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Forord

Dette  materiale  er  udarbejdet  som  en  del  af  aftalen  om  Barnets  Reform,  der  trådte  i  kraft  den  

KRITH  
Kompetencer
Ressourcer  og  relationer
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Tillid,  trivsel  og  tilknytning
Hverdagsliv
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Indledning

kommunale  plejefamilier.  

Ledetrådene  i  KRITH  er  elementer,  der  er  gennemgående  i  alle  dele  af  kursusmaterialet.

kursus  for  kommunale  plejefamilier.  

KRITH  
Kompetencer
Ressourcer  og  relationer
Inddragelse
Tillid,  trivsel  og  tilknytning
Hverdagsliv

Ledetråd:  Ordbog  over  det  Danske  Sprog

    forhold.
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Af  servicelovens  formålsparagraf  §  46  stk.  1  nr.  1,  2  og  4  

§  46

kasketter  på,  indenfor  dette  komplekse  felt.
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KRITH  –  Introduktion  til  kursusmaterialet

kursisterne  frem  til  den  kommunale  plejefamiliefunktion.  

Læringsmål  for  videreuddannelseskursus  for  kommunale  plejefamilier.  
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Indhold

Modul  1.

Modul  2.
Modul  3.

Modul  4.
Modul  5.    
Modul  6.    

Grundsynet  i  KRITH

1

Relationel  og  kontekstuel

2  Derfor  

1   Barndomspsykologiske  facetter.
Barndomspsykologi.  Udvikling  i  en  senmoderne  verden.

Det  nuværende  øjeblik  i  psykoterapi  og  hverdagsliv.  
Spædbarnets  interpersonelle  verden.  

The  concept  and  foundation  of  infant  intersubjectivity.  
   Intersubjective  communication  and  emotion  in  early  ontogeny.  
2   Etniske  minoritetsfamilier  og  socialt  arbejde,  Viborg
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3  Barnets  

4

5

Ressourcer

6

   …  børn  og  unge  i  vanskeligheder  har  uanede  udviklingsmuligheder.  (  …  )  Det,  som  
umiddelbart  forekommer  problemfyldt,  adfærdsvanskeligt,  mangelfuldt  eller  sygt,  kan  
opfattes  som  en  invitation  –  en  invitation  til  omgivelserne  om  nysgerrigt  og  kreativt  at  
forholde  sig  til,  hvordan  man  bedst  kan  bidrage  til  udvikling  af  det  uanede.7  

8

3 Et  psykologisk  perspektiv  på  børns  mistrivsel.  
Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv

4 Diagnose  i  kontekst.  
5 Systemisk  og  narrativ  terapi.  

Klassisk  og  moderne  psykologisk  teori.  
6 Anbragte  
børns  udvikling  og  vilkår.

7 Børne  og  Ungdomspsykiatri.  Perspektiver  og  uanede  udviklingsmuligheder.
8
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Inddragelse

styrket  med  Barnets  Reform.  

  

Tillid  og  tilknytning

9

10

11

9 Med  barns  ôgan  –  in  ett  barnrelateret  förhållningssätt  i  
familjehemsvården

10   Rothe,  1983a.

11 Affekt  regulering  i  udvikling  og  psykoterapi  –  interpersonel  neurobiologi.  
Spædbarnets  interpersonelle  verden.  Et  psykoanalytisk  og  

udviklingspsykologisk  perspektiv.
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12

13

Hverdagslivets  styrke

14

12 Attachment  in  infants  in  foster  care:  the  role  of  caregiver  
state  of  mind.  

13 Anbringelser  i  plejefamilier.
14 Det  nuværende  øjeblik

”Ræven  sagde:  Det  er  den  tid,  du  har  spildt  på  din  rose,  der  gør  den  så  betydningsfuld”  

                          ”Den  Lille  Prins”,  Antoine  de  Saint-Exupéry



17

Undervisningsprincipperne  i  KRITH

Undervisningsprincipperne  for  kurset

Didaktisk  arbejdes  der  med  transfer,15

Det  betyder  bl.a.

16

15 Transfer  mellem  uddannelse  og  arbejde

16   Transfer  mellem  uddannelse  og  arbejde
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17

18 19

Deltagerforudsætninger

for  plejefamilier.  

  20

17 Den  gode  præsentation
18 Det  hyperkompleksesamfund  -14  fortællinger  om  informationssamfunde.

19 Omlæring.  
20 Anbragte  børns  udvikling  og  livsvilkår.
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21

.  

Vejledningen

22

21   Barnets  Reform  3.1.2.3.

22
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Øvelser

kursister  på  holdet.  

Praktiske  forhold  omkring  øvelserne

Systemisk/narrative  interview

Etiske  overvejelser  
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Tavshedspligt

Videreuddannelseskursus  for  kommunale  plejefamilier  har  som  mål  at  styrke  plejefamiliernes  

Følgende  anbefales  i  forhold  til  videreuddannelseskurset

med  eksempelmateriale

§  27.  Den,  der  virker  inden  for  den  offentlige  forvaltning,  har  tavshedspligt,  jf.  borgerlig  
straffelov  §  152  og  §  152  c  –  §152  f,  når  en  oplysning  ved  lov  eller  anden  gyldig  bestemmelse  er  
betegnet  som  fortrolig,  eller  når  det  i  øvrigt  er  nødvendigt  at  hemmeligholde  den  for  at  varetage  
væsentlige  hensyn  til  offentlige  eller  private  interesser,  herunder  navnlig  til:  

  …  

6)  enkeltpersoners  eller  private  selskabers  eller  foreningers  interesse  i  at  beskytte  oplysninger  
om  deres  personlige  eller  interne,  herunder  økonomiske,

DEN  BORGERLIGE  STRAFFELOV  
§  152.  Den,  som  virker  eller  har  virket  i  offentlig  tjeneste  eller  hverv,  og  som  uberettiget  
videregiver  eller  udnytter  fortrolige  oplysninger,  hvortil  den  pågældende  i  den  forbindelse  har  
fået  kendskab,  straffes  med  bøde  eller  fængsel  indtil  seks  måneder.
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Anvendelse  af  arbejdshæftet

Læse-trænegrupper
23  

23
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Omfang  og  etablering  af  læse-trænegrupper

Kursusdagenes  omfang  og  organisering

Videreuddannelseskursus  for  kommunale  plejefamilier

Modul  1 Modul  2 Modul  3 Modul  4 Modul  5 Modul  6

punkt  i  

Hjem  

arb. familien  

som  

forfatter  

forhold  til  

den  

Hjem  

arb. familiens  

Hjem  

arb.

Den  

nale  

families  

Hjem  

arb. familien  

landskab

Hjem  

arb. familien  

arbejdet  

med  

terne
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Følgende  organiseringsformer  er  mulige

praksis
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Modul  1.  At  tage  udgangspunkt  i  
børn  og  unge,  der  kræver  mange  
ressourcer  –  plejefamilien  som  
ansvarlig  for  tilknytning  og  relations-
dannelse  i  forhold  til  børn  og  unge  
Modul  1.  1.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  1.  kursusdag
Anbefalet  litteratur

  Udfordringer  og  udviklingsmuligheder  ved  tilknytningsprocessen  mellem  
plejeforældre  og  plejebørn

Kun  få  Vokser  fra  det.  Om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  Forstyrrelse,  

Supplerende  litteratur

Anbragte  Børns  Udvikling  og  Vilkår

Risikobørn  hvem  er  de  –  Hvad  gør  vi?  København

Støt  mestring  –  bryd  mønstre   

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber
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Læringsmål  1.  og  2.  kursusdag

Delmål

Dagens  program

    Kortlægningsøvelse  af  plejeforældrenes  relation  til  plejebarnet  igennem  en  SWOT-analyse,    
    som  bruges  i  den  efterfølgende  præsentationsrunde

3.  Frokost  

Indhold  modul  1

barnet  
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Velkomst  og  afstemning  af  forventninger  med  kursisterne

  

Teoretisk  udgangspunkt  modul  1

Resiliensforskning  eller  mestringsforskning

24

25

26

Moderne  tilknytningsforskning  

27

Introduktion  af  videreuddannelseskurset  

24 Små  børn  anbragt  uden  for  hjemmet.  En  forløbsundersøgelse  af  anbragte  børn  født  i  
1995

25 Resilience.  Risiko  og  sund  udvikling
26 Mestring  som  mulighed:  i  mødet  med  børn,  
unge  og  deres  forældre.  

27
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Videreuddannelseskursus  for  kommunale  plejefamilier

Modul  1 Modul  2 Modul  3 Modul  4 Modul  5 Modul  6

punkt  i  

Hjem  

arb. familien  

som  

forfatter  

forhold  til  

den  

Hjem  

arb. familiens  

Hjem  

arb.

Den  

nale  

families  

Hjem  

arb. familien  

landskab

Hjem  

arb. familien  

arbejdet  

med  

terne

Modul  X,  Kommunale  plejefamilier
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dette  modul  (står  ovenfor  i  indledningen  i  underviservejledningen  til  underviser)

  

Introduktion  til  modul  1  

Udviklingsmuligheder  for  barnet/den  unge,    
der  kræver  mange  ressourcer  

28  

28  

Små  børn  anbragt  udenfor  hjemmet  en  forløbsundersøgelse,  kap.  3.
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Mestring  hos  plejebørn  og  anbragte  børn  og  unge  

Spørgsmål:  ”Hvilke  forhold  eller  områder,  mener  I  som  plejeforældre,  spiller  ind  på  og  er  med  
til  at  spille  ind  på  et  plejebarns  eller  et  ungt  menneskes  udvikling?  (er  ikke  i  arbejdshæftet).

Familieforhold

29

Mikrosystemet

Mesosystemet

29 The  ecology  of  human  development  experiments  by  nature  and  design.  
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30

Niveaucirkel

Exosystemet

Makrosystemet

30 Anbringelse  af  etniske  minoritetsbørn  i  Forskning  og  socialt  arbejde  med  udsatte  børn  og  
unge  –  En  antologi  

Barnet

Familie

Plejefamilie

Nabolag

Formelle  og  uformelle  

samfundsinstitutioner  

i  det  lokale  miljø
Formelle  og  uformelle  

institutioner  på  samfundsniveau  

(økonomisk  system,  socialvæsen,  

skolevæsen  osv.)

Venner

Børnehave

Skole

Mikroniveau

Mesoniveau

Eksoniveau

Makroniveau
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Spørg  plejeforældrene  om  eksempler  på,  hvordan  forhold  i  de  forskellige  systemer  har  påvirket  
et  plejebarns  udvikling.

Eksempler:

Spørgsmål Bed  plejeforældrene  om  at  komme  med  eksempler  på,  hvordan  kulturelle  normer  
og  ideologiske  forestillinger  på  makroniveau,  påvirker  et  plejebarns  udvikling.
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SWOT-analyse  af  Ida  i  plejefamilien

SWOT-analyse  

Undervisers  introduktion  til  SWOT:

Strengths,  Weaknesses,  Opportunities Threats
Styrker,  svagheder,  muligheder trusler

Case  Ida  til  SWOT-analyse
Ida  er  otte  år,  da  hun  anbringes  i  plejefamilie  hos  Hanne  og  Karsten.  Hun  har  på  nuværende  
tidspunkt  været  i  plejefamilien  i  tre  år.  Ida  har  boet  alene  med  sin  mor  Sascha  og  aldrig  kendt  sin  
far.  Mor  Sascha  har  dog  haft  mange  forskellige  mandlige  forhold,  og  nogle  af  Saschas  kærester  
har  også  været  voldelige  overfor  hende.  Den  sidste  mand  Tim,  Sascha  er  sammen  med,  gør  

på  krisehjem,  da  Ida  er  syv  år  gammel.  Her  bliver  personalet  bekymret  for  Ida  og  hendes  mor.  Ida  
og  hendes  mor  Sascha  kommer  på  et  familiehjem,  men  efter  endt  ophold  opsøger  Sascha  igen  
sin  tidligere  voldelige  ekskæreste  Tim.  Ida  anbringes  frivilligt  i  plejefamilie.  Plejefamilien  oplever  
Ida  som  en  stille  pige,  som  især  i  starten  ikke  opsøger  dem  af  sig  selv.  Efter  noget  tid  oplever  
plejefamilien  en  forskel.  Ida  er  utryg  ved  plejefar  Karsten,  hvilket  bl.a.  kommer  til  udtryk  ved,  at  hun  
fysisk  går  langt  væk  fra  ham  og  kan  stivne,  hvis  han  kommer  for  tæt  på  hende.  Plejefar  Karsten  

Anderledes  er  det  med  plejemor  Hanne,  som  Ida  er  meget  glad  for.  Hanne  er  glad  for  Ida  og  

veltalende  og  vil  gerne  vide  meget,  så  længe  det  er  Hanne,  der  fortæller.  I  skolen  går  det  godt  i  

går  det  ikke  så  godt.  Ida  siger  ikke  et  kvæk  i  timerne.  Det  bliver  ikke  bedre  af,  at  matematiklærer  
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hovedet:  om  hun  var  dum?  Fordi  Ida  ikke  svarede  på  hans  spørgsmål,  havde  Ida  skælvende  sagt  

og  fortalte,  hvor  imponerede  de  andre  børn  havde  været  over,  at  Ida  havde  sagt  fra  overfor  

Plejeforældrene  har  lagt  mærke  til,  at  Ida,  når  hun  ser  tv,  kravler  ned  under  tv-bordet.  Når  de  er  til  
fødselsdage  i  familien,  klynger  Ida  sig  til  plejemor  Hanne  og  viger  ikke  fra  hendes  side.  Det  første  

legede  ude  i  haven,  begyndte  at  række  blomster  over  hækken  til  nabokonen  Grethe.  Grethe  er  77  
år  og  pensionist  og  er  en  ret  tilbageholdende  person.  Men  Ida  og  Grethe  taler  sammen.  Grethes  
mand  var  i  modstandsbevægelsen  under  krigen.  Han  var  meget  ung  dengang.  Han  gemte  sig  
de  sidste  år  for  tyskerne  hos  Grethes  familie.  Sådan  mødte  de  hinanden.  Grethe  fortæller  Ida  
mange  ting.  Hanne  var  lidt  bekymret  i  starten  for  de  stærke  historier  Grethe  fortalte,men  Ida  ved  
efterhånden  meget  om  anden  verdenskrig,  og  er  blevet  meget  historie  interesseret.  Grethes  ben  

Endelig  er  der  lige  nu  en  diskussion  imellem  plejeforældre,  sagsbehandler  og  Idas  mor  om,  

mere  til  Ida.  Ida  er  meget  glad  for  sin  mor  og  bekymret  for  hende  –  især  for  Saschas  forhold  

er  samværet  blevet  afbrudt,  hvis  hendes  mors  kæreste  Tim  er  kommet  på  besøg.  Så  har  Ida  
ringet  efter  Hanne  og  har  bedt  om  at  komme  hjem  til  plejefamilien.  Sidste  gang  var  Hanne  på  
sygehuset  for  at  besøge  sin  gamle  mor,  og  kunne  ikke  komme  og  hente  Ida.  Så  kørte  Karsten  

og  Karsten  eftersøgte  Ida  gennem  politiet.  De  fandt  hende  hos  nabokonen  Grethe.  Hanne  og  
Karsten  har  længe  forsøgt  at  få  en  bedre  aftale  om  Idas  samvær  med  Sascha.  I  den  tid  Ida  har  
boet  hos  dem  er  sagsbehandleren  blevet  skiftet  4-5  gange,  og  det  er  noget  rod  synes  de.  Hanne  
og  Karsten  har  tilbudt,  at  samvær  kan  foregå  hos  dem  –  betingelsen  er,  at  det  er  uden  Saschas  
kæreste  Tim.  Sascha  har  foreslået,  at  de  kan  mødes  hos  nabokonen  Grethe.  Men  Hanne  og  
Karsten  er  bekymrede  for,  at  Sascha  og  kæresten  Tim  vil  udnytte  Grethe.  Og  Grethe  er  Idas  
bedste  ven,  det  synes  de  ikke  skal  ødelægges.  Hanne  og  Karsten  har  svært  ved  at  forstå,  at  
Sascha,  der  på  mange  måder  er  så  omsorgsfuld  overfor  Ida,  ikke  kan  give  afkald  på  Tim  for  Idas  
skyld.  De  er  ikke  helt  sikre  på,  at  den  sidste  nye  sagsbehandler  har  fanget  denne  pointe.  Den  
forrige  sagsbehandler  er  på  barsel.

Ida  har  lært  at  cykle.  Det  er  det  eneste  sted,  hvor  Karsten  rigtigt  er  kommet  ind  i  forhold  til  Ida.  

insisterer  plejemor  Hanne  på,  at  Ida  skal  spørge  plejefar  Karsten  om  hjælp.  Ida  cykler  i  dag  de  to  
kilometer  til  og  fra  skole.  For  nylig  er  Ida  begyndt  til  ridning.  Nu  cykler  hun  selv  der  ud  og  tilbage  
igen.  Sidste  gang  stormede  det  og  sneede.  Karsten  hentede  hende  i  bilen,  så  Ida  slap  for  at  
trække  cyklen  gennem  uvejret.  Ida  var  stiktosset  over,  at  det  ikke  var  Hanne,  der  hentede  hende.  
Hun  skældte  ud  på  Hanne,  da  hun  kom  hjem.  Men  Ida  kørte  (skumlende)  med  i  bilen  med  
Karsten  som  chauffør,  tænkte  Hanne.  
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Øvelsen  med  SWOT:
    

(se  nedenfor  det  udfyldte  skema)

SWOT

Ressourcer Sårbarheder/vanskeligheder

som  du  ser  det

fremmede  

Muligheder Trusler

hun  skulle  hjem  til  sin  mor

Tim  
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tidspunkt  ikke  får  det  ud  af  relationen  til  plejefar,  som  hun  kunne.  

Runde  ud  fra  SWOT-analysen  
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SWOT

Ressourcer Sårbarheder/vanskeligheder

Muligheder Trusler
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Hvordan  støtter  man  udvikling  af  beskyttelsesfaktorer  og  
mestring  hos  børn  og  unge?  

Baggrundsinformation  til  underviseren

31

Beskyttelses-  og  risikofaktorer  og  mestring  

32

”Det  er  svært  at  spå,  især  om  fremtiden”  

33

Rutter34

31 ocial  arv,  et  begreb  –  tre  betydninger Social  opdrift  –  
social  arv.

32 Små  børn  anbragt  udenfor  hjemmet,  SFI  –  en  forløbsundersøgelse.
33 Anbragte  børns  udvikling  og  vilkår.  Resultater  fra  SFI’s  forløbsundersøgelser  af  Årgang  1995  

34 Anbragte  børns  udvikling  og  vilkår.  Resultater  fra  SFI’s  forløbsundersøgelser  af  
Årgang  1995,  
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Risikofaktorer  i  barndommen  anvendes  om  det  fænomen,  at  der  er  forøget  risiko  for,  at  et  barn  får  
-

stemte  faktorer,  der  påviseligt  er  indikator(er)  på,  at  der  er  forøget  risiko  for,  at  barnet  får  problemer.35  

36

37

beskyttelsesfaktorer38

35 Små  børn  anbragt  udenfor  hjemmet  en  forløbsundersøgelse.  
36

37 Den  Livslange  Udvikling  –  forandring  og  kontinuitet
38 Mestring  som  Mulighed.  I  mødet  med  børn,  unge  og  deres  voksne.

Anbragte  børn  og  unge
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Model  over  beskyttelses-  og  risikofaktorer  39

Risikofaktorer Beskyttelsesfaktorer

Helbredshistorie:

Egenskaber  hos  barnet  selv:

Mangler  i  det  nære  sociale  netværk:

uddannelse

Individuelle  faktorer

I  familien:

Begrebet  mestring

40

41  

42

39 Risikofaktorer,  beskyttelsesfaktorer,  modstandsdygtighed  og  social  arv.  
Samfundets  børn.

40 Sygdom  er,  hvordan  man  har  det.  Sundhed  er,  hvordan  man  tager  det.  Kognition  og  
Pædagogik.

41

42 Helbredets  mysterium  –  At  tåle  stress  og  forblive  rask.  
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43

   ”Resilience  er  processer,  der  bevirker,  at  udviklingen  når  et  tilfredsstillende  resultat  til  trods  
for,  at  barnet  har  erfaringer  med  situationer,  der  indebærer  en  relativ  høj  risiko  for  at  udvikle  
problemer  eller  for  afvigelser.”  44

45  

43 Helbredets  mysterium  –  At  tåle  stress  og  forblive  rask.
44

45 Resilience.  Risiko  og  sund  udvikling.
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46

  

Mestringsstrategier

                 Michael  Rutters47  StressMestringsmodel  

48

  

46 Mestring  som  Mulighed.  I  mødet  med  børn,  unge  og  deres  voksne.  
47   Kun  få  Vokser  fra  det.  Om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  Forstyrrelse.  
48 Den  sociale  arv  og  mønsterbrydere,  Danmarks  

BIOLOGISKE
RISIKOFAKTORER

PSYKO-SOCIALE
RISIKOFAKTORER

SELVFØLELSE

STRESSORER

MESTRINGSEVNE

INDRE  BESKYTTELSES-
FAKTORER

YDRE  BESKYTTELSES-
FAKTORER

GRAD  AF
SÅRBARHED

GRAD  AF
MODSTANDS-
DYGTIGHED
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49

49 Størt  mestring  –  bryd  mønstre,

Udvikling  af  beskyttelsesfaktorer  og  mestring  hos  børn  og  unge  
(Øvelsen  er  i  arbejdshæftet)

Spørg  plejeforældrene  om:  
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Betydningen  af  en  basal  god  tilknytning  imellem  plejebørn  og  
plejeforældre  for  plejebørns  psykiske  udvikling  

Baggrund  til  underviseren  

50  omhandler  dette  tema  

51

52

50

Affektregulering  i  udvikling  og  psykoterapi.
51

52

Miljøterapi  til  børn  og  unge

Uddrag  fra  serviceloven
Støtten  skal  ydes  med  henblik  på  at  sikre  barnets  eller  den  unges  bedste  og  skal  have  til  
formål,  at  sikre  kontinuitet  i  opvæksten  og  et  trygt  omsorgsmiljø,  der  tilbyder  nære  og  stabile  
relationer  til  voksne,  bl.a.  ved  at  understøtte  barnets  eller  den  unges  familiemæssige  relationer  
og  øvrige  netværk  (jvf.  servicelovens  §  46,  stk.  1).

Ved  valg  af  anbringelsessted  skal  kommunen  vælge  det  anbringelsessted,  som  bedst  
kan  imødekomme  barnets  eller  den  unges  behov.  Kommunen  skal  lægge  vægt  på  
anbringelsesstedets  mulighed  for  at  tilbyde  nære  og  stabile  voksenrelationer  og  herunder  
vurdere,  om  en  anbringelse  i  en  plejefamilie,  jvf.  §  66,  nr.  1-3,  er  mest  hensigtsmæssig              
(servicelovens  §  68b  stk.  2).
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53 Tilknytning  og  Børns  Udvikling.

Begrebet  tilknytning  
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Tip  en  13’er  om  tilknytning  

Nej

SPØRGSMÅL JA NEJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Moderne  tilknytningsteori:  Tilknytningsrelations  betydning  for  børns  psykiske  udvikling

54

  ”Ultimativt  er  
tilknytningsbåndet  den  kontekst,  i  hvilken  barnet  lærer  at  regulere  emotioner”  

54   Spædbarnets  interpersonelle  verden.  Et  psykoanalytisk  og  udviklingspsykologisk  perspektiv.  4.  

55 Mentalization  based  
treatment  of  borderline  personality  disorder
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”Mennesket  træder  ind  i  verden  med  et  potentiale  for  udvikling  af  en  adaptiv  evne  til  at  forstå  og  
regulere  sig  selv  og  sit  indre  liv,  men  udfoldelsen  af  dette  medfødte  potentiale  forudsætter,  at  
det  enkelte  individ  har  adgang  til  bestemte  former  for  erfaringer  i  samspil  med  andre.”57

emotionelle  tilstand.58

56   A  neuropsychoanalytic  perspective  of  development  and  psychotherapy  Energy  &  Character.  

57 Personlighedsforstyrrelser,  Moderne  relationel  forståelse  og  behandling  af  
borderlinelidelser.  

58 Affektregulering,  mentalisering  og  selvets  udvikling.  
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Litteraturliste

Resilience.  Risiko  og  sund  udvikling
Bibliotek.

The  ecology  of  human  development  experiments  by  nature  and  
design.

Udfordringer  og  udviklingsmuligheder  ved  tilknytningsprocessen  mellem  
plejeforældre  og  plejebørn,  

Anbragte  Børns  Udvikling  og  Vilkår

Små  børn  anbragt  uden  for  hjemmet.

59

www.aspergers.dk/index.php?Ressourcer:Eyes_Task_
Test.

Mentalisering  –  at  læse  andres  sind

Ovenstående  er  et  eksempel  på  en  panikslagen  mand.  
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Den  sociale  arv  og  
mønsterbrydere.

Social  arv,  et  begreb  –  tre  betydninger
Social  opdrift  –  social  arv,

Anbragte  børn  og  unge

Mestring  som  Mulighed.  I  mødet  med  børn,  unge  og  deres  voksne,  Hans  

Fra  interaktion  til  relation.

Hvem  er  de  –  Hvad  gør  vi?

Mestring  og  Mestringsstrategier.  
på  www.KRAP.nu www.KRAP.nu/mestring.pdf

roblemadfærd.  Børn  og  unges  udfordringer  til  fællesskabet.  

Anbringelse  af  etniske  minoritetsbørn  i  Forskning  og  socialt  arbejde  
med  udsatte  børn  og  unge  

Størt  mestring  –  bryd  mønstre.  Dafolo.  

SWOT-analysen
www.wikipedia.org SWOT

Kun  få  Vokser  fra  det.  Om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  Forstyrrelse,  
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Modul  1.  At  tage  udgangspunkt  i  
børn  og  unge,  der  kræver  mange  
ressourcer  –  Plejefamilien  som  
ansvarlig  for  tilknytning  og  relations-
dannelse  i  forhold  til  børn  og  unge
Modul  1.  2.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  2.  kursusdag
Obligatorisk  litteratur

Læse-trænegrupper

Fra  interaktion  til  
relation.

Supplerende  litteratur

Miljøterapi  til  børn  og  unge

Relationsarbejde  i  institutioner  og  skoler

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber  

Læringsmål  1.  og  2.  kursusdag

Delmål
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Dagens  program
Til  underviser:

  

3.  Frokost  

4.  Til  underviser:  

Udfordringer  ved  at  knytte  tilknytningsbånd  til  plejebørn/unge  
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Udfordringer  i  relationsarbejdet  til  den  unge:  hvordan  ville  I  håndtere  hvert  enkelt  
udsagn?

Du  er  ikke  min  mor,  så  du  bestemmer  ikke  over  mig.

Hvorfor  må  jeg  ikke  være  sammen  med  min  mor?

up  bh  

60 Barndomspsykologiske  Facetter

Udfordringer,  og  hvordan  man  overkommer  dem  i  relationsarbejdet  til  barnet  eller  den  
unge

Responsiv Ikke-  responsiv
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gør  du  ikke  noget  mere  ud  af  dig  selv?

hørte  

klam.

Forhold  ved  plejeforældrenes  situation,  som  kan  medvirke  til  at  udfordre  
tilknytningsprocessen

Forhold  ved  samspillet  mellem  børn  og  plejefamilie,  som  kan  påvirke  
tilknytningsprocessen

61

62

  (se  
nedenstående  model).

61 Infants  in  foster  care:  An  attachment  theory  perspective.
62 Miljøterapi  til  børn  og  unge
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Model:  Samspil  imellem  plejeforældre  og  plejebørn63  

  

sammenbrud.64

63   Infants  in  foster  care:  An  attachment  theory  perspective.

64 Sammenbrud  i  anbringelser  af  unge.

Plejeforældre  gensvarer  ubevidst  

på  plejebørnenes  adfærd  med  en  

ikke  omsorgsfuld  kontakt

Plejebørn  signalerer  ubevidst,  

at  de  ikke  har  brug  for  omsorg  

eller  er  provokerende  

Plejebørnene  bekræftes  

i  deres  indre  modeller,  

om  at  de  ikke  er  værd  

at  blive  holdt  af
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Opsamling  

65

65 Miljøterapi  på  dynamisk  grundlag

At  bryde  negative  samspilsmønstre  
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Metoder  til  at  skabe  positivt  samspil  til  plejebarnet  og  den  unge  

Opsamling  gruppearbejde  (fortsat)  

Affektspejling  og  spejling  

(se  model  nedenfor66).

66 Psychotherapy  for  borderline  personality  disorder.  Mentalization-based  
treatment

Repræsentation  af  

barnets  

indre  tilstande

Tilknytningsfigur

Fødslen  af  det  selvstændige  selv

Spædbarn

Internaliserer

Fører  over

Kernen  i  det

psykologiske

sind
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markere

”Nååå  lille  du,  du  er  da  godt  nok  sulten,  og  jeg  er  slet  
ikke  hurtig  nok,  sååå  lille  skat  dog  …  ”,

fremmed  selv

(se  nedenstående  model).

67

67 Mentaliseringsbaseret  behandling  af  
borderlinepersonlighedsforstyrrelse,  En  praktisk  guide.  

Mangel  på  repræsentation  
af  spædbarnets  
mentale  tilstand

Tilknytningsfigur

Fødslen  af  det  ”fremmede”  selv

i  den  forstyrrede  tilknytning

3amet

Spejling  mislykkes

Internalisering  af  en  ikke
tilpasset  mental  tilstand
som  en  del  af  selvet

Det  spirende  selv

Det  fremmede  selv
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Hvad  kendetegner  et  positivt  og  støttende  omsorgsmiljø?  

68

frustration.

Spejling
69

indtryk  af  den  for  det.

68 Affektregulering,  mentalisering  og  selvets  udvikling.  

69 Miljøterapi  med  børn  og  unge
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70 :  Miljøterapi  med  børn  og  unge.
71 Miljøterapi  med  børn  og  unge.

Positive  samspil  

Situation  1:

Hvordan  vil  du  på  en  omsorgsfuld  og  anerkendende  måde  møde  Henrik  i  disse  situationer  –  
hvordan  kan  du  spejle  Henrik?*

Situation  2:

Situation  3:

Hvad  gør  du  for  at  skabe  et  udviklingsfremmende  samspil  med  Max,  så  han  ikke  føler  sig  
kritiseret?
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Frokost

Læse-trænegrupper  
Kursisterne  har  læst  om  læse-trænegrupper  i  arbejdshæftet.

Læse-trænegrupper  
(læs  evt.  lidt  mere  i  kursisternes  arbejdshæfte  som  baggrund  for  oplæg).  

Opsamling  på  øvelsen  

  

I  situation  1 ”Du  holder  hænderne  op  foran  hovedet.  Måske  tænker  du,  at  jeg  
vil  slå  dig”

I  situation  2 at  

–  og  siger,  ”nej  hvor  er  det  hyggeligt  her”  eller  ”Det  er  som  om  du  prøver  at  klare  dig  selv,  
måske  fordi  du  tænker,  at  ingen  kan  hjælpe  dig.  Du  ved  måske  fra  tidligere,  at  de  voksne  ikke  
kunne  hjælpe  dig,  for  eksempel  fordi  de  blev  vrede  på  dig.  Det  må  have  gjort  dig  bange  og  
fået  dig  til  at  tænke,  at  du  måtte  klare  dig  selv.”

Situation  3:  ”Hvad  tænkte  du  mon  på,  da  du  lånte  nogle  cigaretter  fra  mig?”  
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Omfang  og  etablering  af  læse-trænegrupper

uddannelsen  til  kommunal  plejefamilie

Indholdet  i  læse-trænegrupper

Dannelse  af  læse-trænegrupper
Ca.  5-9  kursister  pr.  læse-trænegruppe

  

  

  

Prioriteringer  kan  være
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Nedenstående  punkter,  der  kan  indgå  i  en  kontrakt,  kan  også  optræde  på    
træne-læsegruppemødet

  

Der  er  en  fast  aftale  om,  at  alle  har  kalendere  med,  således  at  der    
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Øvelser  til  systemisk/narative  interview

Systemisk/narrative  interview

Aktiv  lytning,  den  store  kunst  

Sæt  jer  tre  og  tre:  1  runde

professionelle  i  2  min.
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Underviser  samler  op  i  plenum  og  spørger  til  oplevelsen  af  de  forskellige  roller.

Stjernestund  fra  din  barndom  

Gå  sammen  to  og  to  med  en  person,  du  ikke  kender.

Det  er  meget  vigtigt  at  holde  tiden  og  fokus  på  opgaven.

I  skal  skiftes  til  at  være  på.  Først  den  ene  –  og  så  den  anden.

Brug  1  min.  først  til  at  bestemme  jer  for,  hvilke  to  historier,  I  hver  især  vil  fortælle.

1.  runde:

Når  I  er  færdige  med  at  fortælle  den  ene  historie,  skal  I  gøre  følgende:

Byt  roller,  så  er  det  den  andens  tur



66

PAF
Organisering:  Læse-trænegrupperne  går  sammen.  

Eksempelvis:  Når  du  siger  til  jeres  familieplejekonsulent,  at  det  nok  skal  blive  bedre  med  jeres  
plejebarns  mor.  Så  svarer  han  ”Du  bliver  nok  klogere”.

  

  

Hjemmeopgave  

kortlægningsøvelse

Er  modellen  ikke  

sendes  hjem  med  

                        Michael  Rutters*  StressMestringsmodel

BIOLOGISKE
RISIKOFAKTORER

PSYKO-SOCIALE
RISIKOFAKTORER

SELVFØLELSE

STRESSORER

MESTRINGSEVNE

INDRE  BESKYTTELSES-
FAKTORER

YDRE  BESKYTTELSES-
FAKTORER

GRAD  AF
SÅRBARHED

GRAD  AF
MODSTANDS-
DYGTIGHED
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Litteraturliste

Mentaliseringsbaseret  behandling  af  borderline  
personlighedsforstyrrelse.  En  praktisk  guide,

Sammenbrud  i  anbringelser  af  unge.  Risikofaktorer  hos  de  unge,  
forældre,  anbringelsessteder  og  i  sagsbehandlingen

Affektregulering,  mentalisering  og  selvets  
udvikling,

Miljøterapi  til  børn  og  unge,  

Infants  in  foster  care:  An  attachment  theory  perspective,  

Miljøterapi  på  dynamisk  grundlag

Kun  få  Vokser  fra  det.  Om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  Forstyrrelse,  

72 Kun  få  Vokser  fra  det,  Om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  Forstyrrelse.  Dansk  

73 Kun  få  Vokser  fra  det,  Om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  Forstyrrelse.

Hjemmeopgaven:

www.tabuka.dk  .
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Modul  2.  Plejefamilien  som  
medforfatter  af  gode  fortællinger    
i  forhold  til  barnet/den  unge
Modul  2.  3.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  3.  kursusdag
Obligatorisk  litteratur

Problemadfærd.

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber

Tusser

Læringsmål  3.  og  4.  kursusdag

Delmål  
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Indhold

  

  

Dagens  program

  

  

Velkomst  og  afstemning  af  forventninger  med  kursisterne  
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Siden  sidst  i  læse-trænegrupperne  

Narrativ  tænkning  
(Kursister  har  læst  artiklen  –  men  oplægget  nedenfor  er  ikke  i  arbejdshæftet)

74  En  

er  gennem  disse  historier,  vore  erfaringer  tolkes.  Vi  går  ind  i  disse  historier,  vi  bliver  inddraget  
i  historier  af  andre  og  lever  vores  liv  gennem  disse  historier.”  75  

begivenheder  og  episoder  over  tid  organiseret  efter  et  plot.

74 At  blive  et  med  sig  selv.  Frydenlund.
75 Narrativ  terapi.  Hans  Reitzel  s,  37.
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genmedlemsgøre 76

densåkaldte  eksternalisering.77

kampen  mod  problemet.  

Hvordan  bestemmer  tristheden  
over  dit  liv?

Hvordan  har  du  selv  

Er  der  nogen  sammenhænge,  hvor  problemet  
optræder  med  særlig  styrke?

Er  det  i  orden  med  dig,  at  det  er  sådan?

Livshistoriebog,  identitet  og  narrativitet  

78  

en  styrkelse  af  relationer

76 Kort  over  narrative  landskaber
77 Kort  over  narrative  landskaber
78 Narrativ  pædagogik,  Livshistorien  som  pædagogisk  grundsyn.  
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Konkret  synligt  bevis  på  identitet/eksistens

livshistoriebog

en  livslinje

hvornår  hun  blev  født  på  hospitalet,  og  det  årstal  boede  hun  der  ved  den  plejefamilie,  og  det  

kan  jeg  lige  se  det.  Nå,  har  jeg  boet  …  nå,  er  det  otte  steder,  jamen  jeg  troede  kun  det  var  
syv.”  Hun  syntes,  det  var  så  smart.  Fordi  det  var  overskueligt.79

79 Narrativ  pædagogik.  Livshistorien  som  pædagogisk  grundsyn.  
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kuffert

et  smykke

80  

Identitet  og  fortælling
81  Vores  

hele  tiden  er  i  interaktion  med  hinanden.82

83  

   Identiteten  kommer  overvejende  igennem  narrativer,  og  disse  narrativer  er  en  del  af  
udveksling  med  andre.84  

80

81 Hånden  på  hjertet.  Omsorg  for  det  lille  barn  i  krise.  Hans  Reitzels  

82 Identitet  som  social  konstruktion.
83 Narrativ  pædagogik.  Livshistorien  som  pædagogisk  grundsyn.  

84 Virkelighed  og  Relationer  –  Tanker  om  sociale  konstruktioner.
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85  En  af  

   At  vi  alle  er  aktive  medskabere  af  de  fortællinger,  vi  fortæller  om  vore  liv  og  dermed  også  
altid  aktive  medskabere  af  os  selv,  andre  og  vores  egen  handlen  …  86

Identitetskonklusioner

identitet  som  identitetshistorier.

Styrkelse  af  relationen

85   Narrativ  praksis
86 Narrativ  Teori.
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Ressourcesprog  og  offersprog  (klientsprog)  og  udviklings-
muligheder  

87

Mennesker  skaber  virkeligheden  med  sproget
”at  være”

Barnet  er  adfærdsvanskeligt”

viser  sig”  eller  ”fremtræder  som”
mindre  fastlåst.  

Diskuter  udsagnet
     

   Sådan  som  vi  beskriver  et  menneske,  behandler  vi  det.
88

87 Børne  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.
88 Det  uerstattelige  –  en  teknologi-etik
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Case:  om  ressourcer  og  problembeskrivelser

Til  underviser:

diskuterer  følgende  spørgsmål:  

Kort  opsamling  i  plenum

Case  Frodes  to  verdner

Aktuel  status:  
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Et  andet  slags  sprog

Perspektivering  af  case:  Tykke  og  tynde  historier89

”jeg  har  altid  fået  at  vide,  at  jeg  ikke  

de  gode  fortællinger

89
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tykne  historierne.90

at  droppe  de  tynde  konklusioner  og  gen-
forfatte  andre  og  foretrukne  historier  om  deres  liv  og  relationer.91

Frode.

Et  eksempel  (er  ikke  i  arbejdshæftet)

Case  slut

90   Fra  terapi  til  pædagogik  –  en  brugsbog  i  narrativ  praksis   

Narrative  familiesamtaler
91 Narrative  samtaler

En  lille  historie  
Hvordan  er  det,  plejeforældrene  modtager  plejebarnet  på  14  år,  der  kommer  hjem  fra  besøg  
hos  en  kammerat.  Han  har  lovet  at  være  hjemme  kl.  21,  men  kommer  først  kl.  22?

Hvad  er  plejeforældrenes  sædvanlige  reaktion?

Prøv  at  tænke  på  situationen  med  plejebarnet  som  en  times  forskel.  Hvordan  taler  I  med  
plejebarnet  om  den  time?
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Overlevelsesstrategier  og  identitetsbudskaber  i  nye  omgivelser

92 Families  and  family  therapy.  
Inviting  the  family  to  dance.  

*

Kursisterne  laver  summegrupper  på  3-4  personer.
Forhold  jer  til  følgende  små  cases  –  hvad  vil  I  gøre  som  plejefamilie?

1.  

Konklusion  på  plenum:
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Rammen  for  relationen  –  kontekst  begrebet

Bed  kursisterne  se  på  boksen  nedenfor.  Spørg,  hvad  der  er  i  den.

93 arrativ  terapi  med  unge  –  og  hvordan  man  kommer  videre,  når  svaret  er  ”det  ved  jeg  ikke”.  

”Det  afgørende  er  ikke,  hvad  vi  siger,  men  hvad  der  bliver  hørt.”  

”egentlig  ved,  hvad  det  betyder”.

”det  ved  jeg  ikke”,

det  ved  jeg  ikke”,
problemdiskursen

”spille  ud”.  *

O

MOR
1O1
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94  

Muhammed  som  eksempel

heller  ikke  tjener  på  kriminaliteten.  

Eksempel  

95

  

hjælpsomhed  og  kammeratskab”  i  stedet  for  
”kriminalitet”
at  det  er  skamfuldt.  

  

94 Ansikt  til  ansikt
95 Det  fjendtlige  sprog,  Fokus  på  familien.
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96

Ressourcesprog  
Denne  øvelse  laves  på  kursusstedet  på  tværs  af  læse-trænegrupperne,  så  man  ikke  er  
sammen  med  nogen,  man  er  i  læse-trænegruppe  med.  Gør  den  færdig  hjemme  og  tag  den  
med  i  læse-trænegruppen  til  næste  læse-trænegruppedag.

* NEGATIVE  ORD MERE  POSITIVE  ORD NØGTERNE  ORD

Dominerende

Vælg  de  negative  ord,  du  synes  har  den  mest  negative,  nedladende  og  fastlåsende  ordlyd.  
Nummerér  de  tre  værste,  med  den  værste  først,  som  nummer  1,  2,  3  i  kolonne.
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97   www.parogfamilieterapi.dk

  

  

Organisering

Billede  1:  Fokuspersonen  fortæller

Præsenter  billede  nr.  2  på  samme  måde
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Trin  i  bevidningsprocessen

Instruktion  til  grupperne
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Bevidningsbrev/narrativ  dokumentation
Instruktion.

Et  bevidningsbrev  kan  se  ud  som  følger
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Litteraturliste

Livshistorier  i  pædagogisk  arbejde

Narrativ  pædagogik.  Livshistorien  som  
pædagogisk  grundsyn.

Virkelighed  og  Relationer  –  Tanker  om  sociale  konstruktioner.  

At  blive  et  med  sig  selv.,  Frydenlund.  

Løft  og  narrativer  i  professionelle  samtaler,

Børne  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder,  

Fra  terapi  til  pædagogik  –  en  brugsbog  i  narrativ  praksis,  Hans  

Terapifortællinger  –  Narrativ  terapi  i  praksis,

Narrativ  terapi  med  unge  –  og  hvordan  man  kommer  videre  når  
svaret  er  ”det  ved  jeg  ikke”

Livets  fortælling  –  en  bog  om  livshistorier  og  identitet   

Ansikt  til  ansikt.  2.udgave  s.27ff,

Det  uerstattelige  –  en  teknologi-etik

Narrativ  terapi

Families  and  family  therapy
  Inviting  the  family  dance,  Marlborough  family  service  London  2006

Narrative  samtaler.  

Problemadfærd.  Børns  og  unges  udfordringer  til  fællesskabet,  Hans  

Narrative  familiesamtaler,

Den  ultimative  formel  for  læreprocesser

Det  fjendtlige  sprog,  Fokus  på  familien.

Fortællinger  fra  praksis,

Støt  mestring  bryd  mønstre,  Dafolo.

Hånden  på  hjertet.  Omsorg  for  det  lille  barn  i  
krise

Kort  over  narrative  landskaber

Narrativ  praksis

Narrativ  Teori
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Modul  2.  Plejefamilien  som  
medforfatter  af  gode  fortællinger  
i  forhold  til  barnet/den  unge
Modul  2.  4.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  4.  kursusdag
Anbefalet  litteratur

Kommunikation  og  samarbejde.
Intervision-kollegael  systemisk/narrative  interview

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber  

Læringsmål  3.  og  4.  kursusdag

Delmål  
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Dagens  program

Opsamling  fra  dagen  før

Alternative  historier

Kursisterne  går  i  3-4  personers  grupper  
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Case:  Nora  fortæller

Instruktion  til  casen  nedenfor

”Det  kan  ikke  betale  sig  at  bruge  tid  på  det”

du  er  kommet”

”Nora?”

”Hej,  jeg  hedder  Lotte,  vi  skal  lige  denne  vej  ind  på  mit  kontor”

har  selvfølgelig  lige  læst  din  sag,  men  jeg  kunne  godt  tænke  mig,  hvis  du  selv  vil  fortælle  lidt  
om  dig  selv  ”

min  mor  havde  ikke  rigtig  nogen,  der  kunne  tage  mig,  så  jeg  kom  på  en  døgninstitution  først,  

også  er  anbragt.  De  første  mange  år  viste  jeg  ikke,  jeg  havde  søskende,  og  jeg  måtte  ikke  

dejligt.  
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i  skole,  hvor  min  mor  og  bedstemor  boede,  så  de  mente  det  ikke  ville  være  en  god  idé.  Den  
anden  plejefamilie  ville  ikke  have  mig  mere,  fordi  jeg  stjal  nogle  penge  og  sprut.  

for  ham,  han  kunne  godt  komme  i  tanke  om  at  slå  og  true  mig.  Så  jeg  gjorde,  hvad  han  sagde  
for  ikke  at  blive  slået.

gerne  på  handelsgymnasiet  efter  sommerferien.  Ole  og  Lisbeth  siger,  at  det  kan  jeg  sagtens,  
men  jeg  ved  ikke  lige”.

”Hvad  eller  hvem  i  dit  liv  har  været  med  til,  at  du  gerne  vil  på  handelsgymnasiet?”

”Hvad  mener  du?”

læse  videre,  så  …  ”

”  Nå” ”du  tænker  fordi  jeg  tidligere  har  haft  så  mange  problemer

  ”Når  du  spørger  sådan,  kommer  jeg  til  at  tænke  på  de  perioder,  hvor  min  mor  ikke  drak.  Min  
mormor  og  min  mor  besøgte  mig  i  plejefamilien,  og  en  sommer  var  vi  på  campingferie.  Det  var  

gang,  tror  jeg  nok.  Heldigvis  holdt  mormor  kontakten  med  mig.  Hun  var  også  i  kontakt  med  

hvis  der  har  været  noget.

Det  er  mærkeligt  for  det  her,  har  jeg  aldrig  snakket  med  nogen  om,  eller  tænkt  over  tidligere”

”Okay”

Opsamling  på  gruppearbejde
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Den  systemiske  samtale,  spørgsmålstyper

Diskuter  udsagnet
Aldrig  mere  skal  en  historie  skrives  som  var  det  den  eneste,  s.  23

interviewer,  en  fokusperson
observatører  eller   .

Interviewer   

  

Fokuspersonen

  

  

A.  Den  udforskende  samtale
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98

99

Karl  Tomms  spørgsmålstyper100

Lineære  spørgsmål:  

98 Supervision  som  dialogisk  læreproces.
99   Professionelle  hjælpesamtaler.  I  Kommunikation  og  samarbejde  i  professionelle  relationer.  
100

www.familytherapy.org/downloads.html#KT

Gå  sammen  tre  og  tre,  der  er  5  min.  til  hver  spørgsmålstype.

ad  gangen.  Til  én  start,  så  anbefales  det  at  tage  en  spørgsmålstype  ad  gangen.  Og  skifte  
mellem  oplæg  og  øvelse.
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Strategiske  spørgsmål:

Cirkulære  spørgsmål:

Modellen  på  næste  side  kan  bruges  i  undervisningen,  og  er  i  arbejdshæftet.
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1.  DETEKTIV  
    Lineære  spørgsmål    
UNDERSØGENDE  

4.  KAPTAJN  
    Strategiske  spørgsmål
    RETNINGSGIVENDE  

2.  OPDAGELSESREJSENDE
    

    UDFORSKENDE  FORTID/NUTID  

3.  FREMTIDSFORSKER
    Cirkulære  spørgsmål
    REFLEKTERENDE/FREMTID  

Mange  virkeligheder  –  Komplekse/cirkulære  antagelser
  Karl  Tomms  spørgsmålstyper
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X.  Fokus  for  samtalen

at  skabe  ro  i  denne  position.

101 Den  ultimative  formel  for  læreprocesser

Hvad  er  anerkendende  og  nysgerrig  feedback?  
(er  ikke  i  arbejdshæftet)

Instruktion: Hvad  er  god  feedback  for  dig?

Til  underviser:
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102

103

problemet

Systemisk/narrative  interview  –  hvad  er  det?  

Gruppearbejde  om  det  systemisk/narrative  interview

  

102

103 Invitation  til  nysgerrighed.
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Interviewmodel  1
Den  systemisk/narrative  interviewmodel

Det  systemisk/narrative  interviewforløb

1.  Indgåelse  af  aftale  om  det  systemisk/narrative  interview:

2.  Fremlæggelse  af  dilemma:

3.  Valg  af  dilemma:

4.  Fokusdilemmaet  uddybes:

5.  Fokusdilemmaet  udfoldes:  

7.  
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8.  Opsamling  og  evaluering  af  de  indgåede  aftaler:

9.  Afslutning  af  det  systemisk/narrative  interview  forløb:

Evaluering.  Hvad  kan  vi  bruge?
Summegrupper.

Opsamling
  

Kortlægning:

plejefamilie.
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Litteraturliste

Supervision  som  dialogisk  læreproces

Invitation  til  nysgerrighed

Løft  og  narrativer  i  professionelle  samtaler   

Coaching  i  perspektiv,  Hans  Reitzel,  kap.8  Narrativ  coaching  –  
historien  har  en  betydning

  Kommunikation  og  samarbejde,

Børne  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder,  

Fra  terapi  til  pædagogik  –  en  brugsbog  i  narrativ  praksis,  Hans  

Professionelle  hjælpesamtaler.  I  Kommunikation  og  samarbejde  i  
professionelle  relationer,  
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Modul  3.  Plejefamiliens  håndtering  
af  (nogle  gange  ekstrem)  problem-
adfærd,  konflikter,  sårbarhed  og  
stress  i  plejefamilien  og  i  forhold  til  
barnets/den  unges  netværk
Modul  3.  5.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  5.  kursusdag
Obligatorisk  litteratur

Problemadfærd

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber  

Tusser

Læringsmål  5.  og  6.  kursusdag

Delmål  
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Indhold  5.  og  6.  kursusdag

Dagens  program  

Velkomst  og  afstemning  af  forventninger  med  kursisterne  
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forhold  til  modulet

Grundsynet  på  dette  modul

Repetition  fra  tidligere  moduler  af  pointerne  om
104

105

Siden  sidst  i  læse-trænegrupperne  

Hvad  er  problemadfærd?  

Den  bio-psyko-sociale  model

er  den  teoretiske  ramme  for  modul  3.

104

105 Set  med  børns  øjne

BIO SOCIAL

PSYKO
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   ”  …  sygdom  og  sundhed  (ses)  som  produkter  af  dynamiske  vekselvirkninger  mellem  
menneskets  biologiske,  psykologiske  og  sociale  omstændigheder”106.

107

   Reduktionen  af  patologi  til  en  overvejende  genetisk  kausal  sammenhæng  er  uden  tvivl  en  
bekvem  løsning  for  alle  parter,  men  som  alle  former  for  bekvemmelighed  er  den  ikke  gratis.108

Problemadfærd

109  

Der  skelnes  mellem

110

106

107   Børne  og  Ungdomspsykiatri.  Nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.  
108 Affektregulering,  mentallisering  og  selvets  udviklin.
109 Utfordrende  atferd  hos  
mennesker  med  lærehemming

110 Adfærdsproblemet  hos  børn  og  unge.
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Spørgsmål:
problemadfærd,  dvs  når  adfærden  og  tilstanden  af  nogen  opleves  som  

for

for

for

  

for
kan  forstås  i  relationer.

Overskridelse  af  individuelle  normer Indadvendt  (selvskadende)  adfærd

Udadvendt  (forstyrrende,  overgribende)
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Checkliste  til  underviser  –  eksempler  på  oplevet  problemadfærd

truer

spytter  på  andre

bider  andre

udnytter  andre

Underviser:

Problemadfærd  –  en  indkredsning,  fortsat
111

Man  kan  således  spørge  til

111 Problemskabende  Adfærd  ved  udviklingsforstyrrelser  eller  udviklingshæmning.  Dansk  



106

problem  eller  et  menneske,  sådan  handler  man  i  forhold  til  det.

Ansvarsprincippet:

Diskuter  udsagnet:  (er  ikke  i  arbejdshæftet)

   Sådan  som  vi  beskriver  et  menneske,  behandler  vi  det.

                     (Peter  Kemp)

Diskuter  udsagnet  –  hvad  menes  med  det?
   Vanskelige  børn  er  både  truede  og  truende  for  den  voksne.

sammen  med  deres  betydningsfulde  andre,  er  jeg  interesseret  i  at  forsøge  at  forstå  og  at  
forholde  mig  til  de  gode  grunde  til,  at  problemet  er  opstået.112

Spørg  kursisterne
Hvad  kan  Hertz  mene  med  citatet  om  invitationer?  Bed  dem  komme  med  eksempler  på  

   Barnet  og  den  unges  adfærd  skabes  gennem  sociale  relationer  og  gennem  sproget.  

112 Diagnose  i  kontekst.
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En  dreng  på  12  år  113

Eksemplet  drejer  sig  om  en  12  år  gammel  dreng,  opvokset  i  en  familie  belastet  af  voldsom  
skilsmisse  og  en  far  i  fængsel.  Drengen  er  anbragt  på  skole-behandlingshjem  igennem  tre  år.  
Drengen  reagerede  voldsomt  på  skolen,  man  overvejede  derfra  børnepsykiatrisk  indlæggelse.  
Drengen  selv  ville  i  normalklasse  og  angav  vrede  over  placeringen  på  skole-behandlingshjem  
som  årsag  til  problemadfærden.  Forældrene  bakkede  drengen  op,  skolen  var  særdeles  
skeptisk,  men  ville  ikke  stille  sig  i  vejen  for  eksperimentet.  Drengen  kom  i  en  normalklasse  på  
prøve  og  klarede  det  over  forventning,  men  efter  nogle  uger  gik  det  galt.  Derfor  indkaldte  skolen  
til  krisemøde  for  at  beslutte,  hvad  der  fortsat  skulle  ske.  Skoleinspektøren  lagde  her  ud  med  
at  udtrykke,  at  drengen  ikke  kunne  være  i  normalsystemet,  det  ville  være  uforsvarligt.  Fokus  
blev  på,  hvad  der  var  sket.  Forældrene,  som  i  en  periode  havde  været  fælles  om  opbakningen  
til  drengen,  var  igen  langt  fra  hinanden.  Var  det  forklaringen?  Mor  var  som  tidligere  vred  på  
skolesystemet  og  syntes,  at  drengen  var  blevet  svigtet.  Situationen  så  fastlåst  ud.  

En  ny  oplysning  dukkede  op:  Drengen,  som  først  havde  været  på  prøve,  havde,  dagen  før  det  
gik  galt,  fået  at  vide,  at  han  ikke  længere  var  på  prøve.  Han  havde  indtil  det  tidspunkt  gjort  
sig  umage,  havde  følt  sig  chikaneret  af  en  gruppe  af  drenge,  som  ”havde  noget  på  ham”  –  og  
han  følte  sig  fri  til  at  reagere,  da  han  ikke  længere  var  ”på  prøve”.  Denne  oplysning,  denne  
nye  kontekst,  som  gjorde  forløbet  forståeligt,  åbnede  for  en  anderledes  dialog  blandt  alle  
tilstedeværende.

Spørgsmål  

Normalitet  og  problemadfærd

”Hvad  er  normalt?”114  

Tilpasse  barnet  til  normen  

     for  det  normale  

113 Diagnose  i  kontekst.
114 Problemadfærd
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Tre  indfaldsvinkler  til  normalitet115

115

Barnet  skal  
tilpasses
normaliteten

”gensidighed”
i  udviklingen/
udvekslingen

barn

”Det  normale”

barn

barn

Den  udvidede
normalitet,
der  rummer
barnet
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Tegn  på  problemadfærd  og  mistrivsel

(er  i  arbejdshæftet)

PROBLEMADFÆRD 1-4  ÅR 5-8  ÅR 9-12  ÅR 13-17  ÅR

Spørgsmål  til  kursisterne  i  summegrupper  (er  ikke  i  arbejdshæftet)
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116

  

Barnets  udgangspunkt  –  sårbare  positioner  

116 Kort  over  narrative  landskaber
   Barn  og  unge  i  psykoterapi

Case:  Alexander  (casen  er  i  arbejdshæftet)
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”For  en  sikkerheds  skyld”  

  ”Det  tog  hans  
opmærksomhed”.

  ”anti-social  
personlighedsforstyrrelse”.  

Saml  op  på  kursisternes  forslag  –  og  kombiner  med  nedenstående  overvejelser  om  
båndbredde.
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  117      

Perspektiver  på  problemadfærd  

Problemadfærd  er  ikke  det  samme  som  problembørn  (er  ikke  i  arbejdshæftet)

117 båndbredde
118 Problemskabende  adfærd  ved  udviklingshæmning  eller  
udviklingsforstyrrelser.

Barnets  båndbredde.  Oplæg  og  opsamling  på  casen  om  Alexander  fortsat

den  anden.

relation  til  sin  oprindelsesfamilie.
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Problemadfærd  kan  hænge  sammen  med  mange  forhold,  f.eks.  

119

120

121

122  Det  

Børn  er  blevet  kaldt  mange  ting  gennem  tiden

119

120

121 Problemadfærd
122 Problemadfærd.

Barndomspsykolog
At  blive  en  person,  forældreskab  og  børns  tidlige  følelser.
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Plejefamiliens  udviklingsarbejde

Negative  problemcirkler  og  intervention

  

Hvad  skaber  dem?  

Hvem  medvirker?  

Hvad  gør  barnet,  den  voksne,  de  andre  børn?  

Hvordan  forstår  barnet,  at  det  lykkedes  med  ikke  at  udvise  problemadfærd  i  en  situation,  hvor  
den  ellers  typiske  ville  være  tilstede?
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123

124

125  

Systemteori  

123 Resiliens.  Risiko  og  sund  udvikling.
124

125 Problemadfærd.
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126

Familiestruktur Kognitive  
problemer

Problemadfærd

normbrydende  

Skolen

skolen

Forældre-barn  
relationen

kontrol,  hårde  

strafmetoder,  

Vold  i  hjemmet

hjemmet.

Relation  
jævnaldrene

normbrydende  

Personlighed Forældres  
psykopatologi

depression

kriminalitet

Faktorer  som  
forskning  
viser  har  vist  
indebærer  
risiko  for  
normbrydende  
adfærd*

Lav  
socioøkonomisk  
status

Fysiologi  og  
neurofysiologi

komplikationer

  

Temperament Forhold  i  
lokalmiljøet

kriminalitet

126 Relationel  subjektivering  –  socialkonstruktionistisk  teori  om  relationer.  
Relationer  i  psykologien

127 Normbrytende  atferd  hos  barn
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Kortlægningsmetode:  Fastholdende  faktorer  og  
mulighedsfaktorer128  –  løsningen  ligger  i  omgivelserne

(Modeller  er  i  arbejdshæftet.)

Denne  model129

130  

131

132

128 Skolen  og  de    
udfordrende  elever  –  om  forebyggelse  og  reduktion  og  af  problemadfærd.

  http://www.lp-modellen.dk/.  
129

Skolen  og  de  udfordrende  elever  –  om  forebyggelse  og  reduktion  og  af  problemadfærd.
http://www.lp-modellen.dk;;  

   Normbrytende  atferd  hos  barn.  Hva  sier  forskningen?
Indsigt  og  Adfærd  i  børnehøjde.

130   Indsigt  og  Adfærd  i  børnehøjde
131 Normbrytende  atferd  hos  barn.  Hva  sier  forskningen?

132 Børne-  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.
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   ”Den  narrative  tradition  sætter  fokus  på  at  dekonstruere  mindre  nyttige  historier  og  samtidig  
benytte  undtagelserne  og  det,  der  ikke  passer  ind  i  den  problemfokuserende  historie,  som  
springbræt  til  anderledes  identitetsopbyggende  processer  …  ”

SYSTEMISK  STYRKE  OG  BEHOV/SVAGHED*

Navn:  Bo            Alder:  12  år              Dato:  XXXX  2011            Hvem  har  lavet  analysen?

BARNETS  STYRKESIDER BARNETS  BEHOV/SVAGHEDER

KAMMERAT(ER)S  STYRKE KAMMERATERNES  BEHOV/SVAGHEDER

  

KLASSENS  STYRKE KLASSENS  BEHOV/SVAGHEDER
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SKOLENS  STYRKE

fritidstilbud.

SKOLENS  BEHOV/SVAGHEDER

problemer.

PLEJEFAMILIENS  STYRKE PLEJEFAMILIENS  BEHOV/SVAGHEDER

har  det  i  skolen.

BOS  FORÆLDRE BOS  FORÆLDRE

Far  kan  ikke  lide  plejefamilie.  Vil  ikke  komme  der.

plejefamilien  er  der.

133 Skolen  og  de  
udfordrende  elever  –  om  forebyggelse  og  reduktion  og  af  problemadfærd.  Dafolo  s.  103.
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Udviklingspsykopatologisk  princip* Implikationer  for  intervention

135

134 I  Andershed  og  Andershed   Hva  sier  forskningen?  

135 Læringsmiljæ  og  Pedagogisk-analyse.
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Spørg  kursisterne:  Prøv  at  se  på  de  fastholdende  faktorer  omkring  Bo  ovenfor.
Hvilke  af  dem  hører  til:

  

Saml  op  på  kursisternes  forslag.

136

137

136   Normbrytende  atferd  hos  barn.  Hva  sier  forskningen?
Læringsmiljø  og  Pædagogisk-analyse.

137   www.lp-modellen.dk

Konsekvens

Downs
Syndrom

Nogle af
de andre børn
må ikke lege
med Bo for
far og mor

Far er
negativ over

for pleje-
familien

Bo er urolig

Plejefar har
ikke tillid til
klasselærer

De andre
børn ler når
Bo klovner

Bo mener
han er sej

Han undviger 
krav
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Mulighedsfaktorer  –  Undtagelserne

plejebarnet  Bo.

138

138 Skolen  og  de  udfordrende  elever  –  om  forebyggelse  og  reduktion  og  af  problemadfærd.  
Dafolo  s.  102.

Han leger 
med Martin

Plejefar er
i godt humør

Han leger
med hunden

Mor er 
på besøg i

plejefamilien

Han er 
forberedt
på det der

skal ske

Bo mener
han er sej

Bo er rolig 
når
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MÅLSÆTNINGER

      Navn:  Bo                                          Alder:  12                                      Dato  23  01  2011
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Instruktion  til  grupperne

Disse  systemisk  baserede  metoder  skal  man  arbejde  med  i  praksis.

Instruktion  til  grupperne

du  arbejder  med  fastholdende  faktorer.

fastholdes.

i  plejefamilien  er  disse  systemisk  baserede  

Afslutning  og  evaluering,  eventuelt  i  logbog  

To  og  to  i  5  min.  om  nedenstående,  derefter  plenum  i  10  min.

fastholdende
faktorer

Problem
adfærd

fastholdende
faktorer

fastholdende
faktorer

fastholdende
faktorer

fastholdende
faktorer

fastholdende
faktorer
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Litteraturliste  

Normbrytende  atferd  hos  barn.  Hva  sier  forskningen?

Resiliens.  Risiko  og  sund  udvikling,

Problemskabende  Adfærd  ved  udviklingsforstyrrelser  eller
udviklingshæmning

  Indsigt  og  Adfærd  i  børnehøjde

Set  med  børns  øjne

Affektregulering,  mentallisering  og  selvets  udvikling,

Børne  og  Ungdomspsykiatri.  Nye  perspektiver  og  uanede  muligheder,

Diagnose  i  kontekst,

Relationel  subjektivering  –  socialkonstruktionistisk  teori  om  relationer.  

Problemadfærd,

Adfærdsproblemet  hos  børn  og  unge

Læringsmiljø  og  Pædagogisk-analyse,

Skolen  og  de  udfordrende  elever  –  om  forebyggelse  og  reduktion  og  af  
problemadfærd,  Dafolo.

Barn  og  unge  i  psykoterapi,
bind  1  og  2

Relationer  i  psykologien

Barndomspsykolog

At  blive  en  person,  forældreskab  og  børns  tidlige  følelser,

Utfordrende  atferd  hos  mennesker  med  lærehemming.  

Kort  over  narrative  landskaber.

www.lp-modellen.dk
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Modul  3.  Plejefamiliens  håndtering  
af  (nogle  gange  ekstrem)  problem-
adfærd,  konflikter,  sårbarhed  og  
stress  i  plejefamilien  og  i  forhold  til  
barnets/den  unges  netværk

Modul  3.  6.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  6.  kursusdag
Obligatorisk  litteratur

Det  eksplosive  barn

Det  eksplosive  barn

Supplerende  anbefales

Om  narrativ  terapi  med  unge  og  hvordan  man  kommer  videre,  når  svaret  er  
”det  ved  jeg  ikke”.

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber  

Læringsmål  5.  og  6.  kursusdag

Delmål  
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Indhold  5.  og  6.  kursusdag

Dagens  program  
Åben  mikrofon  

Åben  mikrofon  
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Nyere  viden  om  det  sociales  uanede  muligheder  

Nyere  forskning  om  hjernen  og  nervesystemet

139

forbindelser.140

141

Mentalisering  –  betydningen  af  at  have  en  idé  om,    
hvad  andre  tænker

   ”Evne  (holdninger  og  færdigheder)til  at  sanse,  ”at  læse”  og  fortolke  mentale
     tilstande  i  sig  selv  og  i  andre  og  deres  forbindelser  med  følelser  og  adfærd.”  

andre  mennesker.  

139 Børne-  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.
140 Børne-  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.
141 Flerfamilieterapi.  Hans  Reitzel.
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Pointer.  Mentallisering  handler  om

Frith142  karakteriseret  mennesker  med  infantil  autisme  som  sindblinde

Mini-mentaliserings-rollespil:  Vaner  og  deres  betydning  

Om  det  sociale  og  problemadfærd

142 Autisme  og  Aspergers  syndrom

Hvad  sker  der,  hvis  I  ændrer  et  par  linjer  i  
familiens  faste  samspil?
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At  rumme  adfærdsforstyrrelser  i  en  plejefamilie  

Opgave:  Forhold  jer  til  påstandene  nedenfor.

INDIVIDUELT GRUPPE

skal  man  bare  sikre  at  barnet  har  et  rart  sted  at  bo,  så  må  andre  
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Samarbejdsbaseret  problemløsning143  

Diskuter  udsagnet:
     

Barnet  har  den  opførsel,  som  det  på  denne  tid  og  dette  sted  kan  bedst  muligt.  

143 Collaborative,  Problem  Solving  Approach.

(½  time  til  forberedelse,  et  kvarter  til  fremlæggelse)

medlemmer  i  familien.  

Der  samles  op  i  plenum.  
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144

145

146

147

144

145 Det  eksplosive  barn
146 Spædbarnets  interpersonelle  verden
147

Det  eksplosive  barn.
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148

(Eksekutive  funktioner  er  ikke  udførligt  gennemgået  i  arbejdshæftet)

149  

  

150

  

148

149 Eksekutive  Vanskeligheder  hos  Børn.
150 ADHD  –  opmærksomhedssygdommen  hos  børn  og  voksne
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Nedsatte  eksekutive  funktioner  kan  komme  til  udtryk  ved,  at  barnet  har

nedsat  arbejdshukommelse151

nedsat  tidsfornemmelse

151
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”jeg  er  dum”,  ”jeg  er  ikke  god  til  regning”,  ”de  giver  altid  
mig  skylden”.

152

152 Barnets  udvikling  en  helhed.
Bibliotek.
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153

   så  stopper  udbruddet  ikke

154

153 .  Rosinante

154 Følelsernes  intelligens

Bio Psyko Social
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155

Der  er  tre  niveauer  i  problemløsningen  ifølge  Greene

155   Kom  godt  ud  af  det  –  om  håndtering  af  problemskabende  adfærd.  

Udredning  af  nedsatte  færdigheder  

(Skemaet  er  i  arbejdshæftet)
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Samarbejdsbaseret  problemløsning  a  la’  Ross  Greene

ASSESSMENT:  Nedsatte  færdigheder

har

  

                      

1.

2.

3.

ALDRIG NOGLE  GANGE OFTE ALTID

0 1 2 3
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Plan  A:

Plan  B:

Plan  C:

Plan  A:  Gennemtving  den  voksnes  vilje!
Nej Du  skal Du  må  ikke

Barnet  gør,  hvad  jeg  siger

Et  eksempel  på  plan  A

være  med  at  skabe  dig!”

ALDRIG NOGLE  GANGE OFTE ALTID

0 1 2 3

Plenum  om  erfaringer  med  udredningen  (assessment).
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Plan  C:  Barnet  gennemsætter  sin  vilje

konkrete  historie.  

Plan  B:  Arbejd  med  en  fælles  problemløsning

Havde  plejemor  brugt  plan  B,  kunne  hun  have  sagt

hjemme.”

med  det  samme,  fordi  du  er  vild  med  det  spil  –  ikke?”  

Plan  B  består  af  tre  elementer:
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eksplosiv

Plan  B  kan  være  på  to  måder

  

Plan  B  er  ideelt  set  proaktiv156

157

forudseende.

158

Minuskrav

Pluskrav

159

156 Det  eksplosive  barn
157 Det  eksplosive  barn
158 Problemskabende  adfærd  ved  udviklingsforstyrrelser  eller  udviklingshæmning

159 Set  med  børns  øjne-  om  menneskeforståelse.
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Den  voksnes  rolle
erstatnings-frontallap

skal  på  bordet.

Hvad  er  der  i  vejen?  

Eksempel160

Peter
Voksen ”Du  vil  ikke  tage  din  medicin.  Hvad  er  der  i  vejen?”  

Peter ”Den  giver  mig  ondt  i  maven”  
Voksen ”Det  giver  dig  ondt  i  maven”  

Eksempel161

Voksen
Peter
Voksen

160 Det  eksplosive  barn.
161 Det  eksplosive  barn.
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nemmere  ved  at  koncentrere  dig,  når  du  tager  medicin.”

Invitation  (til  løsninger)

  

Voksen ”Lad  os  tænke  over,  hvordan  vi  kan  løse  dette

Har  du  nogen  ideer?  ”

Plan  B  kan  være  meget  svært  for  den  voksne

problemet  (Plan  A  Light).”

Øv  barnet  i  at  tænke
Eksempel  fortsat:  Voksen   ”Den  løsning  gør  dig  glad  –  min  bekymring  er  der  stadig”

Barrierer  og  udfordringer  for  plan  B
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Britt  og  Odette
Det  følgende  er  en  case  med  plejebarnet  Odette  snart  seks  år.

”Når  jeg  konfronterer  Odette  med  nogle  hændelser,  eller  hvor  hun  byder  ind,  og  ikke  bliver  
valgt,  har  hun  en  negativ  adfærd,  som  kommer  til  udtryk  ved,  at  hun  bliver  ked  af  det/sur.  

Dette  påvirker  hendes  tilgang  til  det,  der  skal  ske  efterfølgende,  da  hun  har  svært  ved  at  
komme  videre.  Frank  (plejefar)  og  jeg  har  valgt  at  se  på  denne  problematik,  da  Odette  bruger  
forholdsvis  meget  energi  på  at  få  vendt  en  situation  igen,  som  har  betydning  for  hende.  
Desuden  er  det  en  spændende  problematik,  da  vi  ikke  umiddelbart  kan  se  noget  fast  mønster  i  
de  situationer,  som  ”vælter”  for  hende.  

Der  hvor  det  oftest  er  svært  for  Odette  er  i  de  situationer,  hvor  nogle  af  de  andre  børn  bliver  

behov  tilgodeset.  Men  det  sker  også  i  børnehaven.

Henne  i  børnehaven  den  anden  dag,  hvor  jeg  (Britt)  var  henne  og  se  på,  leges  en  leg,  hvor  no-
gle  børn  på  skift  skal  vælges  til  en  dansebevægelse.  Odette  er  meget  optaget  af  legen  og  byder  
ind  hver  gang  pædagogen  spørger  og  vil  gerne  udtages.  Det  er  der  også  mange  andre  børn,  
som  gerne  vil,  og  derfor  bliver  Odette  ikke  valgt  hver  gang.  Det  får  Odette  til  at  bryde  sammen.  

Et  andet  eksempel  kunne  være,  når  vi  sidder  sammen  til  morgenmad,  og  Frank  eller  jeg  
spørger  børnene  på  skift  om  noget.  Odette  er  også  her  oftest  ivrig  og  vil  gerne  svare.  Hun  
kan  blive  meget  ked  af  det,  hvis  hun  sidder  med  svaret,  og  et  andet  barn  bliver  spurgt.  Faktisk  
opfatter  vi,  Odette,  som  et  barn  med  mange  ressourcer.  Og  hun  er  meget  populær  hos  de  
andre  børn  –  både  hjemme  og  i  børnehaven.  Og  nu  skal  hun  jo  snart  til  og  i  skole.  Så  er  det  et  
problem,  at  hun  bryder  sammen  så  let.”

Plan  B  –  et  forsøg

Empati
Britt Frank  fortæller,  at  du  blev  ked  af  det  i  går  i  bussen
Odette
Britt Du  bliver  meget  ked  af  det,  når  du  opdager,  at  du  har  glemt  noget
Odette   

Britt
Odette
Britt:  Lisbet  fortalte,  at  du  skreg  meget  højt
Odette
Britt:  Er  det  ikke  hårdt  for  dig  at  skrige  så  højt
Odette
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Britt:  Det  kan  jeg  godt  forstå  –  du  bruger  jo  mange  kræfter  på  at  skrige.  
De  andre  i  bussen  bliver  også  lidt  bange  og  lidt  kede  af  det,  når  du  skriger  

Odette

Invitation
Britt:  Har  du  nogen  ideer  til,  hvordan  du  kunne  undgå  at  skrige  så  højt,  når  du  glemmer  noget?
Odette:  Man  kan  køre  tilbage  og  hente  armbåndet
Britt
du  har  glemt  noget?

Odette:  Det  ved  jeg  ikke
Britt:  Kunne  du  sige  til  en  voksne,  at  du  har  glemt  noget?
Odette

Spørgsmål  til  kursisterne  på  baggrund  af  case  om  Britt  og  Odette

Hvor  ville  I  gøre  tingene  anderledes?

Hvad  ville  i  evt.  ikke  gøre?

Hvad  mener  I  er  helt  rigtigt  at  gøre?

Mål  som  en  plan  indfrier

162

VOKSNES  
FORVENTNINGER

REDUCERER  
EKSPLOSIONER

LÆRER  NYE  
FÆRDIGHEDER

Plan  A X

Plan  C X

Plan  B X X X

www.ccps.info www.livesinthebalance.org

162
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Systemisk/narrative  Interview

Formål

Øvelser  i  systemisk/narrative  interview

Systemisk/narrative  interview,  roller  i  interview  

  Grupperne  skal  vælge
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Responsen  skal  fokusere  på

Lad  mindst  to  personer  prøve  at  være  fokusperson.

”Hun  er  stædig”  

1.  Runde:
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2.  To  og  to  sætter  sig  sammen.

   –  Hvordan  blev  du  så  …  ?

   –  I  hvilke  situationer  bliver  du  typisk  …  ?

   –  Når  du  er  …  ,  hvad  gør  du,  som  du  ikke  ville  gøre,  hvis  du  ikke  var  …  ?

   –  Hvad  er  konsekvenserne  for  dit  liv  og  dine  relationer  af,  at  du  er  …  ?

   –  Hvordan  er  dit  billede  af  dig  selv  anderledes,  når  du  er  …  ?

   –  Hvilken  forskel  ville  det  gøre,  hvis  du  en  morgen  vågnede  op,  og  ikke  var  …    mere?

   –  Hvad  tror  du,  har  fået  dig  til  at  invitere  …  ind  i  dit  liv?

   –  Hvad  gjorde  dig  sårbar  overfor  …  ,  så  …  blev  i  stand  til  at  dominere  i  dit  liv?

   –  I  hvilke  situationer  er  det  mest  sandsynligt,  at  …  tager  over?

   –  Hvad  har  …  fået  dig  til  at  gøre,  som  er  imod,  hvad  du  synes  er  godt  at  gøre?

   –  Hvilken  effekt  har  …  på  dit  liv  og  dine  relationer?

   –  Har  der  været  tider,  hvor  du  har  været  i  stand  til  at  få  det  bedste  ud  af  ?

3.  Vanskelig  situation  
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Afslutning  og  evaluering  

Hvad  er  de  tre  mest  centrale  pointer,  som  du  tager  med  hjem?  

Interviewet  kan  af  de  resterende  medlemmer  af  gruppen  bevidnes.

4.  Bevidningen                                                                                                                            
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Litteraturliste

Flerfamilieterapi,

Følelsernes  intelligens,

Set  med  børns  øjne-  om  menneskeforståelse,

ADHD  –  opmærksomhedssygdommen  hos  børn  og  voksne.  

Eksekutive  Vanskeligheder  hos  Børn,

  Autisme  og  Aspergers  syndrom,

Det  eksplosive  barn

Børne-  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder,  

Problemskabende  adfærd  ved  udviklingsforstyrrelser  eller  udviklingshæmning,  

Barnets  udvikling  en  helhed.  Psykologiske  og  pædagogiske  temaer,  

Kom  godt  ud  af  det  –  om  håndtering  af  
problemskabende  adfærd,  

Spædbarnets  interpersonelle  verden.

,  Rosinante.  
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Modul  4.  Advarselssignaler    
(psykiske  lidelser)  og  særlige  opgaver    
i  den  kommunale  plejefamilie
Modul  4.  7.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  7.  kursusdag
Obligatorisk  litteratur  

At  miste  livsvilje   Teenage-
depressioner  –  ung,  træt  og  trist.

Hvordan  har  familien  handlet  i  sådanne  situationer?  

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber  
Noe  er  som  det  ikke  skal  være.

Psykiatrisk  Opplysningsfond

Tusser

Læringsmål  7.  og  8.  kursusdag
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Delmål  

på  en  respektfuld  måde  

  

Indhold

Dagens  program
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Velkomst  og  afstemning  af  forventninger  med  kursisterne

forhold  til  modulet

Siden  sidst  i  læse-trænegrupperne  

3  min.  til  hver  mødeleder

At  se  og  forstå  advarselssignaler  

163

164  

163 Dynamisk  psykiatri  i  teori  og  praksis.
164 Børnepsykiatri
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Tegn  og  eksempler  på  tidlige  advarselssignaler  
165

Den  bio-psykosociale  model  

166

         Psykiske  og  sociale  forhold   Psykiske  og  sociale  forhold

      Biologiske  forhold      Sindlidelse      Recovery

165 Tag  signalerne  alvorligt.   http://www.ast.dk/page_
pic/pdf/Tag_signalerne_alvorligt_02_04_2009_12_38.pdf.

166 Psykiatrisk  &  psykosocial  rehabilitering-  en  recoverryorienteret  tilgang.
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167

Mere  alvorlige  advarselssignaler

Depression

Angst

168  

Spiseforstyrrelser
Anoreksi:

Bulimi:
er  man  skamfuld

Overspisning:  
erstattes  med  mad  

167 En  helt  anden  hjælp
168 Børnepsykiatri
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Selvskadende  adfærd

Psykotiske  tilstande

på  kroppen.169

169 Problemskabende  adfærd  ved  udviklingshæmning  eller  udviklingsforstyrrelser.  Dansk  

Hvilke  symptomer,  antager  gruppen,  hører  til  plejefamiliens  domæne,  og  hvilke  kan  udløse  
behov  for  specialisthjælp  som  psykolog/psykiater?

Depression  er  noget  andet  end  at  
være  ked  af  det

Angst  er  noget  andet  end  frygt

Spiseforstyrrelser
1.  Anoreksi:

2.  Bulimi:

3.  Overspisning:

kontakt  erstattes  med  mad.

  

Selvskadende  adfærd

eller  andre.

4  alvorlige  advarselssignaler.  

www.tabu.dk
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Situationsspil  i  læse-trænegrupper

rollen  som  plejefamilie

(Nedenstående  beretninger  er  i  arbejdshæftet.)

Personlig  beretning  om  spiseforstyrrelser  (www.tabu.dk  29.09.2010)

Mia
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Personlige  beretninger  om  angst  (www.tabu.dk  29.09.2010)

Maria

Mads

Personlige  beretninger  om  depression  (www.tabu.dk  29.09.2010)

Nanna
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”Er  det  min  skyld?” ”Skulle  vi  
alligevel  være  taget  til  Spanien  på  ferie  i  sommer,  selv  om  jeg  ikke  havde  råd?”

  

  

Anna

menneske.

Personlig  beretning  om  selvskadende  adfærd.

Sandra



160



161

Fælles  drøftelse  og  situationsspil

spørgsmålene  
Hvordan  kan  plejefamilierne  agere  i  forhold  til  sådanne  vanskeligheder?  

Hvilke  mestrings  muligheder  ser  I?
170

170 Helbredets  mysterium.

plejefamilie.

Hvad  tænker  I  om  risikoen  for  at  blive  en  del  af  barnets/den  unges  vanskeligheder?  

Hvad  tænker  I  om  vigtigheden  af  at  kunne  rumme  barnets  vanskeligheder  og  samtidig  være  
bevidst  om,  at  det  er  barnets  følelser  og  vanskeligheder  og  ikke  ens  egne?  

Hvad  tænker  I  om  vigtigheden  af  at  turde  tale  om  vanskelighederne  –  også  med  
plejefamiliens  egne  børn?

Hvad  tænker  I  om  vigtigheden  af  at  erkende,  at  plejefamilien  ikke  altid  kan  løse  problemerne  
selv,  men  er  afhængig  af  professionel  hjælp  udefra?  
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Parallelprocesser  og  affektsmitte

171

172

173 174  taler  om  affektsmitte.  Helt  

175

sindslidelser.

171 Parallel  Processer  i  Psykoterapi  og  Supervision,  Teori,  forskning,  og  praksis.  ph.d.  

172 At  leves  og  udvikles  med  handicap
173 Barnets  interpersonelle  verden
174 Problemskabende  adfærd  ved  udviklingshæmning  eller  udviklingsforstyrrelser.  Dansk  

175 Problemskabende  adfærd  ved  udviklingshæmning  eller  udviklingsforstyrrelser.  Dansk  
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176

177

178  

orienteret  indsats.  

i  affekt.

176 Problemskabende  adfærd  ved  udviklingshæmning  eller  udviklingsforstyrrelser.  Dansk  

177 Problemskabende  adfærd  ved  udviklingshæmning  eller  udviklingsforstyrrelser.  Dansk  

178 Fri  for  angst  med  kognitive  metoder
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179

180  

181

182

Begribelighed

Håndterbarhed

Meningsfuldhed

  

183

179 KAT  kassen:  Kognitiv  Affektiv  Træning
180 Kognitiv  terapi:  modeller  og  metoder.
181 Kognitiv  adfærdsterapi  af  børn  med  angstlidelser.  
47,  nr.  3.

182 At  tåle  stress  og  forblive  rask.  København.
183 Man  skal  nok  lige  lære  os  at  kende  først  …  –  Et  inspirationshæfte  
om  børnesamtalen.   http://www.godsocialpraksis.dk/
documents/0085%20Red%20Barnet%20h%C3%A6fte(66889).pdf
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184

  

Afsluttende  drøftelse  i  plenum

184

§  46,  Stk.  3.

Gruppearbejde  i  læse-trænegrupper

Hvad  gør  I  i  plejefamilien  for  at  forhindre  affektsmitte,  altså  smitte  af  voldsomme  følelser?  

      -  Hos  barnet/den  unge?

      -  I  plejefamilien?  

Nævn  eksempler  på  barnets/den  unges  mestringsstrategier?

Hvad  gør  I  som  plejeforældre,  når  I  bliver  ramt  af  affektsmitte?

Hvilke  dilemmaer  ser  I  i  tankerne  om  affektsmitte  og  paralelprocesser?

Hvordan  kan  I  styrke  inddragelsen  af  barnet/den  unge?  
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Evaluering

Hvad  er  dagens  vigtigste  pointer?  

Litteraturliste

Tag  signalerne  alvorligt.

Helbredets  mysterium  –  At  tåle  stress  og  forblive  rask

Handicappsykologi

KAT  kassen.  Kognitiv  Affektiv  Træning

Dynamisk  psykiatri  i  teori  og  praksis,  

Problemskabende  adfærd  ved  udviklingshæmning  eller  
udviklingsforstyrrelser,

Kognitiv  adfærdsterapi  af  børn  med  angstlidelser

Børne-  og  ungdomspsykiatri  –  Nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.  

Helt  –  ikke  stykkevis  og  delt.

En  helt  anden  hjælp

Børnepsykiatri

I  morgen  var  jeg  altid  en  løve,

Kognitiv  terapi:  modeller  og  metoder,  Hans  Reitzel.

Man  skal  nok  lige  lære  os  at  kende  først  …  –  Et  
inspirationshæfte  om  børnesamtalen

Teenage-depressioner  –  ung,  træt  og  trist.

Fri  for  angst  med  kognitive  metoder,

Har  andre  plejebørn  det  ligesom  mig?,  Frydenlund.

www.tabu.dk
www.godsocialpraksis.dk/documents/0085%20Red%20Barnet%20h%C3%A6fte(66889).pdf
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Modul  4.  Advarselssignaler    
(psykiske  lidelser)  og  særlige  opgaver    
i  den  kommunale  plejefamilie

Modul  4.  8.  kursusdag  

Kursisternes  forberedelse  til  8.  kursusdag

Obligatorisk  litteratur

Med  hjerte  og  forstand.  De  tidlige  anbringelser.  Hans  Reitzels  

Supplerende  litteratur

Tabuka  –  Tidligere  anbragtes  bud  på  kvalitet  i  
anbringelsen  af  børn  og  unge

Anbragte  børns  udvikling  og  livsvilkår,  Resultater  fra  SFI`s  
forløbsundersøgele  af  årgang  1995

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber  

Tusser

Læringsmål  7.  og  8.  kursusdag
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Delmål  

på  en  respektfuld  måde  

Dagens  program  

Frokost

  

Præsentation  af  dagens  program  

Servicelovens  §  71



169

Akut  anbringelse  

185  

Hjemmeopgave  til  denne  dag

Case  1.  (Louise  ½  år,  for  tidligt  født,  akutanbragt)
Louises  mor  og  far  er  misbrugere.  Under  graviditeten  har  Louises  mor  indtaget  store  mængder  
af  alkohol,  benzodiazepiner,  kokain  og  amfetamin.  Louise  har  to  søskende,  der  begge  er  
anbragt,  og  det  skønnes  ikke,  at  forældrene  kan  tage  vare  på  Louise.

Louise  er  en  lille  baby  med  store  blå  øjne.  Louise  er  nu  ½  år.  Hun  er  født  på  sygehus  seks  uger  
for  tidligt  ved  akut  kejsersnit.  Louises  hjerteslag  blev  svage  under  fødslen.  Hun  manglede  ilt,  
hvorfor  der  blev  besluttet  at  foretage  akut  kejsersnit.  Efter  fødslen  var  Louise  slap,  hun  blev  
tilført  ilt  og  blev  lagt  i  kuvøse.

Louise  blev  indlagt  på  neonatalafdelingen,  men  moderen  forlod  hospitalet  få  dage  efter  fødslen.  
Neonatalafdelingen  var  opmærksomme  på  eventuelle  tegn  på  abstinenser.  Umiddelbart  var  der  
ingen  synlige  tegn  på  føtalt  alkoholsyndrom  hos  Louise.

På  grund  af  den  for  tidlige  fødsel  har  kommunen  ikke  en  egnet  plejefamilie  klar  til  Louise.  Hun  
bliver  derfor  anbragt  i  den  plejefamilie,  der  er  ansat  i  kommunen.  Plejemor  var  indlagt  sammen  

Louise.  

I  akut  plejefamilien  er  der  allerede  et  andet  barn  på  to  år  anbragt.  Det  forventes,  at  kommunen  
står  klar  med  en  plejefamilie  til  dette  barn  i  løbet  af  en  måned.  

185 Børne  og  ungdomspsykiatri
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har  pædagogisk  erfaring  og/eller  uddannelse  og  ingen  mindre  børn.  Familien  må  meget  gerne  
have  erfaring  som  plejefamilie  og  som  kan  fungere  som  Louises  (pleje)familie  barndommen  
ud.  De  skal  endvidere  bo  i  nærheden,  således  at  det  er  muligt  at  bibeholde  kontakten  mellem  
forældrene  og  Louise.

sagde  nej  tak  til  opgaven  af  forskellige  omstændigheder.  Tiden  går,  og  Louise  er  efterhånden  

tidligere  løst  opgaver  som  plejefamilie  for  kommunen.  Familien  Hansen  har  selv  to  børn  på  

to  børn  fra  Somalia.  De  kommer  ikke  længere  i  familien.  Familien  har  længe  ønsket  at  blive  
døgnplejefamilie  –  helst  til  et  lille  barn,  som  kan  bo  hos  dem  barndommen  ud.  Familien  har  bedt  
om  at  komme  på  stand  by,  da  plejemors  far  er  blevet  alvorlig  syg  af  kræft.

Da  familien  bliver  kontaktet  om  Louise,  er  det  fortsat  uvist  om  Louise  vil  vise  tegn  på  mental  
retardering.  Hvilke  følgevirkninger  vil  der  være  som  følge  af  moderens  misbrug  under  gra-
viditeten,  og  hvilke  følgevirkninger  vil  der  eventuelt  vise  sig,  som  følge  af  fødslen?  Dvs.  det  er  
uvist,  hvorledes  Louise  vil  udvikle  sig.  Derudover  forventes  et  krævende  forældresamarbejde.  

frem.  Der  vil  være  psykologisk  supervision  de  første  to  år  af  anbringelsen,  og  plejefamilien  skal  
kunne  rumme,  at  forældrene  besøger  Louise  i  plejefamiliens  hjem.  Der  er  indtil  videre  aftalt  
samvær  mellem  forældrene  og  Louise  én  gang  ugentlig.

  

Familien  Hansen  får  tre  dage  til  at  overveje,  om  de  ønsker  at  gå  ind  til  opgaven  at  være  
plejefamilie  for  Louise.

  

Familien  Hansen  vælger  at  sige  ja  til  opgaven,  men  kort  efter  forværres  tilstanden  hos  
plejemors  far,  og  plejefamilien  vælger  at  trække  deres  ja  tilbage.  Kommunen  vil  gerne  bruge  
plejefamilien,  og  det  aftales  derfor,  at  Louise  kan  blive  yderligere  tid  hos  den  akutte  plejefamilie,  
hun  er  anbragt  i.  Plejemors  far  kommer  efter  14  dage  på  Hospice,  og  familien  synes  nu,  at  der  
er  ro  på  familien,  og  arbejdet  med  at  få  Louise  anbragt  i  familien  fortsætter.

Akut  plejefamilien  giver  udtryk  for,  at  det  er  vigtigt,  at  Louise  kommer  ud  i  en  permanent  
plejefamilie,  da  hun  er  ved  at  knytte  sig  til  bestemte  personer,  samtidig  er  der  nye  akutte  
opgaver,  der  presser  på.

ikke  til  noget,  og  nogle  gange  er  det  kun  den  ene  af  dem,  som  kan  komme.

og  spiser,  som  hun  skal.

  

Dette  ændrer  sig  dog  gradvist,  og  situationen  i  plejefamilien  er  lige  nu,  hvor  Louise  er  ½  år,  
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at  kunne  trøstes.  Hendes  søvnmønster  har  ændret  sig.  Fra  at  Louise  sov  meget,  er  det  nu  ikke  

hun  græder  og  er  urolig.  Den  bedste  måde  at  få  Louise  rolig  på,  er  ved  at  plejemor  går  rundt  
med  Louise  på  armen  og  synger  for  hende.  Louise  svinger  endvidere  i  sin  appetit.  Hun  vil  under  

sig,  den  er  tynd  og  ildelugtende.  

Louise  er  blevet  undersøgt  –  fysisk  er  der  ikke  noget  galt.

2.  Plejefamilien  giver  udtryk  for,  at  de  har  brug  for  redskaber  til  at  tage  hånd  om  Louise.  Lige  
nu  er  de  magtesløse.  De  synes,  at  de  gør  alt,  hvad  de  kan  for  at  sikre  en  tryg  og  forudsigelig  
ramme  omkring  Louise,  uden  at  det  giver  resultat  med  større  trivsel  hos  Louise.

Plejemor  er  slidt  og  udkørt  pga.  manglende  søvn,  og  pga.  at  det  primært  er  hende,  som  tager  
sig  af  opgaven  med  Louise.  Samtidig  med  dette  har  plejemors  far  det  nu  så  godt  igen,  at  
Hospice  har  meddelt,  at  han  skal  på  et  plejehjem.

3.  Aftalerne  ift.  samværet  mellem  Louise  og  hendes  forældre  bliver  mere  og  mere  utydelige.  

ringer  de  til  plejefamilien  og  aftaler  nye  tidspunkter  for  at  besøge  Louise.  Plejefamilien  har  
svært  ved  at  sige  ”nej”  til  forældrene.  De  kan  godt  forstå,  at  forældrene  har  ønske  om  at  se  
deres  barn.  Men  deres  besøg  påvirker  hele  rytmen  i  familien.  Det  giver  uro,  at  der  hele  tiden  
skal  laves  nye  aftaler.

Forældrene  er  søde  og  rare,  når  de  besøger  Louise,  men  besøgene  fylder  meget.  

4.  Plejefamiliens  egne  børn  har  lige  for  tiden  valgt  ikke  at  tage  deres  venner  med  hjem.  Der  er  
for  mange  hensyn  derhjemme  til,  at  de  har  lyst  til  at  tage  vennerne  med  hjem.  Den  yngste  er  
endvidere  begyndt  at  klæbe  til  sin  mor,  hver  gang  han  kan  se,  at  hun  ikke  sidder  med  Louise.

  

5.  Plejefamilien  oplever,  at  de  ikke  har  noget  privatliv  eller  ro  omkring  Louise.  Der  er  konstant  
møder  med  eller  besøg  af  sagsbehandler,  familieplejekonsulent,  familieambulatoriet,  
børneafdelingen  på  hospitalet,  psykologisk  interviewer,  forældre,  forældrenes  støtteperson  og  
børneafdelingen.

Familie  og  venner  vil  gerne  hjælpe  og  kommer  med  mange  gode  råd.  Det  er  vanskeligt  at  
forklare,  hvorfor  de  som  plejefamilie  er  nødt  til  at  skåne  Louise  for  mange  besøg.  At  de  ikke  kan  
lade  andre  passe  hende,  når  de  skal  noget.

  

Plejefamilien  er  blevet  usikker  på,  om  det  var  den  rigtige  beslutning  at  sige  ja  til  opgaven  som  
plejefamilie  for  Louise.

Vejledning  til  arbejdet  i  læse-trænegruppen  

opsummeret  i  forhold  til,  at  hun  nu  er  seks  måneder.  
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Arbejdsspørgsmål  til  grupperne  

Opsamling  og  perspektivering
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Samvær  med  forældre,  andre  fra  familie  og  netværk,  
herunder  søskende  

Retlige  og  andre  overvejelser  i  forhold  til  barnets  ret  til  kontakt  med  sit  netværk.  

186.  

187

186 Omsorgssvigt  –  det  teoretiske  grundlag
187 Anbragte  børn  og  unge

§  46.  

uddannelse
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   ”Særligt  udpeger  anbragte  børn  og  unge  dog  relationen  til  forældre  og  anden  nær     
   familie  som  afgørende  for,  at  der  kan  blive  tale  om  vellykkede  anbringelsesforløb.

   I  forhold  til  forældrene  er  dette  ønske  dobbeltbundet,  da  relationerne  ofte  i  udgangspunktet    
   er  kendetegnet  ved  frustrationer,  bekymringer  og  vanskeligheder.  Det  ændrer  imidlertid  ikke    
   ved,  at  forældrene  fylder  meget  i  de  anbragte  børns  bevidsthed,  hvilket  er  tilfældet  uanset  
   aldersgruppe  og  anbringelsesform.  De  anbragte  børn  og  unges  fremhævning  af,  at  gode    
   anbringelsesforløb  forudsætter  sammenhængende  børneliv,  er  derfor  også  et  logisk  resultat,    
   der  går  som  en  rød  tråd  gennem  undersøgelserne.  ”Sammenhæng”  kan  imidlertid       
   betyde  mangt  og  meget  for  de  anbragte  børn  og  unge.  Formelt  set  handler  det  om  at  blive    
   betragtet  og  behandlet  som  et  menneske  med  en  selvstændig  mening,  der  har  betydning,  og    
   bliver  inddraget  i  ens  egen  sag.  I  bredere  forstand  henviser  det  sammenhængende  børneliv    
   til  behovet  for,  at  professionelle  voksne  påtager  sig  ansvaret  for  at  skabe  meningsfulde    
   bindeled  mellem  de  ofte  stærkt  opdelte  livsverdener,  som  det  anbragte  barn  må  pendulere    
   mellem.  Det  handler  for  barnet  og  den  unge  om,  at  der  på  trods  af  det  eksistentielle  brud,    
   som  anbringelsen  i  udgangspunktet  repræsenterer,  fastholdes  forbindelser  mellem  barnet  
   og  barnets  familie;;  etableres  fornuftige  relationer  mellem  plejefamilie/anbringelsessted  og    
   forældrene;;  og  at  der  udvikles  nye  netværk  for  barnet/den  unge  i  forhold  til  venskabskreds,    
   uddannelsessystem  og  arbejdsmarked.”

  

Af  bemærkningerne  til  lovforslaget  om  Barnets  Reform188  fremgår

indsatsen.189

190

188  www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131008175
189 Anbragte  børn  og  unge.
190 Børneforløbsundersøgelsen.

Servicelovens  §  71  stk.  1.
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Hvordan  skal  vi  forstå  begrebet  BARNETS  BEDSTE  og  reglerne  om  samvær?

191

”Det  er  dog  også  vigtigt,  at  kommunalbestyrelsen  i  sine  afgørelser  tager  hensyn  til,  
at  barnet  eller  den  unge  ikke  skal  opleve  et  samvær  eller  en  kontakt  med  en  forælder  i  de  
situationer,  hvor  selve  kontakten  vurderes  som  skadeligt  for  barnets  trivsel  og  udvikling.  Det  kan  
f.eks.  være  i  situationer,  hvor  en  forælder  tidligere  har  udsat  barnet  eller  den  unge  for  vold  eller  
seksuelle  overgreb,  og  hvor  samvær  derfor  vurderes  at  være  til  skade  for  barnet.”

Hvilken  betydning  kan  det  have  for  barnet/den  unge,  at  barnet  har  kontakt  med  sin  familie  
også  i  tilfælde,  hvor  forældrene  er  psykisk  syge,  misbrugere  osv.?

Hvilken  betydning  kan  det  have  for  plejefamilien,  at  barnet  har  kontakt  med  sin  familie  inkl.  
bedsteforældre  også  i  tilfælde,  hvor  forældrene  er  psykisk  syge,  misbrugere  osv.?

”at  samvær  med  familie,  venner  og  andre  i  netværket  er  
en  del  af  den  samlede  indsats  over  for  barnet.  Der  skal  lægges  vægt  på,  at  barnet  eller  den  
unge  også  på  længere  sigt  har  familie  og  netværk  at  støtte  sig  til,  så  barnet  eller  den  unge  kan  
bevare  forholdet  til  f.eks.  de  bedsteforældre  og  søskende,  der  også  i  tiden  inden  anbringelsen  
har  spillet  en  stor  rolle  i  barnets  liv.  På  samme  måde  skal  samværet  ses  som  led  i,  at  barnet  
eller  den  unge  kan  bevare  eller  skabe  nære  relationer,  som  i  sig  selv  kan  være  med  til  at  støtte  
barnet  eller  den  unge,  også  efter  en  anbringelse  er  ophørt.”  

Anbringelse  af  søskende  sammen

”Hvis  barnet  eller  den  unge  har  søskende,  der  er  anbragt  uden  for  hjemmet,  skal  
kommunalbestyrelsen  vælge  samme  anbringelsessted,  medmindre  de  øvrige  søskendes  eller  
barnets  eller  den  unges  behov  eller  andre  væsentlige  forhold  taler  imod  dette.”  192

191   www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131008175
192
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Hvilke  forhold  taler  for  at  søskende  anbringes  samme  sted?

Hvilke  forhold  kan  tale  imod?  

”Kommunalbestyrelsen  kan  dog  undlade  at  anbringe  barnet  eller  den  unge  på  samme  
anbringelsessted  som  eventuelle  søskende,  hvis  de  øvrige  søskendes  behov,  barnets  eller  den  
unges  behov  eller  andre  væsentlige  forhold  taler  imod  dette.  Det  kan  f.eks.  være  tilfældet,  hvor  
barnet  har  et  støttebehov,  der  er  meget  forskelligt  fra  den  eller  de  anbragte  søskendes,  og  at  
den  indsats,  der  er  behov  for,  derfor  ikke  kan  tilbydes  på  det  samme  anbringelsessted”

en  person  i  barnets  eller  den  unges  familie  eller  netværk,  som  kan  udpeges  til  at  være  dennes  
støtteperson  under  anbringelsen.  Kommunen  kan  efter  behov  dække  støttepersonens  udgifter  
til  telefon,  transport  og  lignende.”  193

familien  eller  netværket,  der  kan  støtte  barnet  eller  den  unge  under  anbringelsen.

Forslaget  skal  ses  i  sammenhæng  med  forslaget  om  at  fremme  børns  muligheder  for  at  få  stabil  
voksenkontakt  og  omsorgsmiljøer  ved  anbringelse  i  plejefamilier.194

Formålet  med  forslaget  er  at  give  anbragte  børn  bedre  muligheder  for  at  opretholde  et  forhold  
til  deres  nære  familie  og  øvrige  netværk,  bl.a.  for  at  forebygge  ensomhed  og  for  at  understøtte  
deres  mulighed  for  at  have  et  bedre  netværk  under  såvel  som  efter  anbringelsen.”

Hvad  taler  for,  at  barnet  får  løbende  kontakt  til  en  (ikke  formelt  ansat)  støtteperson  indenfor  
familie  og  netværk?

193

194
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Barnets  klagemuligheder

  

Reflekterende  øvelse  om  god  praksis  for  samvær

Servicelovens  §  167,  stk.  1:

Følgende  afgørelser  kan  af  barnet  eller  den  unge,  der  er  fyldt  12  år,  indbringes  for  det  sociale  
nævn  efter  reglerne  i  lov  om  retssikkerhed  og  administration  på  det  sociale  område:

1)  Forebyggende  foranstaltninger  samt  anbringelse  uden  for  hjemmet  efter  §  52,  stk.  3

2)  Ungepålæg  efter  §  57  b

3)  Hjemgivelse  og  hjemgivelsesperiode  efter  §  68,  stk.  2

4)  Valg  af  anbringelsessted  efter  §  68  b,  stk.  1

5)  Ændret  anbringelsessted,  behandling,  uddannelse,  samvær  med  personer  fra  netværket  m.v.  
efter  §  69,  stk.  1

og

6)  Samvær  og  kontakt  efter  §  71,  stk.  2.

   I  det  omfang  afgørelsen  angår  den  af  forældrene,  der  ikke  har  del  i  forældremyndigheden,  
kan  afgørelsen  af  denne  på  samme  måde  indbringes  for  det  sociale  nævn.

Alle  kursisterne  samles  nu  i  deres  respektive  grupper  og  arbejder  således:  
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Kompetencen  til  at  ændre  på  samvær

”udgangspunktet  for  forvaltningens  afgørelse  
om  samvær  skal  være,  at  barnet  eller  den  unge  har  behov  for  at  bibeholde  en  god  kontakt  til  
forældrene”,195

195

Generelle  retningslinjer  for  samtalerne:

  

Interviewet  skal  vare  5  min.  

Servicelovens  §  140:  Handleplanen  skal  tage  udgangspunkt  i  resultaterne  af  den  børnefaglige  
undersøgelse  af  barnets  eller  den  unges  forhold,  jvf.  §  50.  Handleplanen  skal  i  forhold  til  de  
problemer,  der  er  afdækket  i  undersøgelsen,  indeholde  konkrete  mål  i  forhold  til  barnets  eller  
den  unges  trivsel  og  udvikling  i  overensstemmelse  med  det  overordnede  formål  med  støtten,  
jvf.  §  46.  Herudover  skal  handleplanen  for  unge,  der  er  fyldt  16  år,  opstille  konkrete  mål  for  den  
unges  overgang  til  voksenlivet.
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Ekstrem  samværssituation  

Case:  Emil  syv  år,  overvåget  samvær,  reaktioner  før  og  efter  samvær

  

”Dumme  kælling”,  ”jeg  kommer  efter  dig”

”Mor  siger,  jeg  ingen  far  har”
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Diskussions  spørgsmål  til  casen  
Til  underviseren
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Gruppe  arbejdsopgave  til  næste  undervisning  

Rollespil

Materialer  A4  og  A3  papir  og  farver.  Et  bundt  farvede  Post-it  lapper.

Billedalbum  og  ”barnets  bog”.

Forberedelser

Nu  stiller  du  først  M  nogle  spørgsmål.
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julefester  m.m.

Nu  har  du  en  liste  af  navne  til  brug  for  din  netværkstegning.

Overvej  nu,  om  du  kan  fortsætte  med  næste  del  af  øvelsen  eller  om  barnet  er  for  træt?

Sidste  del  af  øvelsen:

Eksempel:  
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Systemisk/narrative  interview    

I  denne  øvelse  deles  holdet  op  i  observatører,  interviewer  og  fokuspersoner.

  

Fælles  opsamling  ved  underviser  (10  min.)
hvilke  

relationer  fremmer  det  faciliterende  og  hvilke  fremmer  fokuspersonens  eftertænksomhed  og  

  

  

1.  Etablering  af  kontrakt:  tid  og  rammer  

  

2.  Problemafklaring
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  3.  Interviewer  og  fokusperson  undersøger  problemet  

   Hvad  er  problemet  i  problemet?  problemets  historie.

  

  (interviewer  deltager  ikke  i  teamet)

kunne  forstå  problemfeltet.

  

5.  Feedback

  

Teamet  giver  feedback  på  oplevelsen.  

Interviewer  giver  feedback  på  oplevelsen  
  

6.  Fokuspersonen  skal  altid  have  mulighed  for  det  sidste  ord

(fra  team  og  interviewer)  

(fra  team  og  interviewer)
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Litteraturliste

Børn-  og  unge  håndbogen

Anbragte  
børn  og  unge,

Børne  og  ungdomspsykiatri

Med  hjerte  og  forstand.  De  tidlige  anbringelser.  Hans  Reitzel  

Omsorgssvigt  –  det  teoretiske  grundlag  I.

Anbragte  børn  og  unge.

Børneforløbsundersøgelsen.

Anbragte  børns  udvikling  og  livsvilkår,  Resultater  fra  SFI`s  
forløbsundersøgelse  af  årgang  1995,  SFI.  Forældres  levekår  og  sociale  problemer

Tabuka-  Tidligere  anbragtes  bud  på  kvalitet  i  
anbringelsen  af  børn  og  unge

196 Med  hjerte  og  forstand.  De  tidlige  anbringelser

Opgaven  er  Case  1  
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Modul  5.  Plejefamilien  og  det  
specialpædagogiske  landskab
Modul  5.  9.  kursusdag  

Kursisternes  forberedelse  til  9.  kursusdag
Obligatorisk  litteratur

Når  metoder  bliver  for  metodiske  

  Om  indre  og  ydre  struktur  I
også  på  nettet.

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber

Læringsmål  9.  og  10.  kursusdag

Delmål
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Dagens  program  

  

  

  

Velkomst  og  afstemning  af  forventninger  med  kursisterne  

”børn  
og  unge  med  særlige  behov”,

  ”børn  og  unge  med  særlige  behov”
særlige
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forhold  til  modulet

Siden  sidst  i  læse-trænegrupperne  

  

Børn  og  unge  med  særlige  behov  

Stikord  til  underviser:

”Børn  med  særlige  behov”

197

198

199

197 Kunsten  at  rumme  børn  og  unge  med  særlige  behov.     (red.)  Den  
rummelige  skole  –  et  fælles  ansvar.

198 Almagt  og  afmagt.  Specialpædagogikkens  holdninger,  handlinger  og  dilemmaer.  

199 Forældreidentitetsdannelse  hos  forædlre  til  børn  med  særlige  
behov.  Identitetsarbejde  mellem  praksisser  og  med-aktører.  Kandidatafhandling.
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200

201

Hvornår  er  behov  ”almindelige”  –  hvornår  bliver  de  ”særlige”?  Eller  hvornår  kalder  behov  på  
særlige  tiltag?

”Alle  mennesker  har  særlige  behov”  (Niels  Egelund)

det.”  

Hvad  betyder  det,  at  kunne  se  ”det  almindelige”  og  det  velkendte  –  også  i  det  ”særlige”?

Stikord  til  underviser

Diskuter  evt.  Wittgensteins  udsagn  i  forhold:  
     

      ”Sproget  er  som  en  lygte.  Det  vi  taler  om,  er  det,  vi  bliver  i  stand  til  at  se”    

198 Anerkendelse  og  iagttagelse  i  børnehøjde.  Om  pædagogisk  arbejde  i  
dagtilbud  med  børn  med  behov  for  en  særlig  indsats.  

201   Normalitet  og  afvigelse;;  Specialpædagogiske  udfordringer,  en  introduktion
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Alberte  set  udefra  og  indefra
Alberte  er  en  normalbegavet  pige  på  14  år  diagnosticeret  med  OCD  (obsesessive-compulsive  
disorder).  Det  er  en  tilstand,  som  er  karakteriseret  med  tilbagevendende  tvangstanker  og/eller  
tvangshandlinger,  som  hele  tiden  dukker  op  i  bevidstheden.202  Hun  er  ligeledes  diagnosticeret  
med  Aspergerssyndrom,  som  hører  til  under  ASF  (Autismespektrumforstyrrelser).  Disse  er  

og  sprog  samt  adfærd  i  form  af  indsnævrede  stereotype  interesse-  og  aktivitetsformer.203

Når  Alberte  skal  nye  ting  sammen  med  mange  mennesker,  reagerer  hun  nogle  gange  ved  at  slå  

ved,  at  Alberte  får  en  pude,  som  hun  i  stedet  slår  i.

Dette  kan  over  for  Albertes  klassekammerater,  disses  forældre  eller  andre  forklares  på  mange  
måder.  Ved  at  forklare  Albertes  adfærd  ud  fra  almenmenneskelige  behov  frem  for  ud  fra  
anderledes  hjerner  er  det  lettere  for  andre  at  forstå  og  gøre  det  ukendte  kendt.

202 Om  børn  og  unge  med  tvangssymptome.
203 Handicappsykologi.  En  grundbog  om  arbejdet  med  mennesker  med  
funktionsnedsættelser

Diskuter  med  din  sidemand,  hvordan  man  kan  forstå  Alberte  ud  fra  almenmenneskelige  
behov,  frem  for  særlige  behov?  

Alberte  set  med  almenmenneskelige  øjne

Måske  slår  hun  sig  i  panden  for  at  prøve  på  at  komme  til  at  tænke  på  noget  andet?

Drøft  evt.  følgende  spørgsmål  i  plenum
Er  der  situationer,  hvor  det  er  bedre  at  forklare  med  anderledes  hjerner  end  
almenmenneskelige  behov?  Hvis  det  er  tilfældet  –  i  så  fald  hvilke?

Hvilke  overvejelser  gør  I  jer  over,  om  det  er  lettere  eller  sværere  at  forklare  en  synlig  
funktionsnedsættelse,  end  en  usynlig  for  barnet/den  unge  selv?  

For  egne  børn/unge  i  plejefamilien?  

For  netværket?
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Fra  særligt  til  almindeligt

204 Wilbur,  en  møgunge.  

Gruppearbejde  og  fremlæggelse.  Fra  særligt  til  almindeligt  

Arbejdet  foregår  i  grupper  a´  4-6  kursister

nemmere  kan  forstå  dem.  

F.eks.  ”  Peter  har  diagnosen  ADHD”

Et  eksempel

Til  børn:
”Peter  bliver  let  forvirret.  Hver  gang  hans  hoved  får  en  tanke  eller  en  idé,  ja  så  gør  hans  krop  og  
mund  bare  automatisk  det,  som  Peter  lige  havde  tænkt.  Han  tænker  sig  ikke  om  inden

Til  unge  og  voksne:  
”Peter  kan  nogle  gange  have  vanskeligt  ved  at  fastholde  opmærksomheden.  Derfor  er  det  godt  
at  tale  i  korte  tydelige  sætninger.  

Brug  mange  navneord.  

Træk  det  vigtigste  i  sætningen  frem.

F.eks.  ”Bilen,  Peter  –  vi  skal  ud  at  køre.  Vil  du  med?”  
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ADHD,  ASF,  bevægelseshandicap  og  funktionshæmning.  Hvad  
skal  en  plejefamilie  vide  om  diagnoser?

Indføring  i  forskellige  funktionsnedsættelser  og  psykiske  lidelser

ADHD

205

205

Afrundende  holddrøftelse  
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206

207

208

209

210

det  svære

Drøft  følgende  spørgsmål

Underviser  peg  på

211

206 Styr  dig  lige  –  Urolige  børn  og  unge  i  skole  og  hjem,  med  og  uden  ADHD.  
Frydenlund.

207 Børn  med  koncentrationsvanskeligheder.
208 Opmærksomhedsforstyrrelse  og  udvikling  af  selvkontrol
209   En  trendy  diagnose.
210 Om  børn  og  unge  med  ADHD
211 Når  læring  i  børnehaven  inkluderer  og  ekskluderer,
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AST  –  Autismespektrumtilstande

212

213

Diskuter  eventuelt  følgende  spørgsmål:
Hvordan  er  det  muligt  at  leve  et  familieliv,  så  det  stadig  består  af  aktiviteter  og  samværs-
former,  der  er  sjove,  spændende  og  givtige;;  når  det  samtidigt  er  nødvendigt  med  et  familieliv,  
som  er  overskueligt  og  forudsigeligt?

Bevægelseshandicap

ællesskab  og  mangfoldighed  i  daginstitutionen
212 Handicappsykologi.  En  grundbog  om  arbejdet  med  mennesker  med  
funktionsnedsættelser.

213
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214

215

samarbejdspartnere.

Diskuter  eventuelt  følgende  spørgsmål:
Hvordan  kan  man  som  plejefamilie  både  acceptere  de  begrænsninger,  handicappet  medfører  
og  samtidig  forsøge  at  klare  hindringer  og  barrierer,  som  barnet/den  unge  møder  forskellige  
steder  i  det  offentlige  rum?

Psykisk  udviklingshæmning  (oligofreni)
216

217

214 Handicappsykologi.  En  grundbog  om  arbejdet  med  mennesker  med  
funktionsnedsættelser

215 Børn  der  er  anderledes.  Hjernens  betydning  
for  barnets  udvikling.

216 apps.who.int/

217 Børn  der  er  anderledes.  Hjernens  betydning  
for  barnets  udviklin.
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218

219

Diskuter  eventuelt  udsagnet
”Ofte  kan  det  være  befriende  ikke  at  skulle  være  normal,  men  i  stedet  fri  til  at  være  
udviklingshæmmet  og  anderledes”  220

Opsamlende  plenum:

218 Handicappsykologi.  En  grundbog  om  arbejdet  med  mennesker  med  
funktionsnedsættelser.

219

220 Handicappsykologi.  En  grundbog  om  arbejdet  med  mennesker  med  
funktionsnedsættelser
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221

Hverdagsliv  med  særlige  behov  i  plejefamilien

Organisering
Øvelse  3:

Øvelse  4:

Øvelse  5:

scenen
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Forumteater  1:  Aftensmad  
Deltagere

         Datter  Frederikke  13  år

Hvorfor  gør  I  ingenting?  
Det  er  altid  Ole,  der  fylder  det  hele  –  jeg  hader  jer!”

”Hold  kæft,  hold  kæft,  hold  kæft  …”

a)  Holddrøftelse  

b)  Underviseroplæg:  Forebyggelse,  foregribelse  og  indgriben

Forebyggende:  At  forebygge  på  et  overordnet  niveau  at  svære  situationer  opstår
Eksempel:

  ”Bedst,  Bedst,  Værst”
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Foregribende:

Eksempel:

Indgribende:  
Eksempel:  

      Så  mange  forebyggende  og  foregribende  indsatser  som  overhovedet  muligt.

c)  Holddrøftelse

Spørgsmål  til  kursisterne  efter  endte  gennemspilninger  og  oplæg:
Hvad  kunne  der  være  af  gode  idéer  til  forebyggende  indsatser?    
Både  ift.  Ole,  Frederikke  og  Cecilie?

Hvad  kunne  der  være  af  gode  idéer  til  foregribende  indsatser?                                            
Både  ift.  Ole,  Frederikke  og  Cecilie?

Hvad  kunne  der  være  af  gode  idéer  til  indgribende  indsatser?                                              
Både  ift.  Ole,  Frederikke  og  Cecilie?

d)  Forumteater  2:  I  sofaen
Deltagere:  



200

”at  tage  sig  sammen”   ”han  
er  den  store”.

e)  Holddrøftelse  

Underviser:  Drøftelse  efter  forumteater  2
hvordan  

situationen  opleves  for  vedkommende,  og  hvilke  alternative  muligheder,  der  dukker  op?  

–  fordele?  Ulemper?  Nye  idéer?

Spørgsmål  til  kursisterne  efter  endte  gennemspilninger
Hvad  kunne  der  være  af  gode  idéer  til  foregribende  indsatser?  

Hvad  kunne  der  være  af  gode  idéer  til  indgribende  indsatser?  

f)  Fra  indgriben  til  forebyggelse  og  foregriben  (gruppearbejde)

Gruppearbejdet  tager  udgangspunkt  i  følgende  spørgsmål
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Afslutning  og  evaluering

Dagens  vigtigste  sætning:

Litteraturliste

Forældreidentitetsdannelse  hos  forældre  til  børn  
med  særlige  behov.  Identitetsarbejde  mellem  praksisser  og  med-aktører.

Opmærksomhedsforstyrrelse  og  udvikling  af  selvkontrol.

Handicappsykologi.  En  grundbog  om  arbejdet  
med  mennesker  med  funktionsnedsættelser.

Om  børn  og  unge  med  tvangssymptomer.  Hans  

Om  børn  og  unge  med  ADHD

Kunsten  at  rumme  børn  og  unge  med  særlige  behov,
Den  rummelige  skole  –  et  fælles  ansvar.

Styr  dig  lige  –  Urolige  børn  og  unge  i  skole  og  hjem,  med  
og  uden  ADHD.  Frydenlund.

En  trendy  diagnose,

Børn  med  koncentrationsvanskeligheder

Almagt  og  afmagt.  Specialpædagogikkens  holdninger,  handlinger  og  
dilemmaer,

Anerkendelse  og  iagttagelse  i  børnehøjde.  Om  
pædagogisk  arbejde  i  dagtilbud  med  børn  med  behov  for  en  særlig  indsats.

Når  læring  i  børnehaven  inkluderer  og  ekskluderer,  in  
Inklusionens  pædagogik.  Fællesskab  og  mangfoldighed  i  

daginstitutionen
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Specialpædagogiske  udfordringer,  en  introduktion,  

Wilbur,  en  møgunge

Børn  der  er  anderledes.  
Hjernens  betydning  for  barnets  udvikling,  

Relevante  foreninger  og  hjemmesider

www.autismeforeningen.dk
www.oligo.dk  

www.ADHD.dk    

www.spastikerforeningen.dk    
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Modul  5.  Plejefamilien  og  det  
specialpædagogiske  landskab
Modul  5.  10.  Kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  10.  kursusdag
Obligatorisk  litteratur

Det  nye  spædbarnsparadigme  og  dets  betydning  for  
specialpædagogisk  praksis

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber  

Film  

Læringsmål  9.  og  10.  kursusdag

Delmål
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Dagens  program

Sociale  kompetencer  

Organisering:
Øvelse  5

Øvelse  6
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Hvad  er  sociale  kompetencer?  

Stikord  til  underviser

”Social  kompetence  er  evnen  til  på  en  passende  og  vellykket  måde  at  vælge,  hvilke  
interpersonelle  mål,  man  ønsker  at  opnå,  og  på  hvilken  måde  man  skal  handle  for  at  opnå  
disse.”  222

Et  eksempel  på  dette  kan  være
Passende  interpersonelt  mål:   .

Valg  af  handlinger  for  at  opnå  dette:  

   ”Alle  børn,  med  ganske  få  undtagelser,  har  social  interesse,  men  børn  med  
udviklingsforstyrrelser  har  oftest  mangelfuld  social  kompetence.  De  vil  gerne  være  venner  og  
kærester,  men  de  forstår  ikke  andres  følelser  og  knap  nok  deres  egne”  223

222 Social  mestring  i  børnegrupper
223 Set  med  børns  øjne,  om  menneskeforståelse

Hvad  er  sociale  kompetencer?

Hvordan  forstår  I  sociale  kompetencer?

I  hvilke  situationer  bliver  det  tydeligt,  at  barnet/den  unge  har  svært  ved  at  mestre  dette?



206

Et  barn  vælger  et  –  om  ikke  upassende,  så  nok  –  urealistisk  interpersonelt  mål:    

Valg  af  handling  for  at  opnå  dette:

materiale.224

De  overordnede  principper  for  indsatsen  i  plejefamilien:225

At  konkretisere

At  synliggøre  tanker

Tydelige  voksne

”Det  går  aldrig  godt”

224

225 Set  med  børns  øjne,  om  
menneskeforståelse
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At  sætte  ord  på

At  opdele  helheder  i  dele

At  sætte  fokus  på  løsninger  frem  for  problemer

Hvilke  betydninger  vil  disse  handlemåder  have  –  for  barnet  selv?  For  de  andre?

At  øge  forarbejdningsdybden
”Hvor  var  det  fantastisk.  

Du  huskede  at  sige  tak  lige  før.  Det  var  jo  lige  det,  vi  havde  talt  om,  du  skulle  øve  dig  på.  Hvor  

At  repetere  funktionelt

”Kan  du  huske  sidst  vi  var  i  Føtex,  hvor  stille  og  roligt  du  gik  med  

At  overføre  til  en  anden  situation
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Hvad  kan  vi  bruge  i  stedet,  hvis  vi  mangler  en  kniv?

Hvad  kan  vi  bruge,  hvis  vi  mangler  en  cykel?

Hvor  mange  ting  kan  en  kop  bruges  til?  En  sko?  

At  tage  en  andens  perspektiv

Hvad  mon  ham  den  gamle  mand  tænker?

Hun  så  glad  ud,  hvad  tror  du,  hun  tænker  på?

Den  lille  dreng  græder,  hvad  mon  der  er  sket?

Drøft  eventuelt
  Hvilke  muligheder  og  begrænsninger  er  der  ved  at  anvende  disse  principper  i  hverdagen?

Omverdens  reaktioner  på  mangelfuldt  udviklede  sociale  kompetencer

Hun  er  ikke  ordentligt  opdraget

Er  hun  da  fuldstændig  ligeglad  med  andre  mennesker?

Hun  er  virkelig  egoistisk,  tænker  kun  på  sig  selv

Drøft  eventuelt
Hvad  gør  dette  ved  barnet/den  unge?

Følelsen  af  ikke  at  være  ”god  nok”,  et  dårligt  menneske,  håbløs

Forvirring

Utryghed

Ligegladhed  

Hvad  gør  omverdens  reaktioner  måske  ved  den  voksne,  som  har  ansvaret  for  barnet/den  
unge?

  
(blikkene,  kommentarerne  fra  andre  mennesker  i  Føtex,  bussen  osv.)

Irritation  på  barnet/den  unge  over,  at  det  opfører  sig  sådan    
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(Selv  om  man  godt  ved,  at  det  har  svært  ved  at  agere  anderledes  i  situationen)

At  man  kommer  til  at  skælde  ud/irettesætte  for  meget  over  for  barnet/den  unge,  for  at  vise  
omverden,  at  man  er  en  ansvarlig  voksen

Nogle  af  udfordringerne  ved  at  have  et  barn/ung  i  sin  familie  med  vanskeligheder  i  forhold  til  
sociale  kompetencer

Følelsen  af  at  give  og  give  uden  at  få  særligt  meget  igen  fra  barnet/den  unge  (ift.  tydelige  
tilkendegivelser  af  positive  følelser)

Følelsen  af  ikke  helt  at  kunne  være  sig  selv  –  eller  at  skulle  lægge  bånd  på  sig  selv,  fordi  
barnet  kan  have  svært  ved  at  forstå  og  håndtere  f.eks.  humor,  ironi,  skøre  spontane  indfald  
osv.

Oplevelsen  af  at  ens  både  psykiske  og  fysiske  grænser  nogle  gange  overskrides  at  barnet/
den  unge  med  særlige  behov  (og  at  egne  børn,  deres  venner,  familie  og  venners  grænser  
også  overskrides).

At  arbejde  med  at  udvikle  sociale  kompetencer  i  hverdagslivet  

Egne  erfaringer  

Gruppearbejdet  er  med  udgangspunkt  i  oplægget  og  spørgsmål  i  arbejdshæftet  

Hvilke  udfordringer  synes  I,  der  er  forbundet  med  at  leve  sammen  med  et  barn/ung,      som  
kan  have  vanskeligheder  i  forhold  til  sociale  kompetencer?

Hvordan  forsøger  I  at  håndtere  disse?

Er  der  evt.  positive  reaktioner,  man  kan  bygge  videre  på?

Fælles  holddrøftelse  som  opsamling  på  gruppearbejdet.
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Organisering
  

Øvelse  8:  

Øvelse  9:  

Hvordan  kan  man  forstå  disse  børn/unges  vanskeligheder?  Og  hvordan  kan  man  hjælpe?

Hvordan  kan  man  forstå  deres  vanskeligheder?

Specialpædagogik  og  familieliv

Frontallaps-korsét  

Støttekorsettet  

betyde  i  praksis.  
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At  lære  at  blive  god  til  noget,  frem  for  at  holde  op  med  noget
”gør  noget  forkert”

”blive  god  til  noget” ”at  
holde  op  med  noget.”  

tidspunkt.

F.eks.  
”At  lære  at  holde  op  med  at  bide”

”At  lære  at  sige  ting  med  ord,  når  man  bliver  vred”

”At  holde  op  med  at  forstyrre  og  bryde  ind,  når  andre  taler”

”At  lære  at  vente  med  at  sige  noget,  til  den  anden  er  blevet  færdig  med  at  sige  noget”

Idéer  til  underviser

Gruppearbejde  med  erfaringer  

levested  og  et  læringssted  for  dit  plejebarn?  Hvis  ja,  prøv  at  forklar  hvordan.

”Korsettet”?

Opsamling  i  plenum



212

Planlægning  af  et  indsatsområde
I  gruppearbejdet  arbejdes  der  med  casen  Kristian

Beskriv  her  så  kort  og  præcist  som  
muligt  en  adfærd,  som  dit  plejebarn  har,  
og  som  du  oplever  som  problematisk.

Kristian  bider  tit,  når  han  bliver  vred  og  ked  

når  han  er  i  en  fysisk  tæt  og  kærlig  situation.

Beskriv  mulige  forklaringer  på  og  tanker  
om,  hvorfor  den  problematiske  adfærd  
optræder.

Kristian  har  måske  pga.  sine  ADHD  
vanskeligheder  en  anderledes  måde  at  
opfatte  og  sanse  indtryk  på.  Måske  virker  
en  kærlig  berøring  truende?
Kristian  har  et  begrænset  ordforråd  til  at  
give  udtryk  for  nuancerede  følelser.
Kristian  kan  ikke  så  let  mærke,  hvordan  han  
har  det.  (Kan  ikke  mærke  sin  krop  og  sine  
følelser  uden  hjælp).

menneskers  signaler.

Hvis  barnet/den  unge  kan  forklare,  
hvilke  mulige  forklaringer  og  tanker  har  
barnet/den  unge  selv.

”Når  jeg  er  sur”.

Omskriv  denne  problemadfærd  til  en  

læres.

Kristian  skal  lære:
At  mærke  egne  følelser.
At  vise  følelser  med  ord  og  ansigtsudtryk.

Struktur
Rammesætning
Rytmer
Forudsigelighed
Forberedelse
Følelsesmæssig  neutralitet.

Bider  Kristian  oftere,  når  hverdagen  er  lidt  
hektisk,  når  han  eller  vi  har  travlt  og  der  
sker  mange  ting?
Når  han  ikke  ved,  hvad  han  skal?
Når  han  ikke  har  sovet  nok?  Har  spist  nok  
eller  spist  til  tiden?
Bider  han  oftere  når  stemningerne  i  huset  er  
på  en  bestemt  måde  (de  voksne  stressede,  
uenige  om  noget  eller  …  ?)
Har  det  betydning,  hvem  han  er  sammen  
med?
Hvad  er  der  gået  forud?
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Fælles  afrunding  på  gruppearbejdet.
Drøftelse:  Hvordan  kan  der  arbejdes  videre  med  dette?  

Peger  ovenstående  på  nogle  ting,  vi  skal  
være  opmærksomme  på  i  indsatsen?

Det  er  vigtigt  at  Kristian  sover  og  spiser  
regelmæssigt  og  nok.
Vi  skal  tage  ansvar  for  stemningen  i  huset.
Vi  skal  lave  et  dagsprogram,  der  hænger  på  
køleskabet  og  bruge  det,  så  Kristian  kan  se,  
hvad  han  skal.

Andre  idéer  til  indsatsen? Henlede  opmærksomheden  på,  hvordan  
andre  gør,  når  de  viser  følelser    

Sætte  ord  på  følelser  i  situationen    
–  både  Kristians  og  andres  følelser.
F.eks.  sige,  ”Du  er  måske  lidt  vred  nu,  og  
så  kom  du  til  at  bide”  eller  ”Hanne  taler  med  
høj  stemme  nu,  det  er,  fordi  hun  blev  sur  på  
Peter”
Opmærksomhedsøvelser  –  f.eks.  at  øve  sig  
i  at  mærke,  hvordan  han  har  det.  (Du  har  
måske  helt  ondt  i  maven,  fordi  du  er  sulten?)

Sammenhænge,  hvor  indsatsen  især  
skal  prioriteres

Når  vi  putter  om  aftenen  og  læser.
Når  vi  spiser.
Når  vi  leger.
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Modul  6.  Plejefamilien  og  samarbejde  
med  eksperterne
Modul  6.  11.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  11.  kursusdag

Anbefalet  litteratur

Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv

Supplerende  litteratur

Omsorgssvigt  er  alles  ansvar,  del  4

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber

Tusser

Læringsmål  for  11.  og  12.  kursusdag

Delmål

Dagens  program  
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Præsentation  af  underviser(ne),  program  og  praktiske  oplysninger

i  forhold  til  modulet.

Siden  sidst  i  læse-trænegrupperne  

Samarbejdet  om  en  plejesituation  
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Hvad  vil  det  sige  at  være  ekspert?  Og  hvorfor  er  det  vigtigt  at  få  beskrevet  roller  og  
kompetencer?  

”Handleplanen  skal  tage  udgangspunkt  i  resultaterne  af  den  børnefaglige  undersøgelse  af  
barnets  eller  den  unges  forhold,  jvf.  §  50.  Handleplanen  skal  i  forhold  til  de  problemer,  der  er  
afdækket  i  undersøgelsen,  indeholde  konkrete  mål  i  forhold  til  barnets  eller  den  unges  trivsel  
og  udvikling  i  overensstemmelse  med  det  overordnede  formål  med  støtten,  jvf.  §  46.  Herudover  
skal  handleplanen  for  unge,  der  er  fyldt  16  år,  opstille  konkrete  mål  for  den  unges  overgang  til  
voksenlivet.”
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Opgave  til  kursisterne  

ØVRIGE  AKTØRER BARN  1 BARN  2

Fysioterapeut

Tolk

Familieplejekonsulent

Familiekonsulenter
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Case  –  En  plejemor
Pernille  er  13  år.  Som  etårig  kom  hun  i  plejefamilie  hos  Peter  og  Dorte.  Inden  der  blev  truffet  
endelig  beslutning  om  døgnpleje,  havde  Pernille  været  i  rådighedspleje  hos  Dorte  og  Peter.  

Det  viste  sig  hurtigt,  at  mor  Birgitte  ifølge  Dorte  og  Peter  ikke  havde  den  tilstrækkelige  
omsorgsevne  til  at  være  mor  for  Pernille.  Forvaltningen  var  enig.  

I  samarbejde  mellem  Dorte  og  forvaltningen  blev  det  besluttet,  at  den  ene  af  plejeforældrene  
skulle  være  hjemmegående.  Et  af  målene  i  handleplanen  var  at  give  Pernille  mulighed  for  en  
følelsesmæssig  tilknytning  til  plejeforældrene.  Peter  og  Dorte  var  enige  om,  at  Dorte  ville  være  
den  bedste  til  at  skabe  en  nær  relation  til  Pernille.

Dorte  blev  den  gennemgående  person  i  Pernilles  liv.  Dorte  tog  hende  op  om  morgen,  var  tæt  
på  hende  hele  dagen,  badede  og  puttede  hende  ved  sovetid.  Rollerne  mellem  Dorte  og  Peter  
var  klare.  Dorte  var  hovedpersonen  i  Pernilles  liv.

Peter  tilbød  Pernille  kontakt  og  aktiviteter,  når  det  var  muligt,  men  accepterede  hvis  Pernille  
afviste  ham.

Gennem  hele  forløbet  har  Dorte  vist  en  sjælden  tålmodighed  og  empati.  Det  lykkedes  Dorte  
gennem  forløbet  i  de  første  år  at  få  skabt  en  følelsesmæssig  tilknytning  mellem  hende  og  
Pernille.  En  tilknytning,  som  Dorte  ikke  var  i  tvivl  om,  var  der.  Dortes  vurdering  blev  bekræftet  i  
en  psykologisk  undersøgelse,  da  Pernille  var  syv  år.  

Fase  2
Pernille  har  gået  i  en  almindelig  folkeskole,  der  har  støttet  hende  godt  både  socialt  og  fagligt.  
Dog  har  Pernille  forandret  sig  gennem  det  seneste  år.  Hun  er  begyndt  at  trække  sig  fra  det  
sociale  fællesskab  uden  for  plejefamilien.  Dorte  mærker,  at  den  selvstændighed,  Pernille  havde  
fået,  langsomt  smuldrer.  Pernille  vælger  ofte  at  være  sammen  med  Dorte,  og  kontakten  til  
hende  føles  nu  som  en  afhængighed.  

Samarbejdet  mellem  Dorte  og  lærerne  har  Dorthe,  gennem  den  seneste  tid,  oplevet  som  svært.  

været  negativ  holdning  til  Dorte.  Hun  har  følt,  at  de  har  stillet  spørgsmålstegn  til  hendes  indsats  
i  forhold  til  at  få  Pernille  i  skole.  Klasselæreren  Ole  har  bedt  hende  være  mere  konsekvent  over  
for  Pernille.  Det  er  ikke  lykkedes  Dorte  at  forklare  de  vanskeligheder,  Pernille  har.

Tidligere  har  Pernille  gået  til  ridning,  men  har  fravalgt  den  sport.  Det  har  været  tydeligt,  at  hun  
gennem  den  seneste  tid  ikke  har  haft  det  godt  på  rideskolen.  Pernille  ønskede  pludselig  at  blive  
kørt  derud  af  Dorte,  og  at  hun  skulle  blive  der  under  hele  undervisningen.  Dorte  har  ofte  stået  og  
betragtet  Pernille  og  ønsket,  at  hun  kunne  opmuntre  hende  og  få  hende  med  i  fællesskabet  igen.  



220

Problemerne  voksede,  og  Pernille  nægtede  til  sidst  at  gå  i  skole.  Plejemor,  sagsbehandler  og  
familieplejekonsulenten  og  lærerne  blev  mere  og  mere  bekymrede.  Alle  stod  uforstående  over  
for  den  markante  ændring,  der  er  skete  med  Pernille.  Der  var  forskellige  gisninger  i  forhold  til  
årsagen  til  Pernilles  problemer.

Fase  3
En  ændring,  der  er  sket  i  Pernilles  liv,  er,  at  der  gennem  længere  tid  har  været  problemer  
mellem  Dorte  og  Peter.  Som  løsning  på  deres  vanskeligheder  valgte  de  at  bo  hver  for  sig  i  en  
periode.  Efter  et  halvt  år  blev  Dorte  og  Peter  enige  om  skilsmisse.  Kontakten  mellem  Pernille  
og  Peter  gled  ud  efter  en  kort  periode.

Det  blev  besluttet,  at  Pernille  skulle  udredes  på  børnepsykiatrisk  afdeling.  Den  
børnepsykiatriske  undersøgelse  konkluderede,  at  der  ikke  lå  en  psykiatrisk  diagnose  til  grund  
for  Pernilles  problemer.  Pernilles  vanskeligheder  er  en  følge  af  hendes  følelsesmæssige  
vanskeligheder  fra  starten  af  hendes  barndom.

en  specialviden  om  børn  med  følelsesmæssige  vanskeligheder.

Det  viste  sig  hurtigt,  at  Pernille  også  her  trak  sig  fra  det  nye  skoletilbud,  og  dagene  hjemme  hos  

Dorthe  følte  sig  efterhånden  magtesløs.  På  den  ene  side  ønsker  hun,  at  Pernille  kommer  i  
skole  og  har  selv  brug  for  et  pusterum  nogle  timer  om  dagen.  På  den  anden  side  mærker  hun  
Pernilles  sårbarhed  og  er  i  tvivl  om,  hvorvidt  lærerne  på  skolen  helt  forstår  Pernille.  Dorte  føler,  
at  hun  er  den  eneste,  Pernille  har  tillid  til,  og  er  derfor  bange  for,  at  Pernille  mister  den  tillid.  
Ofte  tænker  Dorte  på,  at  hun  er  den  eneste  nære  person,  Pernille  har  tilbage.

Både  familieplejekonsulenten  og  sagsbehandler  er  bekymrede  for  både  Dorte  og  Pernille.  
Bekymringen  for  Dorte  handler  om,  at  Pernille  efterhånden  besidder  Dorte  i  en  sådan  grad,  at  
det  ikke  er  muligt  for  hende  at  få  et  pusterum  til  sig  selv.

Pernille  viser  ingen  tegn  på  et  behov  for  at  komme  ud  i  den  store  verden,  men  bliver  mere  og  
mere  afhængig  af  Dortes  nærvær  og  støtte.

til  Pernille.  Dorte  føler  igen,  at  hun  svigter  hende,  når  hun  presser  hende  til  at  tage  af  sted.  

besøgene,  så  kontakten  er  helt  lukket.

Dorte  har  en  følelse  af,  at  den  psykiatriske  undersøgelse  ikke  har  været  dækkende.  Hun  
står  tilbage  med  en  fornemmelse  af,  at  Pernille  rummer  større  problemer  end  beskrevet.  
Både  sagsbehandler  og  familieplejekonsulent  fastholder,  at  Pernille  kan  og  skal  presses  til  at  
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at  Pernille  kan  blive  boende  hos  Dorte,  men  de  tror  kun,  det  kan  lade  sig  gøre,  hvis  skole  og  

  

Fase  4  
Familieplejekonsulenten  er  dog  usikker  på,  hvor  meget  de  kan  presse  Dorte,  der  efterhånden  
er  meget  slidt.  Dortes  usikkerhed  forplanter  sig  til  familieplejekonsulenten,  der  veksler  mellem  
handlekraft  og  magtesløshed.

oplever,  at  Pernilles  problemer  forværres  af,  at  hun  langsomt  har  taget  magten  over  dem  alle  og  
især  over  Dorte.    

Skolen  afholder  møder  med  Dorte  og  familieplejekonsulenten,  hvor  der  træffes  aftaler  om,  
hvordan  de  bedst  støtter  Pernille.

Der  har  været  skiftende  sagsbehandlere,  der  er  informeret  om  sagen.  Dorthe  har  sagt  fra  

Dorte,  med  stor  empati,  om  Pernilles  vanskeligheder  og  prøver  at  skabe  forståelse  for  hendes  
situation.  Samtidig  appellerer  hun  efter  støtte  i  den  svære  og  ensomme  situation,  hun  er  i.

Opgave  til  gruppearbejde  om  casen:  Besvar  følgende  spørgsmål
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Netværkstegning  om  samarbejdet

Til  underviseren
I  arbejdshæftet  er  der  udarbejdet  en  
netværkstegning  med  casen  ”En  plejemor”  
som  eksempel.  Brug  en  forstørret  version  
af  netværkstegningen  fra  arbejdshæftet  
som  model.  Tegn  den  i  fri  hånd  på  en  tavle  
eller  en  whiteboard.  Det  giver  mulighed  for
  at  ændre  på  tegningen  undervejs

  

  

  

  

Familie  

og  slægt

Venner  og  

bekendte

Fritidsliv  og

foreninger
Skole/arbejde

Myndighespersoner

Inspireret  af  Klefbeck  &  Ogden  (2003),

Nettverk  og  økologi,  2.  udg.,  Oslo:  Universitetsforlaget

Netværkstegning
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Samarbejde  og  krydspres226

  

  

at  de  ikke  slår  til  i  arbejdet  med  barnet.

  

  

  

226  Krydspres
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soner  i  forhold  til  plejebarnet.227

228

  

  

  

Plejefamiliens  særlige  rolle  og  opgave  i  samarbejdet

samarbejdet  med  eksperterne.  

227 Når  familien  er  et  job  –  samtaler  med  plejeforældre.
228   Socialpædagogik  og  samfundsforvandling.
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Spørgsmål  til  drøftelse  i  plenum

229

229 Kunsten  at  positionere  sig  som  legitim  forældre  til  børn  med  særlige  behov.  
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Plejefamilien  i  samarbejdet

Til  underviseren:

Spørgsmål  til  gruppearbejde  og  brainstorm:
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Familierådslagning

  

  

www.inddrag.nu

    
www.servicestyrelsen.dk/born-unge/sagsbehandling/familieradslagning

Hvad  er  familierådslagning?
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Barn/ung,  plejefamilie,  familie  og  netværk  i  samarbejde

A:  En  samarbejdssamtale

B:  Introducerende  øvelse  i  familierådslagning  –  et  forumspil.

Initiativtager

230

Samordner

231

230

231 Implementering  af  familierådslagning.  
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Samarbejdsøvelse,  hvor  flere  parter  er  involveret  i  barnet

Casen  Sofus

familieplejekonsulenten  som  en  sart  dreng  med  meget  lidt  selvfølelse.  I  følelsesmæssigt  
pressede  og  nye  situationer  reagerer  han  med  tilbagetrækning  i  kontakten  til  både  børn  og  
voksne.  Sofus  udtrykker  sjældent  sine  ønsker,  men  prøver  at  tilpasse  sig  det,  han  tror,  der  
forventes  af  ham.

Anbringelsen  var  i  starten  frivillig,  men  på  grund  af  forældrenes  misbrugsproblematik  og  ønske  
om  hjemtagelse  af  Sofus,  blev  sagen  for  to  år  siden  i  Børne-  og  Ungeudvalget.ændret  til  tvang  
Samarbejdet  mellem  forældre  og  plejeforældre  har  siden  været  meget  anspændt.  Forældrene  
oplever,  at  plejeforældrene  er  medskyldige  i,  at  de  er  blevet  nægtet  hjemgivelse  af  Sofus.  

Forældrene  har  overvåget  samvær  med  Sofus  hver  anden  mandag  i  to  timer.  Under  
samværene  er  forældrene  meget  aktive,  og  de  ønsker  på  alle  måder  at  vise  Sofus,  at  de  holder  
af  ham.  De  giver  Sofus  mange  kram  og  spørger  ofte  til,  hvordan  han  har  det  i  plejefamilien.  
Sofus  besvarer  ikke  forældrenes  spørgsmål.  Han  er  næsten  altid  stille  og  smilende  og  viser  
ikke,  hvis  der  er  noget,  han  ikke  bryder  sig  om.

Efter  samværene  er  Sofus  trist,  sover  dårligt,  spiser  ikke  og  trækker  sig  i  kontakten  til  
plejeforældrene.  I  skolen  er  Sofus  fraværende  og  ude  af  stand  til  at  koncentrere  sig.  Der  går  
altid  et  par  dage,  inden  Sofus  igen  er  sig  selv.  

Plejeforældrene  holder  meget  af  Sofus  og  føler  et  stort  ansvar  for  ham.  Det  er  svært  for  dem  
at  se  ham  trist  efter  samværene  med  forældrene.  De  mærker,  at  de  kommer  følelsesmæssigt  
meget  tættere  på  Sofus,  når  der  er  længere  mellem  samværene  på  grund  af  forældrenes  

ændret  til  en  gang  om  måneden.  Deres  argumentation  er,  at  nuværende  ordning  går  ud  over  
Sofus  udvikling.  Han  bruger  for  meget  energi  på  at  komme  sig  efter  samværene.

Sagsbehandlerens  holdning  er,  at  det  er  vigtigt  for  Sofus  at  have  en  kontinuerlig  kontakt  med  
sine  forældre,  der  holder  af  ham.  I  handleplanen  fremgår  det,  at  der  skal  arbejdes  på  Sofus  
tilknytning  til  forældrene  og  kendskab  til  sin  historie  og  netværk  …    At  det  er  vigtigt  for  hans  
udvikling,  at  han  har  kendskab  til  sin  baggrund  og  accepterer  den.

Familieplejekonsulenten  udtrykker  ind  imellem  bekymring  for  plejefamilien.  De  yder  et  stort  
arbejde  i  kontakten  med  Sofus  og  bruger  mange  aftner  på  at  drøfte  deres  frustrationer  i  
samarbejdet  med  både  forældre  og  sagsbehandler.
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Familieplejekonsulenten  mærker,  at  de  er  lidt  slidte  og  er  blevet  mere  irritable  på  Sofus  forældre.  
Familieplejekonsulenten  forsøger  at  forstå  plejefamiliens  synsvinkel  og  giver  dem  anerkendelse  
i  deres  engagement  i  forhold  til  Sofus.  Samtidig  er  familieplejekonsulenten  bevidst  om,  at  det  er  
vigtigt  at  undgå  konfrontationer  med  sagsbehandleren  og  forældrene.  Familieplejekonsulenten  
har  valgt  at  holde  sig  neutral  i  sagen  og  vil  lade  sagsbehandler  træffe  beslutning  om  de  fremti-
dige  samvær.  Familieplejekonsulenten  vurderer,  at  der  på  nuværende  tidspunkt  ikke  er  skabt  den  
nødvendige  tillid  i  gruppen  til,  at  de  forskellige  synspunkter  kan  drøftes  i  fællesskab.

Sagsbehandler  har  indhentet  informationer  fra  relevante  parter  i  sagen  for  at  få  et  overblik  over  
Sofus̀   reaktion  på  samvær.  Skolen  udtaler,  at  de  både  før  og  efter  samvær  mærker,  at  Sofus  
er  mindre  koncentreret  i  timerne.  De  har  samtidig  nævnt,  at  de  også  oplever,  at  plejemor  er  
nervøs,  inden  Sofus  skal  være  sammen  med  sine  forældre.  Samtidig  har  hun  svært  ved  at  
skjule  sin  irritation  over  plejeforældrene.  Klasselæren  mærker,  at  samværene  fylder  meget  

at  det  påvirker  Sofus  skolegang.

gange  sagt,  at  han  ikke  er  interesseret  i  at  se  sine  forældre  så  ofte.  Det  legetøj,  han  får  af  far  
og  mor,  bliver  lagt  i  et  hjørne  af  værelset  og  bliver  aldrig  brugt.

Samværskonsulenten  udtaler,  at  Sofus  virker  glad  for  at  se  sine  forældre,  og  der  er  en  god  
kontakt  mellem  dem.  Flere  gange  har  samværskonsulenten  forsøgt  at  tale  med  Sofus  om  
samværene,  men  hans  svar  er  altid,  ”det  går  meget  godt”.  Sofus  bliver  altid  forlegen  og  
ubehagelig  til  mode,  når  enten  plejeforældrene  eller  samværskonsulenten  taler  med  ham  om  
kontakten  med  hans  forældre.

Case  slut

Øvelse  A  Samarbejdssamtale  start

Indledende  oplæg  om  samarbejdssamtaler  –  og  om  øvelsen

samarbejde.
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Fase  1

Fase  2

Fase  3
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Fase  4  

Fase  5

Fase  6

Til  underviseren
Forslag  til  forberedelse  

Barnet
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Samarbejdsøvelse:  Introducerende  familierådslagning  

Forumspil:  

på  en  anderledes  måde.  Forumspil  kan  inspirere  til  nye  reaktioner  i  låste  situationer.

Forberedelse:

Rollen  som  samordner

Hvordan  gør  man?  

spillerne  fra  tilskuerne.  
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Afslutning  og  evaluering

Opgave  til  næste  gang.

Litteraturliste

Kunsten  at  positionere  sig  som  legitim  forældre  til  børn  
med  særlige  behov,

Når  familien  er  et  job  –  samtaler  med  plejefamilier,  Dafolo.

  Socialpædagogik  og  samfundsforvandling,

anbringelsessager,  Frydenlund.

Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv,

Omsorgssvigt  er  alles  ansvar,

Implementering  af  
familierådslagning.  

Relevante  hjemmesider

www.servicestyrelsen.dk/born-unge/sagsbehandling/familieradgivning
www.inddrag.nu/familieradslagning/hvordan-foregar-det

hvordan  metoden  Familierådslagning  kan  anvendes  i  egen  praksis.  http://www.inddrag.nu/
familieradslagning/hvordan-foregar-det.  
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Modul  6.  Plejefamilien  og  samarbejde  
med  eksperterne
Modul  6.  12.  kursusdag

Kursisternes  forberedelse  til  12.  kursusdag
Obligatorisk  litteratur

Tidligere  anbragtes  bud  på  kvalitet  i  anbringelsen  af  børn  og  unge
www.TABU.dk  

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber

Læringsmål  for  11.  og  12.  kursusdag

Delmål

Dagens  program  



236

  

Velkommen  

Opsamling  i  læse-trænegrupperne

plejefamilie.  

Kommunikation  kan  være  vanskelig

Hvad  er  det,  vi  som  modtager  hæfter  os  ved?  Hvad  er  det,  
der  huskes?  Og  hvordan  fortæller  vi  historien  videre?  Kommer  der  nye  eller  andre  ord  ind  i  
historien?  Og/eller  sker  der  ændringer  i  tonelejet  undervejs?
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Mellemspil

        

      Sproget  er  som  en  lygte  –  det  vi  taler  om,  er  det,  vi  bliver  i  stand  til  at  se.232

Ekspertsprog  og  hverdagssprog

232

Til  underviseren

rundkredsen.  

   Historien  handler  om  en  lille  meget  tynd  pige,  der  elskede  sin  mor  meget  højt.  Den  lille  tynde  

tynde  pige  besøgte  sin  mor  hver  uge.  Hun  havde  altid  sine  dukker  med.  Når  hun  kom  tilbage  
til  plejefamilien,  var  hun  glad  og  veltilpas  og  meget  træt.  
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For  eksempel;;  ”Han  leger  bare  så  godt  –  han  kan  sidde  i  timevis  med  det  samme  legetøj.  Han  
er  også  en  lille  tv-narkoman.  Men  jeg  er  den  eneste  der  dur  –  hver  gang  han  skal  passes  af  
andre,  skriger  han,  fra  jeg  går,  til  jeg  kommer  igen,  mens  han  stirrer  ud  i  luften”.

For  eksempel:  ”Barnets  legemønstre  er  stereotype,  og  der  er  observeret  en  stor  
grad  af  passivitet.  Han  indstilles  til  udredning  for  vurdering  af  eventuelle  neurologiske  
årsagssammenhænge  …  ”

At  holde  fokus  på  barnet  i  samarbejdet

Opsamling  i  plenum  

Hvad  fortalte  plejeforælderen  dig?

Hvad  havde  du  svært  ved  at  forstå  ud  fra  et  sagsbehandlerperspektiv?  

Spørgsmål  til  plejeforælderen:
Hvordan  synes  du,  at  du  blev  hørt?  
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Hvordan  kan  plejeforældrene  blive  hørt  og  arbejde  mod  et  konstruktivt  samarbejde    
–  samtidig  med,  at  fokus  på  barnet  fastholdes?

Hvordan  blev  du  forstået?

Hvis  du  er  i  klemme,  hvor  er  du  så  det?

Hvordan  kommer  du  ud  af  klemmen?

Hvad  gjorde  du  selv  for  at  komme  ud  af  klemmen?



240

Opsamling  på  opmærksomhedspunkter  i  kommunikation  og  samarbejde  med  andre  
eksperter
Gode  råd:
1.   Barnet  er  i  fokus
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Udarbejde  en  pædagogisk  plan  for  familiens  indsats

Der  dannes  grupper  med  tre  personer  i  hver  gruppe.

1.  Fokusperson

2.  Interviewer  

3.  Observatør

Alle  skal  nå  alle  roller.
  

Fokuspersonen

Intervieweren

Observatøren

Fokuspunkter  som  planen  kan  indeholde:
Obs!
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Opsamling  og  afslutning

Netværksgrupper

Evaluering  af  videreuddannelseskursus  for  kommende  plejefamilier

Litteraturliste

Brugerperspektiver.  Forældre,  læreres  og  psykologers  erfaringer  med  
psykosocialt  arbejde.

Forældresamarbejd  –  Forskning  i  fællesskab.

En  forskel  der  gør  en  forskel

Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv.  

Omsorgssvigt  er  alles  ansvar,  4.  del

Kunsten  at  positionere  sig  som  legitime  forældre  til  børn  
med  særlige  behov
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Afslutning  og  evaluering  af  videreuddannelseskursus  for  
kommunale  plejefamilier
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1)  I  hvilken  grad  har  kurset  som  helhed  levet  op  til  dine  
forventninger?  (sæt  X)

1 2 3 4

2)  I  hvilken  grad  svarer  det  faktiske  kursusforløb  til  
kursusbeskrivelsen?  (sæt  X)

1 2 3 4

3)  Vurderer  du,  at  kurset  som  helhed  har  levet  op  til  læringsmålene  for  
kurset?  (sæt  X)

1 2 3 4

4)  I  hvilken  grad  har  kursets  indhold  været  relevant  for  dig?  (sæt  X)

1 2 3 4

5)  I  hvilken  grad  har  de  anvendte  undervisningsformer  på  kurset  understøttet  din  læring?  
(sæt  X)

Oplæg 1 2 3 4

Øvelser 1 2 3 4

Diskussion   1 2 3 4

Gruppearbejde 1 2 3 4

6)  I  hvilken  grad  har  undervisernes  indsats  levet  op  til  dine  forventnin-
ger?  (sæt  X)

1 2 3 4

7)  I  hvilken  grad  har  din  egen  indsats  levet  op  til  dine  
forventninger?  (sæt  X)

1 2 3 4

8)  I  hvilken  grad  har  kurset  været  inspirerende  i  forhold  til  din  praksis?  

1 2 3 4

9)  Har  du  kommentarer,  forslag  til  forbedringer  eller  gode  ideer,  der  er  relevante  for  den  videre  udvikling  af  kurset?  
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Evaluering  via  Delphi-metoden233

Delphi-metoden  fungerer  på  følgende  måde  

Fordele  ved  den  valgte  evalueringsform

Ulemper  ved  metoden  

233   ivaerksaetter.emu.dk/workshop/delphi.html
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Evaluering:  Delphi-metoden

Nævn  tre  ting  som  fungerer  godt? Sæt  en  streg,  hvis  du  er  enig

Nævn  tre  ting,  som  fungerer    
dårligt/nye  ideer? Sæt  en  streg,  hvis  du  er  enig



247

Litteraturliste  for  hele  kurset

Supervision  som  dialogisk  læreproces

Kunsten  at  positionere  sig  som  legitime  forældre  til  børn  
med  særlige  behov.

Forældreidentitetsdannelse  hos  forældre  til  børn  
med  særlige  behov.  Identitetsarbejde  mellem  praksisser  og  med-aktører

Normbrytende  atferd  hos  barn.  Hva  sier  forskningen?

Helbredets  mysterium  –  At  tåle  stress  og  forblive  rask.

Flerfamilieterapi

Kvalitativ  undersøgelse  i.

Intersubjective  communication  and  emotion  in  early  ontogeny

Handicappsykologi.  En  grundbog  om  arbejdet  
med  mennesker  med  funktionsnedsættelser

Plejefamilien  som  medforfatter  af  gode  fortællinger  i  forhold  til  
barnet/den  unge

Livshistorier  i  pædagogisk  arbejde

Narrativ  pædagogik.  Livshistorien  som  
pædagogisk  grundsyn

Anbringelser  i  plejefamilier

Udfordringer  og  udviklingsmuligheder  ved  tilknytningsprocessen  mellem  
plejeforældre  og  plejebørn

Om  børn  og  unge  med  tvangssymptomer.  Hans  

Om  børn  og  unge  med  ADHD

Attachment  in  infants  in  foster  care:  the  role  of  caregiver  state  of  mind.  
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Attachment  in  infants  in  foster  care:  
the  role  of  caregiver  state  of  mind

Små  børn  anbragt  udenfor  hjemmet.

Anbragte  børns  udvikling  og  vilkår

En  forskel  der  gør  en  forskel

Kunsten  at  rumme  børn  og  unge  med  særlige  behov.
Den  rummelige  skole  –  et  fælles  ansvar.

Anbragte  
børn  og  unge

Anbragte  børn  og  unge

Små  børn  anbragt  uden  for  hjemmet

Anbragte  børns  udvikling  og  livsvilkår
Forældres  levekår  og  sociale  problemer

Problemskabende  adfærd  ved  udviklingshæmning  eller  
udviklingsforstyrrelser

Magtanvendelse  i  folkeskolen.
www.clh.dk/rapport/magtanvendelse/

magtanvendelse.pdf  

Kognitiv  adfærdsterapi  af  børn  med  angstlidelser.

Med  barns  ôgan  –  in  ett  barnrelateret  förhållningssätt  
i  familjehemsvården.

Indsigt  og  Adfærd  i  børnehøjde.

Set  med  børns  øjne,  om  menneskeforståelse

Indsigt  og  adfærd  i  børnehøjde.  Dansk  

ADHD  –  opmærksomhedssygdommen  hos  børn  og  voksne

Fra  interaktion  til  relation.  Tilknytning  hos  Winnicott,  
Bowlby,  Stern,  Schore  &  Fonagy.

Affektregulering,  mentalisering  og  
selvets  udvikling

Børn  kan  –  i  praksis
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Virkelighed  og  Relationer  –  Tanker  om  sociale  konstruktioner.  

Følelsernes  intelligens.

Det  eksplosive  barn

At  blive  et  med  sig  selv  –  om  udvikling  af  det  0-5  årige  barns  selv
Frydenlund.

Barn  og  unge  i  psykoterapi

Styr  dig  lige  –  Urolige  børn  og  unge  i  skole  og  hjem,  med  
og  uden  ADHD.  Frydenlund.

Betydningen  af  samhørighed.  Om  neuroaffektiv  udviklingspsykologi.  Hans  

Problemskabende  adfærd  ved  udviklingsforstyrrelser  eller  udviklingshæmning.  

Kommunikation  og  samarbejde

Diagnose  i  kontekst

Børne-  og  ungdomspsykiatri  –  Nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.  
Akademisk.

  Helt  –  ikke  stykkevis  og  delt.

Børnepsykiatri.

I  morgen  var  jeg  altid  en  løve

Teenage-depressioner  –  ung,  træt  og  trist

Har  andre  plejebørn  det  ligesom  mig?  Frydenlund.

Børne-  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.  

Børne  og  ungdomspsykiatri  –  nye  perspektiver  og  uanede  muligheder.  

Forældresamarbejde  –  Forskning  i  fællesskab

Fra  terapi  til  pædagogik  –  en  brugsbog  i  narrativ  praksis.  Hans  

Systemisk  og  narrativ  terapi

Om  narrativ  terapi  med  unge  og  hvordan  man  kommer  videre,  når  
svaret  er  ”det  ved  jeg  ikke”.

Relationsarbejde  i  institutioner  og  skoler
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The  Nature  of  Empathic  Care:  Care  and  Abuse  Inside  and  Outside  the  
Zone  of  Intimacy.

Relationsarbejde  i  institutioner  og  skole

Børn-  og  unge  håndbogen  2010

Barnets  udvikling  en  helhed

Kom  godt  ud  af  det  –  om  håndtering  af  
problemskabende  adfærd.

Risikobørn.  Hvem  er  de  –  hvad  gør  vi?

Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv

Det  anbragte  barn;;  en  debatbog  om  mødet  imellem  den  professionelle  og  
barnet.

Omsorgssvigt  er  alles  ansvar,

Når  metoder  bliver  for  metodiske

Det  nye  spædbarnsparadigme  og  dets  betydning  for  
specialpædagogisk  praksis.

Om  indre  og  ydre  struktur

Almagt  og  afmagt.  Specialpædagogikkens  holdninger,  handlinger  og  
dilemmaer

Anerkendelse  og  iagttagelse  i  børnehøjde.  Om  
pædagogisk  arbejde  i  dagtilbud  med  børn  med  behov  for  en  særlig  indsats.

Relationel  subjektivering  –  socialkonstruktionistisk  teori  om  relationer.  

Egne  børn  –  en  bog  om  biologiske  børn  i  familier  med  plejebørn.  
Frydenlund.

Når  læring  i  børnehaven  inkluderer  og  ekskluderer.  in  
Inklusionens  pædagogik.  Fællesskab  og  mangfoldighed  i  

daginstitutionen.

Et  psykologisk  perspektiv  på  børns  mistrivsel
Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv

Professionelle  hjælpesamtaler.  I  Kommunikation  og  samarbejde  i  
professionelle  relationer.

Mary  Dozier  ABC  program.  

Narrative  samtaler
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Normalitet  og  afvigelse;;  Specialpædagogiske  udfordringer,  en  introduktion.  

Børn  og  unge  med  tilknytningsproblemer  og  tilknytningsforstyrrelser  
–  en  håndbog  i  udvikling  af  det  daglige  arbejde.  

Som  plejeforældre  ser  det  –  kortlægning  og  analyse  af  foranstaltningen  
familieplejen  i  Københavns  kommune

Tabuka  –  Tidligere  anbragtes  bud  på  kvalitet  i  
anbringelsen  af  børn  og  unge

  Problemadfærd.  Børns  og  unges  udfordringer  til  fællesskabet,  Hans  

Problemadfærd

æringsmiljø  og  Pedagogisk-analyse.

Teenage-depressioner  –  ung,  træt  og  trist.  At  miste  livsvilje

Skolen  og  de  udfordrende  elever  –  om  forebyggelse  og  reduktion  og  af  
problemadfærd.  Dafolo  s.  102.

Omsorg  er  ikke  nok

Miljøterapi  med  børn  og  unge

Miljøterapi  med  børn  og  unge

Miljøterapi  med  børn  og  unge.

Forstået  og  forstyrret  –  Om  Systemisk  Og  Narrativ  Pædagogik.  

Relationer  i  psykologien

Den  Livslange  Udvikling  –  forandring  og  kontinuitet

Foreldresamarbeid  om  opplæring  av  barn  og  unge  med  spesielle  
behov, Spesialpedagogikk

Families  and  family  therapy.

Inviting  the  family  to  dance

Fortællinger  fra  praksis

Normbrytende  atferd  hos  barn.  Hva  sier  
forskningen?
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Wilbur,  en  møgunge

Etniske  minoritetsfamilier  og  socialt  arbejde

At  blive  en  person,  forældreskab  og  børns  tidlige  følelser.  Hans  Reitzels  

Barndomspsykologi

Barndomspsykologiske  Facetter.

Diagnose  i  kontekst.

tørt  mestring  –  bryd  mønstre

Affekt  regulering  i  udvikling  og  psykoterapi  –  interpersonel  
neurobiologi”

Støt  mestring  bryd  mønstre.  Dafolo.  

Attachment  representations  and  adoption:  Associations  between  
maternal  states  of  mind  and  emotion  narratives  in  previously  maltreated  children

Det  nuværende  øjeblik  i  psykoterapi  og  hverdagsliv

  Infants  in  foster  care:  An  attachment  theory  perspective.  

Forming  attachment  in  foster  care:  Infant  attachment  

Det  fjendtlige  sprog.  Fokus  på  familien.

Tidligere  anbragtes  bud  på  kvalitet  i  anbringelsen  af  børn  og  unge

rugerperspektiver.  Forældre,  læreres  og  psykologers  erfaringer  med  
psykosocialt  arbejde

Utfordrende  atferd  hos  mennesker  med  lærehemming

Med  hjerte  og  forstand.  De  tidlige  anbringelser.

Hånden  på  hjertet.  Omsorg  for  det  lille  barn  i  
krise

Voksen  med  DAMP.  Rosinante  1999.

Miljøterapi  på  dynamisk  grundlag

The  concept  and  foundation  of  infant  intersubjectivity.  Hans  Reitzels  

Kun  få  Vokser  fra  det.  Om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  Forstyrrelse.  
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Børn  der  er  anderledes.  
Hjernens  betydning  for  barnets  udvikling

Social  mestring  i  børnegrupper.

Det  kommer  ikke  af  sig  selv  Om  at  undervise  børn  
med  socialkognitive  vanskeligheder.

Transfer  mellem  uddannelse  og  arbejde

anbringelsessager.  Frydenlund,  2007.

Narrativ  praksis.  Hans  Reitzel.  

Narrativ  Teori.  Hans  Reitzel.

Kort  over  narrative  landskaber

Links  til  relevante  hjemmesider  for  plejefamilier  

www.adhd.dk

www.baglandet.net  

www.boernetinget.dk  

www.bornsvilkar.dk  

www.cafa.dk  

www.oligo.dk  

www.cesa.dk  

  www.ankestyrelsen.dk  

www.fabu.dk  

www.boerneraadet.dk  

www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/born-og-
unge-alle-udgivelser/born-unge-udgivelser-udgivet-for-2007/fortaellinger-om-samarbejde  

www.fbu.dk  

www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/anbringelse/
kabu-kvalitet-i-anbringelsesarbejdet-med-born-og-unge  
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www.kl.dk

www.autismeforeningen.dk

www.n-f-m.org  

www.plejefamilierne.dk

Red  Barnet  www.redbarnet.dk

  

www.sl.dk  

www.spastikerforeningen.dk    

www.tabuka.dk

www.plejefamilierfortaeller.dk

Oversigt  over  kursusmateriale  KRITH  

Grundkursus

2-dages  efteruddannelseskurser  for  plejefamilier

  

Kommunale  plejefamilier


