-

væget sig nedad indsatstrappen, mens et barn har bevæget sig opad. Da et succeskriterie for indsatsen 

er at få børn videre i mindre indgribende indsats, lever indsatsen i forholdsvis høj grad op til kravene. 

 Børne og Unge Center Vejle Fjord er godt på vej til at have udviklet en faglighed, der matcher intentio-

nerne bag en tidsbegrænset indsats. 

 Medarbejdere på Perlen oplever, at den dialogorienterede tilgang og metodik, der udfolder sig på 

opstarts- og statusmøder, skaber et konstruktivt samarbejde med og involvering af børn og familier. En 

helt konkret parameter er, at børn og deres familier klart opleves at have mere taletid på møder og i de 

efterfølgende samtaler.   

 På de i alt 30 opstarts- og statusmøder som indtil videre er afholdt, har børn og familier til fulde de-

monstreret, at de har og kan formidle tanker om fremtiden og kan indgå i kooperativt samarbejde med 

fagfolk.  

 Alle forældre, der efter fase 1 har fået deres børn hjem at bo, tilkendegiver, at de føler sig involveret, 

vel mødt og godt hjulpet i forløbets 6 første måneder.  

 Når der kigges på de SDQ scoringerne (adfærdsscreninger af barnets psykiske og sociale situation,  

emotionelle problemer, adfærdsproblemer, hyperaktivitet, sociale situation og positive forholdemåder)    

som der med 3-4 måneders mellemrum systematisk er lavet på i alt 10 børn ses, at 5 ud af de 6 børn, 

der efter afslutningen af fase 1 har bevæget sig nedaf indsatstrappen,  har udviklet sig positivt på en 

række adfærdsparametre.  
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 De mest markante udfordringer, som vi er løbet ind i undervejs: 

- Det er en udfordring at ’geare’ et traditionelt døgninstitutionsmiljø til at arbejde med kort tidsho-

risont og med et udpræget familie- og netværksrettet sigte. Nye kompetencer og en mere de-

centreret arbejdsmæssig position, der sætter barn og familie mere i centrum, har skullet udvikles.  

- Arbejdsplaner, hvor f.eks. nattevagter ’stjæler’ mange pædagogtimer fra hverdagen, kan nogle 

gange ’spænde ben’ for, at børn og familier under fase 1 har jævnlig og stabil kontakt til et over-

skueligt antal kendte voksne.  

- Lidt træghed nogle gange – både internt og eksternt – i forhold til at få produceret vigtige doku-

menter rettidigt. 

- Forskellige flaskehalse i myndighedssystemet (skiftende rådgivere, problemer med at finde pleje- 

eller aflastningsfamilier, langsommelige beslutningsgange mv.) kan forhale eller besværliggøre pro-

cesser. 

- Ikke altid optimale samarbejdsalliancer med og kommunikationskanaler til skoleforvaltning i for-

bindelse med f.eks. børns skoleskift eller etablering af specialforanstaltninger. 

- Brud der opstår i aftaler og tilsagn, når familier flytter kommune midt i forløb. 

. 
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Indledning  
  

I januar 2014 vedtog byrådet i Vejle en økonomisk omstillingsplan 2.0 for familieområdet 2014 – 2016, der 

bl.a. lagde op til ændring af anbringelsesmønstret: Færre børn og unge skal anbringes og af de børn, der 

skal anbringes skal der være fokus på ikke institutionelle anbringelser og på at få børnene videre i mindre 

indgribende tilbud efterfølgendei.  I september 2014 begyndte Børne og Unge Center Vejle Fjord at udbyde 

en særlig tidsbegrænset indsats: VEJEN FREMii målrettet børn, deres familier og netværk. Målgruppen er 

Børn mellem 4 og 14 år, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og som har 

behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling, samt en særlig socialpædagogisk indsats for at 

sætte en udviklingsproces i gang. For at styrke familiens og netværkets centrale rolle og engagement i bar-

nets liv, involveres de konsekvent og indgående hele vejen igennem forløbet.  

VEJEN FREM, der organisatorisk er forankret på Børne og Unge Center Vejle Fjords, afdeling Perlen, omfat-

ter to ydelser. Ydelserne har selvstændige takster. 

1. Tidsbegrænset anbringelse og udviklingsindsats på afdeling Perlen: Max 6. måneders intensivt 

døgnophold på Børne og Unge Center Vejle Fjord, hvor der samtidig arbejdes med forældre-

ne/netværket. Perlen er normeret til seks døgnpladser. 

2. Ambulant specialpædagogisk udviklingsarbejde målrettet den sammenhæng, hvor barnet skal bo 

efter døgnopholdet. Det er en forlængelse af det udviklingsarbejde, der er startet på Perlen. Der er 

forskellige pakker alt efter om barnet skal hjem, i netværks- eller plejefamilie eller på anden døgn-

institution/opholdssted. Taksten varierer alt efter, hvilken pakke barnet skal have. Perlen er norme-

ret til seks ambulante forløb. 

Den tidsbegrænsede, familieorienterede indsats VEJEN FREM strækker sig samlet over et år og består efter 

et visitationsforløb af fase 1 og fase 2. (Fig.1) 

Figur 1 
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I fase 1 bor barnet, som tidligere nævnt på Perlen. I løbet af de første 2 uger af fase 1 udarbejdes der på 

opstartsmøde med afsæt i barnets, familiens og andres beskrivelser (herunder ikke mindst familieafdelin-

gens handleplan) en udviklingsplan, som er styrende for indsatsen de første 3 måneder. På 1. statusmøde, 

der afholdes efter 12 uger, skulle det gerne være afklaret, hvor barnet skal have base i fase 2. Hvis barnet 

skal bo hjemme eller i en netværksfamilie varer fase 2 et halvt år. Hvis barnet skal i plejefamilie varer fase 2 

tre måneder. Er der tale om en anden anbringelse afsættes 15 timer til overlevering.  

I udviklingen af den tidsbegrænsede indsats holdes løbende øje med de pejlemærker, der udstikkes for 

børnefamiliearbejde af f.eks. Socialstyrelse, KL og andre.  Centrale nøgleord for VEJEN FREM er: LÆRENDE 

FÆLLESSKABER, PARTNERSKAB, LIV I FOKUS og KOORDINERET OMTANKE.  

 

LÆRENDE FÆLLESSKABER 

I forbindelse med dette tidsbegrænsede forløb, hvor der arbejdes intensivt med børn, familier og deres 

netværk i mange sammenhænge, skal mange mennesker samarbejde om at skabe udvikling. Opgaven, mål-

sætninger og ansvar er fælles, men selve arbejdet i forhold til hvert enkelt barn og familie er præget af åb-

ne arbejdsopgaver, uforudsigelighed og løbende opdagelse af nye veje at gå. I en proces, hvor alting kon-

stant udvikles, forhandles og diskuteres, skal der på mange niveauer skabes et lærende fællesskab, hvor al-

le, for at kunne bidrage til den fælles opgaveløsning, har mulighed for at ’tænke med på hinandens tanker’. 

I bedste fald bliver der tale om en kollektiv arbejdsproces, hvor der gives plads til det, de enkelte aktører 

brænder for og finder vigtigt samtidig med, at det overordnede sigte – at komme på sporet af det ønskvær-

dige børne- og familieliv og helst i mindre indgribende tilbud - ikke tabes af syne.  

 

PARTNERSKAB 

I mødet med børn og deres familier er der særlig opmærksomhed rettet mod fagpersonernes position, og 

der skelnes mellem ude-fra-praksis og inde-fra-praksis, som også kan betegnes centreret og decentreret 

praksisiii. Praksis i betydningen ude-fra-praksis, hvor fagpersoner i relation til andre er tilbøjelige til at place-

re sig selv i en position som dem, der ved bedst, skal nedtones til fordel for praksis i betydningen inde-fra-

praksis, hvor fagpersoner i relation til andre mere inviterer til samarbejde, dialog og udforskning af, hvad 

der giver mening og skaber rum for forandring i andres liv. Det lyder enkelt, men reelt kræver det, at en 

mere samarbejdsorienteret, udviklingsorienteret professionsforståelse og professionsfaglighed erstatter en 

mere traditionel faglighed (Togsverd og Jaap, 2011). Udfordringen består med andre ord i at bryde med en 

kompensatorisk tradition i arbejdet med børnefamiliesager og i stedet bruge ressourcer på at forbedre kva-

liteten af de relationer, barnet allerede har.  

 

LIV I FOKUS 

I det daglige samarbejde med børn og familier vil der være en særlig opmærksomhed på hverdagslivets 

rytmer, mønstre og udfordringer.  Samtaler om dagens gang, hvor børn og familier inviteres til at gå på 

vandring i barnets og deres fælles liv, udgør et meget konkret og håndterbart afsæt for etablering af fælles 

rettethed, fælles engagement og fælles fodslag på tværs af familie- og hjælpesystem. Dette er altafgøren-

de, når det handler om at spotte det, der fungerer eller ikke fungerer i børn og familiernes liv og når der 

skal  iværksættes og registreres forandringer.  Indsatsen begrænser sig ikke til stillesiddende samtaler om 

livet men indebærer også, at medarbejdere helt konkret træder ind i og bliver del af børn og familiers leve-

de liv. Hjælp til dagligdagens små og store praktiske og rekreative gøremål kan fint gå hånd i hånd med læ-
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rerigt socialt samspil og meningsfulde samtaler, der kan være med til at forme børn og familiers oplevelser 

af deres liv. 

 Ved med mellemrum at rette fokus mod og at tale om dagens gang - både DET LEVEDE LIV og DET 

OPLEVEDE LIV (uddybes senere), inspireres børn og familier til selv at få øje på hverdagens erfaringer, rela-

tioner, oplevelser og små daglige succeser og der skabes grobund for, at mere brugbare, fyldige fortællin-

ger dvs. udgaver af DET FORTALTE LIV og nye mestringsstrategier kan folde sig ud.  

 

KOORDINERET OMTANKE 

For på et mere overordnet organisationsniveau at styrke overblikket over indsatsens indhold (aktiviteter og 

processer) og resultater, er der udarbejdet en forandringsteori eller virkningsteori/logisk model/ program-

teoriiv, som det også kaldes.   

  

I dette notat udfoldes forandringsteorien, der på en oversigtlig måde anskueliggør de aktiviteter og mål-

sætninger, som er kendetegnende for den samlede indsats.  

Forandringsteorien fremstiller i skematisk form en logisk serie af ressourcer og elementer, som indsatsen 

betjener sig af med henblik på at realisere nogle mål for forskellige målgrupper. I yderste venstre søjle 

nævnes de ressourcer, der investeres i eller er tilgængelige for indsatsen. Dernæst følger under aktiviteter 

og skridt på vejen en gennemgang af de aktiviteter og processer, der helt konkret iværksættes og endelig 

følger i de yderste to søjler til højre en beskrivelse af hhv. de del- og slutresultater indsatsen forventes at 

udmønte sig i på kort og på langt sigt. Delresultater kan også ses som skridt på vejen.  

Når en indsats på denne oversigtlige måde beskrives med udgangspunkt i forestillinger om, hvordan en 

række aktiviteter virker, gennemføres evalueringen ved at følge op på forandringsteoriens forskellige led. 

Er indsatsen og de enkelte aktiviteter gennemført og er skridt på vejen og resultater indtruffet?  

Oversigten over forandringsteorien kan sammenlignes med en whiteboardtavle, hvor det i takt med, at er-

faringer indhøstes, er muligt at viske ud eller tilføje nyt. Der er udarbejdet forandringsteorier for fase 1 og 

fase 2 hver for sig og de gennemgås begge i det følgende. 

Begge forandringsteorier er udarbejdet med afsæt både i de særlige arbejdsmæssige præmisser, der aktu-

elt i disse år gør sig gældende for pædagogisk arbejde med børn og familier og i Børne og Unge Center Vejle 

Fjords fælles faglige fundament, menneskesyn og værdier.  

Det faglige fundament henter inspiration fra og integrerer en række kundskabsfelter: udviklingspsykologi-

ske, neurovidenskabelige, systemteoretiske, terapeutiske, pædagogiske mv.   

Menneskesynet tydeliggøres for alle på hjemmeside, til ansættelsessamtaler mv. 

 Hvert menneske er unikt med særlige forudsætninger, en særlig historie, særlige erfaringer og 

særlige måder at indgå i samspil med omgivelserne på.  

 Hvert enkelt menneske indgår i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng.  

 Hvert menneske er et socialt væsen, der er afhængig af, påvirkes af og påvirker sit samspil med 

andre mennesker.  

 Det sociale samspil er udviklingens motor. Vi bliver til i mødet med de andre. 
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Værdigrundlaget er en slags programerklæring for, hvad der skal kendetegne hele kulturen og det pædago-

giske miljø på Børne og Unge Center Vejle Fjord.  

 Vi vil møde hvert menneske med respekt: åbent, nysgerrigt og fordomsfrit.  

 Vi tror på, at børn og voksne opfører sig godt, hvis de kan. 

 Vi tror på, at hvert menneske har sine grunde til at handle, som det gør. 

 Vi tror på, at hvert menneske grundlæggende ønsker at forvalte eget liv konstruktivt og være del 

af sociale og samfundsmæssige fællesskaber.  

 Vi mener, at mennesker udvikler sig bedst i et anerkendende og ressourcefokuseret miljø. 

 Vi tror på, at menneskers gå-på-mod og livsbane påvirkes af de historier, vi selv eller andre fortæl-

ler om os.  

 

VEJEN FREM planlægges og gennemføres i et anerkendende, inddragende og ressourcefokuseret special-

pædagogisk miljø, der tager afsæt i relevant teori, viden og evidensbaserede metoder indenfor bl.a. sy-

stemteoretiske, narrative, kognitive og mentaliseringsbaserede referencerammer.  

På tilbudsportalen er en række centrale metoder, som kendetegner indsatsen nærmere beskrevet: De små 

skridts strategi, Koordineret tværfaglig indsats, Jeg støttende samtaler, KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret 

og Anerkendende Pædagogik), Genkendelig og forudsigelig hverdag, Fælles tredje i hverdagen og Mentali-

sering. 

Der arbejdes løbende med dette dokument i forskellige ledelses- og medarbejdersammenhænge. Der er ta-

le om et dynamisk dokument. 

Den udgave, der er tilgængelig her, er fra oktober 2015. 

Billedet herunder er fra en pædagogisk dag den 12.05.15, hvor samtlige medarbejdere tilknyttet VEJEN 

FREM, systematiserer erfaringer fra den daglige arbejdsindsat og ’spotter’ de mest betydningsfulde erfarin-

ger/resultater.  
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Fase 1. 
 

Herunder gengives forandringsteorien for fase 1. (Fig.2) 

 

Figur 2 

På de følgende sider gennemgåes de enkelte elementer i teorien mere udførligt.  

I teksten gengives ordlyden fra forandringsteorien med kursiv og de realiserede aktiviteter/handlinger med 

normal skrift, således at det er muligt at sammenholde i hvilken udstrækning teorien er blevet 

implementeret. Vi holder med andre ord øje med, om vi gør det, vi siger, vi vil gøre. 

Næste skridt er at holde systematisk øje med, hvilke erfaringer vi kan drage udfra det, vi konkret har gjort. I 

teksten indskrives løbende de forskellige erfaringer: Hvad har virket fremmende på proces og indsats? Hvad 

kunne have været bedre? Hvad kan vi lære af det?  

Ved på denne måde at lade erfaringsopsamlingen styre af programteorien, er vi, når vi 1. september 2015 

har været i gang et år, i stand til at præsentere en systematisk beskrivelse af det arbejde, de tanker og de 

aktiviteter, der helt konkret indgår i indsatsen VEJEN FREM.  
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Organisation i fokus 
 

Koordineret omtanke, planlægning og handling  

Centrale aktører fra familieafdeling og Perlen samarbejder om udformning af projektkoncept: Målgruppe, 

mål, rammer, normering mv. 

Der udarbejdes forandringsteori og evalueringsplan. 

Skridt på vejen: Styre- og projektgruppe udstikker fælles kurs og fastlægger overordnede rammer.  

Erfaring: I løbet af foråret og sommeren 2014 er afholdt en stribe møder, hvor de overordnede rammer for 

indsatsen er blevet fastlagt og projektbeskrivelse er blevet udarbejdet. Indsatsen er normeret til at omfatte 

6 børn/familier i hhv. fase 1 og 2. Dvs. at der løbende samarbejdes med 12 børn/familier. 

Skridt på vejen: Forandringsteori, der bidrager til at omsætte mere overordnede tanker til konkrete 

arbejdspunkter  og aktiviteter, nuanceres løbende af Perleteam og tilpasses i forhold til Børne og Unge Cen-

ter Vejle Fjord fælles faglige fundament, menneskesyn og værdier.  

Erfaring: VEJEN FREM teamet, der blev udvalgt primo 2014,  har i forårsmånederne haft nogle interne 

udviklingsdage, hvor tanker vedrørende den tidsbegrænsede indsats er blevet nuanceret. Teamet har fra 

begyndelsen bestået af: 3 netværksmedarbejdere, 9 døgnpædagoger, en afdelingsleder, en psykolog og en 

socialrådgiver. Dog er alle ikke tilknyttet Perleteamet på fuldtid.  

For at få udviklet konceptet for den tidsbegrænsede indsats blev en stribe arbejdsmøder afholdt og vigtige 

projektdokumenter, der efterfølgende fungerer som orienteringsredskaber, er blevet udviklet. 

De tre helt centrale orienteringsredskaber er: 

- Projektbeskrivelsen for Perlen:    
  Tidsbegrænsede anbringelser på Børne og 
Unge Center Vejle Fjord 
 

- Forandringsteori for indsatsen: VEJEN FREM  

- Procesoversigt over:  DET GODE SAMARBEJDE   
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Skridt på vejen: Fælles opstartsdag for VEJEN FREM team og Familieafdeling 13.08.14  

Erfaring: Onsdag den 13. August 2014 blev der afholdt en fælles temadag for familieafdeling og medarbej-

dere fra team VEJEN FREM. Dagen blev skudt i gang af Familie- & Forebyggelseschef Mikael Andreasen. 

Derefter fulgte oplæg ved Simon Østergaard Møller fra Metodecentret om Sverigesmodellen samt 

forskning og evidens bag tidsbegrænsede anbringelser (Den svenske model, 2011). Danske erfaringer med 

tidsbegrænset anbringelser blev præsenteret af Alice Eijgendaal, Teamleder i Børne- og Familiecenter 

Herning, Toftens afdeling  Knasten. Formiddagen blev rundet af med oplæg fra VEJEN FREM teamet, hvor 

rammer, forandringsteori, procesoversigt og mødeflow over DET GODE SAMARBEJDE samt vigtige 

grundelementer ved Børne og Unge Center Vejle Fjords måde at arbejde med tidsbegrænsede anbringelser 

på, blev præsenteret. Fire store plakater, der benyttes i det daglige arbejde samt andet 

inspirationsmateriale, prydede i  dagens anledning lokalet som supplement til præsentationen.  

 

 

 

Skridt på vejen: VEJEN FREM TEAM og Familieafdeling udvikler fælles forståelse af fælles opgave.  

Konstruktivt samarbejde mellem VEJEN FREM og Familieafdeling. 

Erfaring: Et par uger efter opstartsmødet begyndte de første henvendelser fra rådgivere, der overvejede at 

visitere børn og familier til tidsbegrænsede forløb at melde sig og inden udgangen af 2014, var der blevet 

lagt billet ind på alle seks pladser. Også 

andre kommuner end Vejle viste hurtigt 

interesse og første barn, der startede et 

tidsbegrænset forløb den 4. september 

2014, kom fra Vejen kommune.  De næste 

5 børn og familier kom fra Vejle.  I takt 

med at flere og flere rådgivere har fået 

personligt kendskab til tankesættet og 

arbejdsgangene bag de tidsbegrænsede 

anbringelser, oplever vi, at interessen er 

stigende også fra andre kommuner.  Et år 

Figur 3 
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efter opstart; den 1. september 2015  er udarbejdet oversigt (Fig.3), hvor børnene er fordelt på køn og 

alder. Yderligere 3 børn (to piger og en dreng) er visiteret i efteråret 2015 men er endnu ikke påbegyndt et 

forløb. To piger på hhv. 14 år og 15 år er startet et VEJEN FREM forløb direkte med fase 2, da begge piger 

kom fra et døgninstitutionsophold og skulle vænne sig til livet hjemme ved mor. 9 ud af de 10 børn, som er 

påbegyndt et fase 1 forløb kommer fra familier, hvor forældrene ikke er samboende. 4 af børnene har kun 

kontakt til én biologisk forælder (i alle tilfælde moderen). 8 ud af de 10 børn har en eller flere søskende (i 

alt 10 stk.), som grundet forskellige vanskeligheder også har fået direkte opmærksomhed eller støtte fra 

fagpersoner i projekt VEJEN FREM.  

Børnene har inden deres indflytning på Perlen haft base forskellige steder.   

2 kommer hjemmefra  

1 kommer fra netværkspleje 

4 kommer fra familiepleje 

3 kommer fra institution  

 

Disse forskellige udgangspositioner kan, som vist i Fig. 4, placeres på forskellige steder på det, der i den 

svenske model betegnes som indsatstrappen. 

 

En helt central 

evalueringsparameter i 

vurderingen af indsatsens 

værdi er, om den over tid 

resulterer i mindre 

indgribende 

foranstaltninger for børn 

og familier.  

Skridt op og ned af 

indsatstrappen 

synliggøres som et 

element i 

dokumentations-arbejdet. 

(Se senere)   

. 

 

 

 

 

Selvom børnenes startplacering på indsatstrappen egentlig kan give indtryk af noget andet, så er det IKKE 

en grundtanke ved Sverigesmodellen og korttidsanbringelsesindssatser, at børn og familier skal kvalificere 

sig negativt til den mest indgribende indsats. Optimalt er det, hvis intensive, indsatser som VEJEN FREM 

også kan komme i spil tidligere med et forebyggende sigte og, at der økonomisk kalkuleres med, at 

investeringen kan give gevinst på den lange bane.  

Figur 4 
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Sverigemodellens mindset, samt også den konkrete måde, hvorpå samarbejdet med børn og familier bliver 

grebet an på Børne og Unge Center Vejle Fjord, er ny for mange rådgivere og samarbejdspartnere, men 

tilbagemeldingerne fra involverede fagpersoner har været særdeles positive. Evalueringsmøder afholdt i 

januar 2015 med ledelsesrepræsentater fra Familie & Forebyggelse har ligeledes været positive og der 

tegner sig et stadig klarere billede af rollefordeling og af, hvordan myndighedsforpligtelser kan balancere 

med processer, der meget konsekvent og indgående involverer børn, familie og netværk i 

forandringsprocesser.  

Den 11. juni 2015 holdes møde på Børne og Unge Center Vejle Fjord med afdelingsleder fra Vejle Kommune om 

bl.a. de tidsbegrænsede anbringelser.  Afdelingslederen fortæller ved mødets start, at hun på vej ud af døren 

på kommunen her for lidt siden, møder en rådgiver, der netop har deltaget i et statusmøde herude. Rådgiveren 

genfortæller ifølge afdelingslederen tydeligt berørt om mødet og om, hvordan barnet var i centrum og om 

hvordan der var fokus på det positive og de mål, som giver mening for barn og familie. Rådgiveren fortæller, at 

hun, ligesom en af de andre (16) deltagere på statusmødet havde formuleret det på mødet, havde det som om 

hun deltog i en konfirmation. ”Det var stort at være med til. Barnet i centrum lykkedes til fulde her”. 

Afdeligslederen fortæller, at hun selv fik kuldegysninger blot ved at lægge øre til rådgiverens genfortælling. 

 

Systematisk processtyring  

Centrale aktører koordinerer og udveksler erfaringer på fastlagte møder. Mødeflow er udarbejdet. Ansvaret 

for planlægning af, og indkaldelse til møder ligger hos Perlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skridt på vejen: Myndighedsafdeling og Børne og Unge Center Vejle Fjord arbejder udfra et fælles koncept i 

rekrutteringen til og gennemførelsen af tidsbegrænsede anbringelser. 

Erfaring: Der er udarbejdet procesdiagrammer for DET GODE SAMARBEJDE (se Fig.5), så det er gennemsig-

tigt for alle aktører, både i familieafdeling og på Børne og Unge Center Vejle Fjord, hvilke møde- og koordi-

I forhold til hvert eneste forløb 

holdes systematisk øje med om 

tidsplan overholdes og med hvilke 

møder, der afholdes hvornår.   

 

Figur 5 
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neringsaktiviteter, der skal foregå hvornår, hvem der skal gøre hvad og hvordan. I strukturen er bl.a. ind-

bygget en række status- og evalueringsmilepæle. DET GODE SAMARBEJDE skal understøtte den nødvendige 

erfaringsudveksling og sikre, at der handles med afsæt i koordineret omtanke og ikke drages forhastede 

personbundne slutninger.  

Beskrivelsen af DET GODE SAMARBEJDE er med til at sikre, at udveksling af erfaringer sker jævnligt og på 

systematisk måde. Visualiseringen af DET GODE SAMARBEJDE kommer i en travl dagligdag med mange in-

terne og eksterne aktører til at fungere som en slags kollektiv hukommelse og fælles reminder om, hvad vi 

skal huske at gøre og hvornår. Vi kan klart mærke mindre forvirring og parlamentering om, hvad der skal 

ske hvornår. Det bliver tydeligt for alle parter, når planen skrider og der opstår en fælles forpligtelse på at 

navigere efter og nå rettidigt frem til milepælene i DET GODE SAMARBEJDE. Den systematiske erfaringsud-

veksling øger sandsynligheden for, at der leveres en gennemtænkt og fagligt funderet indsats i forhold til 

målgruppen. Ikke sjældent oplever vi, at der f.eks. på tovholdermøder, hvor kontaktpædagog, netværks-

medarbejder, afdelingsleder og psykolog sammen kaster lys over arbejdsproces, børneliv, familiedynamik-

ker og kommunikationsmønstre, opstår nye perspektiver på hændelser og åbner sig nye veje af gå, som ik-

ke tidligere har været inde i den enkeltes opmærksomhedsfelt.  

Ex. På et møde mellem kolleger i det tovholder team, der er tilknyttes hvert barn, spørges der ind til, hvilke 

planer der er for Camilla på 11 i  julen. ”Hun skal holde jul hos far. Hjemme hos mor er der ingen traditioner. De 

plejer at danse rundt om en taburet….” Svaret udløste en snak om ’blinde vinkler’ og om at traditioner godt kan 

se anderledes ud, end vi lige tror.  

Ex. På et N-møde, som er møde for de medarbejdere, der løser netværksopgaver og derfor kommer meget tæt 

på børn og familier i deres naturlige omgivelser;  i hjemmet, i skolen, i fritiden mv. har vi ved flere lejligheder 

drøftet ’graden af involverethed’ og hvordan vi skal forholde os til den menneskekærlighed, som kommer i spil.  

Fokus på barnet  
Fælles udforskning  og planlægning 

Involvering af barnet og familien i afdækning af indsatsens mål, planlægning og gennemførelse. 

Systematisk udforskning /overblik over forløb understøttes af visuelt materiale. f.eks. VEJEN FREM og 

DAGENS GANG. 

Skridt på vejen: Medarbejderne afprøver metoderne i dagligdagen og oplever mere konstruktivt samarbejde 

med og involvering af børn og familier.  

Erfaring: Når den formelle visitationsproces er overstået inviteres barn og forældre på besøg på Perlen.  Vi 

gør os umage for at være synligt imødekommende, når barn og familie ankommer og efterfølgende vises 

rundt, inviteres på kaffe og saftevand, får fortællinger om hverdagen samt får indsigt i indsatsens 

grundideer og særlige familie- og netværksorientering. Udfaldet af forbesøget er vigtigt for  det videre 

forløb. 

Efter et forbesøg modtog afdelingsleder følgende SMS fra en far: 

I skal vide, at jeg håber og tror, at opholdet hos jer vil hjælpe og gavne Vickis og mit forhold. Jeg ser med stor 

glæde frem til et godt og kærligt samarbejde med jer alle sammen….Stor ros til jer alle for jeres modtagelse af os. 
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Ved opstartsmøde som finder sted kort tid efter barnets indflytning samt derefter hver 3. måned samles 

barn, familie samt andre centrale aktører (f.eks. rådgiver, skole, familieplejekonsulenter, medarbejdere fra 

Perlen) for at udstikke fælles kurs samt få indblik i, hvad der kan være med til at lede barn/familie på rette 

vej, og hvad der forstyrrer/trækker dem væk fra den ønskede kurs. Med afsæt i disse signalementer 

udvælges udviklingspunkter, som der skal arbejdes målrettet med i den kommende 3. måneders periode. I 

tilrettelæggelsen af disse møder, der har træk tilfælles med åbne dialogervog familierådslagningvi, gør vi os 

umage for at være synligt imødekommende, når folk ankommer og bydes velkommen i døren, når lokalet 

indrettes, når dagorden udarbejdes og når dialog og proces struktureres og faciliteres.  

I perioden fra 1. september 2014 til 1. november 2015 har der i forbindelse med 10 forløb været afholdt 10 

opstartsmøder og 20 statusmøder. Deltagerkredsen, der har været mellem 10 og 17 personer, har omfattet 

barn, søskende, forældre, øvrig familie, plejeforældre, venner, skolerepræsentanter, forvaltnings-

repræsentanter, familieplejerepræsentanter, andre institutioner samt repræsentanter fra team VEJEN 

FREM.  

Der har på møderne været en klar arbejdsdeling mellem fagpersoner fra team VEJEN FREM; en person har 

været mødeleder, en har været processstyrer, en har taget referat, en har været barnets støtte og en har 

evt. været forældrenes støtte. Metoden ”De små skridts strategi” (Elbrønd, 2002) samt herunder 

samtalearkene VEJEN FREM og DAGENS GANG har været anvendt på systematisk måde og har hjulpet med 

til at skabe en flexibel men samtidig fokuseret samtalestruktur i situationer med mange deltagere. Inden 

mødet begynder er to billeder (Fig. 6 og Fig. 8) hængt op på tavle eller væg og når processtyreren, efter 

afdelingslederens indledende velkomst og præsentation, overtager bordenden, sættes alle deltagere kort 

ind i, hvad meningen med de to billeder er og hvilke spilleregler, der gælder i forhold til den fælles snak.  

Barnet er hovedpersonen og har lov til at tage ordet, når han/hun har noget på hjerte. Centralt er det, at 

barnet deltager aktivt og barnets kontaktperson bruger op til mødet tid på at forberede barnet på, hvad der 

skal ske på mødet og hvad han/hun kan gøre, hvis det bliver for svært at være tilstede.  

Alle voksne skal som udgangspunkt markere, hvis de har noget på hjerte, og processtyreren sørger for, at 

alle bliver hørt. Erfaringen er, at det kan være noget af en udfordring for specielt fagpersoner at ’vente på 

tur’, men det har førsteprioritet at give børn og forældre mulighed for at komme til orde med det, de finder 

er relevant og vigtigt i deres eget liv. Hermed signaleres respekt for, at børn og familiemedlemmer er eks-

perter på deres eget liv, uden at det dermed overses, at fagpersoner også kan bidrage med relevante ind-

sigter. Ved traditionelle indskrivnings- og statusmøder kan der være risiko for, at snakken i for stor 

udstrækning kommer til at dreje sig om, hvad og hvordan noget ER: Ex: Peter er et forstyrrende element i 

dansktimerne. Et særligt opmærksomhedspunkt på disse opstarts- og statusmøder er, hvad og hvordan 

noget KAN BLIVE (Hertz, 2013).  

Et af de billeder, der pryder lokalet fra mødets begyndelse, viser en vej, der bugter sig ind i et landskab 

(Fig.6). Intentionen med at vise billedet er, at det synliggør den fælles arbejdsperiode, der strækker sig over 

et års tid.  Tanken er, at billedet skal invitere barn og forældre med på en rejse ud i fremtiden. Inspiration 

er hentet i åbne dialoger, forudsigelsessamtaler, løsningsfokuseret terapi og de samtalekort, som er en cen-

tral del af Collaborative Helping.  
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Processtyreren stiller f.eks. spørgsmålet: Hvis vi var ved slutningen af vores samarbejde i stedet for ved begyndelsen 

og I kigger tilbage og er tilpasse med, hvad I har opnået i løbet af dette år, hvad ville I få øje på af forandringer i jeres 

fælles liv? 

 

Hvad springer særlig i øjnene? Hvad ville jeg se, hvis jeg pludselig træder ind af døren, hjemme hos jer? 

Hvor er I henne? hvad laver I? Hvordan er I sammen? Hvordan er det? Hvordan oplever I hinanden?  

(Madsen, 2014) 

Ved således ’at tage på tur i fremtiden’ kommer barn og forældre på sporet af, hvor de gerne vil hen som 

familie. En fortælling om, hvordan livet – set ud fra deres perspektiv - skal leves, begynder at tage form.  

Barnets og familiens udsagn skrives, således som det er vist på billedet i Fig.7 på sedler, som sættes op på 

tavlen. Senere tages foto af tavlen og der lavet et erindringsdokument som børn og familie får.  

 

Figur 6 
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Men udgangspunkt i vejbilledet og fortællingen om det ønskværdige liv, lægges op til næste punkt på mø-

det, der går ud på at udforske, hvad der står i vejen for at ønskescenariet kan udfolde sig og hvad der hjæl-

per på vej?  

 

Indkredsning af hverdagens udviklingsmuligheder 

Involvering af barnet i systematisk udforskning af hverdagens udfordringer og muligheder. Samtalearket 

DAGENS GANG inviterer barnet til se/huske mere og at skabe mere fyldige fortællinger.  

Skridt på vejen: For at gøre udforskningen af hhv. ’forhindringer’ og ’forhold der leder på rette vej´’ meget 

konkret arbejdes på møder med samtalearket: DAGENS GANG (Fig.8), der er lavet i plakatstørrelse. En vifte-

figur viser dagens gang fra kl. 6.00 og morgenen og så 24 timer frem til næste dags morgen kl. 6.00. Figuren 

kan vise, hvor man opholder sig i løbet af en dag til forskellige tider og der skelnes mellem HJEMMELIV og 

UDELIVvii.  

Figur 7 
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Figur 8 
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På samme måde, som det indenfor det medicinske område er almindeligt at tage temperaturen på kroppen 

kan man tale om, at vi sammen med barn, familie og andre ’tager temperaturen’ på, hvordan typiske dage 

fungerer på godt og ondt. Dette er ikke så ligetil, som det lyder, idet hverdagens trummerum har det med 

at være usynlig. Vi lægger ganske enkelt ikke mærke til alle de små banale, og selvfølgelige ting, hændelser, 

episoder som udspiller sig dag, efter dag efter dag. Hverdagen kan sammenlignes med rengøring, der først 

bliver synlig, når den forsømmes (Elbrønd, 2001).  

 

Hverdagslivet kan siges at have både en yderside og en inderside:  

Ydersiden er DET LEVEDE LIV, der kan beskrives som en daglig organisering af aktiviteter med de og de ob-

jektive træk. Det levede liv vil i princippet kunne indfanges af et kamera, og det er som regel ikke svært at 

få selv små børn til at fortælle om konkrete hændelser.  

Indersiden er DET OPLEVEDE LIV, hvor hændelser, fænomener, ting mv. fortolkes og tillægges betydning af 

den enkelte. Det oplevede liv udfolder sig i tanker, følelser, drømme, intentioner og kan siges at være et 

særlig uddrag af alle de mange, mange, mange livs- og sanseindtryk, som et menneske udsættes for hele ti-

den. Det er ikke alt, som vi udsættes for, som vi tildeler opmærksomhed. Hjernemæssige strukturer og ind-

lærte reaktions- og kommunikationsmønstre er med til at ’scanne’ omgivelser for det, der umiddelbart fo-

rekommer at være relevant og betydningsfuldt.  

Noget af det, der slipper igennem filteret til det oplevede liv kan omsættes til DET FORTALTE LIV, som er de 

historier, vi er i stand til at fortælle om vores liv. Disse fortællinger og historier kan, som det udtrykkes in-

denfor den narrative tradition, nogle gange være meget tynde. Samtalepartnere, der inviterer til fælles ud-

forskning af det levede og det oplevede liv kan i bedste fald bidrage til, at der opstår tykkere, mere nuance-

rede fortællinger.  

 

Psykolog Allan Holmgren, skriver i artikel fra 2011: 

Det er gennem den møjsommelige og langsommelige begrebsopbygning, at de mennesker man taler 

med i narrativ praksis kan få adgang til det, der er vigtigt for dem i deres liv….. 

Det er gennem navngivning, at hændelser, handlinger og begivenheder får reel eksistens – bliver gjort 

forståelige. 

 

Også Haldor Øvreeide omtaler vigtigheden af at skabe rum for, at børns erfaringer kan komme til udtryk.  

Frustration hos børn kan ofte forklares med, at de voksne har overset væsentlige erfaringer fra bar-

nets liv og ikke har givet barnet anledning til at tale om og at dele oplevelser. (Øvreeide, 2004, p. 25) 

 

Gennem snakken om typiske, konkrete dage afdækkes også barnets sociale verden/sociale netværk, idet 

forskellige personer ’befolker’ barnets forskellige tidsrum, der ligger som perler på en snor i løbet af en dag.   

 

Det er begrænset, hvor nuanceret udforskningen af DAGENS GANG kan blive på sådanne stormøder, men 

udforskningen af dagen og måden at tale om dagens stunder kan fortsætte i andre sammenhænge. I tråd 

med tankegangen i Marte Meo og ICDP kan man sige, at vi er interesserede i at gennemføre mikroanaly-

tiske studier af samspil. Specielt er vi herunder opmærksomme på samspilsenheden: Initiativ,  respons og 

reaktion.  
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En fælles udforskning af billeder, som inviterer barn, familie og andre til at  ’vandre’ eller ’slentre’ rundt i 

deres liv og hverdag og kaste lys over erfaringer (f,eks, stjernestunder, sten på vejen, små skridt eller 

ønsker om forandringer mv.) letter samtalen og fjerner fokus fra trangen til at finde fejl, lufte holdninger 

eller placere skyld (Jf. Madsen, Family process, p. 532).  Den fælles udforskning hjælper ikke mindst 

processtyreren til at udøve det, Bill Madsen kalder Disciplineret improvisation, hvilket er nødvendigt i en 

situation, hvor det aldrig er til at vide, hvad der sker. I mange tilfælde har vi oplevet spændinger mellem de 

deltagende parter (f.eks. mellem fraskildte forældre, mellem forældregeneration og bedsteforældre-

generation, mellem myndighedsrepræsentanter og forældre og mellem det beslutningstagende niveau i 

forvaltningen og det praktisk udøvende niveau på Børne og Unge Center Vejle Fjord) men den fælles 

orientering mod billeder på tavlen hjælper både børn, familier, netværk og hjælpere til at udforske og ska-

be en fælles forståelse af komplekse situationer, udfordringer og veje at gå. Samtalearkene udstyres under-

vejs med sedler med udsagn, som fremkommer under mødet og der konstrueres således ’på stedet’ nogle 

fælles erindrings- og orienteringsdokumenter. Dette fokus på det, der hhv. forhindrer eller understøtter en 

ønsket kurs er parallel til det fokus, der f.eks. er i Collaborative Helping (Madsenviii & Gillespie, 2014) i Psy-

kologiske case-formuleringer (Carr, 2006, Trillingsgaard et.al., 2007, 2010), i the Signs of Safety metoden og 

i forskellige socialfaglige metoder som ICS (Integrated Children’s System) og ICF . Ved mødets afslutning fo-

tograferes samtaleark og udsagn og der laves kopier til barn, forældre og andre nøglepersoner. Disse fotos 

fungerer som en slags erindrings- og evalueringsdokumenter, der er med til at synliggøre udfordringer til 

forskellige tider og de små skridt i ønskværdig retning, der forekommer undervejs.  

Mens snakken udfolder sig på opstarts- eller statusmøder, nedskriver processtyreren udsagn på gule, 

orange, lilla eller grønne sedler, der synliggør, hvad barnet, familien eller andre ser som ønsker, 

stjernestunder, sten på vejen eller små skridt.   
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Nedskrivningen skaber en vis langsommelighed i samtale- og mødeforløb  men skulle gerne tjene det 

formål, at barnet, familien og andre f.eks anspores til at finde ud af, hvad de ved om deres liv, hvad de 

synes, der er vigtigt i deres liv og om de kan få øje på positive overraskelser i alt bøvlet dvs. noget der 

modsiger de negative og definerende historier.  

Omstændeligheden og møjsommeligheden med at fastholde og nuancere fortællinger bl.a. gennem 

navngivning af hændelser, handlinger, problematikker og begivenheder, skal klart signalere, at det børn og 

familier siger om det, der er vigtigt i deres liv, bliver taget alvorligt.  Fremgangsmåden tvinger fagfolk til at 

have børnenes og familiernes ’sind på sinde’. På møderne sker der en bevidning, idet der er flere vidner til 

barnets og familiens fortællinger om sig selv og væsentlige dele af livet.  

Med afsæt i de udsagn, der kommer på mødet afrundes ethvert møde med, at barn og familie med kom-

mentarer fra andre tilkendegiver, hvad de synes, det er vigtigst at arbejde med de næste tre måneder:  

Hvilke udfordringer kalder på særlig opmærksomhed her og nu?  

Hvad har første prioritet?  

Hvad er næste skridt?  

Hvad er den fælles plan?  

 

Udvalgte udviklingspunkter skrives på tavlen til venstre for DAGENS GANG og VEJEN FREM.  

 

På billedet herunder søger mor og datter op til tavlen som afslutning på mødet og udtrykker tilfredshed 

med de udviklingspunkter, som er spottet på mødet.  
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Når mødet er afsluttet fotograferes alt, som er fastholdt på tavlen og efterfølgende laves tre erindringsdo-

kumenter (se billede herunder) som uddeles til barn, forældre og relevante fagpersoner. 

 

Udarbejdelsen og brugen af disse erindringsdokumenter har træk tilfælles med det, som i andre sammen-

hænge betegnes som terapeutiske dokumenter.  Erfaringer har vist, at det kan være meget berigende, an-

erkendende og meningsskabende at se sine egne ord på skrift (Annette Holmgren, 2010). 

Mia på 11  udtrykte ved afslutningen af et møde sin oplevelse af den snak, der var foregået på mødet.  

”Det gør stort indtryk og påvirker mig meget. Rart at høre at folk ser sådan på mig. Jeg bliver glad og 

får mere lyst til at være sådan”  

Også mange forældre er kommet med tilbagemeldinger om, at de finder formen behagelig og at de føler sig 

hørt.  

Tilsammen rummer disse erindringsdokumenterne svar på fire vigtige spørgsmål og de kan for oversigtlig-

hedens skyld sættes op i skematisk form (Fig. 9). Systematikken er helt på linje med den systematik, der 

benyttes i Collaborative Helping, hvor der også søges svar på vigtige spørgsmål gennem det, der betegnes: 

Collaborative Helping Maps.   



25 
 

 VISION  
Hvor vil I gerne være på vej hen som familie.  

 

UDFORDRINGER/STEN PÅ VEJEN 
Hvad fungerer mindre godt og hvad står i vejen? 

 

STØTTE 
Hvad fungerer godt og hvad leder på vej? 

 

PLAN 
Hvad skal ske nu? 

 

 

Figur 9 

Resultat efter fase 1 

Barn og familie kan gøre sig tanker om en ønskværdig fremtid og ved hvad næste skridt er. På 

opstartsmødet samt de efterfølgende statusmøder som afholdes hver 3. måned har barn, familie og andre 

lært at bruge en simpel strategi for målorienteret og planstyret tilgang til forandring og problemløsning. 

Erfaring: På de i alt 30 opstarts- og statusmøder som indtil videre er afholdt, har børn og familier til fulde 

demonstreret, at de har og kan formidle tanker om fremtiden. 

Ofte er vi blevet positivt overraskede over 

børnenes udholdenhed og bidrag, hvad end 

det har bestået i det, barnet har fået fortalt 

med ord eller har signaleret på anden måde 

via tegninger, mimik eller handlinger.  På bil-

ledet til højre lader Niklas på 9 år sin stem-

me ’høre’ ved bl.a. at tegne stjernestunder 

på tavle og på lapper.  

Vores erfaring er at børn kan være særdeles 

præcise og konkrete, når de beskriver frem-

tidige eller nutidige stemninger, situationer, 

gøremål  og  relationer. 

I bogen: ”At tale med børn” gør Haldor 

Øvreeide opmærksom på, at børns 

formidling af deres erfaringer (som er noget 

andet end deres mening, som kan veksle alt 

afhængig af samtalepartner) bør vægtes 

højt, og at de ofte meget præcist og enkelt kan sætte ord på helt banale, situationsbetingede forhold (f.eks. 

voksnes konkrete reaktioner og dag-til-dag organisering af dagens gang), der er afgørende for deres liv og 

trivsel.  
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Udviklingsmæssig støtte er en konkret størrelse for barnet. Den består i omfanget og kvaliteten af det 

samspil, barnet har med de voksne i de dagligdags situationer, der kan synes trivielle men som er 

afgørende for barnets udvikling og livskvalitet. (Øvreeide, 2004 , p 20) 

Efter barnet inviteres forældre eller andre omsorgpersoner til at bidrage med erfaringer og samspil, 

situationer mv. belyses ud fra forskelige perspektiverix  

Det, der i voksenperspektiv kan opleves som en tryg situation, kan opleves utrygt og konfliktfyldt af 

barnet. (Øvreeide, 2004 , p 22) 

Hvis dokumenterne og deres indbyrdes logiske sammenhæng bruges, som tænkt,  er der skabt en norm for, 

hvordan der kan tænkes og tales om det, der betyder noget for barn og familien. Endvidere banes vej for, at 

hjælpesystemets arbejdspraksis funderes i og realiserer de mere overordnede værdier og principper, som 

indsatsen bygger på.  

Medarbejdere på Perlen oplever, at den dialogorienterede tilgang og metodik, der udfolder sig på opstarts- 

og statusmøder, skaber et mere konstruktivt samarbejde med og involvering af børn og familier. En helt 

konkret parameter er, at børn og deres familier klart opleves at have mere taletid på møder og i de efter-

følgende samtaler. I medarbejdergruppen eksperimenteres der på forskellig vis for også i dagligdagen at gi-

ve god plads til Barnets stemme. Benævnelsen Barnets stemme er udsprunget af projekt, som pædagog-

studerende Maria har arbejdet med under sin praktiktid på Børne og Unge Center Vejle Fjord.  

Kontaktpædagoger og netværksmedarbejdere oplever, at erindringsdokumenter bidrager til at arbejdsind-

satsen bliver mere gennemsigtig, systematisk og målrettet. Arbejdet med at lave udviklingsplaner og sta-

tusrapporter falder nemmere og der bliver en bedre balance mellem hhv. børn/familiers og fagpersoners 

erfaringer og perspektiv.  

Livslæring i pædagogisk miljø 

Etablering af midlertidig sikker base: kendetegnet ved tilgængelige og nærværende voksne, varme, 

hjemlighed, forudsigelighed, og fællesskab.   

Erfaring: I fase 1 bor barnet på Perlen, som er et fritliggende hus placeret centralt på Børne og Unge Center 

Vejle Fjords store parklignende grund. I huset, der er i to etager, kan der bo op til 9 børn. Hvert barn har sit 

eget værelse og derudover er der to spisekøkkener, to stuer og personalekontorer.  Hvert barn har en fast 

kontaktpædagog, som bl.a. har faste ugesamtaler med barnet og som også agerer som tovholder i forhold 

til planlægning og koordinering af den pædagogiske indsats, samvær med familie, skoleindsats mv.  

Dagen er fyldt med almidelige gøremål som morgenrutiner, skolegang,  eftermiddags aktiviteter, børn der 

skal hentes og bringes til fodbold, musik, ridning, fitness mv.  

Uddrag fra dagbog: Vi snakker om at vi skal gøre rent i dag og jeg tilbyder hende min hjælp. Det vil Sarah gerne 
have og forsøger at få mig til at lave det meste. Jeg spiller lidt dum og søger i stedet hendes hjælp til at bruge 
en støvsuger og når der skal skiftes sengetøj. Sarah siger flere gange:, "Ved du ikke, hvordan man gør det" og 
kommer over og så får vi det gjort sammen. Sarah får støvsuget gulvet til trods for, at hendes lille plante i vin-
duet er væltet og der ligger jord på gulvet. Sarah siger pludselig, at hun nu kun mangler at vaske gulv og hun får 
min nøgle og henter en moppe og går selv i gang med at vaske gulvet.  
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Når børn, som mistrives og befinder sig i en usikker situation, flytter ind på Perlen og skal bo sammen med 

andre børn, som også mistrives, har vi, som Skårderud og Sommerfeldt udtrykker det, involveret børn i en 

’højrisikoaktivitet’.  Det at være anbragt i et institutionsmiljø er som at gå ind i et mulighedernes rum: Det 

kan gå skidt, hvis børnenes manglende livsfærdigheder ’spiller uheldigt sammen’ og forstærker uhensigt-

mæssig adfærd og forvrænger oplevelser. Det kan gå godt, hvis der i miljøet skabes samværs- og samspils-

former, som kan give næring til udvikling af børnenes forståelse af sig selv og andre. Balancen mellem et 

negativt og et positivt udfald af børnenes ophold i et institutionelt pædagogisk miljø, kræver brugen af 

gennemtænkte metoder og en god balance mellem etablering af trygge rammer og struktur og menneske-

ligt med- og modspil, der fremmer mentalisering og muligheden for læring. I samklang med det faglige fun-

dament, som danner afsættet for al pædagogisk- og behandlingsmæssig indsats på Børne og Unge Center 

Vejle Fjord, anvendes relationer til at hele relationsforstyrrelser.  

I en artikel i Dagbladet Information den 7. februar 2014 reflekterer Finn Skårderud over to begrebspar: ale-

ne/sammen og indre/ydre.  

Balancen mellem alene og sammen er afgørende for mennesket. Mennesker kan næppe udvikle ev-

nen til at føle sig trygge alene, hvis de aldrig tidligere i deres historie har kendt til nære relationer. Og 

evnen til at bidrage modent til samspillet med andre beror tilsvarende på, at man er tilstrækkelig sik-

ker på sig selv. Dette subtile samspil definerer os livet igennem.  

Og nu til begrebsparret indre/ydre. Der findes en enorm mytologisering om det indre liv…..som psy-

koterapeut er jeg naturligvis dybt optaget af menneskers indre liv: tanker følelser, begær, fantasier, 

selvkontrol osv. Men der findes ikke et indre uden et tilsvarende ydre. Vores indre evne til at fortolke 

os selv afhænger af omvejen over ’verden’.  

Se på barnet. En opdateret udviklingspsykologi må være en topersonerspsykologi. Gener og biologi er 

nok grundlaget, men vi bliver til i mødet med de andre. Barnet kaster sig følelsesmæssigt ureguleret 

ind i verden og gennem svar, spejlinger, anerkendelse og interesse bliver det gradvis til sig selv. Dets 

selvudvikling forløber ligeså meget udefra og ind som indefra og ud. Men tilsvarende forholder det 

sig også for voksne. Vi ændres gennem den respons vi får. Der kræves minimum to sind for at skabe 

ét sind, og to sind vil for det meste være rigere end det ene sind alene.   

 

Også Haldor Øvreeide gør i sine bøger dialogen, fortællingen og intersubjektiviteten til den helt centrale 

udviklingspsykologiske motor, og taler på mange måder  l systemiske og narra ve hjerter.  

I de daglige bestræbelser på at skabe udvikling og livslæring for børnene hentes inspiration fra mange 

velbeskrevne metodikker.  

 

Give barnet/børnegruppen medspillende modspil i hverdagen. Ex. systematisk arbejde med 

hverdagslivsforbedringer, mentaliseringsbaseret pædagogik (evt. gruppebaseret) og KRAP.                             

 

Erfaring:. Med et begreb hentet fra psykolog Jan Tønnesvang (Skolen som vitaliseringsmiljø) arbejdes udfra 

en ambition om at give barnet/børnegruppen medspillende modspil i hverdagen. Begrebsparret 

’medspillende modspil’ henleder opmærksomheden på, at børn for at komme i en position, hvor de føler 

sig næret, understøttet eller optimalt udfordret, skal møde nogle voksne, der ’partner op’ med barnet og 
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forsøger at se tilværelsen fra barnets perspektiv samtidig med, at de forstyrrer barnet tilpas, så det udvikles 

og lærer herved.  

 

Da børnenes vanskeligheder og livssituationer  er varierede og komplekse, opbygger vi til stadighed en me-

re og mere varieret palet af virkemidler: Den udviklingsstøttende dialog (Haldor Øvreeide), Samarbejdsori-

enteret problemløsning (Ross Greene), Collaborative Helping (Bill Madsen), Narrativ familieterapi (Michael 

White) Low arousal pædagogik (Bo Hejlskov Elvén), Marte Meo (Jytte Birk Sørensen), ART - Aggression 

Replacement Training (Arnold P. Goldstein og Barry Glick), Kids Can (Ben Furman), Sociale historier (Carol 

Gray) mmm. Alle medarbejdere har gennemgået efteruddannelsesforløb i KRAP (Kognitiv, Ressourceorien-

teret og Anerkendende Pædagogik) og reguleringsprogrammet ICDP, der gennem fokus på 8 samspilstema-

er skærper opmærksomheden på samtale og samværselementer, der virker udviklingsstøttende. Endvidere 

har medarbejdere deltaget i flere temadage med Jane Østergaard om mentaliseringsbaseret arbejde i pæ-

dagogik og terapi (Østergaard, 2012 og 2014) (Skårderud og Sommerfeldt).  

På opstarts- og statusmøder laves der, som tidligere nævnt løbende prioriteringer af, hvad det er vigtigt at 

arbejde med. Herunder gives eksempler på udviklingspunkter som børn eller forældre har formuleret: 

 Anders bryder sig ikke om, at surheden dukker op og skaber koks f.eks. om morgenen. Han vil 

gerne med opbakning fra voksne, der er omkring ham, lære at tæmme den. 

 Anna og forældrene vil gerne blive bedre til at dæmme op for den kuldespiral, som ofte går i gang, 

når de snakker sammen. Mors oplevelse af skuffelse får næring af Annas ligegyldighed, der får 

næring af mors skuffelse, som styrker Anna’s ligegyldighed osv., osv.  

 Alex vil gerne blive bedre til at ’lade op’ og passe på sit gå-på-mod og sin selvtillid. Hvordan kan der 

skabes dage for Alex, hvor der er god balance mellem:  Alenetid, tid sammen med mor, tid sammen 

med søskende,  vennetid, sportstid mv.? 

 Adam har ofte oplevelsen af at blive moppet og vil gerne blive bedre til at begå sig socialt og skabe  

kontakt til og være sammen med klassekammerater.  

 Mor og far og andre familiemedlemmer vil gerne være i stand til at dæmme op for kommunens 

bekymring for deres søns trivsel. 

 Mor vil gerne bruge Perlen som en slags øverum, så hun sammen med sine drenge og med sparring 

fra medarbejdere på Perlen bl.a. kan få forbedret deres indbyders samspil i hjemmet, hvor der 

sniger sig alt for mange ’bjørnetjenester’ ind.  

Hvert enkelt barn har en kontaktpædagog og en netværksperson, som har et særligt ansvar for at sikre, at 

der arbejdes målrettet med de udviklingspunkter, som er prioriteret på opstarts- og statusmøder og som er 

yderligere udfoldet og beskrevet i en udviklingsplan. Kontaktpædagog og netværksperson indgår sammen 

med afdelingsleder og psykolog i en tovholdergruppe, der med 14 dages interval drøfter, hvordan arbejdet 

med udviklingspunkterne skrider frem. Nedenstående spørgsmål er i spil på tovholdermøder. 

Hvilke udviklingspunkter er i fokus og hvordan arbejdes der helt konkret med dem? Hvilke fortællin-

ger om familiers og børns historie, hverdagsliv og ønsker til fremtiden, er vi blevet opmærksomme 

på? Hvilken forståelse af forudsætninger, vanskeligheder, samspilsmønstre mv. kan vi uddrage af for-

tællinger, baggrundsviden og daglige iagttagelser? Hvilke samspilsmønstre, der konkret udfolder sig i 

kontakten mellem forældre og børn, mellem børn og os, mellem forældre og os, mellem skole og 
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børn osv.osv. skal vi være opmærksomme på? Hvilke forholdemåder, indsatser eller metoder kan vi 

bringe i spil? Mangler vi viden eller indsigt i forhold til barn, familie eller netværk? Hvordan kan vi 

skaffe os den relevante viden? Hvad mangler vi af observationer, samtaler, data? Hvem tager sig af 

hvad? Hvilke udviklingspunkter er ’løst’ og kan nedprioriteres? Hvad skal formidles til det større Per-

leteam? Hvad skal teamet være særlig opmærksomme på?  

Et vigtigt afsæt for at kunne yde den bedste støtte og hjælp til barn og familie, er en indsigt i, hvilke særlige 

problematikker, samspilsmønstre og dynamikker, der besværliggør livet for netop dem. For at stå på så vel-

oplyst grundlag som muligt konstrueres med afsæt i tilgængelige oplysninger ET VEJLEDENDE OVERBLIK. 

(uddybes senere).  Dette overblik, der løbende justeres og nuanceres i takt med at iagttagelser og beskri-

velser samles ind, skulle gerne tjene det formål, at eventuelle særlige vanskeligheder og ikke udviklingsbe-

fordrende samspilsmønstre, der gemmer sig bag mere åbenlyse adfærdsmæssige og emotionelle proble-

mer - bliver erkendt, så der kan rækkes ud efter de mest velegnede indsatser og metoder. Ambitionen er 

ikke at ’sætte etiket’ på adfærd men at komme på sporet af det, der hæmmer eller fremmer barnets og 

familiens udvikling.   

Et særligt opmærksomhedspunkt er ikke mindst de samspils- og kommunikationsmønstre som børn har ud-

viklet i samspil med centrale omsorgspersoner og som ’forstyrrer’ barnets almindelige potentialer for at 

indgå i et udviklende samspil med omgivelser. Som det fremhæves af den norske psykolog Haldor Øvreeide, 

er det relevant at komme på sporet af børns måde at organisere deres kommunikation på om sig selv og si-

ne omgivelser, så man kan tilpasse sin kommunikation til barnets præmisser. Det er et paradox, at netop de 

børn, som har mest brug for udviklingsstøttende samspil, ofte trækker sig eller markant afviser voksne, der 

nærer et stort ønske om at yde omsorg, hjælp og støtte (Øvreeide, 2009). For ikke at lade paradoxet ’styre’ 

og tage magten i samspilssituationer, må voksne, der er omkring sådanne børn, ikke mindst arbejde med 

deres pædagogiske og behandlingsmæssige grundindstilling. Måske kan det nogle gange være svært at 

mobilisere autentisk menneskekærlighed men det kan meget vel være den eneste vej frem, således som 

bl.a. Fornagy-gruppen antager når de inspireret af Daniel Stern skriver: ”Pædagogik kræver kort sagt en 

menneskekærlig spædbarnsorienteret omsorgsperson” (Allen, Fonagy, Bateman, 2010, s.115) 

Meget er vundet, hvis både barnet selv, forældre og fagpersoner opnår fornemmelse og forståelse for, 

hvad der evt. bidrager til et barns fortvivlelse, utilpassethed, og daglige kamp for at leve op til krav og for-

ventninger.  Ofte vil sprogets grænser sætte grænser for indsigt og forståelse, så derfor lægges også vægt 

på at øge børns ordforråd, så de bliver bedre til at beskrive det, de bøvler med. Gennem navngivning af 

problemer og åben snak om det,  der er svært  bestræber vi os på at afmystificere det, der skal arbejdes 

med (Jf. Levine) 

Når det giver mening benytter vi bøger, billeder, illustrationer eller redskaber f.eks. figurer eller 

gummihjerner, når ting og forhold skal forklares eller udforskes.  

Da flere af børnene har vanskeligheder med at styre forskellige former for temperament og adfærd gør vi 

ofte  brug af den såkaldte stress-sårbarhedsmodel, som er videreudviklet af Trine Uhrskav og Bo Hejlskov 

Elvén (Hejlskov, 2009). Modellen som vises i Fig.10 giver et godt afsæt for at snakke både med børn, 

forældre og medarbejdere om, hvad der kan være i spil, når situationer kører op.  
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Figur 10 

 

Udover at stress-sårbarhedsmodelen bidrager til forståelse af situationer, hvor børn mister kontrol, kan der 

i Hejlskovs bøger og artikler hentes inspiration til arbejdsprincipper og metoder, der på en god måde 

matcher Børne og Unge Center Vejle Fjords faglige fundament. 

 Mennesker som kan opføre sig ordentligt gør det 

 Som voksen fagperson har du ansvaret for adfærd og reaktioner 

 Pædagogik skal have som mål, at barnet har kontrollen over sig selv 

 Ro på – afstand, se væk, siden til, afled, flyt fokus 

 

Det kan også give mening at betragte familiers situation gennem stress-sårbarhedsmodellen. Nogle familier 

kan være mærkede af, at der er nogle grundlæggende belastningsfaktorer tilstede hver eneste dag i deres 

liv, som bevirker at afstanden fra grundstress til kaosgrænsen er mindre end den er hos mere normalt stil-

lede familier.  

For at holde styr på proces og det konkrete arbejde med udvalgte mål udarbejdes udviklingsplaner for 

perioder på 3 måneder af gangen.   
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I det følgende gengives udsnit af udviklingsplanen for Emil på 13 år, der bl.a. ofte ryger i problemer pga. sin 

frembrusende og til tider grænseoverskridende væremåde.  

.     

Emil har selv på opstartsmøde den 8. september 2014 udtrykt ønske om, at han gerne vil lære at opføre sig 

ordentligt. I dialog med Emil, er dette ønske blevet omformuleret til, at Emil under opholdet på Perlen og 

Solvejskolen skal tage en slags socialt kørekort, så han bedre kan begå sig i mange forskellige situationer.  Emil 

kan allerede fint begå sig i en række situationer f.eks. til fodbold og til spejder men der er nogle situationer, 

som nogle gange giver vanskeligheder. For at måtte køre bil, skal man tage kørekort og arbejde både med teori 

og praksis, således at man kan begå sig på en god måde i trafikken. Det er ikke nok bare at kunne starte bilen 

og så køre derudaf med høj fart. Man skal lære en hel masse ting og f.eks. øve sig i bykørsel og på landevej, 

glatbane og motorvej. Nogle har svært ved parkering, venstresving eller overhaling.  Emil har hørt os sige dette 

og synes, at det giver mening at sige, at han skal tage et socialt kørekort, som supplerer det, han allerede kan. 

Han er med på at han skal have ’fyldt nogle huller’ ud så han fremover kan færdes let og ubesværet i langt, 

langt flere sociale sammenhænge uden risiko for at komme galt af sted, blive korrekset eller dømt ude.  Emil 

involveres i planlægningen af, hvad erhvervelsen af et sådan kørekort kan omfatte. Ambitionen er at lave et 

kørekortsforløb (inspireret af ART elementer) så der veksles mellem samtale og social færdighedstræning. 

Med afsæt i samtalearket DAGENS GANG, som Emil tidligere har set på opstartsmødet, spottes de sociale 

situationer, hvor Emil tit og ofte kommer i vanskeligheder, når det handler om at opføre sig ordentligt socialt. 

Der ledes efter  fællestræk  på tværs af situationer. Særlige udfordrende situationer spottes og gives navn så 

der kan laves et læringsforløb, hvor  Emil systematisk kan øve sig i  og blive klogere på at praktisere relevante 

sociale færdselsregler .  

 

I dagbogsprogrammet laves daglige notater om, hvorledes der konkret arbejdes med de prioriterede 

udviklingspunkter.  

Dagbog. september: Noget af det der springer i øjnene er, at Emil har ofte en meget kort lunte. Vi har sammen 
kigget på stress-sårbarhedsmodellen og har spottet, at en af de helt store triggere opstår, når han får et NEJ fra 
mor, en lærer eller andre. Emil vil gerne have ’et praj’, når han er på vej til at køre op. Vi spejler ham, når det 
sker og vi gør ham opmærksom på de handlemuligheder, han har i situationen. Han kan f.eks. forlade scenen 
eller sige: ”Jeg har lige brug for en pause….”. Udover at Emil får direkte tilbagemeldinger i situationen træner 
han også selvkontrol. Vi iscenesætter små sjove øvelsesituationer, hvor Emil f.eks. skal stirre på uret i 5 
minutter imens han står på en stol eller hvor han ved bordet skal holde blikket i 5 minutter på noget, han 
virkelig gerne vil spise .  

Dagbog. oktober: Emil kan have svært ved at deltage i samtale med andre uden at blive for ivrig og for 
frembrusende med sine egne tanker og ideer.  Der er mange eksempler på, at Emil ofte afbryder andre, når der 
snakkes rundt om bordet f.eks. ved måltiderne. Et lærepunkt i det sociale kørekort er efter aftale ”Vigepligt”. 
Emil skal lære at lytte og vente til, det bliver hans tur til at svare eller byde ind med noget til samtalen.   
Et synligt succeskriterie er, at Emil kan spotte og sætte ord på, når det er lige ved at gå galt eller er meget klar 
over og kan sætte ord på, når han ikke lever op til sine egne standarder for ’god samtaleskik’. Når målet er nået 
kan Emil vente til det bliver hans tur til at bidrage til samtalen. Han kan høre andres tale til ende.  
 

Ud fra en antagelse om, at børns udvikling ”skubbes” fremad med interaktionen som drivkraft”, afvikles 

voksen-barn samtaler og samspil på Børne og Unge Center Vejle Fjord med en ganske særlig omtanke så de 

får udviklings- og jeg-støttende karakter. Børns udvikling er afhængig af, om de bliver set, hørt og forstået 

og får medspillende modspil, der både spejler, regulerer og udfordrer dem på tilpas måde i helt konkrete si-

tuationer. I samtaler med børnene tilstræber voksne at skabe et fælles engagement om temaer, relationer 

eller konkrete hændelser/ stunder/episoder, der skal udforskes eller om færdigheder, der skal læres.   
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’Udviklings- og jeg-støttende’ samtaler på individniveau, kombineret med f.eks. åbne dialoger på familie og 

netværksniveau, er tilsammen samtaleformer, hvor barn, familie og netværk involveres i udforskning af og 

iværksættelse af indsats i forhold til egne problematikker og livsudfordringer. Forskellige metodikker kom-

bineres i de ’udviklings- og jeg-støttende samtaler’ med børnene og der udarbejdes bl.a. livshistorier, for-

tællinger om dagens gang - både det levede og det oplevede liv og der iværksættes læringsforløb, hvor 

børn ikke ses som mål for voksenindblanding og -korrektioner men mere mødes som ligeværdige parter, 

der forventes at deltage aktivt i forandringstiltag, der vedrører dem.  

 

Dagbog, november: Jeg havde i går en ugesamtale med Emil om Socialt kørekort. Jeg introducerer begrebet 
’kravlegårds træning’ som en parallel til den øvebane, som man kommer på, når man tager kørekort til bil. 
Kasper er med på, at vi (de voksne på Perlen) italesætter og giver ham feedback, når vi ser, at han øver sig på 
’at opfører sig ordentlig’ og f.eks. overholde vigepligt i tale- og væremåde overfor andre mennesker. 

 

Dagbog, november: Alle børn fra Perlen og et par voksne er udenfor. Emil gennemgår reglerne til gemmeleg. 
Da han er færdig, vil Søren gerne spørge ind til noget eller komme med uddybende kommentarer. Emil 
afbryder Søren ved at sige nej, nej, nej, når Søren siger noget. Jeg (pædagog) siger til Emil, at nu har vi alle 
sammen lyttet til ham og nu skal han så høre på, hvad Søren siger uden at afbryde ham. Emil kigger op i luften 
og ser utålmodig ud men afbryder nu ikke længere Søren men lader ham tale færdig.  

 

Dagbog, december.Til ugesamtalen taler vi om kravlegårdstræningen og Emil spørger om vi kan mærke om han 
er blevet bedre til at vente på tur og give andre plads. Jeg siger, at vi oplever, at han er på rette vej og at mor 
også har sagt, at hun kan mærke, at Emil er i god udvikling. Dette udløser et stort smil hos emil og han siger: Jeg 
elsker min mor overalt på jorden 

 

I ’kampen mod problemer’ bruges også en narrativ, eksternaliserende tilgang.  

 
Som nævnt tidligere har Anders på 14 år på opstartsmødet sagt, at han ikke bryder sig om, at surheden 

dukker op og skaber koks f.eks. om morgenen og at han gerne vil lære at tæmme den. Sammen med 

kontaktpædagog har Anders udforsket situationer, hvor surheden er tilbøjelig til at dukke op og tage 

magten fra ham. I den forbindelse, er der skabt en fortælling om Kampen om fjernbetjeningen. Surheden 

sætter nemlig ofte Anders i en situation, hvor han overgiver kontrol over sig selv til andre, når han f.eks. si-

ger: ”Hvis du gør eller siger sådan og sådan så gør jeg sådan og sådan. Navngivningen og omtalen af fjern-

betjeningen er over tid gledet mere og mere ind i dagligsproget og har bidraget til at skærpe både Anders’ 

og andres opmærksomhed på f.eks. replikskiftene i en samtale og lige præcis det tidspunkt, hvor Anders, 

når til et forgreningspunkt, hvor han kan vælge at holde fast i fjernbetjeningen eller give den fra sig. Flere 

gange er det lykkedes for Anders alene eller med moralsk, verbal hjælp fra andre - at holde fast i fjernbe-

tjeningen og derved ændre samtalens forløb og efterspil i en positiv retning.  

Dagbog: Anders og jeg aftalte i aftes, hvordan jeg skulle vække ham. Jeg gjorde som vi aftalte men da klokken 
var 8.25 lå Andres stadig i sengen trods mange forsøg på vækning. Anders havde de sidste gange jeg var oppe 
hos ham sagt, at jeg skulle skride og at han står op, når det passer ham. Jeg gik igen op til ham og sagde, at jeg 
ved, han syntes, jeg er irriterende men at han simpelthen må tage sig sammen og komme op for på en efter-
skole får han ikke så mange chancer for at stå op som her. Jeg i talesatte det som at han skulle trykke ”stå op” 
på fjernbetjeningen. Anders sagde igen skrid. Jeg kunne lidt efter høre at han havde sat musik på. Han kom ned 
og spiste morgenmad kl. 08.45 og var ude af døren kl. 9 
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Dagbog: Anders kommer her til aften ned for at ryge og siger som det første: "Jeg er så tæt på at gøre noget 
dumt". Han har røde kinder og en lille tåre i øjet. En tidligere kæreste har skrevet noget rigtigt ubehageligt om 
ham på facebook. Han fortæller, at han stadig elsker hende og derfor gør det ekstra ondt. Jeg sætter ord på, at 
det netop er nu, han skal gøre noget andet end han plejer. Jeg siger til ham, at han har fjernbetjeningen og skal 
finde nye strategier til at håndtere sin surhed og vrede. Jeg sætter ord på, at han kan bruge den strategi han 
faktisk bruger lige nu, hvor han ryger en smøg og får sat ord på det, der sker indeni ham.  

I det daglige arbejde, står vi tit i situationer, hvor et barn på trods af opbakning og støtte, faktisk gør noget 

dumt. Anders er et af de børn, der har vanskeligt ved at navigere i forhold til grænser og krav. Han udfor-

drer jævnligt regler og går lige til eller over grænsen. I begyndelsen sagde han: ”Jeg tænker ikke over det. 

Tager konsekvenserne som de kommer.” Senere i forløbet blev han bedre til at lave et lille ophold mellem 

stimuli og respons men hans adfærd var ofte stærkt provokerende for omgivelserne, og det gav anledning 

til mange drøftelser i personalegruppen og en fælles opmærksomhed på, at de voksnes reaktion på uefter-

retteligheder er afgørende for det videre forløb. For at tydeliggøre dilemmaer, der let opstår i pressede si-

tuationer med bl.a. Anders, blev en illustration (Fig.11), der skulle bidrage til en fælles forståelse af forskel-

lige reaktionstyper, udarbejdet på et tovholdermøde.  

 

 

Figur 11 
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Under reaktion A hører irettesættelser, der peger tilbage. Fokus er på fortidige hændelser og nuet og på 

hvad barnet ikke skal gøre. Under reaktion B hører anvisninger. Fokus er på fremtidige løsninger og på, 

hvad barnet kan gøre. 

 

I illustrationen skelnes der firkantet mellem den meget strukturbårne reaktion og den meget relationsbårne 

reaktion. Ideelt set er den relationsbårne reaktion mest i samklang med Børne og Unge Center Vejle Fjords 

faglige fundament, værdier og erfaringer med, hvad der virker bedst men i virkelighedens verden kan den 

anden også komme i spil. Der forekommer faktisk situationer, hvor der hurtigt må gribes ind f.eks. med kla-

re restriktioner.  

 
Denne måde at kaste lys over typiske reaktioner i et pædagogisk miljø har træk til fælles med det forståel-

ses- og begrebsunivers, som den amerikanske psykolog og forsker Ross W. Green udfolder i bøgerne: Det 

eksplosive barn og Fortabt i skolen. Også Greene betoner, at det er den voksnes valg af reaktion og måde at 

kommunikere på overfor ufleksible børn, der er afgørende for det videre forløb med barnet. Green omtaler 

tre typer af reaktion som hhv. Plan A, Plan B og Plan C.  

Plan A: Her sætter den voksne sin vilje igennem og siger "nej", "du skal" eller "du må ikke" til barnet. 

Reaktionen indebærer en risiko for at barnet "eksploderer". 

Plan B: Her ønsker den voksne at tilgodese såvel sit eget som barnets anliggende, hvorved proble-

merne løses og barnet trænes i de færdigheder, det har brug for. 

Plan C: Her er den voksne villig til at acceptere barnets ønsker og - evt. midlertidigt - give afkald på sit 

eget anliggende, fordi der p.t. er fokus på andre emner. 

Ifølge Green er det i forbindelse med Plan B, at barnet lærer de nødvendige færdigheder til at kompensere 

for sit handicap.  Plan B er simpel og består af 3 trin: 

1. empati (og beroligelse) til barnet 

2. definér problemet (sammenfatning af begge parters behov) 

3. invitation (til at finde en fælles løsning) 

 
Den fælles udforskning af hændelsesforløb og forgreningspunkter, der kan være med til at afgøre om noget 
går godt eller skidt er en indarbejdet del af de samtaler, der udspiller sig mellem børn og voksne.  
 
 

Dagbog: Sarah  (11 år) fortæller på en biltur, at det er kokset lidt i denne uge i skolen. Hun har været træt og i 
dårligt humør.  Det er nok også fordi jeg er så stædig - jeg træffer en beslutning og så holder jeg fast.  
Jeg spørger ind til, hvordan jeg kan hjælpe hende med at få en god dag i morgen. Det har hun ikke noget bud 
på. Jeg udfordrer hende lidt mere og siger, at den energi og stædighed, hun er god til at holde fast i sine be-
slutninger, kunne hun også bruge på nogle andre beslutninger. Det sidder hun lidt og tænker over.  
Jeg byder ind med en mulighed på, at jeg i morgen tidlig spørger hende, hvilken dag hun gerne vil have i skolen 
og så har hun mulighed for at bruge sin stædighed/energi til at holde fast i den gode morgenstund bliver til he-
le dagen. Efter skole kan hun fortælle til en af de voksne om det var noget der kunne bruges og så lave en lig-
nende aftale med den der har døgn. Dette vil Sarah gerne prøve. 

 

På opstartsmødet fremhæver både forældre og Mille, at det er vigtigt for Mille at dagen starter på en stille og 
rolig måde 
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Mille inviteres af kontaktpersonen til at være med til at udforske, hvad der er med til at skabe f.eks. gode 
morgenstunder. Mille har flere bud. Sammen med Mille spottes stunder, der fungerer for hende. Far og mor 
delagtiggøres i denne strategi, så de også kan være opmærksomme på,  hvordan  små forbedringer spottes og 
igangsættes.  

 

Den samarbejdsorienterede tilgang kommer til udtryk på mange måder i hverdagen. 

Dagbog: Niklas (9 år) og jeg (kontaktpædagog) snakker sammen i dag omkring det at øve bogstaver. Niklas er li-
ge ved at stejle, da han siger: "jeg gider ikke i dag". da han er ved at gå siger jeg til ham "Niklas, jeg har jo slet 
ikke sagt noget, det er dig der siger: i dag" og smiler til ham. Jeg fortæller ham om at vi har snakket om at det 
skal være mandag og tirsdag og forklarer hvorfor. Niklas er utilfreds og stejler lidt igen. Jeg spørger om han selv 
har nogle bedre ideer. "det har jeg, det skal være mandag og torsdag" siger Niklas. Jeg fortæller ham, at jeg sy-
nes det er flot, han bare sådan kan komme på to bedre dage. Jeg siger, at jeg gerne vil have, at han får det lavet 
som det første efter skole. Niklas siger "jeg vil først slappe af noget tid og så kan vi lave det". jeg siger "ok, så 
får du lige et stykke frugt og så er det i gang". Dette er ok for Niklas. Vi laver en kontrakt, der nu hænger på Nik-
las’ tavle. 

’Jeg- og udviklingsstøttende samtaler’ bidrager til, at børn får øje på egne ressourcer og potentialer og in-
ternaliserer forholdemåder og strategier, så de i størst muligt omfang bliver børnenes egne.  Brugen af me-
toden er med til at skærpe medarbejderes opmærksomhed mod, at den pædagogiske støtte skal bidrage til 
læring og udvikling og at den ikke må ’hænge fast i’ i kompensation.  
 

Livslæring på hjemmebane 

Støtte barnet/familien i at få øje på det, der virker livsbekræftende (de positive unikke hændelser) og 

inspirere til markeret spejling, nye fortællinger og realisering af nye handlinger.  

Dagbog: (Et søskendepar, der ofte skændes højlydt og nogen gange også ryger i totterne på hinanden øver sig 
på at uddele venligheder). Nede på legepladsen ved vandet kom Onan til at genere Isra hvilket gjorde, at hun 
blev meget vred og smuttede. Onan mente ikke selv, at det var så slemt, da han bare havde stået ved siden af 
hende, og ikke gjort som Isra dikterede. Jeg aftalte med Onan at han skulle prøve at sige til Isra: "Isra du må 
undskylde, det var altså ikke for at irritere dig. Jeg mente ikke noget med det", og så se hendes reaktion. Isra 
blev MEGET glad og de sad sågar ved siden af hinanden ved aftensmaden.  
Onan var efterfølgende med ude og lege med alle andre børn, hvor de spænede rundt nede på plænen og le-
gede sammen. Onan sagde efterfølgende: "Det har været den allerbedste dag i dag". 

Livslæring på udebane  

Støtte barnet/netværket i at få øje på det, der virker livsbekræftende (de positive unikke hændelser) og 

inspirere til nye  fortællinger og realisering af nye handlinger.  

Dagbog; Mille på 11 år fortæller selv at hun føler sig lidt anderledes end andre og at hun ofte ikke gider lave det 
samme som andre. For at få indblik i hvilke relationer Mille har til voksne og børn samt hvad de aktuelt betyder 
for hende udarbejder kontaktpersonen et netværkskort i samarbejde med Mille. Arbejdet med netværkskortet 
giver anledning til at Mille formulerer et ønske om at besøge og at få besøg af en skolekammerat Hanna. 
Derudover fortæller Mille, at hun gerne vil lave flere ting sammen med  veninder og klassekammerater. 
Kontaktpersonen medvirker til at få ønskerne realiseret og står til rådighed som samtalepartner både før og 
efter Milles sociale oplevelser.   

 Dagbog: Anna på 13 år har i dag haft konfirmandundervisning her på Perlen i 2 timer. Præsten roser Anna for at 

være super kvik, og at det de andre har brugt mange timer på at lære, har Anna gjort på betydeligt kortere tid. 
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Jeg siger med et smil, at når Anna tager et valg om at det skal lykkes, så lykkes det!! Anna lytter og smiler. Vi taler 
om at dette "drive" ikke er noget alle har, og at Anna kan bruge det i flere henseender, og at det ofte handler om 
at Anna selv er med hele vejen.  

Nogen gange praktiserer netværksmedarbejdere en form for innovativ pædagogik, når de ved deres tilste-

deværelse f.eks. i skolesammenhænge får noget nyt til at ske eller får noget nyt til at vise sig.  

Adam på 13 år oplever ofte, at han bliver moppet i skolen og det på trods af, at Adams lærere slet ikke kan få 
Adams oplevelse til at stemme overens med det, de ser.  Gennem samtaler med Adam bliver netværksmedar-
bejder opmærksom på, at Adam ofte hæfter sig ved små bitte detaljer ved noget af det kammeraterne siger el-
ler gør og at han derfor meget hurtigt trækker sig fra sociale sammenhænge. I en periode tropper netværks-
medarbejder op en gang om ugen i skolesammenhæng og følger Adam igennem skoledagens timer, pauser og 
lektiecafé. Når kontaktpædagogen er tilstede og også deltager aktivt i f.eks. rundbold sammen med Adam og 
kammeraterne ’forstyrrer han rummet og rummets aktører (Adam og kammeraterne) med sin opmuntring, sin 
tænken højt, sin udpegning af hændelser, mv. og gamle mønstre sættes under pres.  

 

Familie/netværk i fokus  
 

Fælles udforskning og planlægning 

Involvering af  barnet og familien i afdækning af indsatsens mål, planlægning og gennemførelse. 

Systematisk udforskning/overblik støttes af visuelt materiale: ex. Samtaleark: VEJEN FREM 

 

Skridt på vejen 

Håb for og tro på fremtiden 

Familien kan gøre sig tanker om en ønskværdig fremtid og ved hvad næste skridt er.  

 

Nænsomme overgange  

Samtidig med beslutning om barnets placering udenfor hjemmet påbegyndes udforskningen af barnets 

mulige fremtid. Som det er beskrevet tidligere, inviteres børn og familier allerede på opstartsmøder til at 

tage et skridt ud i fremtiden således at en fortælling om en livssituation, som barn og familie foretrækker 

og er tilpas med, kan begynde at folde sig ud. Der tages afsæt i en antagelse om at håb for fremtiden giver 

næring til stræben efter forbedring. Inspiration søges i recoverytankegang og forskellige praksisformer: 

Åbne dialoger (Seikkula, 2008 ), Forudsigelsessamtaler (Seikkula og Arnkil, 2014) og Collaborative Helping 

(Madsen, 2014 ).  

 

Indkredsning af udviklingsmuligheder 

 

Involvering af familie i systematisk udforskning af netværks- og hverdagsressourcer gennem brug af 

genogram, netværkskort og samtalearket DAGENS GANG.  

 

Skridt på vejen  

Synliggørelse af ressourcer og muligheder 
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Familien har fået øje på og kan fortælle om, hvad der betyder noget i hverdagen og hvordan små 

forandringer kan opstå.  

Medarbejdere får større indsigt i og forståelse for familiens og barnets liv.  

 

Som det er beskrevet tidligere, er børn og familier de helt centrale aktører i al udforskning og planlægning 

og indkredsning af udviklingsmuligheder. Dette kommer tydeligt til udtryk på opstarts- og statusmøder men 

tilgangen gennemsyrer også samarbejdet i dagligdagen.  

 

Genogram kan været et nyttigt hjælpemiddel, når der skal skabes overblik over lidt komplicerede 

familierelationer.  

 

Netværksmedarbejdere udforsker tidligt i forløbet hvilke betydningsfulde relationer, der er rundt om barn 

og familie. 

 

Livslæring i pædagogisk miljø 

F.eks. familierådslagning, forældregruppe, undervisning  

 

Skridt på vejen 

Fremstår som sikker base for barnet 

Familien har flere forudsætninger for at give barnet tryghed, medspillende modspil og for at løse 

hverdagens problemer. 

 

Livslæring er et centralt begreb i denne her forandringsteori og derfor har der også været overvejelser over, 

hvilke læringsmæssige virkemidler, det kan være relevant at sætte i spil undervejs i samarbejdet med børn 

og familier.  
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I mange tilfælde er forholdet mellem børn og forældre ’kølet så meget ned’, er kørt så meget af sporet eller 

har været så meget sat på pause, at barn og forældre har brug for at møde hinanden igen i det, vi kalder 

’udviklingsstøttende eller vitaliserende omgivelser’. På Perlen har vi forsøgt at lægge afstand til en mere 

typisk døgninstitutionskultur for i  stedet at skabe et mere åbent og mangfoldigt miljø, som også inviterer 

forældre og andre nøglepersoner indenfor, i det omfang, det giver mening. Mange forældre kommer 

jævnligt på Perlen.  

- En far, der har været ude af sin datters liv i en længere periode, kommer flere gange om ugen efter 

arbejde. Falder ind i husets rytme og er sammen med sin datter, når lektier skal læses, når mad skal laves 

og når der skal hygges og puttes.  

- En mor,  der i en periode har haft sine drenge anbragt i plejefamilie og nu ønsker dem hjem igen, kommer 

fast en gang om ugen og overnatter og laver alt det sammen med sine to drenge, der hører sig almindeligt 

hjemmeliv til.  

- Et par mødre, som i en periode har stået i vanskelige livssituationer samt har været belastet af personlige 

vanskeligheder kommer ugentligt på Perlen og er sammen med deres børn. Ambitionen er at få forbedret 

samvær og samspil så kontakten på sigt kan blive mere omfattende.  

 

Udfordringen er at få skabt et åbent og imødekommende miljø, hvor der er spillerum for de normer og 

værdier, som en stribe forskellige forældre er bærere af samtidig med, at hverdagslivet på Perlen også bi-

beholder en struktur og genkendelighed. 

Dagbog. Da jeg står sammen med Camillas mor Helle og laver madpakker til børnene, får vi en lille snak om, 

hvordan Helle oplever at komme ind i vores hus. Helle synes vi er skide søde og hjælpsomme og føler at vi ger-

ne vil forældre og at alle er velkommen. Det eneste som hun oplever som negativt er, at der er koldt vand på 

det toilet forældre er henvist til.  

 

Livslæring på hjemmebane 

Systematisk forbedring af hverdagens stunder via demonstration, træning og sparring. 

  

Erfaring: Som det allerede fremgår af programteori udsnittet om livslæring på hjemmebane herover,  var vi 

som udgangspunkt opmærksomme på, at vi skulle have mange strenge at spille på. Praksis har udfordret 

teorien idet vi hurtigt erfarede at vores indsats på hjemmebane skulle være noget mere flerstrenget end vi 

havde forestillet os.  

 

En form for basal livslæring på hjemmebane sker gennem noget, man kan kalde Doing and talking. 

I nogle tilfælde er omsorgspersoner ramt af livsproblematikker i en grad så også almindelige dagligdagsgø-

remål bliver en uoverstigelig opgave.  Ved flere lejligheder etablerer netværksmedarbejdere kontakt og 

samtalerum ved helt konkret at tilbyde ’her og nu’ assistance’ ved f.eks. at ’smøge ærmerne op’ og tage del 

i oprydning, mugning i stald, flytning mv.  

Dagbog: (Uddrag af beskrivelse af netværksmedarbejders besøg hos Birgit, der er mor til Sahra, som bor på Per-
len samt tre mindre søskende). 
Da jeg ankommer, starter Birgit med at græde og sige: jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, jeg græder hele ti-
den, har angstanfald og er træt. Hun får fortalt om hendes frustrationer omkring de små børns fremtid, der er 
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ingen som ønsker dem. Derudover er hun meget vred på en eksmand, på en bror, på systemet, sagsbehandlere 
osv. 
Vi begynder at snakke mere kortsigtet, altså omkring den kommende weekend, hvor hun skal have de små. Det 
ender med - ved enormt meget fastholdelse af mig - at Birgit skriver til en veninde, om hun kan hjælpe med at 
have de små nogle timer. Ovenpå mange overvejelser ender det også med, at hun skriver til sin bror, om han 
kan hjælpe nogle timer. Kort efter kommer der svar, at det kan han søndag. Birgit smiler og griner, hun siger: 
Jeg er så lettet. Vi når ikke at få svar fra veninden. 
Derefter rydder vi op, da det flyder overalt i lejligheden. Hele badeværelsesgulvet er fyldt med vasketøj, kanin-
lort og legetøj. Der er ingen ledig plads på køkkenbordene. Dette får vi ordnet. Jeg siger til  Birgit:  Det virker 
som om du har det bedre. Ja svarer hun, nu har jeg jo fået luft for mine frustrationer, jeg har fået ryddet op og 
fået styr på min weekend. 

Mildere former for konkret håndsrækning kan handle om at lave visuelle planer for uger, weekender og fe-

rier.  

Nogen gange er der brug for at demonstrere og øve samspil. 

En datter på 15 viser og siger ved flere lejligheder, at hun bliver irriteret over sin mor. Mor efterspørger hjælp 

fra netværksmedarbejder. I en samtale i hjemmet fortæller mor, at hun er helt uforstående overfor, hvad der 

sker. Netværksmedarbejderen, der har lagt mærke til nogle mønstre, deler sine iagttagelser om, at han har lagt 

mærke til at mor snakker meget og gerne – både til datter og til netværksmedarbejder og sjældent kobler sig  

på input udefra og derved misser signaler, som datteren sender. Mor siger, at hun vil gøre sig umage… Kort ef-

ter snakken med mor kommer datteren hjem og tænder for musikken, hvorefter hun danser rundt i stuen. Net-

værksmedarbejder kigger på mor og signalerer, at det er nu, der er noget at respondere på. Mor gør ingenting. 

Netværksmedarbejder siger til datteren: ”Nej hvor er det dejligt, at se dig komme så glad hjem fra skole”. Pigen 

stråler. 

Andre gange skal det meget direkte påpeges, hvad forældreansvar indebærer 

 

En mor, der ikke tidligere har haft sin datter hos sig, giver klart udtryk for, at hun er usikker på, hvad der for-

ventes af en mor.  Da moderen genfortæller en episode, hvor datteren har haft besøg af en ung mand i hjem-

met, bliver det tydeligt, at mor mangler fornemmelse for grænser. Den unge mand har siddet i familiens stue 

og onaneret foran mor og datter uden at mor har grebet ind.  

 

Nogle forældre har ikke mulighed for eller  kan slet ikke se sig selv i en institutionssammenhæng, hvorfor 

der skal arbejdes med familiens samspil på hjemmebane.  

 

Et forældrepar er meget uforstående overfor, hvad det er der hele tiden får deres samspil med sønnen til at 

’køre af sporet’. De synes, at sønnen bliver mere og mere fremmed for dem, og de kan mindre og mindre 

acceptere hans handlinger og væremåde. Sønnen på sin side oplever, at forældrene tager afstand fra ham, og 

han tvivler på, at de gider ham. ”De er holdt op med at elske mig for lang tid siden”.  

I samtale- og mødesammenhænge har den onde samspilscirkel fået navnet ’kuldespiralen’ og 

netværksmedarbejder bistår nu på forskellig måde til at få Kuldespiralen til at tage af i fart eller helt forsvinde. 

Nogen gange er medarbejderen helt konkret til stede i rummet sammen med forældre og søn og går ind og 

’taler højt om det, der sker’, når spiralen begynder at vise de første små tegn på at gå i gang. Andre gange 

snakker medarbejder i telefon med far, der har brug for at vende en oplevelse  
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Dagbog: Far ringer op og fortæller om en situation dagen før, hvor det for ham klart så ud som om, at sønnen 
ikke ville ham og hans kone og i det hele taget var ligeglad med sin fremtid. Sønnen havde forladt Perlen for at 
besøge en ven uden tilladelse. Jeg gjorde det gennemsigtigt for far, at jeg ikke tænkte, at sønnen ’gik sin vej’ for 
at signalere til forældrene, at han ikke gad dem. Far fortalte, at han til morgen havde fortalt sin kone om søn-
nens tur. Mors reaktion var at skælde ud, fortæller far og fortsætter: Hun lod for mig at se "kulden" komme ind 
igen, og sagde at vores dreng så ikke skal hjem på lørdag, hvor vi skal fejre mormors fødselsdag. Far fortalte, at 
han her talte sin kone til ro og sagde til hende, at de nu skal blive ved med at "hænge på" og ikke lægge sønnen 
på is. Som afslutning på samtalen nævnte jeg for far, at sønnike var taget i skole i dag. Far sagde "det er da dej-
ligt". 

 

Livslæring på udebane 

Støtte til forbedring af samarbejde med skole og andre systemer. 

 

Erfaring: I nogle tilfælde er omsorgspersoner ramt af livskriseproblematikker såsom skilsmisse, kamp om 

forældremyndighed, uafklaret jobsituation, andre børn i problemer eller de oplever at være faret vild i sy-

stemet. Konkret assistance i forhold til systemkontakt (kommune, statsforvaltning, fængselssystem) samt  

afklaring kan for nogle være en lettelse, der giver ny energi i forhold til forældreskabet.  

Dokumentation og kvalitetssikring i fokus  
 

Systematisk og hyppig evaluering og justering 

Kontaktpersoner og netværksarbejdere fra  Perlen anvender udvalgte evalueringsmetoder i samarbejde 

med børn og familier.  

 

VEJEN FREMs koordineringsteam og myndighedspersoner samler evalueringsdata, laver systematiske 

analyser og følger op. 

 

Erfaring : Der benyttes forskellige evalueringsredskaber: DE SMÅ SKRIDTS STRATEGI, SDQ og VISUALISERING 
AF BEVÆGELSER PÅ INDSATSTRAPPEN. 
 
DE SMÅ SKRIDTS STRATEGI er en systematisk samtale- og evalueringsmetode, der både understøtter fælles 
udforskning og kortlægning af udfordringer/indsatsområder samt synliggør de forbedringer/små skridt, der 
indtræffer undervejs.  
 
På Børne og Unge Center Vejle Fjord vil børn og familier blive mødt med en forventning om, at deres liv på 
trods af besværligheder godt kan tage en ny drejning. For at dette kan ske, er det vigtigt, at de selv har blik 
for fremtidens muligheder og bevarer håbet om forandring og bedring – også når de professionelle hjælpe-
re ikke lige er inden for rækkevidde.  For at understøtte troen på fremtiden og give næring til håb, udarbej-
des der, som tidligere beskrevet nogle erindringsdokumenter i forbindelse med opstarts-  og statusmøder.  
Når barnet, forældre og andre centrale personer i barnets liv på møder og i andre sammenhænge inviteres 
til at fortælle om DAGENS GANG, skærpes samtidig erindringen om det levede og intensiteten om det ople-
vede liv. Når fortællinger og udsagn samtidig i alles påsyn nedskrives og synliggøres på sedler, og når det 
samlede signalement af DAGENS GANG efterfølgende fotograferes og leveres tilbage som dokumenter til 
barn og familie, så er det med til at fastholde det, der betyder noget i en proces samtidig med, at der er 
mulighed for at lægge mere systematisk mærke til de små skridt, som både børn og voksne tager i den rig-
tige retning. De små skridt, som let overses, kan handle om bitte små forandringer i udseende og væremå-
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de, mere overskud til at løse praktiske opgaver, ændrede vaner, nye samspilsmønstre, flere sociale kontak-
ter, mere aktiv deltagelse i sociale sammenhænge, bedre humør, lysere tanker mv.  
  
Mens børn og familier er del af et 
VEJEN FREM forløb, skal de med 
mellemrum stoppe op og kigge lidt 
på hvordan barnets dage fungerer. 
På samme måde som der i forbindel-
se med fysisk sygdom kan være en 
pointer med at tage temperatur på 
kroppen, kan man sige, at barnet 
samt betydningsfulde andre med 
mellemrum skal ’tage temperaturen’ 
på, hvordan dage fungerer. Hvilke 
historier kan fortælles om det levede 
og det oplevede liv? Opmærksom-
heden rettes f.eks. mod udvalgte 
tidspunkter, dvs. morgener, formid-
dage, eftermiddage, aftener og næt-
ter eller udvalgte livsdomæner 
f.eks. skole, liv, familieliv og fritidsliv.  
 
Resultat: Både på statusmøder og i forbindelse med udarbejdelse af statusrapporter indsamles fortællinger 
om forandringer. Små skridt, der tages i den rigtige retning, tydeliggøres på møder med grønne sedler.  
 

Signalement lavet i juni 2015 
 

Signalement lavet i oktober 2015 
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SDQ  

Umiddelbart efter indflytning på Perlen udfylder barn, forældre, skole,  Perlemedarbejdere, SFO m.fl.  et 

SDQ skema, som giver et signalement eller en adfærdsscreening af barnets psykiske og sociale situation: 

emotionelle problemer, adfærdsproblemer, hyperaktivitet og kammeratskabsrelationer. Endvidere ’tages 

temperaturen’ på barnets positive sociale forholdemåder (den prosociale adfærd).  

SDQ skemaerne scores af psykolog.  

 
 

Efterfølgende sammenholdes svarene fra de forskellige personer på et enkelt dokument – en såkaldt 

RAM·PLET model (Fig.12) , der letter overblikket over samtlige scoringer. 

 

  

 
Figur 12 
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Ved med mellemrum at bede barn, forældre, skole og andre om at score SDQ, kan der tegnes et billede af, 

hvordan barnets styrker og vanskeligheder forandrer sig over tid. Denne indsigt giver et bedre afsæt for at 

målrette indsatsen samtidig med, at det dokumenteres om der sker positive forandringer over tid. Jo flere 

markeringer i de grønne midtercirkler jo bedre. 

Resultat: Når der kigges på de SDQ scoringerne, som der med 3-4 måneders mellemrum systematisk er 

lavet på i alt 10 børn, ses en klar tendens til, at scoringerne for flertallet af børnenes vedkommende, 

bevæger sig ind mod midten. Hvordan sådan en bevægelse over tid konkret kan se ud er illustreret i Pippi 

eksemplet (Fig.12)  

 

BEVÆGELSER PÅ INDSATSTRAPPEN 

Som en del af evalueringsaktiviteterne holdes der, som tidligere nævnt systematisk øje med bevægelser op 

og ned af indsatstrappen.   

Resultat: I begyndelsen af oktober var situationen den, at seks børn havde bevæget sig nedad 

indsatstrappen, mens et barn havde rykket sig opad.  

 

 
Figur 13 
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Det skal bemærkes, at en bevægelse op af indsatstrappen ikke pr. definition er en fiasko, men at der f.eks. 

kan være tale om, at et barn/en familie efter nærmere belysning af omstændigheder og problematikker 

bliver matchet med en – for dem – mere passende indsats. 

Supervision og vejledning af medarbejdere. 

Perlens medarbejdere modtager fast supervision og vejledning  

 

For at have det bedste afsæt for at forstå, hvilke faktorer og mønstre, der kan tænkes at spille en rolle i et 

barns liv udarbejder psykolog og medarbejdergruppe i fællesskab det, vi kalder: ET VEJLEDENDE OVERBLIK. 

Erfaring: I børne og familiesager vil der ofte over tid blive oparbejdet mange oplysninger og mange erfarin-

ger om børns liv, som både fastholdes skriftligt i forskellige dokumenter (§50, PPV, skoleudtalelser mv.) og 

som indeholdes i hovederne på de personer, der kender og er omkring barnet i det daglige. 

En særlig udfordring for dem, der aktuelt skal yde barn og familie udviklingsstøtte er at holde sammen på 

de mange oplysninger som på et givet tidspunkt er tilgængelig om et barn og en familie. DET VEJLEDENDE 

OVERBLIK (Fig.14) er en illustration, der kan bruges til at skabe overblik over forhold, faktorer og mønstre, 

der kan tænkes at spille en rolle i et barns liv.  

 

Figur 14 



45 
 

VEJLEDENDE OVERBLIK er en sammensmeltning af flere modeller og illustrationer:  

 PSYKOLOGISK CASEFORMULERING (Carr, 2006)/KOGNITIV SAGSFORMULERING (Storgaard, 2010) 

 DE TRE HISTORIER (Elbrønd, 2005)   

 SAMSPILSMØNSTRE (Tomm, 1991, 2015) 

DEN PSYKOLOGISKE CASEFORMULERING ses i DET VEJLEDENDE OVERBLIK som en række boxe, der beskri-

ver barnets aktuelle vanskeligheder/problemer, de tidlige sårbarhedsfaktorer knyttet hhv. til barnet og til 

konteksten, som har øget barnets risiko for at komme i mistrivsel og udvikle vanskeligheder, vedligehol-

dende  faktorer, som opretholder problemer, når de først er der samt beskyttende faktorer, som kan være 

med til at forhindre, at problemerne bliver værre og som kan være vigtige at bygge på i den fremtidige ind-

sats. For løbende at få en påmindelse om, at der selv i et ’bøvlet’ børneliv også er mere livsbekræftende 

ting at fortælle om bruges grønne og røde farver om det, der er hhv. udviklingsbefordrende og pro-

blemskabende.  EN PSYKOLOGISK CASEFORMULERING giver i modsætning til tilstandsbeskrivelser og diag-

nostiske kategoriseringer et bud på en mere individualiseret, udviklingsorienteret forståelse – en form for 

”mini-teori”, som kan give ideer til fremtidig indsats.  

DE TRE HISTORIER ses i DET VEJLEDENDE OVERBLIK som tre grønne pile, der illustrerer hhv. den store fami-

liehistorie, barnets livshistorie og den upåagtede hverdagshistorie. Alle tre historier kan på forskellig vis 

skabe indsigt i og måske forståelse for den forskellighed, som præger børns levede liv. De tre historier, som 

er afbildet på tegningen, forholder sig til hinanden ligesom russiske Babushka-dukker, hvor der inden i den 

store dukke ligger en mindre dukke, som igen indeholder en endnu mindre dukke. På samme måde er det 

med det liv, mennesker lever her og nu. Alt, hvad mennesker foretager sig i det daglige, er forankret i et 

livsforløb, der strækker sig fra fødsel til død. Livsforløbet er igen forankret i en større familiemæssig sam-

menhæng og i en kultur og en tidsepoke, som danner rammen om tilværelsen for en bestemt generation. 

Specielt tydeligt bliver betydningen af at have blik for dette, når et barn f.eks. er indlejret i en flygtningefa-

milie, der har foretaget et flytning fra en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng til en anden.  

Alle mennesker kan således beskrive sig selv eller kan beskrives af andre som repræsentant for en familie 

og generation, der har gennemlevet en eller måske flere særlige historiske og kulturelle epoker og sam-

fundsmæssige sammenhænge. Gemt inde i denne familiehistorie kan der ligge en uafhængig og personlig 

livshistorie, og inde i denne beretning ligger der igen en hverdagshistorie om livet, som det aktuelt og helt 

konkret udfolder sig i striben af hverdage – om morgenen, om eftermiddagen, om aftenen, om søndagen, i 

løbet af ugen, i løbet af en måned eller i løbet af et år. Familiehistorien, livshistorien og hverdagshistorien 

skal opfattes som typer af historier for reelt kan der fortælles mange historier om en familie, et liv og en 

hverdag. Relevant kan det være at være opmærksom på, at nogle historier – f.eks. de problemmættede hi-

storier – risikerer at komme til at fylde uhensigtsmæssigt meget i visse situationer, hvor mennesker er i for-

bindelse med sundheds- og behandlingssystemer eller andre offentlige hjælpesystemer. Indenfor børne- og 

familieområdet fastholdes mange historier i skoleudtalelser, udredninger, undersøgelser, journalnotater, 

statusrapporter mv. og der vil være en tilbøjelighed til at netop de problemmættede historier fylder.  

SAMSPILSMØNSTRE ses nederst i DET VEJLEDENDE OVERBLIK som to hhv. ’gode og onde cirkler’.  Gennem 

årene har flere personer og fagmiljøer, der arbejder med børn og familier, bestræbt sig på at finde alterna-

tiver til de fremherskende individfokuserede terapeutiske forståelser og diagnoser. En foregangsmand er 

Karl Tomm, canadisk professor i psykiatri, der igennem to årtier sammen med sine kolleger ved familietera-
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picentret i Calgary har udviklet en systemisk tilgang til at forstå og arbejde med familier. Konkret har de ud-

viklet et begrebsapparat og en praksis, der fokuserer på interpersonelle interaktionsmønstre – hvordan de 

genkendes, opstår og vedligeholdes, og hvordan man igennem samtale kan ændre dem. Deres solide erfa-

ringsbaserede arbejde, der er inspireret af konstruktionistiske og kollaborative traditioner, er i 2015 blevet 

tilgængeligt på dansk. I sparrings- og supervisionssammenhænge bestræber vi os på at have en særlig op-

mærksomhed på samspilsmønstre som i ganske mange tilfælde er spottet og navngivet af børn og familier 

på opstarts- og statusmøder. 

 

 

Figur 15 

 

Arbejdet med at konstruere DET VEJLEDENDE OVERBLIK funderer sig, som tidligere nævnt, på et særligt 

menneske- og udviklingssyn, der medtænker, at vi som mennesker ændres gennem den respons, vi får.   

ET VEJLEDENDE OVERBLIK kan altid og gerne med barnets, familiens og andres hjælp, modificeres, når ny 

viden eller nye erfaringer dukker op. Der er altid mere at se…… 
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DEN RØDE TRÅD 

Der er mange beskrivelser og dokumenter i spil, når mange mennesker arbejder sammen om komplekse 

opgaver. Vi forsøger bl.a. med nedenstående illustration at skabe fælles overblik over det nødvendige og 

vigtige papirarbejde. Hvert enkelt element i illustrationen er yderligere beskrevet i selvstændigt dokument 

som findes på Børne og Unge Center Vejle Fjords hjemmeside: www.bucvf.dk  

 

 
Figur 16 

 

 

På trods af idealbeskrivelser og gode intentioner om, hvad der skal udarbejdes af planer, rapporter, 

mødereferater/erindringsdokumenter mv. hvornår, så bliver ’papirarbejdet’ nogen gange udført lige sent 

nok. Det kan være med til at skabe langsommelighed i beslutningsgange og dermed handletiltag. Et 

eksempel kan være den situation, hvor der f.eks. i de sidste 3 måneder af et VEJEN FREM fase 1 førløb  

’spottes tegn på’, at der i forhold til handleplanens samt interne udviklingsplaners opstillede mål ikke ses 

den ønskede udvikling og bevægelse for barn og familie. Hvis disse iagttagelser ikke formidles til 

myndighedsområdet i tilstrækkelig god tid inden statusmøde og den forestående afslutning af fase 1, så 

skabes ugunstige betingelser for, at relevante aktører kan overveje justeringer i nuværende foranstaltning 

http://www.bucvf.dk/
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eller etablering af forskellige supplerende foranstaltninger i fase 2 forløbet (f.eks. aflastnings- eller 

fritidsfamilie eller en form for voksenven eller unge konsulent ordning). I flere forløb har vi erfaret, at det 

kan være en udfordring tænke i sammenhængende foranstaltnings- og støttetiltag på tværs af social- og 

skoleområde.  Vigtige erfaringer om barnets skolegang (mistrivsel, behov for skoleskift eller specialtilbud 

mv.) som er indhentet og beskrevet i et VEJEN FREM forløb og som også er formidlet til 

myndighedsområdet virker nogen gange til at ’strande’ mellem to systemer.  
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Fase 2 
 

Herunder gengives forandringsteori for fase 2 

 

Figur 17 

På flere punkter er der sammenfald mellem fase 1 og fase 2, hvorfor der ikke i samme grad som under fase 

1 gås i dybden med alle elementer.  

Systematikken er dog den samme som under fase 1. I teksten gengives ordlyden fra forandringsteorien med 

kursiv og de realiserede aktiviteter/handlinger med normal skrift således, at det er muligt at sammenholde i 

hvilken udstrækning teorien er blevet implementeret. Vi holder med andre ord øje med om vi gør det, vi 

siger, vi vil gøre. 

Dernæst bestræber vi os på at drage erfaringer udfra det, vi konkret har gjort. I teksten indskrives de 

forskellige erfaringer: Hvad har virket fremmende på proces og indsats? Hvad kunne have været bedre? 

Hvad kan vi lære af det?  
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Organisation i fokus  
 

Koordineret omtanke, planlægning og handling  

Centrale aktører fra familieafdeling og Perlen samarbejder om udformning af projektkoncept: Målgruppe, 

mål, rammer, normering mv. 

Der udarbejdes forandringsteori og evalueringsplan for fase 2. 

Skridt på vejen: Forandringsteori vedr. fase 2 nuanceres løbende af VEJEN FREM team og tilpasses i forhold 

til Børne og Unge Center Vejle Fjords fælles faglige fundament, menneskesyn og værdier. Teoretisk og me-

todisk inspiration baseres på: 

• nyeste viden og forskning 

• Interne og eksterne kursusdage og studieture.  

 

Medarbejdere kan bruge en palet af livs- og familie/ netværksfokuserede metoder. Medarbejdere opnår 

øget sikkerhed i familie og netværksarbejde.  

Resultater efter et år: 

 

Omkring indsatsen er der på tværs af Børne og Unge Center Vejle Fjord og Familieafdeling skabt: 

• En fælles forståelse 

• En fælles kurs  

• En fælles gejst 

 

Erfaring: Udvikling af fælles fodslag på tværs af Børne og Unge Center Vejle Fjord og Familieafdeling samt 

plejefamilieområdet har det første år været besværliggjort af personudskiftning i centrale stillinger både i 

kommunen og på Børne og Unge Center Vejle Fjord. Stabiliteten er nu ved at indfinde sig. Der har været 

forskellige former for arrangementer på Børne og Unge Center Vejle Fjord, hvor politikere, ledelsesrepræ-

sentanter og medarbejdere fra Familieafdelingen har været på besøg, hvilket har givet mulighed for ud-

veksling af erfaringer samt justering af forventninger på tværs af områder. Der har været afholdt møder 

med plejefamilieområdet, og der er udpeget særligt team blandt familieplejekonsulenterne som primært 

kontaktes og inviteres med til møder, hvor kan komme til at spille en rolle. I de tilfælde, hvor der forud for 

et VEJEN FREM forløb er en kontakt mellem pleje- eller aflastningsfamilie og et barn/en familie samarbej-

des med den familieplejekonsulent, som i forvejen er koblet på.  

 

Systematisk processtyring  

Centrale aktører udveksler erfaringer og tanker og koordinerer indsats på fastlagte møder. Plan for DET 

GODE SAMARBEJDE er udarbejdet. (Se fig.18) 

Ansvaret for planlægning af og indkaldelse til møder ligger hos Perlen. 
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Skridt på vejen:  

Der er løbende kontakt mellem relevante professionelle aktører og Perlens netværksmedarbejdere med 

henblik på koordinering og samordning af samarbejde. Rollefordelingen er klar.  

Resultater efter et år: 

Relevante samarbejdspartnere involveres på de rigtige tidspunkter for at sikre, at barn og familie har den 

nødvendige støtte, også når fase 2 er afsluttes   

 
Figur 18 

 
Erfaring: Den planlagte mødekadence har stort set været fulgt men i et enkelt forløb skred planlægningen 

på grund af ferieperiode og ferieaktiviteter, hvor der ikke kunne etableres meningsfuld livslæring for barn 

og familie. Til tider har der været lidt træghed i forvaltningssystemet, når ønsker om støttemuligheder efter 

fase 2 skulle behandles og evt. bevilges. Som tidligere nævnt har det, i forbindelse med at børn har skullet 

skifte skole, været vanskeligt at være på tilstrækkelig forkant med afklarende spørgsmål såsom f.eks.: Hvil-

ken skole kan komme på tale? Hvilken støtte er der brug for og kan der gives i den nye skole? Hvordan vide-

regives erfaringer fra en skole til en anden? Er der vanskeligheder i forhold til formidling af erfaringer for-

bundet med skoleskift fra privat skole til folkeskole? 

Da der i en periode har været ledige pladser i tilbuddet giver det anledning til følgende overvejelser: 
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 Mangler forvaltningen væsentlig indsigt i tilbuddet og det mindset, der ligger i det? 

 Defineres tilbuddets målgruppe for snævert? 

 Forekommer visitationsprocessen at være for arbejdskrævende?  

Familien/netværksfamilie/netværk i fokus  
 

Fælles udforskning planlægning 

Fortsat involvering af barnet og familien/netværksfamilie i afdækning af indsatsens mål, planlægning og 

gennemførelse. Systematisk udforskning af forhåbninger og forhold der hhv. trækker væk fra  eller under-

støtter den ønskede kurs gennemføres bl.a. gennem brug af samtalearket VEJEN FREM  

Indkredsning af udviklingsmuligheder 

Involvering af barn/familie/netværksfamilie i systematisk udforskning af hverdagens udfordringer og mulig-

heder Samtalearket DAGENS GANG inviterer barnet og andre til se/huske mere og at skabe mere fyldige for-

tællinger. 

 

 

Skridt på vejen: Barn familie/netværksfamilie oplever, at de blive hørt, anerkendt og involveret.  

På sidste statusmøde inden Emil skal flytte hjem til mor, giver han selv udtryk for, at han er nervøs for, hvordan 

det skal gå. Emil formulerer selv et arbejdspunkt, som han ved, vil blive en udfordring: Hvordan skal jeg reagere, 

når det bliver stillet krav? Emils bekymring formuleres i et arbejdspunkt som skrives op på tavlen og både mor og 

netværksmedarbejder melder sig på banen som nogle, der vil bistå alt det de kan 
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I slutningen af et statusmøde deler en mor sin oplevelse af at deltage i et VEJEN FREM forløb. 

Jeg er glad for forløbet. Her får man lov at være at være sig selv. Jeg har fundet ud af, at det er okay at få hjælp af 

andre. Jeg er vokset med opgaven g  kan nu se tingene – bl.a. de bjørnetjenester, jeg har udført – på en anden 

måde. Der har virkelig været nogen, der ville hjælpe. Jeg har fået støtte til at sætte mig i førersædet i forhold til 

mine børn. Det er vigtigt at børnene er en del af det. Det giver meget mening. Vi bevæger os sammen. Vi kæm-

per sammen. Jeg kunne ikke have forestillet mig, at det ville gå så godt… 

 

Familie/netværksfamilie fremstår som sikker base for barnet 

Familien har flere forudsætninger for at give barnet medspillende modspil og for at løse hverdagens pro-

blemer 

Seks børn er i skrivende stund (oktober 2015) efter fase 1 og efter ophold på Perlen flyttet hjem til familien. 

En dreng er dog på efterskole, men har sin hjemmebase hos mor, som han har stabil kontakt til og besøger, 

når der er hjemmeweekender fra efterskolen.  

I alle tilfælde er der registeret positiv udvikling hos familien i forhold til at være base for barnet. I de fem til-

fælde, hvor barnet er flyttet hjem til en af de biologiske forældre kan registreres, at de voksne omsorgsper-

soner har taget opgaven med at skabe en stabil og god hverdag for barnet på sig. I alle fem tilfælde er der i 

stor udstrækning styr på helt basale forhold i børnenes dagligdag (hjemlige vaner og rutiner, måltider, 

madpakker, hygiejne, påklædning, lektielæsning og fritidsaktiviteter). Alle seks børn passer stabilt deres 

skolegang.   

Flere gode stunder på hjemmebanen 

Barn og familie oplever positiv kontakt og udviklende samvær og samspil med hinanden.    

Resultater efter et år. 

Som tidligere nævnt, holder vi ved hjælp af evalueringsredskabet DE SMÅ SKRIDT STRATEGI systematisk øje 

med små skridt, der tages i den rigtige retning. På det afsluttende møde, som typisk ligger efter et år, syn-

liggøres og dokumenteres med udsagn på grønne sedler, om barn og familie er kommet hen til eller i nær-

heden af den ønskværdige situationen, som de beskrev på opstartsmødet. Dette har været tilfældet for de 

6 børn, som har bevæget sig ned af indsatstrappen. 

Livslæring på hjemmebane 

Systematisk forbedring af hverdagens stunder via samtale, demonstration, træning og sparring.  

Inspireret af Otto Scharmers U-teori kan det registreres, at nogle familier i forhold til familieinterne forhold 

bevæger sig op og ned af fire trin (se fig. 19). På de forskellige trin overvinder familierne en række barrierer 

for, at de kan skabe mere nærvær, fælles forståelse og koordineret handling.  

Trin 1: SE  

Arbejdet med hverdagsbeskrivelsen inviterer både voksne og børn til at få øje på og SE hverdagens store og  
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små gøremål/hændelser/episoder/sekvenser. Ved at samtale med forskellige familiemedlemmer om da-

gens gang viser man interesse for, hvordan det fælles familieliv ser ud fra forskellige perspektiver.  

Den mere løse fortælling om dagens gang kan i stil med den snak, der foregår på møder understøttes af 

mere fokuserede spørgsmål fra samtalepartner/netværksmedarbejder om "stjernestunder”, ”udfordrin-

ger”, "ønsker” og ”overraskelser”. Disse fokuspunkter kan i bedste fald få mere nuancerede fortællinger til 

at blomstre frem. Allerede her påbegyndes en interventions-proces, idet familien gennem guidede spørgs-

mål går på jagt efter og får indkredset det/de problem(er), der skal være udgangspunkt for samarbejdspro-

cessen i fase 2. Det er vigtigt, at en præcis, personlig relevant og forståelig problemindkredsning går hånd i 

hånd med et ditto ønske om forandring/et mål/en intention. Hvis det er tilfældet, og samtalepartnere fast-

holder fokus og målsætning i tekst og billede, er et fundament lagt for at familiemedlemmerne kan begyn-

de at SE.  

Samtalearkenes visuelle udformning med hverdagsviften i midten gør det muligt at undersøge de formule-

rede problematikker i nogle helt konkrete familiemæssige kontekster. (Hildebrandt et.al., Introduktion til 

Teori U, Gyldendal Business, 2012, p. 36)  

På dette trin 1 kan fortællingerne være med til at skærpe familiens evne til at SE, HVAD DEN GØR. Her åb-

nes med Otto Scharmers terminologi sindet. Den automatiske downloading bremses, og den fælles familie-

virkelighed tages ind mere klart. Noget ’ses’ i fællesskab og ’deles’, og der sker en konsolidering af den fæl-

les ’sag’ i familien.  

 

 

Figur 19 
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Trin 2: SANSE  

Familiens problematikker udspiller sig i tid og rum. En undersøgende og undrende samtalepartner kan for-

følge dem heri - i en dialog med mor, far og børn. Dette kan være med til at identificere, hvilke personer, 

interaktioner, praktiske sammenhænge og ting, der spiller ind i problematikkerne . De familiemedlemmer, 

der indgår i en sådan udforskende samtale er engageret i at SANSE OG ERKENDE, HVAD FAMILIEN GØR. 

Udtrykt mere hverdagsagtigt er det en anledning for familien til at stoppe op og overveje spørgsmål som: 

Hvad er det, vi gør ved os selv og hinanden? Hvad har vi gang i?  

Trin 3: TALE  

Ved at invitere alle til at komme til orde får hver enkelt en lejlighed til at overveje, hvad der er nagende 

usagt, og hvad der kunne være det vigtigste at give videre til andre familiemedlemmer? Her er en lejlighed 

til, at familiemedlemmer kan blive vidne til hinandens liv og tanker. Hemmeligheder og tabubelagte em-

ner, der kan vanskeliggøre familiens indre samspil, kan i bedste fald benævnes under en struktureret sam-

talesituation.  

Trin 4: HANDLE  

Ved at have blik for disse fire trin i samtaler med familier får alle, der deltager i samtalen i bedste fald en 

påmindelse om at nulstille forudfattede meninger og ikke handle for hurtigt. Dette betyder dog ikke, at 

der slet ikke skrides til handling. 

Netværksmedarbejders beretning: Emil har boet hjemme en måneds tid og han bliver stadig udfordret, når no-
gen – f.eks. mor møder ham med krav. 

Mor ringer her til morgen og fortæller, at hun her til morgen blev mødt med udsagn fra sin søn som: "lad nu 
vær" "hold nu kæft" "du lyder som en fucking pædagog". Mor fik luft i telefonen samt støtte til ikke at lade sig 
provokere yderligere men i stedet at synliggøre sine gode intentioner overfor Emil. Samtidig opfordrede jeg 
hende til at være nysgerrig på sin søns intentioner og på det, der er vigtigt for ham.  

Mor fik efterfølgende en snak med Emil, hvor hun fortalte ham, hvad han sætter i gang hos hende, når han ta-
ler grimt til hende. Mor gjorde det klart overfor Emil, at hun ønsker at "teame up" og at hun vil hjælpe ham i at 
nå hans mål:  eksamen og de andre aftaler, han havde indgået i forhold til skolegang.  
Mor fortæller i en senere med netværksmedarbejder, at hun spurgte konkret til, hvad der ligger bag når Emil 
skælder ud og at Emil godt kunne sætte ord på dette i samtalen med hende, og at han naturligvis ikke ønskede 
at gøre sin mor ondt. Mor virkede godt tilfreds og siger: "vi teamer up igen i morgen og Emil er med"  

Da Emils mor efter afslutningen af fase 2 bliver spurgt om, hvad det havde været særligt nyttigt for hende i 

forhold til at holde den rette kurs skriver hun: Det at have en netværksmedarbejder tæt på; masser af sam-

taler, guidning i hvordan man lige kunne sige og gøre noget i svære situationer, har gjort, at jeg kunne hol-

de den rette kurs. Uafhængigt af sin mors svar siger Emil: Fordi du (netværksmedarbejder) har været der 

under hele forløbet.... 

Demonstration: læring understøttes gennem oplevelse og handling. 

Træning: Konkrete øvepunkter udvælges, trænes og evalueres) 
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22. april 2015 

I forbindelse med, at Emil ønsker at lære at styre sin impulsivitet og sine ’fikse ideer’ har vi sammen udviklet et 
projekt der hedder: ”Sig det”, som går ud på, at Emil skal blive bedre til at gøre rede for sine indre planer og 
tankerækker. Ofte mødes han af skepsis og irritation fra voksne som kun oplever at Emil kommanderer rundt 
med dem og forlanger det ene og det andet. For dem er det usynligt, hvad der egentlig ligger bag Emils 
forespørgsler og ønsker. Emil kan godt se, at han ikke er god til at sætte andre ind i sine tanker.  

Sparring live: Direkte ved faste besøg eller ved indirekte kontakt gennem telefon, SMS og billeder 

Livslæring på udebane 

Støtte til forbedring af samarbejde med skole og andre systemer 

Forberedelse: Fælles udforskning af udfordringer. Hvilke områder skal erobres?  

Følgeskab: Med netværksmedarbejder ved sin side støttes familien i kontakt til f.eks. Jobcenter, behand-

lingssystem, forvaltning  

Eftertanke: Gennem eftersnak nuanceres oplevelser og næste skridt udtænkes.  

 

Fokus på barnet i hjemmemiljøet 
 

Livslæring på hjemmebane 

Fortsat støtte barnet/familien i at få øje på det, der virker livsbekræftende (de positive unikke hændelser) og 

inspirere til markeret spejling, nye fortællinger og realisering af nye handlinger  

Indirekte støtte til barnet gennem styrkelse af familiesamspil (f.eks. brug af mediation)  

Dagbog: Under besøg i hjemmet oplever jeg, at Sanne gang på gang sætter dagsordenen og beder mor om at 
gøre dit og dat. På et tidspunkt siger jeg: "jeg har lagt mærke til det sidste døgn, at du ofte prøver at få mor til 
at hoppe og springe for dig” ….Jeg introducerer størrelsen Plageånden... 
 
I et efterfølgende besøg siger mor ved flere lejligheder til sin datter:” Nu holder du plageånden i hånden. Du 
skal ikke lade dig styre af plageånden. Skal vi ikke skræmme den væk sammen" Sanne griner lidt anstrengt men 
hun stopper en kort stund med at plage.... 

 

Direkte støtte til barnet gennem ad. hoc. samtaler, telefon/SMS kontakt fælles aktiviteter (ture, café mv.) 

Skridt på vejen: 

Sikkerhed, tilknytning  

Barnet har tillid og tilknytning til voksne i sit hjemmemiljø. 

Barnet oplever at voksne er tilgængelige.  
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Barnet oplever samhørighed med familien. 

Erfaring: Vi eksperimenterer med at finde en facon så dette kan synliggøres.  

Konkrete færdigheder 

Barnet har konkrete færdigheder til at takle hverdagens praktiske gøremål, egne reaktioner og sociale ud-

fordringer  

Livslæring på udebane  

Fortsat støtte barnet/netværket i at 

få øje på det, der virker livsbekræf-

tende (de positive unikke hændel-

ser) og inspirere til nye  fortællinger 

og realisering af nye handlinger. 

Forberedelse: Fælles udforskning af 

hverdagens udfordringer. Hvilke 

områder skal erobres? En plads i 

børnegruppen, fritidsaktivitet, fri-

tidsjob, kørekort, genetablering af 

’tabte’ relationer mv.  

Følgeskab: Med netværksmedarbejder ved sin side støttes barnet til at tage flere ’skridt ud i verden’. Omgi-

velser ’forstyrres’. 

Nilas er i forbindelse med hjemflytningen til mor startet i ny skole. Jeg (netværksmedarbejder) har i samarbejde 
med mor og skolen aftalt, at jeg er med i undervisningen og at jeg bliver præsenteret som en hjælpelærer i de 
timer, jeg nu deltager i. Jeg har sammen med mor forberedt Nilas på dette.  
Nilas fortæller mig, at det er fint, jeg er der. Jeg har endvidere formidlet til Nilas´ kontaktlærer, at Nilas er en 
ret sensitiv dreng, som fungerer bedst ved at være forberedt på, hvad dagen bringer. Kontaktlæreren får aftalt 
med to drenge fra klassen, at de skal være Nilas’ buddys på hans første skoledag.  

Netværksmedarbejder har både i fase 1 og nu også i fase 2 ved flere lejligheder været med Adam i skole. Adam 
bemærkede hurtigt i forløbet: ”Du er allerede mere populær end mig”. Hvortil jeg svarede: ”Vi er populære 
sammen”.  Jeg har bare fungeret som isbryder og i dag kan jeg holde mig helt på sidelinjen mens Adam er med i 
’flokken’. 

Eftertanke. Gennem eftersnak nuanceres oplevelser og næste skridt udtænkes og udfoldes  

Nilas har været i skole fra kl. 8 til 15:10. Mor henter ham efter skole og jeg (netværksmedarbejdere) er med. 
Kontaktlæreren fortæller, at de godt kan, at Nilas er langt bagefter rent fagligt, hvilket hæmmer ham i under-
visningen. I frikvarteret har Nilas haft en episode med nogle mindre drenge, som spiller fodbold.  Episoden er 
snakket igennem med de implicerede og de har  givet hinanden undskyldninger. Nilas ser glad ud, da vi henter 
ham og fortæller med smil, at han har haft en god dag. Han siger: ”Vi ses i morgen tidlig, jeg ved nemlig godt du 
kommer.” 

Skridt på vejen: Barnet oplever, at omgivelser; rammer, kammerater mv. ’opfører sig mere ordentligt’ og gi-

ver barnet mulighed for at opleve/opfinde delvis nye versioner af sig selv.  

Birgit Axels mor  

SMS tilbagemeldinger fra Axels 

mor til netværksmedarbejder  

Ax

elA

Ax

el  
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Flere gode stunder på udebane 

Barnet oplever mere positiv kontakt og samvær med børn og voksne i skole, i fritidssammenhænge og nær-

miljø.  

I starten, da vi lavede netværkskort havde Adam ikke en eneste ven. Nu har han flere venner, som han også er 

sammen med efter skoletid. 

Flere gode fortællinger på udebane 

Børn og voksne i skole, i fritidssammenhænge og nærmiljø fortæller eller skriver anderledes, mere nuance-

rede og positive historier om barnet.  

Skolebeskrivelse: I starten sad Adam bare ved sit bord i klassen med sin mobil. Nu er han ude blandt kammera-

ter i pauserne.  

Time-out og Livslæring i pædagogisk miljø 

For nogle børn er det en mulighed, at de f.eks. kan have kortvarigt ophold på Perlen, hvis der sker bela-

stende ting i deres liv. 

Erfaring: Denne mulighed har endnu ikke været udnyttet.  

Dokumentation og kvalitetssikring i fokus 
 

Systematisk og hyppig evaluering og justering 

Netværksarbejdere fra VEJEN FREM teamet anvender udvalgte evalueringsmetoder i samarbejde med børn 

og familier eller andre omsorgspersoner.  

VEJEN FREMs koordineringsteam og myndighedspersoner samler evalueringsdata, laver systematiske ana-

lyser og følger op.  

Erfaring: Centrale grunddata indsamles hver tredje måned på alle børn.  

Udarbejdelse af evalueringsplan 

Indsatsteorien klargøres til evaluering og det tydeliggøres, hvilken dokumentation, der skal indsamles hvor-

når og af hvem. 

Rettidig realisering af evalueringsplan 

Relevante data bliver indsamlet på de rigtige tidspunkter. 
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Udsagn, der beretter om ’små skridt’ er løbende blevet indsamlet på statusmøde og i statusrapporter og 

ved afslutningen af hhv. fase 1 og fase 2 samles de i forskellige former for bevidningsdokumenter.  

 

På billedet herover er far og datter fotograferet netop, som det allersidste møde er afsluttet. På tavlen bag 

dem vidner en stribe grønne sedler med udsagn, om de mange forandringer og små skridt, som er taget 

undervejs.  

I Fig.20 er de små skridt samlet og systematiseret.  
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Figur 20 
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Forældreudsagn indsamles ved afslutning af fase 2 og gives en form så de kan leveres tilbage til barn og fa-

milie  
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Bevægelser på indsatstrappen 

 

Efter det første år er situationen den, at to børn ved afslutning af fase 2 har bevæget sig ned af 

indsatstrappen og at et barn har bevæget sig opad.  

 
Figur 21 

 

Løbende tilpasning og justering af indsats 

Med afsæt i evalueringsdata kvalificeres indsatsen så de arbejdsformer, der virker bedst kommer i spil.  

Med udarbejdelsen af dette projektdokument, er vi i gang med at skabe et overblik over de erfaringer vi 

har indhøstet. Tilbageblik på proces, opgørelse over faktuelle oplysninger, sammenholdning af 

screeingsresultater over tid, systematisk indsamling af Små Skridt mv. foreligger og vi kan nu på 

velinformeret grundlag drøfte følgende spørgsmål:  Hvad har virket fremmende på proces og indsats? Hvad 

kunne have været bedre? Hvad kan vi lære af det?  

I dette projektdokument, hvor vi forholdsvis detaljeret beskriver, hvordan vi har omsat vores forandrings-

teorier for fase 1 og 2 til handling, dokumenterer vi, at vi langt hen af vejen har gjort det, vi som udgangs-
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punkt har sagt, vi ville gøre. Den ambitiøse plan vi ridsede op i tre centrale orienteringsredskaber (jf. p. 12  ) 

har i stor udstrækning vist sig at kunne fungere i virkeligheden.  

Herunder nævnes de mest markante udfordringer, som vi er løbet ind i undervejs: 

 At ’geare’ et traditionelt døgninstitutionsmiljø til at arbejde med kort tidshorisont og med et ud-

præget familie- og netværksrettet sigte. Nye kompetencer og en mere decentreret arbejdsmæssig 

position har skullet udvikles.  

 Arbejdsplanerne i den del af teamet, der arbejder på Perlen dvs. i døgnsammenhæng. Medarbej-

dere har alle nattevagter, hvilket ’sluger’ mange pædagogtimer, som savnes i hverdagen. Systema-

tisk, fokuseret læringsindsats og skabelse af sikker base for børn og omsorgspersoner kræver nær-

værende, stabile og tilgængelige fagpersoner.  

 Lidt træghed nogle gange– både internt og eksternt – i forhold til at få produceret vigtige doku-

menter rettidigt. 

 Forskellige flaskehalse i myndighedssystemet (skiftende rådgivere, manglende handleplaner, pro-

blemer med at finde pleje- eller aflastningsfamilier, langsommelige beslutningsgange mv.), der i 

mange tilfælde har forhalet eller besværliggjort processer. 

 Ikke klare samarbejdsalliancer og kommunikationskanaler til skoleforvaltning.  

 Brud der opstår i aftaler og tilsagn, når familier flytter kommune midt i forløb 

Løbende har vi, som det er fremgået tidligere, indsamlet data, der giver en pejling af, om der sker foran-

dringer undervejs med barnets og familiens måde at fungere på i dagligdagen. Der er klart forandringer at 

spore i børns og familiers dagligliv men på dette tidspunkt, hvor kun få forløb er gennemført i sin helhed, er 

vi ikke helt klar over, hvilke elementer af vores samlede indsats, som børn eller familier finder særlige nytti-

ge. I fremtiden vil vi mere systematisk anvende en eller anden form for Feedback Informed Treatment (FIT), 

så vi får flere tilbagemeldinger om hvad børn og familier mener om vores arbejdsformer, hvad angår relati-

on, mål og emner samt tilgang eller metode. Vi arbejder på at finde en facon så relevant feedback kan 

komme frem i nogle af de samtale- og mødesammenhænge som allerede fungerer, så hverken børn eller 

voksne udtrættes af diverse løsrevne spørgsmål og skemaer.  

Supervision og vejledning af medarbejdere 

Perlens medarbejdere modtager fast supervision og vejledning. 

Som det fremgår at DET GODE SAMARBEJDE er der skabt en struktur, som rummer mange muligheder for 

at koordineret omtanke og nødvendig erfaringsudveksling kan finde sted.  

Når medarbejdere bliver spurgt om, hvornår og i hvilken sammenhænge, de oplever at være mest engage-

ret i og optaget af det, der skete i relation til egen og teamets udvikling nævner mange, værdien af supervi-

sion og andre former for sparring og faglige snakke.  

Sparring i mit team er vigtigt for mig for at holde kursen. 

Supervision generelt er nyttigt og herunder brug af mindmap. 

Tovholdermøderne skaber et overblik. Min faste makker i tovholderteamet og jeg er gode til at bruge hinandens 

styrker og fordele opgaverne, hvilket giver en ro og skaber tryghed hos børnene. 
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Strategierne der lægges på tovholdermøder har været nyttige for mig for at holde kursen. De der deltager har 

gjort en forskel for mig ift. at der fokuseres på det, der er blevet sagt. 

De emner, som vi taler om på tovholdermøder, synes jeg giver mig mange nye tanker og styrker samarbejdet 

med netværksmedarbejder. 

Det gør mig vildt engageret, når indsatser i tovholderteam, døgnteam og netværk forenes. 

 I takt med, at medarbejderteamet har fået flere og flere erfaringer med og mere og mere øvelse i at arbej-

de indenfor rammerne af VEJEN FREM konceptet, jo mere fælles fodslag er der også i hverdagens praksis – 

både holdningsmæssig og handlingsmæssigt. Hyppigheden af tovholdermøder kunnet efter et halvt års tid 

sattes ned fra at være ugentlige til at finde sted hver 14. dag.  Udfordringen består nu mere i at få forankret 

tovholderteamets strategier og indsigter i den lidt større gruppe af medarbejdere som også omfatter vika-

rer. Erfaringen er, at der ikke skal ret meget ’slinger i valsen’ til, før børn og familier oplever, at der ikke er 

sammenhæng i indsatsen eller at målrettetheden forsvinder.  

Vi kan blive bedre til at ’overlappe’ nye tiltag som udtænkes på tovholdermøde til det større team, så man ikke 

får følelsen af, at det er ’mit projekt’ men vi i stedet samles om en fælles opgave og en fælles løsning.  

Det overrasker mig, at vi er så forskellige, at vi ofte ikke formår at bruge vores forskelligheder på en bedre må-

de. 

I fase 2, hvor børn og familierne ikke længere har deres faste gang på Perlen, kommer netværksmedarbej-

derne i en situation, hvor de står meget mere alene med deres opgaver og oplevelser.  Dette kalder på nye 

måder at lave faglig sparring på. Da netværksmedarbejdere arbejder meget lokalt i familier, i skole og i lo-

kalmiljøer kan det være en udfordring at samle gruppen til kontinuerlig sparring. Samtidig kræver netop 

indsatsen, der udføres alene ’ude i marken’ kontinuerlig sparring, da opgavernes kompleksitet og ofte følel-

sesfulde karakter, kan udtrætte og tære på overblikket.  

Fagligt udviklende arbejdsmiljø 

Medarbejdere holder ’kursen ´og føler sig godt rustet til løsning af arbejdsopgaverne samt støttet af ledelse 

og kolleger.   

Medarbejder, juni 2015: Det giver helt bestemt større tilfredshed at lave den her type pædagogindsats… 

Siden opstart af det nye tidsbegrænsede tilbud har der ikke været udskiftning i personalegruppen og en 

overvejende del af medarbejderne tilkendegiver, at de, mens de har været tilknyttet VEJEN FREM teamet er 

kommet tættere på en arbejdsindsats og arbejdssituation, som de foretrækker, kan se meningen med og er 

tilfredse med.   

For også i fremtiden at kunne holde engagement og faglighed i top holdes kontakt til relevante erfagrupper 

og vidensmiljøer. Derudover har Børne og Unge Center Vejle Fjord sammen med Foreningen af Døgn- og 

Dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD) taget initiativ til at etablere et netværk af institutioner, myndig-

hedsområder og andre, der har interesse i tidsbegrænsede anbringelser.  



65 
 

Første netværksmøde finder sted på Børne og Unge Center Vejle Fjord den 3. december 2015. Ved denne 

lejlighed vil der, som det også fremgår af programmet på næste side foreligge en opdateret udgave af dette 

dokument.  
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i Omstillingsplanen kan hentes via link: http://www.vejle.dk/page73872.aspx  
 
ii Betegnelsen VEJEN FREM skal ses som Børne og Unge Center Vejle Fjords selvbestaltede navngivning af: Tidsbegrænset indsats målrettet børn, de-
res familier og netværk. Denne lange formelle betegnelse fungerer ikke hensigtsmæssigt i almindelige samtale og mødesammenhænge, hvor der er 
brug for at tale om eller referere til indsatsen.  
 
iii Centreret praksis eller position betyder, således som det er formuleret af Anette Holmgren, at fagpersoner tager udgangspunkt i deres egen viden, 

erfaringer eller moral og lader disse være guidende for samtale og samvær. (Holmgren, A. 2008, 241). I decentreret praksis er det derimod børns, 

familiers og klienters erfaringer, færdigheder, viden, moral og liv, der er i fokus. I mødet med børn og familie tilstræbes det at spørgsmål og 

betragtninger tager udgangspunkt i det, barn og familier siger med det formål, at de skal komme til at vide mere om sig selv og deres liv.  

 
iv En programteori er et analyseredskab udviklet af Ottawa Carleton Health Department og Ontario Ministry of Health. Konkret består en program-
teori af en mere stringent præsentation af et projekts målgruppe, overordnede målsætning, grundkomponenter, konkrete indsatsområder og øn-
skede resultater     
 
v Åbne dialoger eller Vestlaplandsmodellen er en netværksorienteret behandlingsmodel, hvor brugeres sociale netværk ses som ressource, der bru-

ges som element i behandlingen. De to drivkræfter bag modellen er psykolog og professor Jaakko Seikkula, Finland og psykiater og professor Tom 

Andersen, Norge. 

vi http://www.inddrag.nu/familieradslagning 
 
vii Hverdagsviften er udviklet og afprøvet i andre sammenhænge (Elbrønd,2001, 2002, 2013) 
 
viii Willian Madsen, Ph.D. er grundlægger og direktør for Family-Centered Services Projekt. Han underviser internationalt om kollaborative tilgange til 

arbejdet med familier og hjælper både lokalsamfund og offentlige programmer med at udvikle institutionel praksis og organisatoriske strukturer, 

der understøtter det familiecentrerede arbejde 

 
ix
 Den hverdagslivsorienterede samtaleform giver mulighed for bl.a. at kaste lys over forældrepraksisser som situerede. Det kan være relevant at 

forstå og udforske forældres handlemåder netop i de kontekster de indgår i. Ifølge PhD og familieterapeut May-Britt Solem er det relevant med en 
mere helhedsmæssig forståelse som f.eks. kobler forældres levevilkår, familiers organisering og børns udvikling sammen (Solem, 2015) 
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