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En stor del anbragte børn har
behov for støtte i skolen

5HURTIGE

Måske er det ikke overraskende, at mange anbragte børn har brug for støtte i skolen. Men ph.d.studerende Misja Eiberg var alligevel overrasket over omfanget, da hun undersøgte behov for
skolestøtte til anbragte børn.

Hvorfor overhovedet
undersøge skolestøtte til
børn i familiepleje?

Forskningen viser, at anbragte børn gennemsnitligt klarer sig dårligere fagligt end deres jævnaldrende og har forøget risiko for at udvikle skolevanskeligheder. På lang sigt kan en bedre skolegang ikke alene styrke
mulighederne for uddannelse og beskæftigelse. Det kan også have positiv
indﬂydelse på andre risikofaktorer i børnenes livsforløb – blandt andet reducere risikoen for kriminalitet og stofmisbrug. Så der er god mening i at
ﬁnde velegnede støttemetoder.

Hvor stor en del af
de anbragte børn har
egentlig brug for den
form for skolestøtte?

Anbragte børn har en forøget risiko for at udvikle skolevanskeligheder eller komme til at mistrives i løbet af deres skoletid, så målet med undersøgelsen var også at se på skolestøtte som en forebyggende indsats. Derfor
var det heller ikke et kriterium for deltagelse i undersøgelsen, at børnene havde skolevanskeligheder, men ikke desto mindre viste den indledende
testning af børnenes kognitive og faglige formåen, at mange af børnene faktisk havde konkrete støttebehov.

I testede børnenes
faglige og kognitive
kompetencer - hvad
viste det?

Mange børn havde ved projektstart kognitive vanskeligheder – som sproglige vanskeligheder, problemer med arbejdshukommelse, med at planlægge
og tage initiativ og andre typer af udfordringer, som gør det svært at lære
eﬀektivt. Flere børn end normalt havde også generelle vanskeligheder, som
for eksempel lav IQ. Det var derfor heller ikke overraskende, at en del af
børnene i undersøgelsen lå under gennemsnittet i læsning og matematik.

I undersøgte to former
for støtte. Hvad var det?

En, hvor man understøttede plejeforældrene i at læse lektier med barnet –
”Forældrene som lektiehjælpere” og en, hvor et team af blandt andre lærere, plejeforældre og en psykolog arbejdede sammen for at støtte barnet
– som vi kaldte ”LUKoP”. Den førstnævnte indsats viste ingen eﬀekt, men
det betyder ikke, at der ikke kan være potentiale i denne type indsats. Implementeringen var ikke optimal, og en fremtidig indsats af denne type
kunne med fordel yde plejefamilierne mere støtte under indsatsen. Den
skolebaserede indsats (”LUKoP”) viste derimod positive eﬀekter særligt på
børnenes IQ udvikling og sprogforståelse, samt en mindre eﬀekt på børnenes læsehastighed i ordlæsning.

Hvad kan man bruge
de resultater til?

På den ene side viser resultaterne, at en væsentlig andel af børnene i undersøgelsen havde kognitive eller faglige vanskeligheder i en grad, som er
problematiske både for deres indlæring og muligheder for mestring i folkeskolen. På den anden side viser resultaterne af LUKoP-indsatsen, at det
faktisk er muligt at udvikle børnenes forudsætninger, hvis der ydes den rette støtte.
Læs undersøgelsen ”Skolestøtte til børn i familiepleje” på vive.dk

Misja Eiberg er cand. psyk. og ph.d.-studerende hos VIVE, Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
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GHETTOSTEMPLETS
BAGSIDE

Bægeret er ved at være
fyldt. Moderniseringsstyrelsen er ikke sådan at
danse moderne med. Vi
har i de senere år i stigende
grad oplevet en skærpet
retorik og en holdning til
offentligt ansatte, som ikke er
ønskværdig.

Gitte Weitling, tillidsrepræsentant for 45 statsansatte socialrådgivere i Socialstyrelsen, som er
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udtaget til konflikt.

Foto Lisbeth Holten
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Tillidsrepræsentanter:
Sådan forbereder vi os på konflikt
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Kort nyt

Fire skoleelever om at bo i Tingbjerg
Forskere: Særregler og ghettolister skader
integrationen.

Unge i Tingbjerg vokser op med negative
forventninger fra deres voksne.

Kommentar
Et kønnet helhedssyn.

34 Mig og mit arbejde
Jonas Micheelsen er projektkoordinator
på FrederiksborgCenteret.
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MIG & MIT ARBEJDE
Socialrådgiver Jonas Micheelsen
slapper af med praktisk arbejde i sit
sommerhus.

Foto Lisbeth Holten

Regeringen har netop offentliggjort et ghettoudspil med fokus på
særregler, tvang og straf. Hvordan er det at bo eller arbejde i et
boligområde, som officielt er stemplet som en ghetto?
Hvordan påvirker det beboernes selvopfattelse?
Vi er taget til den berygtede københavnske bydel Tingbjerg,
hvor vi har talt med socialrådgivere, skoleleder, forældre og børn.

Juraspalten
Nye regler om integrationsydelse og
dansktillæg.

43 Klumme fra praksis
Fuld fart frem: Hvad med de skæve,
de skøre og de syge?

22 Tingbjerg – i virkeligheden
Reportage fra den københavnske bydel
Tingbjerg.
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DS om ghettoudspil:

Mere fattigdom, straf og tvang skaber
ikke bedre boligområder
- Vi deler regeringens ambition om et mere sammenhængende Danmark, men det får vi ikke gennem
fattigdom, straf og tvang, siger socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau. Og hun tager skarpt afstand fra
forslaget om fængselsstraf til socialrådgivere, hvis de ikke overholder deres skærpede underretningspligt
lige som hun efterlyser fokus på sociale indsatser.

M

ålet med regeringens nye ghetto-udspil
er at komme de såkaldte parallelsamfund til livs. Men ifølge Dansk Socialrådgiverforening mangler udspillet løsninger for samfundets mest udsatte borgere.
- Udspillet indeholder rigtig mange problematiske elementer – herunder nedsættelse af ydelser,
hvis man ﬂytter til et udsat område og hårdere
straﬀe til fagpersoner, hvis de ikke underretter i
tide, lyder det fra socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau.

Risiko for bunker af underretninger
Og netop regeringens forslag om, at hvis socialrådgivere, lærere og pædagoger ikke overholder
deres skærpede underretningspligt, kan de straffes med helt op til et års fængsel, bekymrer Majbrit Berlau.
- Jeg er helt uforstående overfor, at regeringen
bringer et sådan forslag i spil uden at drøfte det
med de relevante faggrupper og deres organisationer. Det er dybt bekymrende, hvis politikerne
ikke har tillid til, at fagpersoner i Danmark overholder deres skærpede underretningspligt.
Hun påpeger, at forslaget kan få systemet til at
bryde sammen på grund af ekstraordinært mange
underretninger med risiko for, at de mest udsatte
børn drukner i de store bunker af underretninger.
Hun henviser til, at antallet af underretninger i
de seneste år er steget voldsomt. I 2016 ﬁk kommunerne til sammen underretninger om 64.285
børn, der udviste tegn på mistrivsel, hvilket var en
stigning på lige over 10 procent i forhold til året
før.

Skærpet faglighed frem for straf
Majbrit Berlau anerkender, at der kan være eksempelvis nogle privatskoler, som ikke underretter godt nok. Men her er løsningen ikke øget straf,
men skærpet faglighed.
- En række kommuner har gode erfaringer med
4
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Det kan undre, at regeringen har brug for
et udspil, der
er fyldt med
straf og sanktioner, når der
er evidens for,
at eksempelvis
boligsociale
indsatser virker
– især på kriminaliteten.
Majbrit Berlau, formand,
Dansk Socialrådgiverforening

at ansætte skolesocialrådgivere som et led
i det tidligt forebyggende arbejde blandt
børn og unge – og det vil være en reel løsning i forhold til at sikre, at sociale problemer bliver opdaget og forebygget i tide, siger Majbrit Berlau og tilføjer:
- Jeg forventer, at regeringen går i dialog med os og de øvrige relevante organisationer om, hvordan man på en mere hensigtsmæssig måde kan sikre, at der bliver
lavet de nødvendige underretninger.

Brug de gode erfaringer
Majbrit Berlau er uforstående over for, at
regeringen i sit udspil ikke lægger op til at
styrke det forebyggende sociale arbejde.
- Det kan undre, at regeringen har brug
for et udspil, der er fyldt med straf og
sanktioner, når der er evidens for, at eksempelvis boligsociale indsatser virker –
især på kriminaliteten. Der nævnes intet
om styrket boligsocial indsats i områderne, mere opsøgende gadearbejde eller ﬂere boligsocialrådgivere. I det hele taget er
en forstærket forebyggende indsats i områderne fraværende i regeringens udspil, og
det er kritisabelt.
- Og hvorfor vil regeringen ikke fortælle, når det går godt i Danmark, spørger
Majbrit Berlau og henviser til en historisk
lav ungdomskriminalitet, som også afspejler sig i ghettoområderne. Således lå 20
af ghettoerne over grænsen for kriminalitet i 2014. I 2017 drejede det sig kun om
to ghettoer. Og da den seneste ghettoliste
blev oﬀentliggjort i december, var der stor
kritik af, at listen ikke gjorde brug af de
nyeste tal fra Danmarks Statistik om indvandrernes uddannelsesniveau. Var de blevet brugt, kunne 11 boligområder været
strøget fra listen.

»
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Mange har en fornemmelse af, at de ikke har råd til at indbetale ekstra
til deres pension. Sandsynligvis fordi de tror, at der skal meget ekstra
til, før det batter noget. Men synes du, at fx 300 kr. mere om måneden
er for meget? Gå ind på pka.dk/lidtmere og brug 3 sekunder på
at finde ud af, hvor lidt der skal til for meget mere pension.
*Pensionen er beregnet ved 67 år. Beregningen er baseret på en række forudsætninger om fremtiden, herunder
administrationsomkostninger på 1,1% af bidraget, og at kontorenten fra 2018 til 2021 er 7% og 5% fra 2022 og frem.
3HQVLRQHQHURPUHJQHWWLOGDJHQVN¡EHNUDIWPHGHQnUOLJLQÀDWLRQSn/ VPHUHSnSNDGNOLGWPHUH

”

Hvordan vil regeringen sikre, at borgerne
kan få billige boliger uden for de udsatte områder?

Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

-Tallene taler deres eget tydelig sprog.
Regeringen bør se i øjnene, at vejen væk
fra ghettoer går via investeringer i en forebyggende, vedholdende og håndholdt indsats til den enkelte borger. Erfaringer fra
blandt andet Hjørring Kommune viser, at
man kan rykke borgere med både helbredsog sprogproblemer tættere på arbejdsmarkedet. Så lad os og nu trække på de gode
erfaringer, der er opbygget frem for at
handle mod bedre vidende.

Øget social eksport
Generelt efterlyser Majbrit Berlau fokus på
løsninger frem for straf i regeringens ghettoudspil – hvis formålet er at hjælpe bebo-
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erne i de udsatte boligområder og
sikre sammenhængskraften.
Eksempelvis skal kontanthjælpsmodtagere trækkes i ydelse, hvis
de ﬂytter ind et ghetto-område. På
den måde vil man undgå, at for mange udsatte borgere bor samme sted
– men regeringen kommer ikke med
en løsning på, hvor de udsatte borgere så skal bo henne.
- Det er meget bekymrende, for
hvis man holder kontanthjælpsmodtagere udenfor disse områder, hvor
de har en chance for at kunne betale huslejen, indebærer det en risiko
for, at den sociale eksport til Dan-

TEKST SUSAN PAULSEN

marks yderkantskommuner vil stige. Kommuner, hvor kontanthjælpsmodtagerne er dårligere stillede,
fordi det er sværere at ﬁnde job. Og
det samme problem gør sig gældende, hvis nogle af boligerne i de mest
udsatte boligområder skal rives ned.
Hvor skal beboerne så ﬂytte hen?
Hvordan vil regeringen sikre, at de
kan få billige boliger udenfor de udsatte områder? Udspillet giver ingen svar på en lang række alvorlige
konsekvenser af de forslag, som bliver stillet. S
Læs eksperters vurdering af ghettoudspillet
på side 30

Den 1-årige
efteruddannelse i

SYSTEMATISK
SAGSBEHANDLING
i arbejdet med udsatte børn
og deres familie
Med
Kari Killén
som gennemgående
underviser

Gæsteundervisere:

Flemming Zuschlag
Christiansen

Per Schultz
Jørgensen
(½ dag på 1. modul)

Lisbeth
Liebmann

Lars
Traugott-Olsen

Lisbeth Zornig
Andersen

FORMÅL: At styrke en systematisk sagsbehandling og videreudvikle det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge, og skabe et
fælles forståelsesgrundlag for de faggrupper, som møder udsatte børn
og forældre tidligt i barnets liv. Vi ønsker ligeledes på efteruddannelsen
at skabe en større forståelse for, at det ikke kun handler om viden, men
i høj grad også om faglige og etiske holdninger. Større forståelse er
nødvendig for at styrke den faglige, respektfulde og ydmyge holdning
overfor forældre, såvel som overfor barnet.

Læs mere og tilmeld dig senest d. 25. juni 2018 på

May
Olofsson

MÅLGRUPPE: Efteruddannelsen er særligt rettet mod fagpersoner, der arbejder med udvikling af børne- og ungeområdet; faglige ledere, teamledere, faglige konsulenter, socialrådgivere og psykologer.
TID OG STED: Fra d. 2. oktober 2018 til d. 27. november 2019 på
Psykologselskabet Toftemosegaard.
PRIS:

45.975 kr.

cenku.dk

Psykologselskabet Toftemosegaard Aps
Manderupvej 3 · 4050 Skibby · Tlf. 4752 8360 · Mobil 2040 8370
post@toftemosegaard.dk · www.toftemosegaard.dk

VI TILBYDER
FØLGENDE
YDELSER:

MENTORORDNINGER

STØTTEKONTAKTTILBUD

LOVGRUNDLAG:
Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats

Believe ApS · Manderupvej 3 · 4050 Skibby · Tlf. 2924 8370 · post@believe.dk · www.believe.dk

STREJKEVARSEL:

LØN ER DEN STORE KNAST
Vi har ikke rejst krav om en lønfest, men tiden er inde til at sikre socialrådgivere og andre offentligt ansatte
en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave,
vi løser i samfundet, så vi kan selvfølgelig ikke acceptere endnu et kriseforlig. Sådan lyder det fra
Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, efter at OK18-forhandlingerne på både det
regionale, kommunale og statslige område er brudt sammen, og der er udsendt strejkevarsel.

D

et er først og fremmest
uenigheder om den økonomiske ramme og mulighederne for at sikre
oﬀentligt ansatte en reallønsfremgang, der i slutningen af februar førte til et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne på både det
statslige, kommunale og regionale område.
– Når lønmodtagerne og arbejdsgiverne forhandler overenskomst, plejer begge parter at tage udgangspunkt
i den økonomiske situation, Danmark
beﬁnder sig i. Det betyder derfor, at vi
lønmodtagere ikke stiller krav om høje
lønstigninger, når økonomien er presset, mens arbejdsgiverne normalt anerkender vores indsats via lønforbedringer, når der er vækst i Danmark, siger
Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, og fortsætter:
– Men sådan er det desværre ikke
denne gang. Vi holdt os ellers tilbage
under krisen, fordi pengene var små,
men selv om krisen nu er overstået og
økonomien buldrer derudad, vil arbejdsgiverne ikke anerkende vores ret
til fair lønstigninger. Samfundet bliver
rigere, lønningerne stiger i det private
- men de oﬀentlige arbejdsgivere mener
ikke, at vi skal følge med. Vi vil anerkendes for vores indsats og den opgave,
vi løser i samfundet, så vi kan selvfølgelig ikke acceptere endnu et kriseforlig.

Flere forringelser
Ved de tre forhandlingsborde - for henholdsvis det regionale, kommunale og
statslige område - har arbejdsgiverne
desuden krævet forringelser af væsentlige områder som seniorordningen og
arbejdstid.
– Seniordagene er jo noget, vi har
8
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Vi vil
anerkendes
for vores indsats og den
opgave, vi løser i samfundet, så vi kan
selvfølgelig
ikke acceptere endnu
et kriseforlig.

forhandlet hjem ved tidligere overenskomster, blandt andet for at sikre, at vi kan holde
til et arbejdsliv, som i fremtiden bliver længere
og længere i takt med den stigende pensionsalder. Nu kræver arbejdsgiver, at vi fremover
først kan få vores seniordage fem år før pensionsalderen, og ikke når vi fylder 60. Det er et
klokkeklart forsøg på at forringe vores vilkår,
som ikke harmonerer med deres ønske om, at
vi i fremtiden skal blive på arbejdsmarkedet i
ﬂere år, siger Majbrit Berlau.
Endelig er der spørgsmålet om undervisernes ret til at forhandle en arbejdstidsaftale samt retten til betalt spisepause for en række ansatte i staten. De faglige organisationer
har forsøgt at ﬁnde en løsning på de to spørgsmål ved OK18, men heller ikke her, er det lykkes at nå til enighed.

DS: Konflikt sidste udvej
Forligsinstitutionen – og dermed forligsmand
Mette Christensen – er allerede gået ind i forhandlingerne. Hun mødtes for første gang med

TEKST JANNE TYNELL

parterne på både statens, kommunernes og regionernes område umiddelbart efter sammenbruddet i forhandlingerne.
I skrivende stund er der planlagt ﬂere møder med parterne.
Forventningen er, at hun forsøger at mægle mellem parterne
– dvs. ﬁnde et kompromis, som
begge parter kan anbefale. En
såkaldt mæglingsskitse.
Onsdag den 4. april er den
absolut tidligste dag, en eventuel strejke kan begynde. Forligsmanden kan på dette tidspunkt
udsætte en eventuel strejke i to
gange 14 dage, hvis hun vurderer, at der er udsigt til at nå et
forlig.
- Vi går i Forligsinstitutionen
med ambitionen om at lande et
kompromis, som vi ﬁnder acceptabelt., og hvor medlemmerne vil kunne se en positiv forandring på deres lønseddel. For
jeg vil gerne understrege, at en
konﬂikt er absolut sidste udvej,
pointerer Majbrit Berlau.

Stor opbakning
fra medlemmerne
De seneste uger har OK18 været ﬂittigt dækket i medierne,
som også har viderebragt forskellige tal og spekulationer om
forhandlingerne. Majbrit Berlau opfordrer alle medlemmer af
DS til at holde sig orienteret via
DS’ egne kanaler.
– En del af de tal og fakta,
der cirkulerer i medierne, kan
vi ikke genkende, og jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til
at følge med på både min og DS’

Til KAT-uddannelsen:

Examineret
Kognitiv
Grunduddannelse

Facebook-side. Derudover holder vi selvfølgelig medlemmerne orienteret løbende i nyhedsmails.
- Vi har heldigvis modtaget
rigtig god respons og stor opbakning fra medlemmer og tillidsrepræsentanter i hele landet, når vi har skrevet ud og
informeret om den svære situation. Selv om vi helst er foruden
en konﬂikt, er det fantastisk at
opleve viljen til at stå sammen
og kæmpe for ordentlige løn- og
arbejdsvilkår, siger Majbrit Berlau. S

Et supplement til din socialrådgiveruddannelse og dit arbejde med borgere
med psykiske udfordringer.
Bliv blandt de skarpeste til at identificere og
hjælpe borgere med psykiske udfordringer og
barrierer. Kognitiv Metode er videnskabeligt veldokumenteret som metoden med størst effekt. Nu
kan du med denne 1-årige uddannelse tilegne dig
grundprincipper og specialviden om de hyppigst
forekommende problemområder, du i dit arbejde
som socialrådgiver møder hos denne personkreds
af borgere. Tilmeld dig nu på vores hjemmeside.

Læs lederen på bagsiden

På uddannelsen får du specialviden om:
» Kognitiv Metode, teori og praksis
» Nedsat selvværd og angstlidelser
» Depression og stress
» Misbrug og personlighedsforstyrrelse
» Masser af teknik, bla. vredeshåndtering
og assertion

Få svar på dine spørgsmål
om konflikt
] Følg med! På DS’ hjemmeside socialraadgiverne.
dk/OK18 kan du få svar på en række spørgsmål
om en eventuel konflikt og konfliktstøtte.

Uddannelsen foregår i Odense centrum,
og løber over 8 måneder med 3 dage hver måned.
Næste holdstart er . PLUPCFS201.
Læs mere på: http://www.dambyhahn.dk/uddannelser/kognitiv-grunduddannelse, eller ring til
Peter på 3078 3943.
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden eller sende
en mail til Peter@dambyhahn.dk

] Konflikten kan tidligst træde i kraft den 4. april.
Og det sker kun, hvis parterne ikke kan nå til
enighed under forhandlingerne i Forligsinstitutionen.
] Medlemmerne vil under hele forløbet blive holdt
orienteret om udviklingen.
] DS har udtaget en række arbejdspladser, som
skal strejke, hvis der ikke kommer en anden løsning. Det drejer sig om ca. 12 procent af Dansk
Socialrådgiverforenings medlemmer på henholdsvis statens område, det regionale område
og på det kommunale område.
] Se hvilke arbejdspladser, der er udtaget på
socialraadgiverne.dk/OK18

»

Få en værktøjskasse
og lær at bruge den!

SÅDAN FORBEREDER
VI OS PÅ KONFLIKT
Vi har spurgt tre tillidsrepræsentanter, hvad de mener om en eventuel storkonflikt på det offentlige
område? Deres arbejdsplads er udtaget til konflikt, så hvordan forbereder de sig? Og hvilke konsekvenser vil
konflikten få for borgerne?

Gitte Weitling, tillidsrepræsentant for 45 statsansatte socialrådgivere i Socialstyrelsen:

Hvad er din holdning til
en eventuel storkonﬂikt på
det oﬀentlige område?
- Den overvejende holdning er, at vi helst vil undgå konﬂikt, så der er ikke
nogen af os socialrådgivere,
som synes, at situationen
er helt fantastisk. Vi mener,
at vi udfører et vigtigt stykke arbejde, som vi gerne vil
fortsætte med.
- Når det er sagt, så er vi
derhenne, hvor bægeret er
ved at være fyldt. Moderniseringsstyrelsen er ikke sådan at danse moderne med.
Vi har i de senere år i stigende grad oplevet en skærpet retorik og en holdning
til oﬀentligt ansatte, som
ikke er ønskværdig. Eksempelvis blev vores tre kutymefridage i forbindelse med
jul, nytår og grundlovsdag
inddraget uden lønkompensation, hvilket er en klar
forringelse.
Hvordan forbereder du og
dine kolleger jer på konﬂikt?
- Vi forsøger at svare på
de mange spørgsmål, der
kommer fra kollegerne –
godt hjulpet af Dansk Socialrådgiverforening. Vi har
ikke indkaldt til klubmøde
10
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endnu, men venter til senere i marts, når vi ved mere
om situationen.
- Til daglig har vi et tæt
samarbejde med tillidsrepræsentanter fra de øvrige
organisationer i Socialstyrelsen, og i den her situation er vi rykket tættere sammen. Vi er blandt andet ved
at lave en fælles udmelding
på intranet med en guideline
til de af vores kolleger, som
ikke vil være omfattet af en
eventuel konﬂikt, hvor vi
præciserer, hvilke former for
arbejde, der er konﬂiktramt.
Hvilke konsekvenser vil
konﬂikten få for borgerne?
- Socialrådgivernes arbejde består i primært af at betjene kommuner og udvikle projekter – og løsningen
af mange af disse arbejdsopgaver får under en eventuel
konﬂikt blot lov at vente på
at blive løst.
- Der er primært ﬁre centre i Socialstyrelsen, hvor
der i høj grad er borgerkontakt og kontakt med socialrådgivere i kommunerne.
Nogle steder vil der blive
oprettet konﬂiktbredskab,
men vi forventer, at VISO,
som har en telefonrådgivning med daglig åbningstid,
vil blive lukket under en
eventuel konﬂikt. S
TEKST SUSAN PAULSEN

Steen Højer, tillidsrepræsentant for 16 regionalt ansatte socialrådgivere på Aarhus
Universitetshospital:

Hvad er din holdning til en
eventuel storkonﬂikt på det
oﬀentlige område?
- En storkonﬂikt vil være
uheldig for alle parter og
ikke mindst for borgerne/patienterne. Den vil ramme rigtig mange mennesker, og det
er en skam, at man ikke kan
blive enig via dialog.
- Samtidig synes jeg, at
arbejdsgiverne har sat nogle urealistiske store krav til,
hvad de vil have ud af forhandlingerne. Det er en
uforskammet og ikke særligt seriøs måde, de har grebet forhandlingerne an på.
Fortsætter de den stil, må
en storkonﬂikt for mig at se
være uundgåelig.
Hvordan forbereder du og
dine kolleger jer på konﬂikt?
- Jeg har først lige (6.
marts, red.) fået beskeden
om, at vi er udpeget til at
strejke, hvis det bliver aktuelt. Så nu gælder det om
at få et overblik over alle de
forskellige regler og få det
meldt ud til kollegaerne. Det
er vigtigt, at alle medlemmer
af DS ved, hvordan situationen er, hvis det ender med
konﬂikt.
- Samtidig er dette også

en god mulighed for at vise
de socialrådgivere, som ikke
er medlemmer af DS, at deres løn og arbejdsforhold
ikke bare kommer af sig selv,
men er noget, der skal forhandles hjem. Det er derfor
vigtigt, at vi har en stærk fagforening. Det budskab vil jeg
gerne have ud til alle mine
kolleger.
Hvilke konsekvenser vil
konﬂikten få for borgerne?
- På Aarhus Universitetshospital, hvor socialrådgiverne sidder i forskellige specialfunktioner, vil en konﬂikt gå
ud over patienterne, som typisk er meget syge. Det vil
ramme forældre til syge børn,
der selv skal ﬁnde ud af hvilke rettigheder, de har, hvilket
i sig selv kan være vanskeligt.
- For patienterne i respirationscentret vil der ikke blive
lavet nye samﬁnansieringsaftaler mellem kommunerne og
Regionen i den konﬂikt ramte periode. Uden en sådan aftale vil behandlingstilbuddet
blive dyrere for Regionen.
Samtidig vil den respiratoriske overvågning og den personlige pleje skulle udføres af
forskellige personer, hvor det
før var en og samme person.
Sådan kunne jeg blive ved så alt i alt er det en sårbar
gruppe der bliver ramt. S

Emmy Vad Sørensen, tillidsrepræsentant for ca. 25 kommunalt
ansatte socialrådgivere, Jobcenter Gribskov, arbejdsmarkedsområdet:
Hvad er din holdning til en eventuel storkonﬂikt på det oﬀentlige område?
- Jeg synes, at det er rigtig øv. Det virker
som om, at arbejdsgiverne ikke vil gå ind i reelle forhandlinger. Det er ærgerligt set i lyset
af den kæmpe store indsats, oﬀentligt ansatte leverer. Vi er grundpillen i det danske velfærdssamfund. På beskæftigelsesområdet er
der tårnhøje målkrav, og vi skal løbe rigtig
stærkt for at nå det - med risiko for at betale
med helbredet undervejs.
- Kollegerne er ærgerlige over, at det ser
ud som om, at det er svært at ﬁnde en løsning, og der er risiko for konﬂikt. Men kommer det så vidt, så er der opbakning. Nok er
nok. Opsvinget er her, og det bliver der skrevet og talt om alle vegne bortset fra nu, hvor
det skal afspejles i OK18.
Hvordan forbereder du og dine kolleger jer
på konﬂikt?
- Vi har holdt klubmøde med en konsulent
fra DS i dag. Vi blev klogere på, uenighederne mellem parterne, og hvilke konsekvenser
en eventuel konﬂikt har for os. Det var et vel-

Skolen på Slotsvænget henvender sig til børn og unge, der
har mødt udfordringer i deres liv af enten skolefaglig, social,
psykisk eller emotionel karakter. Vi giver børnene
skoleglæden tilbage og mulighed for at tage folkeskolens
afgangsprøve.
Vi stræber efter at skabe et miljø med ro og struktur, som
gør, at sårbare børn og unge trives og oplever succes og
udvikling. Miljøet er overskueligt, og fællesskabet styrker
den enkelte elevs identitet og selvværd.

besøgt klubmøde.
- Vi forventer også et tæt samarbejde med
kollegerne fra HK, som også er udtaget til
konﬂikt. Og i morgen (7.marts) skal jeg deltage i DS’ orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter, hvor vi bliver informeret om, hvordan de forskellige scenarier kan udvikle sig,
og hvordan vi skal gribe det hele an.
Hvilke konsekvenser vil konﬂikten få for
borgerne?
- Hvis parterne ikke lander et forlig, så vil
en måneds konﬂikt koste samfundet dyrt i
forhold til de borgere, der ikke får den hjælp,
de skal have. Generelt kan man sige, at borgerens plan går i stå. Det kan få konsekvenser både nu og her, men også på den lange
bane.
- Her i jobcenteret har nogle af borgerne måske ventet på en afgørelse i rehabiliteringsteamet og har været igennem forskellige
forløb efter sygdom, traﬁkulykke eller en arbejdsskade – det er en høj pris for disse borgere at skulle betale med ekstra ventetid og
uvished. S
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Hverdagen er bygget op over kendte rutiner med faste
mønstre og forventninger. Eleven får dermed gode
udviklingsmuligheder i et trygt miljø og kan samtidig bevare
relationen til forældrene.
Skolen på Slotsvænget er en lille kostskole i et naturskønt
område med plads til ca. 40 børn med behov for særlig
støtte.
Vil du vide mere om Skolen
På Slotsvænget eller komme og få en rundvisning,
så kontakt vores socialrådgiver Gertie Fruergaard
på tlf. 41 53 20 04

www.slotsvaenget.dk

skolen@slotsvaenget.dk

Slotsvænget 61
3480 Fredensborg

VIDEN OM EGEN PRAKSIS

”Socialrådgiverens
undersøgelsesmetoder”
af Lars Christian
Aagerup og
Tine Nielsen,
Hans Reitzels Forlag,
212 sider, 225 kroner.

Socialrådgiverens arbejde påvirkes dels af samfundets institutioner og de politiske og organisatoriske rammer for arbejdet, dels
af, at socialrådgiverne med afsæt
i fagets værdi- og vidensgrundlag forholder sig til omgivelsernes krav og forventninger. Kvalificering og udvikling af socialt
arbejde kræver også udvikling af
praksisteori eller -viden, med afsæt i den kontekst, det sociale arbejde udføres i. Derfor må socialrådgiveren producere viden om
egen praksis. Denne bog giver en
indføring i en række metoder til
undersøgelser af socialrådgiverpraksis.

BLIK FOR PATIENTEN

”Etik i psykiatrien”
af Jacob Birkler,
Forlaget Munksgaard,
216 sider, 275 kroner.

Svære etiske situationer præger hverdagen i psykiatrien, hvor
man som fagprofessionel skal
træffe nogle vanskelige valg og
får sine grundværdier udfordret.
'Etik i psykiatrien' identificerer de
enkelte dilemmaer, som kommer
frem i forbindelse med behandling, tvang, fortrolighed, pårørendeinddragelse osv. Etik på det
psykiatriske område handler især
om den enkeltes blik for patienten. Bogen forsøger at skærpe
dette blik og peger desuden på
nye handlemuligheder.

EN UMULIG KRIG

”Stofproblemer
– og hvordan man løser
dem”
af Peter Ege,
Hans Reitzels Forlag,
272 sider, 300 kroner.
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De seneste 50 år er stofproblemerne i ind- og udland kun vokset
og handlen med de illegale stoffer
er blevet en af de største industrier, vi kender. Der er brugt store
summer på at begrænse, behandle og forebygge – det har hjulpet den enkelte, men krigen mod
stoffer er ikke blevet vundet, og
ser ikke ud til at blive det. Denne bog forsøger at beskrive nogle delløsninger på de problemer,
stofferne skaber for brugerne, og
også en række muligheder for at
begrænse de skader, som stofferne og den nuværende narkotikapolitik påfører brugerne.
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Når far tager krigen med hjem
Hvordan håndterer børn at have en far, der rejser væk til et potentielt farligt arbejde og
kommer hjem med nye erfaringer i bagagen, der kan påvirke hans psyke og udsyn? Hvordan er børnenes hverdag, hvordan trives de, og er der nogle markante forskelle på børn af
veteraner og andre børn?
En ny undersøgelse fra VIVE viser, at de fleste børn af danske veteraner har det godt og
trives helt på linje med andre børn. Men en mindre gruppe – nemlig de børn, hvis far har
psykiske vanskeligheder – har det sværere end andre børn af veteraner.
Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1500 børn af veteraner
på henholdsvis 7, 11 og 15 år.
Siden starten af 1990’erne har Danmark sendt over 30.000 soldater på internationale
missioner, blandt andet til det tidligere Jugoslavien, Afghanistan og Irak.
Læs undersøgelsen ”Børn af veteraner – hverdagsliv og trivsel” på Vive.dk

DET BETALER SIG AT INVESTERE I LEDIGE
Kommuner, der investerer i færre sager
pr. medarbejder og en helhedsorienteret,
håndholdt indsats, får flere ledige væk fra
kontanthjælp, i job eller uddannelse.
Investeringerne hjælper både de ledige med en bedre indsats - og socialrådgiverne, som får mulighed for at bruge deres faglighed til at hjælpe borgerne videre.
Derudover har investeringerne også en
positiv effekt på kommunekassen. Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet vil fire

kommuner, Hjørring, Aabenraa, Silkeborg
og Ballerup, frem mod 2021 hente samlet
345 millioner kroner hjem på deres millioninvesteringer i indsatsen for de ledige.
Dansk Socialrådgiverforening opfordrer kommuner til at investere i socialt arbejde – blandt andet i pjecen: ”Luk op for
… Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte. Sund økonomi.”
Find pjecen på www.socialraadgiverne.dk/
publikation/luk-op-for/

DANMARK KORT
Frederikshavn
Ungeenheden har givet de
unge med særlige behov
en koordinator, der hjælper dem med at finde rundt
i den kommunale labyrint, så de får rigtig og hurtig hjælp.

Midtjylland
I 2017 fik 127 borgere hjælp af
Sociolancen, hvor en socialrådgiver kører ud til dem, som har
brug for noget andet end akut
hjælp, når de ringer 112.

Silkeborg
Bedre borgeroplevelse,
mere velfærd og arbejdsglæde er målene for de nye
”sværme”, hvor medarbejderne og ledere udvikler
kerneopgaverne i tæt samarbejde.
Randers
Skærpet fokus påa socialt bedrageri hentede i 2017 5,5 mio. kr. tilbage til kommunekassen. Nu fordobles indsatsen til fem medarbejdere på fuld tid.

Helsingør
6. marts 1998 gik de første Natteravne på gaden i
Helsingør. Kort efter kom
Randers med. I dag tæller
Natteravnene cirka 4000
frivillige i Danmark, Grønland og på Færøerne.
Herlev
Fodboldtræning, kurser
i socialt samvær og virksomhedspraktik er dele af
projekt "Fodbold som beskæftigelse", som får utilpassede unge under 30 år i
job eller uddannelse.

Guldborgsund
Seks mio. kr. er på vej til Vordingborg og
Guldborgsund, så 250 ledige kan få de kvalifikationer, der skal til for at arbejde på den
nye Storstrømsbro.

Gratis behandlingstilbud til børn
af alkoholikere
Projektet ”De små skuldre” er et gratis behandlingstilbud til børn og unge
fra familier med misbrugsproblemer
i Jylland. Med midler fra Socialstyrelsen har Behandlingscenter Tjele siden 2016 tilbudt målrettet hjælp til
børn og unge fra otte til 24 år. I ”De
små skuldre” lærer børnene blandt
andet at sætte ord på det, som de ellers går alene med og at give udtryk
for egne behov og grænser. Børnene
er sammen med andre børn i et forløb, som fordeler sig over 10 møder.

Vil du være
mentor for
jobparat flygtning?
Har du lyst til at være med til at gøre en forskel
som frivillig mentor for en jobparat flygtning?
Målet er at lære flygtninge, hvilke arbejdsrettigheder de som vores nye kollegaer har i Danmark, og hvordan de kan støtte op om den danske model. Og samtidig være med til at sikre, at
de jobparate flygtninge ikke kommer til at arbejde på dårlige vilkår. Det forventes, at du bruger
cirka fire timer om måneden i de seks måneder,
mentorprojektet varer.
Det er Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU), som står bag mentorprojektet - som
en del af trepartsaftalen fra 2016 modtager
mentorprojektet midler fra Beskæftigelsesministeriet.

”

Stå fast på
lønkrav og den
danske model.
Det er vigtigt.
Charlotte Bøgedal Mørch Wolffbrandt,
socialrådgiver på Dansk Socialrådgiverforenings facebookside.

Læs mere om projektet på www.fiu-ligestilling.dk/
mentorprojekt/tilmeld-dig-mentor.

Læs mere på www.tjele.com eller skrive direkte til:
desmaaskuldre@tjele.com

DS I PRESSEN

”

Flere skal have ret til
førtidspension. Punktum.
Beskæftigelsesministeren
har allerede lovet ændringer,
og jeg håber, at alle partier
vil være med til at sikre
økonomisk tryghed og ro
til borgere, der er for syge
til at arbejde. Det kræver
helt konkret en ændring af
lovens krav om, at borgerens
arbejdsevne ”helt åbenbart”
ikke kan forbedres, som ligger
til grund for nogle kommuners
stramme fortolkning af
reglerne.

Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening, 13. februar i kronik i Berlingske.
Læs hele kronikken ”Grib chancen – gør
hovedrent i reglerne, så flere kan komme i
job” på socialraadgiverne.dk/debat

DET SKREV
VI FOR 45 ÅR
SIDEN
I Socialrådgiveren 3/4 1973: Har
vi brug for tillidsmænd på vore arbejdspladser? (…)
Vi forestiller os, at
en tillidsmandsordning vil medføre,
at arbejdsgiveren
i større udstrækning end i dag bliver nødt til at indgå
i konkret samarbejde med det menige personale - den
menige socialrådgiver – i f. eks. spørgsmål om ansættelse og afskedigelse, kompetence, arbejdsfordeling samt institutionens
arbejdsform og opbygning i øvrigt. Denne forestilling
er naturligvis ønsketænkning, men vi tror, at en tillidsmandsordning kan gøre det lettere at få disse forhold
gennemført.

47
procent

Hvor dagpengesatsen i 1980 svarede
til 63% af en arbejdsløn i Industrien,
så er tallet i dag
faldet til 47%.
Og det vil ifølge
de økonomiske vismænd dykke til
44% i 2025.
dr/nyheder
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GHETTOSTEMPLETS
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Lige inden regeringen offentliggjorde sit ghettoudspil,
tog vi til den berygtede københavnske bydel Tingbjerg.
Hvordan er det egentlig at bo eller arbejde i et
boligområde, som officielt er stemplet som en ghetto?
Vi har talt med socialrådgivere, en skoleleder, forældre
og børn om en ny undersøgelse, som viser, at de voksne,
der omgiver børnene, har meget lave forventninger til
børnene – lavere end børnene selv.
Eksempelvis tror forældrene til børn på Tingbjerg
Skole, at cirka hver femte vil ende som arbejdsløs og
hver sjette som kriminel. Sociolog Aydin Soei advarer
imod, at fordommene udvikler sig til en selvopfyldende
profeti.
Og en række eksperter vurderer, at den aktuelle
politiske kurs med ghettolister og særregler skader
integrationen.

SOCIALRÅDGIVEREN 03 2018
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»

FORSKER ADVARER
OM FORDOMME SOM
SELVOPFYLDENDE PROFETI
Ny undersøgelse viser, at elever i det særligt udsatte boligområde Tingbjerg, som er på regeringens
ghettoliste, vokser op med negative forventninger fra forældre, lærere og SSP-medarbejdere. Mens de unge
selv er glade for at gå i skole og har positive forventninger til uddannelse og job, tror forældrene til børn på
Tingbjerg Skole, at cirka hver femte vil ende som arbejdsløs og hver sjette som kriminel.

M

yten om den kriminelle og
skoletrætte ”ghetto-elev”
holder ikke stik. De ﬂeste af
de ældste elever i det udsatte
boligområde Tingbjerg er glade for at gå i skole, men de
voksne, som omgiver dem – forældre, lærere, pædagoger og SSP-medarbejdere – har negative forventninger til de unge. Både når det handler om
kriminalitet, uddannelse og jobmuligheder.
Det dokumenterer en ny undersøgelse, som
samtidig viser, at de voksne, som omgiver Tingbjerg-eleverne, har et mere negativt billede af deres unge end det, der gør sig gældende hos de
voksne i nabodistriktet Brønshøj, som karakteriseres som et middelklassekvarter.
Hvor forældre til børn på Tingbjerg Skole tror,

at henholdsvis 21 og 16 procent af børnene vil ende
som arbejdsløse eller kriminelle, mener Brønshøjforældrene, at det samme vil
gøre sig gældende for henholdsvis seks og tre procent
af børnene i deres område. I Brønshøj skoledistrikt
er der modsat i Tingbjerg
ikke nogen nævneværdig
uoverensstemmelse mellem elevernes og forældrenes forventninger på dette
område.
Til gengæld forventer ingen af eleverne fra Ting-

”

Der er rigtig meget,
der tyder på, at de
voksne lader sig påvirke
mere af, at de bor
eller arbejder i et
stigmatiseret boligområde, end
børnene gør.

Aydin Soei, sociolog
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bjerg, at de selv vil blive arbejdsløse, når de er færdige med folkeskolen,
men de tror, at en tiendedel af skolekammeraterne vil ende i ledighed. Fire
procent forudser, at det er overvejende
sandsynligt, at kammeraterne vil ende i
en kriminel løbebane efter folkeskolen.

Negative forventninger
til risikoadfærd
Der er kun to kilometer mellem de to
københavnske skoler. Der går cirka 500
elever på Tingbjerg Skole. 90 procent
er tosprogede, og det er dermed den
københavnske skole, som har den største andel af elever med etnisk minoritetsbaggrund. Tingbjerg har været på

Foto Kristian Granquist
Sociolog Aydin Soei er en af forskerne bag Tingbjergundersøgelsen. Han kom til Danmark som fireårig med sine forældre, der var iranske flygtninge, og er vokset
op i et socialt boligområde i Avedøre Stationsby.

regeringens ghettoliste, siden den blev
lanceret i 2010. På naboskolen Brønshøj Skole er cirka 25 procent tosprogede.
Sociolog Aydin Soei, som er en af
forskerne bag undersøgelsen, med
særligt kendskab til etniske minoriteter og forfatter til ﬂere bøger om
unge kriminelle og bander, siger:
- Groft sagt kan man sige, at de
14-15-årige børn på Tingbjerg Skole
er omgivet af voksne, der har negative og overdrevne forventninger til dem,
når det handler om deres risikoadfærd,
men som omvendt underdriver børnenes lyst og motivation til skole og uddannelse. Og det er ikke det samme
billede, vi ﬁnder, når det handler om
børnene på naboskolen. Der regner deres forældre rent faktisk med, at de er
glade for at gå i skole og tager en uddannelse. Og at de nok skal lykkes med
livet.
Og som nævnt så fejler Tingbjergelevernes skolelyst ikke noget. 93 procent
svarer, at de er glade for at gå i skole,
men de tror, at kun 51 procent af deres skolekammerater gider skolen. Og
blandt de voksne er det 56 procent af
lærerne, 48 procent af forældrene og 38
procent af SSP-medarbejderne, der forventer, at de unge i Tingbjerg gider at
gå i skole.
- Man kan spørge sig selv om, at
hvis man hedder Ali og går på Tingbjerg Skole, hvor tilbøjelig er man så til
at tale højt om, at man rent faktisk er

”

Når man kalder særligt
udsatte boligområde for
en ghetto, så fremstiller
man det som en trusselskategori – og som
et problem, der ikke har
noget at gøre med vores
samfund i øvrigt.
Aydin Soei, sociolog

glad for at gå i skole, og at man har ambitioner for sin fremtid også uddannelsesmæssigt, hvis man tror, at de andre
elever ikke kan lide at gå i skole og er
omgivet af voksne, der tilsvarende underdriver ens lyst til og motivation for skole
og uddannelse.

Vold, hash og alkohol
Tingbjergundersøgelsen viser, at eleverne på begge skoler har omtrent samme
selvrapporterede risikoadfærd i forhold
til brug af hash, alkohol og lovovertrædelser. Faktisk er tallene en smule lavere på Tingbjerg Skole, men forventningerne til eleverne er meget forskellige.
Antagelserne om Tingbjerg Skoles elever er i langt højere grad præget af nega-

tive overdrivelser, mens forventningerne til Brønshøj Skoles elever er
mere positive.
Aydin Soei havde ikke forventet,
at der ville være så stor forskel på
de unges og de voksnes vurderinger, som tilfældet er for Tingbjerg.
- Vi havde regnet med at ﬁnde
nogle overdrivelser blandt de voksne, fordi mennesker generelt lægger
mere mærke til nonkonform adfærd
end den, der bare følger den gængse vej. Det viser sig, at de voksnes overdrivelser er markant større
end børnenes egne. For eksempel
er det ﬁre procent af Tingbjergbørnene, der har begået vold inden for
det seneste år. De tror selv, at tallet er tre gange så højt, men deres
forældre tror, at det er fem gange
så højt.
Tingbjergforældrene er også
overbeviste om, at 17 procent af de
14-15-årige elever er med i en bande, og lærerne vurderer, at det drejer sig om 12 procent af de unge,
mens SSP-medarbejdernes bud lyder på fem procent. Der er dog ingen af eleverne, som svarer bekræftende på, at de er med i en bande.
Dog tror de, at fem procent af deres skolekammerater er bandemedlemmer.
En overvurdering af Tingbjergelevernes risikoadfærd gør sig også
gældende, når det handler om, hvor
ofte de unge drikker sig fulde, og
SOCIALRÅDGIVEREN 03 2018
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Der går cirka 500 børn på Tingbjerg Skole – 90 procent er tosprogede.

”

Her er der
en hel bydel,
hvor børnene
er omgivet af
voksne, der har
overdrevne og
negative
antagelser om
dem, som ikke
stemmer overens
med virkeligheden.

Aydin Soei, sociolog
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hvor mange, der har prøvet at ryge hash. To procent af eleverne svarer, at de drikker sig fulde
mindst en gang om måneden, og her er tallet i
overensstemmelse med, hvad de tror om de andre unges alkoholvaner. Til gengæld tror forældrene, at 16 procent drikker sig fulde månedligt,
SSP-medarbejderne gætter på 12 procent og lærerne ﬁre procent.
Og når det gælder hash, så gætter forældre
på, at 16 procent af de unge har prøvet at ryge
hash, mens SSP-medarbejderne tror, at det er 18
procent. Ifølge elevernes besvarelse i spørgeskemaundersøgelsen er det dog kun ﬁre procent af
dem, som har prøvet at ryge hash.

Frygter selvopfyldende profeti
Aydin Soei fremhæver, at resultaterne hvad angår elevernes besvarelser er positive for Tingbjerg bydel og for skole og klubvæsen
- Vi har at gøre med en elevgruppe, hvor risiko-adfærden er til at overse. Den er ikke større
end blandt middelklasseeleverne på naboskolen
– og deres holdninger til skole og uddannelse er
særdeles positive. Men det er klart, at selv hvis
forældrene gør sig umage for ikke at italesætte,
at de regner med, at de andre børn er nogle balTEKST SUSAN PAULSEN FOTO LISBETH HOLTEN

lademagere, så ændrer det ikke på det
faktum, at Tingbjergbørnene er omgivet af voksne, som har overdrevne antagelser, og at det dermed også kan komme til at påvirke børnene negativt ved
simpelt hen at udvikle sig til en selvopfyldende profeti.
- Vi bliver alle påvirkede af, hvad andre mennesker mener om os. Her er
der en hel bydel, hvor børnene er omgivet af voksne, der har overdrevne og
negative antagelser om dem, som ikke
stemmer overens med virkeligheden.
Der er grund til at frygte, at et deraf
negativt selvbillede kan påvirke trivslen i retning af mere risikoadfærd og en
negativ tilgang til egne fremtidsmuligheder.

Når risikoadfærd giver status
Aydin Soei pointerer, at også elevernes forkerte opfattelser af kammeraternes adfærd kan have negative konsekvenser.
- Det kan skabe en kultur med negative selvfortællinger, hvis man som

ung tror, at de andre er kriminelle og ikke gider gå i skole. Eﬀekten kan blive selvforstærkende, for der er nogle
elevgrupper, hvor det at overdrive risikoadfærd er forbundet med status. Derfor er det
vigtigt, at vi får aﬂivet nogle
af myterne – og støtter eleverne i at skabe en positiv selvfortælling, som de tør at sige
højt til deres kammerater. At
lærere og skolesocialrådgivere
støtter dem i at fortælle deres
kammerater, at de er glade for
at gå i skole og ønsker at få en
uddannelse.
Aydin Soei henviser til
forskning, som har vist, at en
reducering af de sociale overdrivelser har en vis kriminalpræventiv eﬀekt. Det drejer
sig om metoden ”social pejling”, som ifølge Tingbjergundersøgelsen også bakkes op
af Justitsministeriets Forskningsenhed.
- For nogle år siden lavede man et projekt med social pejling på en skole i Aarhus, hvor nogle elever svarede
på spørgsmål, som ligner dem,
der indgår i Tingbjergundersøgelsen. Og for den elevgruppe, som fremlagde tallene og
fandt ud af, at de overdrev deres risikoadfærd, faldt ungdomskriminaliteten med 50
procent. En kontrolgruppe,
som ikke ﬁk fremlagt resultaterne og dermed heller ikke
diskuteret svarene, ændrede
ikke adfærd, forklarer Aydin
Soei og uddyber:
- Når eleverne får fremlagt
i klassen, hvordan det reelt
ser ud i elevgruppen, så føler
de sig pludselig ikke unormale. Så får man dem til at diskutere i klassen, hvorfor de
overdriver deres risikoadfærd.
Unge ønsker at virke normale
og være lige som deres venner.
Så når man ﬁnder ud af, at ens

venner opfører sig på en anden måde, så påvirker
det ens adfærd.

Hårdere straffe virker ikke
Med henvisning til statsministerens nytårstale og
regeringens seneste ghettoudspil pointerer Aydin
Soei, at der ikke er evidens for, at det at rive bygninger ned og indføre hårdere straﬀe – eller dobbeltstraf for lovovertrædelser, der er begået i et
ghettoområde – virker.
- Man kan skrue nok så meget på den knap, der
hedder hårdere straﬀe, men jeg tror ikke, at det
får nogen eﬀekt. Og så skal vi huske på, at ungdomskriminaliteten er historisk lav.
Aydin Soei peger på at det at få unge til at være
foreningsaktive medlemmer af sports-, fritids- og
ungdomsklubber og især fritidsjobordninger, er
der forskningsmæssig belæg for har en positiv effekt.
- Fritidsjob lærer børnene ansvar og disciplin
for dem selv og deres nærmiljø og deres kolleger
på arbejdspladsen og det giver et højere selvværd,
som igen smitter af på ens uddannelsesmæssige chancer. Og til forskel fra det at rive bygninger
ned, så er det en ekstrem billig metode – på sam-

”

Man kan
skrue nok så
meget på den
knap, der
hedder hårdere
straffe, men jeg
tror ikke, at det
får nogen effekt.
Og så skal
vi huske på,
at ungdomskriminaliteten
er historisk lav.
Aydin Soei, sociolog
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me måde som det er en ekstrem billig metode, ja, nærmest gratis at gå
ind og arbejde med de unges selvfortællinger og gøre dem opmærksom på, at man ikke er en undtagelse, hvis man kommer fra Tingbjerg
og tager en uddannelse og klarer
sig godt. Man er en undtagelse, hvis
man falder udenfor i samfundet.

Ghetto-faktor
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Garderobe på Tingbjerg Skole

Hvor mange procent af de 14-15årige elever i Tingbjerg synes temmelig
eller vældig godt om at gå i skole?

100

38

56

48

51

93

Elever faktisk

Elever tror

Forældre tror

0

Lærere tror

Synes godt om at gå i skole

SSP tror

I undersøgelsen er der også spurgt
ind til, om de unge føler sig stigmatiseret – eller ”uden for”, som det
hedder i undersøgelsen - på grund
af deres bopæl i et særligt udsat
boligområde. Og måske lidt overraskende er det meget få – kun to
procent, som føler sig ”udenfor ”på
grund af deres bopæl. Samtidig tror
11 procent af eleverne dog, at det
gør sig gældende for deres skolekammerater.
Til gengæld er antagelsen om,
at Tingbjergbørnene føler sig stigmatiserede på grund af deres bopæl mere udbredt blandt de voksne.
Det er især SSP-medarbejderne og
lærerne, som har en stærkt overdreven forestilling om, at det gør sig
gældende for henholdsvis 30 procent og 26 procent af eleverne. Og
forældrene tror med 20 procent, at
det er ti gange højere end det, som
eleverne faktisk giver udtryk for.
På spørgsmålet om, hvad de
voksnes overdrivelser skyldes, svarer Aydin Soei:
- Der er rigtig meget, der tyder
på, at de voksne lader sig påvirke
mere af, at de bor eller arbejder i et
stigmatiseret boligområde, end børnene gør. De er jo folkeskoleelever,
og når man går i folkeskolen, lever man stadig i en relativ tryg boble. Så det er de voksne, der primært
følger med i mediedækningen om
området og i den politiske debat.
- I det her tilfælde har du to elevgrupper, hvor risikoadfærden er
identisk, hvor der endda er en lille
smule mere risikoadfærd på Brønshøj Skole. Men overdrivelserne er
markant større, når det handler om

Kilde: Tingbjergundersøgelsen
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Tingbjergeleverne. Og det kan vi ikke
forklare ud fra elevernes egen adfærd.
Så det handler formentlig om den faktor som relaterer til, at Tingbjerg er
på ghettolisten - og at området har et
stærkt negativt ry.
- Og det er også det vi kan se i de
trivselsmålinger, der bliver lavet vedrørende udsatte boligområder. Gang på
gang viser det sig, at omverdenens syn
på området skaber allermest mistrivsel
i de særligt udsatte boligområder. Beboerne er simpelt hen trætte af at skulle forsvare, at de bor i en såkaldt ghetto.
Og om årsagen til især SSP-medarbejdernes på ﬂere områder markante
negative forventninger til de unge forklarer Aydin Soei:
- De SSP-medarbejdere, som jeg har
fremlagt undersøgelsen for, forklarer
det med, at de er erhvervsskadede. Deres opdrag er jo at kigge efter risikoadfærd og bekæmpe den. Og de børn
og unge, som de har fokus på i Tingbjerg, er dem, som har vist en eller anden form for bekymrende adfærd. Og
så kommer de til at generalisere ud fra
den lille gruppe og tror, at det er noget, som er generelt for alle Tingbjergs
unge.
- Jeg ved også, at SSP-København,
som koordinerer alt det kriminalpræventive arbejde i København, på baggrund af undersøgelsen allerede nu er
begyndt at snakke internt med de forskellige konsulenter om, at konsulenterne skal være opmærksomme på,
hvor mange børn under 18 år, der er i
hvert SSP-distrikt – for at sætte det i
relief. Når der er 20 unge, som udviser
bekymrende adfærd, så kan det virke
voldsomt, og så tænker man, at det går
ikke så godt i Tingbjerg - eller i Holmbladsgade eller Urbanplanen.
- Så tilhører man en fagprofession som kriminalpræventiv medarbejder eller socialrådgiver, som jo ofte møder borgere og unge, når de har vist
bekymrende adfærd, så vil man være
mere tilbøjelig til at overdrive. Jeg er
overbevist om, at hvis vi testede socialrådgiverne på det lokale socialcenter,
så ville man ﬁnde nogle ganske markan-

te sociale overdrivelser, når det
handler om Tingbjergbørnene.

Wozniacki har boet i Vollsmose
Aydin Soei understreger, at han
ikke har noget imod, at der ﬁndes en liste over landets mest
udsatte boligområder – hvis det
kan bruges til at afhjælpe problemerne.
- Men når man kalder særligt udsatte boligområde for en
ghetto, så fremstiller man det
som en trussels-kategori – og
som et problem, der ikke har
noget at gøre med vores samfund i øvrigt. Og man indikerer også, at det er et etnisk problem, vi har med at gøre, hvilket
forstærkes ved, at etnicitet indgår som et kriterie i sig selv, da
man lancerede ghettolisten.
- Hvis du kigger på et område som Tingbjerg, så er udfordringen den samme som i de
ﬂeste andre særligt udsatte boligområder i Danmark. Over tid
løser boligområderne opgaven –
og når jeg siger opgaven, så mener jeg, at de skaber social mobilitet, for det er det, ghettoen
historisk har gjort. Langt de ﬂeste, som vokser op i området,
kommer videre. Problemet er
bare, at hvis du kigger på fraﬂytningsmønstret, så er det primært middelklassen, der ﬂytter bort – altså dem, der kunne
være gode forbilleder.
Det betyder at det over tid
ser ud som om, at beboermassen ikke ændrer sig, at alting
står stille i de udsatte områder.
Men hvis du måler på den samlede beboermasse, ville du få et
helt andet billede. Så ville du se,
at Caroline Wozniacki faktisk
har boet i Vollsmose. S
Læs hele undersøgelsen på Jura.ku.dk
– søg på Tingbjergundersøgelsen
Interviewet er lavet, inden regeringen
offentliggjorde hele sit ghettoudspil.

Filis på 13 år fra 7. klasse på Tingbjerg Skole koncentrerer sig om matematikopgaverne.
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Tingbjerg – i virkeligheden
Vi er taget på reportagetur til det særligt udsatte boligområde Tingbjerg, som er på ghettolisten.
Både en socialrådgivere, skoleleder og en mor, der har børn på Tingbjerg Skole,
er bekymrede for konsekvenserne af den negative fortælling om området.
Som både socialarbejdere, forældre og ikke mindst politikere bidrager til.

D

er er kun én hovedvej ind og ud
af Tingbjerg. Og som regel kun én
type historie, der slipper ud fra
det københavnske boligområde
med de gule murstensbyggerier,
der huser cirka 6500 beboere – og
er placeret på ghettolisten. Fortællingen om Tingbjerg som et område præget af utilpassede unge,
lå i baghovedet på socialrådgiver og gadeplansmedarbejder Anna Milsted, da hun deltog i Tingbjerg-undersøgelsen (se artiklen side 16). Hun er
en af de fagpersoner, der havde en mere negativ
forventning til elevernes trivsel, end de selv gav
udtryk for.

- Jeg svarede i overensstemmelse med det billede, mange har af området, hvis de aldrig har været i Tingbjerg. Da jeg først kom i gang med at arbejde med de unge og i særdeleshed nu, hvor jeg
har arbejdet her i et år, kan jeg se, at virkeligheden er en hel anden. Men jeg håber da, at undersøgelsen rusker op i os alle sammen, fortæller hun.
Socialrådgiverens udsendte har sat Anna Milsted og skolesocialrådgiver Julie Krogh Hall-Andersen stævne i et mødelokale på Tingbjerg Skole
for at få et indblik i deres faglige udfordringer ved
at arbejde i en såkaldt ghetto.
Men først vil jeg høre deres bud på, hvorfor
forældrene har negative forventninger til deres

Socialrådgiverne Anna Milsted og Julie Krogh Hall-Andersen arbejder begge i Tingbjerg som henholdsvis gadeplansmedarbejder og skolesocialrådgiver.
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børns trivsel og risikoadfærd i
Tingbjergundersøgelsen.
De to socialrådgivere tror, at
den generelle opfattelse af Tingbjerg også har påvirket forældrene.
- Hvis du ikke selv har valgt
et område til, da du ﬂyttede ind,
kan der forankres en bestemt
forståelse af, hvad det er for et
sted. Om det skyldes anvisning
af lejlighed eller historier i medierne, kan det medvirke til, at
du skyder over mål i negativ forstand, siger 37-årige Julie Krogh
Hall-Andersen, der har arbejdet i Tingbjerg siden november
2017.
Hun arbejder på Tingbjerg
Skole og Bellahøj Skole, 15 timer om ugen hvert sted. Typisk
10 timer på skolen med samtaler med elever og forældre, netværksmøder og fem timer som
brobygger mellem skole og forvaltning. Hun er ansat af Københavns Kommune, men uden
myndighedsansvar.
Forældrenes frygt for det
værste kan også have spillet en
rolle, mener gadeplansmedarbejderen.
- Meget handler om usikkerhed. Nogle ved måske ikke, hvad
deres søn laver om aftenen, og
så hører de, at bander som Loyal To Familia holder til herude.
Det kan være udtryk for frygt
frem for lave forventninger. Vi
har haft mange dialoger med
forældre, som frygter, at deres
børn ender i dårlige miljøer, siger 29-årige Anna Milsted og
fortæller, at hun blandt andet
arbejder med projekter, hvor de
prøver at få de positive historier
ud til omverdenen.
- Vi har arrangeret Tingbjerg

”

Vi har arrangeret Tingbjerg Tur, inspireret af
Ghetto Tours på Nørrebro, hvor vi har fået en familie
herude fra til at vise bydelen frem og fortælle om,
hvorfor de er glade for at bo her. Vi har inviteret
alle mulige herud for at se, hvad Tingbjerg ellers har
at byde på udover skudhullerne nede på hovedvejen

Anna Milsted, socialrådgiver og gadeplansmedarbejder

Tur, inspireret af Ghetto Tours på Nørrebro, hvor vi har fået en familie herude fra
til at vise bydelen frem og fortælle om,
hvorfor de er glade for at bo her. Vi har inviteret alle mulige herud for at se, hvad
Tingbjerg ellers har at byde på ud over
skudhullerne nede på hovedvejen, siger
hun og fremhæver Haven som et andet eksempel. Her planter beboerne deres egne
krydderurter og grøntsager, laver mad
med hinanden og andre projekter.

Undgå sociale misforståelser
Et negativt billede af Tingbjerg risikerer at afspejle sig i de forventninger - eller
mangel på samme - der stilles til forældrenes tilgang til deres børns skolegang, mener skolesocialrådgiveren.
- I min afdeling som socialrådgiver taler vi ofte om det normskred, der kan forekomme ved at arbejde i et udsat boligområde. Behandler vi mennesker, der bor her
anderledes end, hvis det var børn i en anden del af Brønshøj? Undersøgelsen bekræfter, at det skal vi ikke, hvis vi vil undgå sociale misforståelser, siger Julie Krogh
Hall-Andersen.
Det er vigtigt at have øje for, hvornår en
lang snor bliver til en bjørnetjeneste for familier, som har brug for støtte, mener hun.
- Børn er i forvejen udsat ved at bo i et
socialt belastet område. Jeg tror, at vi skal
engagere forældrene i langt højere grad,

end man har gjort tidligere. Nogle forældre skal tages mere i hånden for, at vi efterfølgende kan stille høje krav.
Skolesocialrådgiveren oplever, at forældre i Tingbjerg generelt er ambitiøse
på deres børns vegne. Men der ﬁndes også
børn, som er vant til et familieliv uden
pligter, hvor det er nødvendigt at insistere på, at forældrene stiller større krav til
deres børn i hjemmet, understreger hun.
Men sproget er den tungeste sten på vejen i samarbejdet med nogle af forældrene
i hendes arbejde.
- Al kommunikation bliver mere kompliceret, når den skal foregå gennem en
tolk. Helt ned til de små beskeder om at
huske, at klassen skal på tur i morgen.
Jeg ville ønske, at vi alle talte det samme
sprog, så vi undgår misforståelser og har
en fælles forståelsesramme.
Sprogbarrierer er ikke et problem for
Anna Milsted som gadeplansmedarbejder. Alle de unge taler dansk. En del af gadeplansmedarbejderens arbejde går med
samvær og relationsarbejde med de unge
i Tingbjerg i aldersgruppen 12 til 25 år. I
arbejdet med gruppen af kriminelle unge,
har den vigtigste øjenåbner for hende været at sætte sig i respekt.
- Jeg bliver indimellem “testet” af nogle
af de unge. I starten var jeg tilbøjelig til at
give dem mere snor, både fordi jeg var ny i
mit job, men også ud fra en tankegang om,
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Vi indkalder forældrene til et stort arrangement, hvor vi fremlægger undersøgelsen
og diskuterer, hvordan vi kan støtte børnene
og tale tingene op. Men afbalanceret.
Vi skal heller ikke være jubelidioter.
Marco Damgaard, skoleleder

at det var synd for dem. Jeg oplever,
at det er vigtigt at træde i karakter og
at turde sætte sig i respekt. Så ved de
unge, hvor de har én, siger hun. Anna
Milsted er ansat af Københavns Kommune, men uden myndighedsansvar.

Den negative fortælling er misvisende
Tingbjerg Skoles leder har også afsat
tid til at tale med nærværende fagblad.
32-årige Marco Damgaard tiltrådte i
sin nuværende stilling for et år siden
efter at have været souschef på skolen i ﬁre år. Han er en efterspurgt herre for tiden. I morges var statsminister
Lars Løkke Rasmussen på besøg i bydelen med et tv-hold fra Danmarks Radio i forbindelse med regeringens integrationsudspil, og lige nu brummer
skolelederens telefon, da han skal være
med i et indslag til TV-Avisen om samme tema.
Samme dag har Berlingske en historie om, at Tingbjerg Skole skraber bunden på en række parametre i Københavns Kommunes Kvalitetsrapport for
skoler i 2018. Fire ud af fem elever på
skolen i 8. klasse vurderes til ikke at
være uddannelsesparate. Alvorlige tal,
understreger Marco Damgård, men der
er mere til historien end som så.
- Den samme 8. klasse er nu 9. klasse, og der er langt over halvdelen af
dem er vurderet uddannelsesparate.
Mange børn kommer fra uddannelses24
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fremmede hjem. Hvis vi vurderer dem
som uddannelsesparate i 8. klasse, giver vi slip på vejledning og handleplaner for eleverne. I stedet skal eleverne være helt i mål, før vi vurderer dem
som uddannelsesparate. Når man ser
på, hvor mange af de unge, der er i uddannelse femten måneder senere, er
det tæt på 70 procent.
Skolelederen hilser det velkomment
med et nyt integrationsudspil, men understreger det afgørende i ikke at skære alle over én kam i Tingbjerg.
- Negative udtalelser om et område, som står på ghettolisten, er skadelige for de børn, som vokser op her. Når
man kalder Tingbjerg for en sort plet
på landkortet, stempler man alle, som
bor her. Vi har reelle udfordringer. Men
vi har også mange familier, som er beviset på vellykket integration. De skal
ikke skræmmes væk fra Tingbjerg, men
fremhæves og gøres til ambassadører
for andre. Som Tingbjerg-undersøgelsen viser, risikerer vi, at det bliver en
selvopfyldende profeti, hvis vi kun omtaler bydelen negativt. Alle som arbejder og bor i Tingbjerg har taget grueligt fejl af, hvordan de unge trives. Det
er for mig beviset på, at den negative
fortælling er så stor, at den bliver misvisende.

Tid til positiv pejling
Hvem skal fremhæve de gode eksempler?
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- Det starter hos os selv. En positiv historie er, at vi næste år bliver over
500 elever på skolen. Det har vi ikke
været i 12 år. Flere ressourcestærke
forældre vælger skolen til. Vi skal melde ud, når vi i nationale tests ved indskolingen ligger over det socioøkonomiske indeks. I det hele taget skal vi
fremhæve de små, løbende succeshistorier.
Hvordan skal den gode fortælling
trænge igennem til eleverne?
- Helt konkret begynder vi på social
pejling i alle klasser på forskellige niveauer, hvor vi bruger resultaterne fra
Tingbjerg-undersøgelsen og andre positive historier. Her vil vi tydeliggøre, at
det er normalt at være glad for at gå i
skole, så det kan blive en bærende kultur. Vi indkalder forældrene til et stort
arrangement, hvor vi fremlægger undersøgelsen og diskuterer, hvordan vi
kan støtte børnene og tale tingene op.
Men afbalanceret. Vi skal heller ikke
være jubelidioter.
Hvordan ser du på de konkrete tiltag, som p.t.har været fremme fra regeringen?
- Ideen om obligatorisk daginstitution synes jeg er fornuftig. Mange bliver stødt på et liberalt princip om, at
der skal være frihed til at vælge. Bliver
man opskrevet og som udgangspunkt
skal begynde i institution som et-årig,
vil det være til gavn for et område som
Tingbjerg.

Stærkere tværfagligt samarbejde
Uden for vinduerne på Tingbjerg Skole
er håndværkere i gang med at lægge de
sidste hænder på en trekantet moderne tilbygning med glasfacade, som skal
danne rammerne om et nyt hovedkontor. Her kommer socialforvaltningen til
at sidde som et led i at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper.
- Fremover vil vi indhente samtykkeerklæringer fra de familier, som får

Skoleleder Marco Damgård vil indkalde til et stort forældremøde, hvor Tingbjergundersøgelsen skal præsenteres.

mest støtte fra kommunen, så vi kan arbejde sammen om én indgangsvinkel til
deres trivsel i skolen, på fritidsinstitutioner og i socialforvaltningen, siger Marco Damgaard.
Skolelederen fortæller også, at skolen på det seneste er begyndt at arbejde på at skabe mere sammenhæng i skoledagen i form af “den gode elevpause”,
hvor lærere og pædagoger udbyder aktiviteter, og der er indført madskole i kantinen, hvor mange elever spiser. Begge
dele har øget elevernes trivsel, siger han.
Marco Damgaard understreger, at det
er afgørende med et højt informationsniveau, så forældrene ikke er tvivl om
læringsmål og de sociale mål. Han erkender, at der tidligere har været en misforstået hensyntagen til forældrene.
- Vi er blevet klart bedre til at sige
tingene direkte og ikke tage hensyn til,
om familierne “kommer fra en anden
kultur”. Vi gør det klart, at mangfoldighed er en kerneværdi på Tingbjerg Skole. Det samme er demokratisk dannelse,
ytringsfrihed og lige rettigheder, siger

han og nævner skolens forældrecaféer
som et eksempel på en ramme, hvor forældrene inviteres til dialog om børneopdragelse, værdier og sprogudvikling.
Hvordan tager forældrene imod de tiltag?
- Overordnet set møder vi stor medvind. Vi møder også modstand indimellem, eksempelvis hvis vi holder en diskofest. Det kan virke farligt for nogle, men
så er det mega vigtigt at forklare, at det
er et socialt arrangement, som børnene
har gavn af at møde op til. Vi møder også
skepsis fra nogle over, at børnene skal
bade til idræt. Vi bliver da testet, og her
skal vi stå fast.

Overvejer at flytte fra Tingbjerg
Der er stille uden for i Tingbjerg denne frostkolde eftermiddag. Hovedvejen,
hvor linje 2A kører frem og tilbage, hedder Ruten. Eller “Dødsruten”, som den
er blevet kaldt. Der er ikke meget dødsrute over Ruten i dag. Lille Torv er det
første, der møder én. De ﬂeste butikker
er lukket og har skodder eller træ på ru-

”

Negative
udtalelser om
et område, som
står på ghettolisten, er skadelige
for de børn, som
vokser op her.
Når man kalder
Tingbjerg for
en sort plet på
landkortet,
stempler man alle,
som bor her.

Marco Damgaard, skoleleder
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I sommer, hvor
to personer blev
skudt herude,
begyndte vores
datter at tale meget
om det. I skolen ved
jeg, at børnene også
taler om det.

Sadia Noreen, beboer i Tingbjerg

Sadia Noreen studerer til socialrådgiver, og hendes mand arbejder hos Schulstad.

derne, mens en enkelt grønthandler
og en kiosk stadig er i live. Man fornemmer, at tiden har stået stille længe på Lille Torv, og det er da også planen, at torvet skal rives ned og bygges
om. Lidt mere aktivitet er der på butiks-strædet på den anden side af Tingbjerg Skole. Her sidder voksne og børn
på pizzeriaet, mens folk går forbi med
indkøbsposer fra supermarkedet. Facaderne trænger til en kærlig hånd.
Umiddelbart virker “Dødsruten” som
en passende betegnelse - ikke fordi her
er farligt, men fordi her er dødt.
Men foran Kajs Bageri, der blev
landskendt for nylig, da ejeren ﬁk raseret sin butik, står en gruppe unge
mænd i dynejakker, træningsbukser og
26

SOCIALRÅDGIVEREN 03 2018

solbriller og ryger cigaretter og taler
i telefon. Et par minutter senere hopper de ind i store, skinnende biler, gasser op og kører afsted. Sandsynligvis
er det den type unge mænd, som mange i Tingbjerg mener får for meget opmærksomhed.
Da jeg bevæger mig over til boligblokkene for at besøge en forælder,
som har børn på Tingbjerg Skole, ser
jeg en gruppe unge drenge i nogenlunde samme påklædning som fyrene på
butiks-strædet. Dog yngre og så går de
og samler skrald med en aﬀaldssæk i
den ene hånd og en gribetang i den anden hånd. De unge er i et indslusningsjob, så de kan blive klædt på til et rigtigt fritidsjob. Det må være dén type
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tiltag for de unge, som mange i Tingbjerg mener får for lidt opmærksomhed.
39-årige Sadia Noreen tager imod
med et smil i en ﬁreværelses lejlighed, hvor hun bor med sin mand og deres tre børn. To piger på 7 og 12 og en
dreng på 9, som alle går på Tingbjerg
Skole. Sadia Noreen studerer til socialrådgiver og hendes mand arbejder hos
Schulstad. Hun kom til Danmark fra
Pakistan for 12 år siden, og familien
har boet i bydelen lige siden. Men nu
overvejer de at ﬂytte.
- Vi har altid været glade for at bo
her. Men for halvandet år siden blev en
pakistansk dreng fra en familie, vi kender, som bor lige ved siden af, skudt og

dræbt. Han havde ingen relation til bander. I sommer,
hvor to personer blev skudt
herude, begyndte vores datter at tale meget om det. I
skolen ved jeg, at børnene
også taler om det, fortæller
Sadia Noreen.

”

Det er nemt og hurtigt at få
en lejlighed i Tingbjerg. Det er
sikkert derfor, her bor så mange
indvandrere.

Sadia Noreen, beboer i Tingbjerg

En rollemodel for børnene
Hun har rettet an med kaﬀe
og pakistanske kager på sofabordet. Stuen er spartansk
indrettet med mønstret gulvtæppe, to sorte lædersofaer,
gennemsigtige gardiner og et
tv, hvor der kører tegneﬁlm.
- Min datter på 12 år ved
alt muligt om bander, hvem
der er imod hinanden og den
slags. Hvis et barn har så
meget viden om de ting, bliver jeg bekymret, siger hun.
Familien har aldrig følt
sig utrygge ved at bo i Tingbjerg. Bydelen er fredelig,
og folk er venlige, men når
der en sjælden gang imellem
sker skudepisoder, tænker
hun på, om det kan få konsekvenser for hendes søn.
- Min søn er ikke så stor
endnu, og vi hører om unge,
der er blevet skudt, fordi de
er blevet set sammen med
nogle, som er banderelateret. Jeg tænker da på, hvis
han om nogle år bliver set i
nærheden af dem. Men samtidig har jeg også hørt fra
andre, der har ﬂyttet deres
børn i en anden skole, hvor
det er begyndt at gå dårligere, siger hun og tilføjer, at
hendes søn klarer sig godt i
skolen og har gode kammerater.
Familiens syvårige datter

Izma, har sat sig imellem de to sofaer med en bærbar computer i skødet. Hun har fået at vide, at hun kun må bruge
iPad´en i weekenden, så hun har taget alternativet i brug. Sadia Noreen mangler et år, før hun er færdig med sin uddannelse til socialrådgiver. Da håber hun på at få arbejde på et
jobcenter eller på handicapområdet.
- Jeg søgte ind på studiet i sin tid, fordi jeg er interesseret i, hvordan det danske system fungerer. Men samtidig ville jeg tage en uddannelse, så jeg kan være en inspiration for
mine børn.
Sadia Noreen fortæller, at politiet har lagt vægt på vigtigheden af, at civilsamfundet arbejder sammen. Forældre, børn
og naboer. Men i Tingbjerg er folk ikke altid lige gode til at
informere myndighederne, hvis de ser nogle, der laver ballade på gaden.
- Måske tænker folk, at politiet alligevel ikke gør noget
ved det. Eller også er de bekymret for at skulle udpege andre.
Vi drejer samtalen ind på det mindre dramatiske, og jeg
spørger Sadia Noreen til hendes syn på Tingbjerg-undersøgelsen og de udbredte negative forventninger til de unge.
- Jeg har ikke hørt fra andre forældre, at de ikke tror, at
deres børn kan lide at gå i skole. Folk taler ofte på vegne
af andre. De hører det ene og andet, og så bliver de bekymret for deres børns liv uden for skolen. Jeg følger mine børn i
skole hver dag, selv om skolen er lige ved siden af, og jeg ser
da, at børn ser ud til at være glade. Mine egne børn klarer sig
godt, og jeg hører altid positive ting fra lærerne. Jeg er nok
den irriterende forældretype, der vil snakke med lærerne
hver dag for at høre, hvordan dagen er gået, griner hun.

Nemt at få lejlighed i Tingbjerg
Så er der de religiøse ting, fortæller Sadia Noreen. Nogle forældre er ikke meget for at skulle deltage i julearrangementer.
Obligatorisk svømning har hun selv været lidt imod.
- De går til svømning sammen piger og drenge i min datters klasse. Det har jeg talt med skolen om ﬂere gange. Men
vi bor i Danmark, så vi må følge reglerne her. Jeg er da ﬂek-

sibel og har accepteret det.
Jeg ved godt, jeg er lidt gammeldags, siger hun og smiler.
På Tingbjerg Skole er lærerne gode til at tage højde
for, at der går mange muslimske børn, fortæller hun.
Der bliver holdt Eid-fest, og
ingen har problemer med,
at nogle af pigerne går med
tørklæde. Samtidig har skolen også nogle krav, som forældrene skal acceptere den
anden vej.
- Det er vi glade for. Det
passer ﬁnt med, hvordan vi
opdrager vores børn. Jeg fortæller dem om min religion
islam, men også om dansk
kultur. Så må de selv ﬁnde
ud af, hvem de vil være, og
hvad de vil med deres liv senere hen. Alle forældre lærer jo deres børn nogle ting,
som de synes er fornuftige.
Jeg har talt med danske forældre, som gør det samme.
Sadia Noreen fortæller,
at hendes mand gerne vil bo
blandt ﬂere etniske danskere, men de får ikke tilbudt
lejlighed andre steder.
- Det er nemt og hurtigt
at få en lejlighed i Tingbjerg.
Det er sikkert derfor, her
bor så mange indvandrere,
siger hun.
Hvad tænker du, når politikerne taler om at rive boligblokke ned i et område som
Tingbjerg?
- Hvad vil de så gøre med
os? Tilbyder de også nye lejligheder, spørger Sadia
Noreen. S
Interviewene er lavet, inden regeringen
offentliggjorde hele sit ghettoudspil.
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ELEVER:

GHETTO lyder overdrevet
De fire elever, som vi talte med på Tingbjerg Skole, mener, at folk skal lade være
med at dømme en bydel, som de ikke kender. Og ordet ghetto?
Det lyder overdrevet og som et sted, hvor man ikke kan gå i fred.

Hvad siger folk?
Omar: De siger, at der sker en masse voldelige ting.
Bandemedlemmer, der render rundt i Tingbjerg med pistoler og den slags.
Tingbjerg bliver ofte kaldt for en “ghetto”. Hvad tænker I om det?
Albina: Jeg synes, det lyder overdrevet. Det lyder
som et sted, hvor man ikke kan gå på gaden, og hvor
børn ikke kan være udenfor.
Nogle politikere taler om, at man vil rive boligblokke ned i nogle områder som Tingbjerg. Hvad tænker I om
dét?
Omar: Det synes jeg ikke er i orden. Tænk, hvis man
har boet der hele sit liv. Så ﬂytter man pludselig til et
sted i udkanten af København, kender ingen, og hvor ingen af ens venner er. Hvis man går i skole, ødelægger
det ens skolegang, hvis man skal til at skifte.
Hvordan har I det med at gå i skole?
Filis: Jeg er glad for at gå i skole, jeg lærer meget, og
skolen er et trygt sted at være. Her er jeg sammen med

Azrah

E

leverne Azrah Farhan Ahmed, 13 år, Omar
Muhsin Ismail, 13 år, Albina Limani, 14 år og
Filis Younus Ali, 13 år, fortæller om, hvordan
det er at bo i et område, der er stemplet som
ghetto.
Hvordan vil I beskrive Tingbjerg?
Omar: Jeg vil sige, at her er godt og trygt.
Hvorfor er det vigtigt, at her er trygt?
Filis: Man kan ikke bo i en by, hvis man ikke har det godt.
Hvis man hele tiden er bange for at gå udenfor, hvis der skulle ske noget.
Er der noget, der er særligt ved Tingbjerg?
Albina: Her er småt, så man kender folk. Man støder hele
tiden ind i folk, man har kendt i lang tid. Her er et fællesskab
- også fordi, der er ﬂere, man går i skole med.
Bemærker I de historier, der kører om Tingbjerg i medierne?
Albina: Ja. Ofte tænker vi, at det ikke er sandt, hvad de siger. Jeg har boet her hele mit liv. Når der kommer nogle udefra og siger, at Tingbjerg ikke er et trygt sted at være, tænker
jeg, at det ikke er sandt. Jeg synes ikke, at folk skal dømme
et område, de ikke kender.
28
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Albina

Har I tænkt på, hvad I gerne vil, når folkeskolen er
ovre?
Omar: Jeg vil gerne være arkitekt. Jeg er glad for
matematik, og man bruger matematik og måling meget
som arkitekt.
Filis: Efter folkeskole vil jeg i gymnasiet eller 10.
klasse. Jeg har tænkt på forskellige ting efter det, men
det er ikke noget, jeg kan tage stilling til endnu.
Hvordan har I ændret jer, siden I er blevet teenagere?
Filis: Måske har attituden ændret sig. Ens personlighed. Før var man sådan en lille sød én. Det er man stadig, men ikke hele tiden. Jeg tror, at det er noget, der
følger med tiden. Man bliver lidt mere grov i munden.
Til dagligt er man omringet af andre, der snakker sådan,
og så kan man godt blive påvirket af det.
Omar: Ja, når man er sammen med ﬂere, råber man
mere.
Azrah: Vi er blevet mere modne.
Filis: Ja, bedre til at træﬀe beslutninger og tage vare
på sig selv. Du vælger selv, hvad du gør, og så må du
også forholde dig til konsekvenserne. S

Omar

mine venner, og der er folk, som passer på mig.
Omar: Jeg har det trygt her, og jeg synes, det er rart at
lære noget, så jeg på et tidspunkt kan bruge det, når jeg gerne vil begynde på en videregående uddannelse.
Hvordan tror I, at jeres klassekammerater har det med at
gå i skole?
Albina: Jeg tror også, at de har det godt med at gå i skole. Vi har kendt hinanden længe, og hvis der er noget, vi ikke
ved, kan vi bare spørge hinanden.
Omar: Folk siger nogle gange, at de ikke kan lide at gå i
skole. Men jeg tror ikke, at de mener det. For samtidig siger de, at de gerne vil uddanne sig til dit og dat. Og så skal
man jo gå i skole. Det kan være, at de tror, at det er sejt ikke
at kunne lide at gå i skole. Hvis andre nu har sagt til dem, at
det ikke er sejt at gå i skole, så tænker de over dét og siger
det videre.
Filis: Det kan være, at nogen brokker sig over, at det er
hårdt at lave lektier. Men man skal også huske at tænke på
de børn i verden, som ikke får mulighed for at gå i skole.
Hvordan ser jeres forældre på jeres skolegang?
Azrah: De forventer, at vi laver vores lektier og sådan noget. At vi har det godt.

Filis
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EKSPERTER:

Særregler og ghettolister
SKADER integrationen
Ghettolisten bliver brugt til at legitimere en række drastiske tiltag i regeringens ghettoudspil. En liste,
der ifølge eksperter burde afskaffes, da den både er vilkårlig, stigmatiserende og modvirker integration

S

kadelig for integrationen. Kontraproduktiv.
Selvopfyldende. Stigmatiserende.
Sådan lyder en række
udsagn fra forskere, når
man spørger dem om regeringens ghettoliste, der hvert år stempler en række
boligområder som ghettoer. Senest i december 2017 var der 22 på listen.
Fælles for eksperterne er, at de mener, at ghettolisten burde afskaﬀes. For
den gør intet godt.
- Ghettolisten kan ikke bruges til noget. Den er monitoreret ud fra fem meget arbitrære kriterier, der ikke siger
meget om, hvordan det står til i de udsatte boligområder. Den tager slet ikke
højde for alt det gode i de her områder; netværk, fællesskab og ressourcer.
I stedet er den meget stigmatiserende,
og der kommer intet godt ud af at lave
en negativ hitliste, hvor man siger; lad
vær med at ﬂytte derhen, mener Gunvor Christensen, boligforsker på VIVE
– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Troels Schultz Larsen, lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC bakker op:
- Det grundlæggende problem ved
ghettolisten er, at den ikke løser problemet, fordi den har fokus på områder.
Ikke mennesker. Den tager ikke hånd
om de strukturelle problemer i forhold
til boligmarked, arbejdsmarked, fattigdom. I stedet producerer listen stigmatisering, gør folk utrygge og er direkte
kontraproduktiv, fordi den er med til at
forandre både beboernes og alle andres
opfattelse af området og beboerne. Den
gør det simpelthen vanskeligere at skabe sociale fællesskaber og integration.
Hans Skifter Andersen, adjungeret
professor på Statens Byggeforsknings30

SOCIALRÅDGIVEREN 03 2018

institut ved Aalborg Universitet, mener, at
ghettolisten får koncentrationen af udsatte
borgere til at vokse.
- Mennesker er meget følsomme over for
det sted, de bor, og det påvirker mennesker
at få at vide, at de bor et dårligt sted. Samtidig øger ghettolisten koncentrationen af socialt udsatte borgere. For listen giver lavstatus og dårligt omdømme, og dermed får
områderne svært ved at tiltrække folk med
job og valgmuligheder, siger Hans Skifter
Andersen.

INGEN PENGE
Der følger ingen ekstra penge
med ghettoudspillet. 12 milliarder
kroner tages fra lejernes opsparing i Landsbyggefonden og en
milliard kroner tages fra kommunernes bloktilskud.
- Der mangler noget afgørende omkring ressourcer. Statsministeren har været hurtig til at sige,
at vi alle skal løfte i flok. Lejerne
skal løfte, kommunen skal løfte.
Men det eneste, jeg kan se, statsministeren løfter, det er pegefingeren, lød det fra Peter Rahbæk
Juel, socialdemokratisk borgmester i Odense på dagen for offentliggørelsen af ghettoudspillet.

Stor vilkårlighed
Eksperterne angriber også listens vilkårlighed. For med kriterier som, at antal dømte
kriminelle ikke må overstige 2,7 procent af
beboerne, bliver modellen meget følsom over
for selv små ændringer i beboersammensætning.
- Helt ned til om to eller tre personer tileller fraﬂytter et område kan få betydning
for, om man kommer på listen. Samtidig tager listen slet ikke højde for konjunkturudsving, når et af kriterierne handler om antal
beboere i arbejde. Grundlæggende blander
ghettolisten æbler og pærer ved at stemple
samtlige boligområder og beboere som problematiske, uden at tage højde for, at det ene
boligområde på listen har problemer med
manglende jobs, et andet med fattigdom,
et tredje med kriminalitet, forklarer Troels
Schultz Larsen.

Kritik af ghettoudspil
At ghettolisten bliver brugt til at legitimere
en række drastiske tiltag i regeringens ghettoudspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030” øger forskernes
kritik.
- Man bruger en meget problematisk diagnose om de udsatte boligområder – nu er det
ikke længere bare ghettoer, men også parallelsamfund - som berettigelse for nogle meget krasse tiltag, som primært handler om
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at regulere og sanktionere. Det er hovedløst. Man
strammer grebet om mennesker, der allerede ligger
ned, selvom forskning og de boligsociale indsatser
viser, at det ikke virker, siger Gunvor Christensen.
- Vi har evidens for, at de udsatte boligområder
er inde i en positiv udvikling, både hvad angår integration, uddannelse, arbejdsmarked, indtog på ejerboligmarkedet og kriminalitet. Alligevel vælger regeringen at lave en lang række indsatser, der øger
stigmatiseringen af områderne og beboerne. Det er
dybt problematisk, pointerer Troels Schultz Larsen.
Flere af forslagene, mener de, udfordrer helt
grundlæggende civile rettigheder og et retssikkerhedsprincip om lighed for loven. Selvom enkelte forslag har gode delelementer i sig, tager de ikke fat
ved roden.
- Selvfølgelig kan man sige, at hvis man river
Mjølnerparken ned, ja så forsvinder den, og man
fjerner koncentrationen af socialt udsatte, men man
gør ikke noget ved årsagen til problemerne. Poten-

KRITERIER FOR AT KOMME PÅ GHETTOLISTEN
Hvor man hidtil har opereret med 5 kriterier, hvoraf mindst 3 skulle være opfyldt for, at der var tale om et ghettoområde,
foreslår regeringen nu, at såvel ”ghettoområder” som ”udsatte boligområder” skal opgøres.
UDSATTE BOLIGOMRÅDER
skal opfylde mindst 2 af disse 5 kriterier, der bortset fra punktet om uddannelse
matcher de tidligere kriterier.
] Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i området
overstiger 50 procent.
] Andelen af 18-64-årige, som ikke er i arbejde eller under uddannelse,
overstiger 40 procent.
] Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven
eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 procent af beboere.
] Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 procent. (Her medtages kun uddannelser,
som er taget eller godkendt i Danmark)
] Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år eksklusive
uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige
bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

GHETTOOMRÅDER
står på listen over udsatte boligområder og opfylder:
1) Mindst to af de tre oprindelige ghettokriterier om:
a. Antal dømte på over 2,7 pct.
b. Andel uden for arbejdsmarked
eller uddannelse over 40 pct.
c. Andel af indvandrere eller efterkommere
fra ikke-vestlige lande på over 50 pct.
ELLER:
2) Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande på over 60 pct.
Listen omfatter almene boligområder
med mindst 1000 beboere.
Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
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22 INITIATIVER
Regeringen ønsker at udrydde alle
ghettoer frem mod 2030, og det skal
ske via 22 initiativer – heriblandt:

tielt ﬂytter man bare problemet til et
andet sted og risikerer at skabe nye
forsømte boligområder, siger Troels
Schultz Larsen.

Fejldiagnosticering
Gunvor Christensen mener, at der kan
være fornuft i at kigge på fordeling af
børn i blandt andet daginstitutioner,
som ghettoudspillet lægger op til.
- Men erfaringer fra blandt andet
Aarhus viser, at det kan være problemfyldt at ﬂytte børn rundt, fordi netværk
er meget vigtigt for at få en hverdag til
at fungere, siger hun.
Troels Schultz Larsen peger på, at
ﬂere af forslagene udfordrer det sociale
og politiske medborgerskab.
- Når man foreslår tvangsintegration af børn i ghettoområder ved at tvinge børn i dagtilbud fra de er et år, indskrænker man menneskers livsvalg og
udfordrer vores grundlæggende rettigheder, mener han.
I ghettoudspillet foreslås kriterierne
for at komme på ghettolisten ændret,
og her opponerer de begge kraftigt
mod en ændring, der gør, at et område
kan komme på ghettolisten alene ved
at have mere end 60 procent indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige
lande som beboere.
- Det er helt absurd at gøre etnicitet
til problemet. Du kan have både en uddannelse, et godt arbejde, en god indkomst, have dine børn i daginstitution,
være fodboldtræner og have de helt rigtige værdier, men blot fordi dine forældre kommer fra et ”ikke-vestligt-land”,
tæller du negativt i statistikken, siger
Troels Schultz Larsen.

] Tvangsekspropriering af almene boligområder – og i sidste ende
lukning af almene boligområder,
hvis de ikke lever op til regeringens ønske om, at max 40 procent
af boligmassen i de tunge ghettoområder må være almene familieboliger.
] Mulighed for særlige strafzoner i
ghettoområder, hvor man vil indføre dobbelt straf for forskellige
former for kriminalitet.
] Kontanthjælpsmodtagere trækkes
i ydelse, hvis de flytter ind i et område, der står på ghettolisten.
] Alle børn i ghettoområder skal gå i
dagtilbud fra de er 1 år, og sker det
ikke, falder børnechecken væk i en
periode.
] Daginstitutioner må årligt højst
optage 30 procent af deres børn
fra boligområder, der de seneste
tre år har været på ghettolisten.
] Skærpet straf ved brud på fagpersoners udvidede underretningspligt. Hvis socialrådgivere, lærere,
pædagoger mv. ikke overholder
deres skærpede underretningspligt, kan de straffes med helt op
til et års fængsel.
Læs hele udspillet "Ét Danmark uden
parallelsamfund - Ingen ghettoer i
2030" på regeringen.dk

Det juridiske aspekt
Selvom det kan synes problematisk ud
fra et retsprincip om lighed for loven,
er der ifølge Jørgen Albæk Jensen, professor i oﬀentlig ret på Aarhus Universitet ikke noget i den danske Grundlov,
der hindrer særlige love for særlige områder.
32
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- Selvom det kan stride mod ens mavefornemmelse, at man vil indføre dobbeltstraf for kriminalitet i særlige områder og
andre særlige regler for ghettoområder,
kan der godt være en slags lighed for loven
i streng juridisk forstand, forklarer Jørgen
Albæk Jensen.
Han ønsker ikke at udtale sig hverken
for eller imod de foreslåede særlove - kun
at forholde sig til juraen i det, og her mener han ikke, at særreglerne i regeringens
ghettoudspil strider mod Grundloven.
Til forslaget om tvangsekspropriering
eller lukning af almene boligområder lyder
vurderingen:
- Efter Grundlovens § 73 kan der eksproprieres, hvis det følger af lov og er til
gavn for almenvellet. Hvad der er til gavn
for almenvellet, fastlægges i praksis af Folketingets ﬂertal. Så blot det fastsættes ved
lov, vil det ikke være i strid med Grundloven at ekspropriere. Grundloven kræver
dog, at der skal gives ”fuldstændig erstatning”, så gennemførelsen af forslaget vil
blive meget dyrt.
Forslaget om skærpet straf ved brud på
fagpersoners udvidede underretningspligt,
mener Jørgen Albæk Jensen også holder
rent juridisk.
- Juridisk kan man godt foretage den
foreslåede ændring. For det er lovgivningsmagten (Folketinget) der fastsætter både
straﬀerammer, og hvad der er strafbart.
Rent praktisk vil man normalt have forældelsesfrister, og der skal naturligvis i de
konkrete sager føres bevis for, at den pågældende vidste eller burde have vidst, at
der var noget galt – eller i øvrigt har forsømt sine forpligtelser.
Selvom aftalen om stop for familiesammenføringer i 40 udsatte boligområder heller ikke strider mod Grundloven, er Jørgen
Albæk Jensen mere i tvivl om gangbarheden, når det gælder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 8.
- Det springende punkt vil være, om
indgrebet er "nødvendigt i et demokratisk samfund", og jeg er ikke sikker på,
den holder juridisk ved domstolen i Strasbourg, siger han. S

Et kønnet helhedssyn
Der mangler et kønnet
fokus i den sociale indsats.
Køn skal på skemaet
på uddannelserne og
dermed tilføje en ny
dimension til helhedssynet.
Det manglende fokus
på køn skaber nemlig
en begrænsning i den
socialfaglige indsats og
udfordrer mangfoldigheden.
Når vi overser kønnet, favner
vi ikke hele mennesket.

S

ociale problemer er ofte tilknyttet en kønnet dimension.
Mænd er overrepræsenterede inden for eksempelvis hjemløshed, misbrug og kriminalitet, mens kvinder dominerer
inden for prostitution, voldsofre, angst og depression. Det har blandt andre
VIVE (tidligere SFI) dokumenteret gennem
statistikker og undersøgelser.
Mange sociale tilbud og interventioner henvender sig til både mænd og kvinder, men tilgange, aktiviteter og metoder i sociale tilbud
vil ofte være domineret af kønsmajoritetens behov. Det giver god mening at tilgodese
kønsmajoritetens behov og derved tilfredsstille en nytteﬁlosoﬁ om at hjælpe ﬂest mulige på
en gang, men da vi som socialarbejdere er forpligtede til at favne mangfoldighed og fremme
ligestilling, ser vi et behov for et større fokus
på køn i praksis, som også tilgodeser kønsminoriteten.

kommentar

Kønsminoritetens behov

Freja Hvid Harvig og
Anna Rasmussen,
socialrådgiverstuderende, International og
Interkulturel socialrådgiveruddannelse ved
Professionshøjskolen
Metropol, Frederiksberg.

Forskningen inden for køn i socialt arbejde
peger på en tendens til en binær opfattelse af
køn med udgangspunkt i dét, der er enten maskulint eller feminint. Denne sondring er både
naturlig og menneskelig og kan bruges som en
fælles forståelsesramme, men det er samtidig
vigtigt at være bevidst om, at der er mere at
forstå end dikotomien alene.
For når køn “gøres” skævt inden for det
sociale arbejde, eksempelvis når den hjemløse eller misbrugeren er en kvinde, eller når
voldsofret er en mand, udfordrer det socialarbejderen og stiller krav til kreativiteten.
Inden for rammerne skal man give plads til
den kvindelige hjemløse eller den voldsramte mand.
Eksempelvis kan en kvinde på et herberg,
som primært benyttes af mænd, være ekstra
udsat for overgreb, og i de få tilbud for hjemløse kvinder, vil man ofte opdage en bred vifte af sociale udfordringer ud over hjemløshed.
På herberger for kvinder vil man ofte tage
imod stofmisbrugere, prostituerede, hjemløse med ﬂere. På grund af det manglende udvalg af speciﬁcerede herberger for kvinder
er man nødt til at samle ﬂere problemstillin-

ger under samme tag. De forskelligartede problemstillinger kan yderligere udsætte den - i forvejen - udsatte borger
og overse kompleksiteten af den enkeltes behov.
Der ligger for socialarbejdere et kreativitetskrav i at gøre sig bevidst om
sin egen forforståelse og nytænke metoder og tilgange for at imødekomme
kønsminoritetens behov. Ved at acceptere køn som en del af helhedssynet,
som er essentielt for socialt arbejde, vil
vi bedre kunne imødekomme og anerkende det hele menneske.

Et kønnet fokus starter på uddannelsen
Det socialfaglige skøn, helhedssynet og
borgeren i centrum er på socialrådgiveruddannelsen hugget i sten fra første studiedag, og til vi får vores nål efter tre et halvt år. Men hvordan kan vi
som fagpersoner foretage et socialfagligt skøn, en helhedsorientering og sætte borgeren i centrum, hvis vi ikke ser
kønnet og forstår, hvad kønsdimensionen potentielt rummer, når vi samtidig
ved, at en lang række centrale sociale
problematikker er tydeligt kønnede?
Ved at introducere kønsperspektivet
på uddannelserne, herunder efter-videreuddannelser, er der mulighed for at
undgå en uhensigtsmæssig reproduktion af kønsstereotyper og bryde med det
binære fokus, som i vores øjne er i risiko for at påvirke de sociale indsatser.
Hvis man præsenteres for et kønnet
fokus, som led i sin grundfaglighed, vil
man genkende det i praksis, og det vil
i højere grad være muligt at løsrive sig
fra det binære fokus.
Et kønnet fokus på uddannelserne vil kunne klæde nyudklækkede socialrådgivere på til at have blik for nogle af de kønsproblematikker, som vi ser
i den sociale indsats. Vi ser derfor gerne, at køn anerkendes som et grundlæggende socialfagligt fokus, så vi som
kommende socialrådgivere har et mere
fyldestgørende grundlag for at udøve
kvaliﬁceret socialt arbejde. S
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Jonas Micheelsen, projektkoordinator i Team
Change i FrederiksborgCenteret.
Bor med sin kæreste og gadekrydset Rosa i Sydhavnen i København.

Jeg er uddannet for et halvt år siden, og jeg
har altid tænkt på kanten af boksen og prøvet at få nye initiativer til at hænge sammen
med noget, der allerede er. Mens jeg studerede, skabte jeg sammen med en kammerat
en frivillig forening, der rådgav og vejledte i sociale sager for Frelsens Hær. Socialt
entreprenørskab kan godt blive glemt i uddannelsen, som har fokus på det, der allerede eksisterer.
Jeg synes, at systemet og arbejdet for
eksempel i en forvaltning er lidt rigidt. Det
har en tendens til at blive samlebåndsarbejde. Det er ærgerligt. Jeg tror på, at der er
andre perspektiver på socialt arbejde, og at
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man kan og skal prøve nye ting af.
Det gør jeg i høj grad i mit arbejde
med Team Change.
Vi er et tilbud til socialt udsatte, uddannelses- eller aktiveringsparate 18-30-årige. Noget af min drivkraft er at få dem til at se alle de
muligheder, der er. Jeg har for eksempel en ung mand, der kom hertil for omkring to år siden. Han er
ret ustruktureret, havde meget fravær og mange problemer. Jeg gjorde ham opmærksom på, at et ﬁrma
kunne tilbyde ham et stilladskursus. Han lyttede og sagde: ”Jeg anede ikke, at man kunne sådan noget.
Jeg troede kun, det handlede om
uddannelse.” Men nu har han grebet
muligheden.
Min tilgang til de unge ligner

TEKST METTE MØRK FOTO LISBETH HOLTEN

den, jeg har med hjemmefra. Min
mor har altid sagt: Man kan 10 gange mere, end man selv tror, og 100
gange mere, end ens mor tror.
Team Change er en del af FrederiksborgCenteret, som er et multihus med koncerter, messer og så videre. Der er masser af ting, der hele
tiden skal sættes op og gøres klar.
Jeg oplevede, at det var lidt tilfældigt, hvad de unge blev sat til. Så
noget af det første, jeg gjorde, var
at lave klare faglinjer. Nu er der
muligheder for at vælge rengøring,
event, køkken, hal-vagt, transport
og gartnerafdeling. Jeg satte også
dokumentation, evaluering og videndeling i system.
Det er motiverende, at jeg kan se, at
det ﬂytter noget. Vi er gået fra 40

Nye regler om integrationsydelse og dansktillæg

sommerhuset
”erIder
ro på, og
jeg får brugt min
krop til praktisk
arbejde.

Den 13. december 2017 blev lovforslag L 120 om ændringer af integrationsydelsen og dansktillægget fremsat i Folketinget. Formålet med lovforslaget er at styrke tilskyndelsen til at arbejde og blive selvforsørgende. I denne sammenhæng anses
ydelsesniveauet for at have en stor betydning og en manglende arbejdsmarkedstilknytning for at udgøre en væsentlig barriere for integrationen.
Konkret indeholder L 120 ændringer på tre områder
herunder nedsættelse af integrationsydelsen, omlægning af
dansktillæg til tidsbegrænset danskbonus samt indførelse af en
danskbonus i integrationsloven.

Nedsættelse af integrationsydelse
Ydelsesniveauet for integrationsydelsen i aktivlovens § 22 stk.
2 nr. 1-4 reduceres med 3 procent – det vil sige med mellem 366
kr. og 79 kr. pr. måned afhængigt af personens status. For samtidigt at undgå, at ydelsesreduktionen skal kunne kompenseres ved
højere boligstøtte eller særlig støtte, indføres der seks nye lofter for
den samlede hjælp til modtagere af integrationsydelse i aktivlovens
§ 25b stk. 4.

Omlægning af dansktillæg til tidsbegrænset danskbonus
Det nuværende dansktillæg i aktivlovens § 22 stk. 4 kan modtages i hele den periode, som en person modtager integrationsydelse. Og selv om det gældende månedlige ydelsesniveau fastholdes, så
vil danskbonus efter omlægningen alene kunne modtages i én sammenhængende periode på seks måneder, som løber fra retten hertil er opnået, og uanset om en beregning efter aktivlovens § 22 stk.
5 f.eks. medfører, at der udmåles 0 kr. Når retten til danskbonus er
blevet aktiveret, så ophører denne efter seks måneder.
Frem til den 1. juli 2018 skal kommunerne gennemgå alle sager,
hvor der er udbetalt dansktillæg inden denne dato. Og i de tilfælde,
hvor en person har haft ret til dansktillæg i mere end seks måneder
før den 1. juli 2018, skal dansktillægget stoppes fra denne dato.

procents fremmøde til 80 procents fremmøde, siden jeg tog over. Når de unge har
været hos os i et år, så kommer 50 procent
i job eller uddannelse. Har de været her i
to år, kommer 75 procent i gang bagefter.

I integrationslovens § 22 indføres der en ny skattefri danskbonus i
form af et engangsbeløb på 6.000 kr. til udlændinge, som er omfattet
af integrationsprogrammet, men ikke modtager en forsørgelsesydelse efter aktivlovens § 22-25. Målgruppen er dermed selvforsørgende
udlændinge, der ikke har ret til danskbonus efter aktivloven.
Det er en betingelse, at personen har bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende, og bonussen ydes efter ansøgning (kun danskprøver
bestået efter 1. januar 2018). Udbetaling af bonus medfører ikke fradrag i sociale ydelser for personen og dennes evt. ægtefælle i to år
fra udbetalingstidspunktet – dog medregnes bonussen ved økonomiske vurderinger om hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kap. 10
og integrationslovens kap. 6.
Lovændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. S
Læs nærmere om L 120 på Folketingets hjemmeside www.ft.dk

jura

Mine arbejdsopgaver er meget varierede. Jeg
skal koordinere, have samtaler, lave månedlige rapporter til de unges hjemkommuner, kontakte andre kommuner for at
tilbyde vores ydelser, holde virksomhedsnetværk i gang, og… Det er super spændende. Jeg skal skabe rammerne for, hvad
det vil sige at være socialrådgiver i Team
Change.
Jeg bor i Sydhavnen med min kæreste,
og når vi ikke er der, så er vi i vores sommerhus i Ølsted. Der slapper jeg fuldstændig af ved at gøre alt det, der skal gøres.
Der er ro på, og jeg får brugt min krop til
praktisk arbejde. S

Indførelse af danskbonus i integrationsloven

Af Jannie Dyring, cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR),
juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.
JURASPALTEN SKRIVES PÅ SKIFT AF JURISTERNE
KAREN ELMEGAARD, JANNIE DYRING, IDAMARIE LETH SVENDSEN
SOCIALRÅDGIVEREN 03 2018

35

Leading from
FEEDBACK
one
step behind

INFORMED
TREATMENT

LØSNINGSFOKUSERET, SYSTEMISK UDDANNELSE
En engagerende og ressourceorienteret tilgang til
problemløsning, som øger dit fokus på dine egne
og dine klienters kompetencer og som giver dig
værktøjer til:

Seminar i Aarhus
15. maj

MUSIK SOM REDSKAB
I SØVNBEHANDLING OG
RELATIONSARBEJDE

tarbejde
s arbejdemed
medforandringsprocesser
børn, voksne og familier
• tsamarbejde
medmed
forandringsprocesser
voksne,
familier,
og unge
sarbejde
grupperådgivning
og teambuilding
SEMINAR
MEDbørn
• tarbejde
voksne,
familier,
og unge
medmed
udsatte
børn
og kriser
deresbørn
familie
ssamarbejde
rådgivning
i forbindelse
med
og
tab
• tløbende
arbejde
med
udsatte
børn
og
deres
familie
evaluering af effekten af samarbejdet
s projektudvikling
• tprojektledelse
af effekten
af samarbejdet
og –udvikling
sløbende
arbejde evaluering
med egne
faglige
og personlige
mål
• projektledelse og –udvikling
København d. 18.-19. september
133 timers undervisning, supervision og seminarer.
OBS: Fordybende kursus starter d. 19.4. og d. 19.9.
For rådgivere inden for familiebehandling, revalidering,
misbrugsbehandling, sundhedsarbejde…
Uddannelsen
starterd.d.
20+B2013 d. 19.01.2009
Uddannelsen starter
12.KBOVBS201
København

SCOTT MILLER

med musikterapi skaber vi bedring af
traumesymptomer, reduceret stressniveau og øget
trivsel for unge, voksne og familier

læs mere på www.integrationsnet.dk

”Tømrermester Lauritz Hansen
og Hustru Karen Dorthea Valborg
Hansen,født Gulfeldt’s Mindelegat”
Fra ovennævnte legat uddeles legatportioner på normalt kr.
5.000 til 10.000. Kræftramte patienter kan søge legatet, idet
GHULÀJIXQGDWVHQ\GHVXQGHUVW¡WWHOVHWLOWU QJHQGHNU IWOLGHQGHVnYHOXQGHUGHUHVV\JGRPVRPXQGHUHQHIWHUI¡OJ
HQGHUHNUHDWLRQ'HUVRPGHQV\JGRPVUDPWHHUPLQGUHnULJ
NDQOHJDWSRUWLRQHUV¡JHVDILQGHKDYHUHQDIIRU OGUHP\Qdigheden.
/HJDWHWV¡JHVYHGXGI\OGHOVHDIDXWRULVHUHWVNHPDKYRUL
DQV¡JHUHQRSO\VHURPV\JGRPPHQRJGHQVIRUO¡EVDPW
indtægtsforhold og formueforhold.
Lægeerklæring skal vedlægges ansøgningsskemaet.
/ JHHUNO ULQJHQVNDOY UHGDWHUHWL5HJQUEDQNNRQWRQXPPHUVDPWHYWPDLODGUHVVHEHGHVRSO\VWLVNHPD
Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos administrator ved
indsendelse af frankeret svarkuvert eller via e-mail
SNQ#ENPODZGN$QV¡JQLQJHUNDQLNNHVHQGHVYLDPDLO
Ansøgningsfrist er den 15. maj 2018.
Ansøgninger fremkommet efter dette tidspunkt tages ikke i
EHWUDJWQLQJ/HJDWHWXGEHWDOHVLMXQLMXOLPnQHG
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Georg Meyer, advokat
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Revalideringsfaggruppen:

Evaluering af sygedagpengereformen
Faggruppen Revalidering inviterer til temadag om evalueringen af
sygedagpengereformen samt generalforsamling. På programmet er
] Peter Dyrbye, fagspecialist fra Schultz, giver en kritisk gennemgang af evalueringens vigtigste punkter.
] Majbrit Berlau, formand for DS, holder oplæg om forandringer på
beskæftigelsesområdet og hvad det betyder for revalideringsindsatsen.
] Generalforsamling ifølge lovene. Forslag til dagsorden sendes til
poulsen.hpo@gmail.com senest 16. marts.
Det sker 12. april i Odense.
Læs mere og tilmeld dig senest 4. april på socialraadgiverne.dk/kalender.

Retspsykiatri
Faggruppen Retspsykiatri inviterer
til årsmøde og generalforsamling 3.4. maj på Cabinn Scandinavia, Frederiksberg. På programmet er bl.a.
oplæg fra Retspsykiatrisk Klinik, Enheden for Kriminalpræventive Indsatser og to socialrådgivere fra Vestre fængsel. Generalforsamlingen
holdes 3. maj kl. 16 på Cabinn Scandinavia Hotel. Dagsorden ifølge lovene.

Mini-Socialrådgiverdag
i Øst
Mød fagfæller fra hele regionen og mærke bruset af det faglige fællesskab, når Region Øst holder Mini-Socialrådgiverdag om vores psykiske
arbejdsmiljø og vores ret til at ytre os om vores arbejde. Vi har inviteret dygtige fagfolk til
at gøre os klogere, men alle deltagere får mulighed for at bringe deres viden, erfaringer og
holdning i spil. Det sker16. april på Metropol,
Frederiksberg – tilmeldingsfrist 4. april.
23. april på Absalon, Nykøbing Falster
– tilmeldingsfrist 18. marts
Læs og tilmeld dig på socialraadgiverne.dk/kalender.

Politisk interessevaretagelse i kommunerne
Mange af de udfordringer, vi som socialrådgiverne er stillet overfor, kræver politisk handling. Det
gælder fx den social- og beskæftigelsespolitiske
linje i kommunen, organiseringen af indsatser, serviceniveauet overfor borgerne, sagstallene og arbejdsmiljøet.
Vil du som tillidsrepræsentant blive klogere på,
hvordan man påvirker politikere og embedsværk
lokalt, så er muligheden her nu, hvor DS inviterer
til temadag 3. april i Odense.

Projekt UDENFOR
Region Nord inviterer til fyraftensmøde med
Kim Kromann og Projekt UDENFOR, som arbejder for at forbedre levevilkårene for hjemløse.
Afdelingen i Aarhus består af Byg UDENFOR,
hvor hjemløse kan blive medbyggere af små
flytbare, midlertidige og energivenlige huse og
Café UDENFOR, som laver hver dag mad til de
mennesker, der befinder sig på pladsen.
Det sker 24. april i Åbyhøj.

Læs mere og tilmeld dig senest 22. marts

Læs mere og tilmeld dig senest

Læs mere og tilmeld dig senest 12. april

på socialraadgiverne.dk/kalender

26. marts på socialraadgiverne.dk/kalender

på socialraadgiverne.dk/kalender
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OK18: Sammen er vi stærkest
I skrivende stund er overenskomstforhandlingerne brudt sammen både på det kommunale, regionale og statslige område. Hvis vi skal til at
udtage cirka 10 procent af medlemmerne til
en eventuel strejke, gælder det om at stå sammen og bakke hinanden op. De medlemmer, der
eventuelt skal strejke, gør det på vegne af alle
medlemmer i Dansk Socialrådgiverforening,
og overenskomstresultatet skal komme alle til
gavn bagefter.
Det er her, solidariteten skal stå sin prøve.
Det er her, vi alle skal støtte op om de strejkende, som vil være opmærksomme på uorganiserede medlemmer på arbejdspladsen, og om der
bliver udført strejkeramt arbejde.
Hele fagbevægelsen bygger på, at parterne prøver kræfter med hinanden for til sidst at
lave en fælles aftale, som begge parter kan være
tilfredse med. De seje kampe har gjort ondt.
Historisk har det betydet, at folk ingen penge
ﬁk under en konﬂikt, de og deres børn blev fattige og sultede under strejker og lockout, men
de stod sammen i fællesskabet og holdt ud. Solidaritet var også dengang et kernebegreb under konﬂikterne, og organiseringen var vigtig. Alene kunne man ingenting. Sammen ﬁk de
bedre aftaler og arbejdsforhold.
Vi må ikke glemme fagbevægelsens fælles hi-

storie om, at mange før os har skabt overenskomstresultater og truﬀet svære og kloge beslutninger, der netop har resulteret i de gode løn- og ansættelsesforhold, som er bygget
op gennem hver enkelt overenskomstforhandling. Og som vi
i dag nyder godt af.
Nu er det vores tur til at stå sammen og udvise solidaritet. Ikke bare for vores egen skyld, men for at sikre vores
nye og kommende kollegaer gode arbejdsforhold, som man
kan leve af og holde til. Både med børn og familie, og når
man bliver lidt ældre og efter 50 år på arbejdsmarkedet kan
gå på pension som 72-årig.
Ved indgåelse af de private overenskomstforhandlinger har der de sidste mange år ikke været konﬂikt, men det
har der derimod været mange gange ved overenskomstforhandlingerne på det oﬀentlige område. Det kan undre, at
de oﬀentlige arbejdsgivere ikke sætter en ære i at kunne
forhandle en aftale hjem og sikre sig god og tilfreds arbejdskraft og stabilitet på arbejdsmarkedet og dermed i hele velfærdssamfundet.
Vores oﬀentlige arbejdsgivere og politikere bør vise respekt for den danske model og velfærdssamfundet. Det har
taget generationer at bygge op, og der er rigtig god mening
i at investere i velfærd og alle os velfærdsarbejdere.
Lad os stå sammen og støtte og hjælpe hinanden, hvis
der kommer strejke eller lockout fra begyndelsen af april.
Lad os sige VI og OS. Sammen er vi stærkest.
Og som de siger i håndboldkampe: Hvad kæmper vi for?
Sejr! S

TEKST ANNE JØRGENSEN, REGIONSFORMAND

DSKALENDER
3. april, Odense
TR-temadag om politisk interessevaretagelse i kommunerne.
3. april, København
Seniorer i Øst mødes kl. 12-14
til frokost på Restaurant Karla,
Dantes Plads 1.
12. april, Aalborg
16. april, Aarhus
Orientering om OK-18 for
ledermedlemmer.
13. april, Aarhus
Povertywalk - nuværende- og
tidligere socialt udsatte guider rundt
i Midtbyen.
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13. april, Aalborg
Povertywalk - nuværende- og
tidligere socialt udsatte guider
rundt i det indre Aalborg.
16. april, Frederiksberg
23. april, Nykøbing Falster
Region Øst holder
Minisocialrådgiverdag 2018.
17. april, Brabrand
Seniorsektionen holder årsmøde
og generalforsamling.
24.-26. april, Vejle
TR-uddannelse:
Stats TR i DS.

Læs mere om arrangementerne – og se flere
– på www.socialraadgiverne.dk/kalender

24. april, Aarhus
Ramt på identiteten – Konkurrencestatens konsekvenser for trivslen.

4. maj, Aalborg
Povertywalk - nuværende- og tidligere socialt udsatte guider rundt i det
indre Aalborg.

24. april, Åbyhøj
Fyraftensmøde med Kim Kromann
fra Projekt Udenfor.

15.-17. maj, Vejle
TR-uddannelse: TR forhandler.

1. maj, København
Seniorer i Øst mødes kl. 12-14
til frokost på
Restaurant Karla, Dantes Plads 1.

18. maj, Aarhus
Povertywalk – nuværende
og tidligere socialt udsatte guider
rundt i Midtbyen.

3. maj, Frederiksberg
Faggruppen Retspsykiatri holder
temadag om psykisk syge kriminelle
og forebyggelse af kriminelt recidiv.

22.-24. maj, Vejle
TR-uddannelse: TR og medlem.

34.250,-

>> I MERE END 30 ÅR HAR GRANHØJEN

HJULPET UNGE OG VOKSNE MED PSYKISKE
LIDELSER OG SOCIALE PROBLEMATIKKER

<<

GRANHØJEN ER ISO 9001 CERTIFICERET

Vores ydelser er unikke, fordi vi altid har fokus på sammenhængen mellem vores:

HVIS DET DU GØR
IKKE VIRKER
PRØV NOGET ANDET
r vi
- det gø

• Botilbud
• Beskæftigelse / STU
• Behandling
Vi skræddersyr et tilbud, der passer til borgerens funktionsevne og behov og via samarbejdet med Skovhus Privathospital, kan vi garantere den bedste
psykiatriske behandling.

>> VIL DU VIDE MERE ELLER HAVE EN RUNDVISNING PÅ GRANHØJEN?
SÅ KONTAKT OS PÅ TLF. 59 93 23 01 <<
TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG FÅ MERE INFO:

WWW.GRANHOJEN.DK

BLINDESTRÆDE 1 | 4300 HOLBÆK | TLF. 59 93 23 01 | E-MAIL: KONTAKT@GRANHOJEN.DK | WWW.GRANHØJEN.DK

  

ιŝƉƌĂŬƚŝŬ
LÆR NOGET NYT OM DIN EGEN
OG ANDRES ARBEJDSPLADS
Deltag i den landsdækkende Innovationspraktik
for alle offentlige arbejdspladser i uge 37
• Du kan deltage som praktikvært eller praktikant.

  


• Din arbejdsplads behøver ikke at arbejde specifikt
med innovation. Det, som er helt almindeligt for
jer, kan være nyt og nyttigt for andre.
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Tilmeld jer på coi.dk/ipraktik senest 1. maj
– og tag genvejen til nye ind- og udsigter

NARRATIVEPERSPEKTIVER
anne@narrativeperspektiver.dk

Østerbrogade 29 3sal
2100 København Ø
tlf 22160065

TRAUMEBEHANDLING - ikke alle kan bare tale!
13. & 14. September 2018
Introduktion af narrative “traumekort”, hvor arbejdet m. kroppens
fastfrysninger af forskellige sansninger inddrages, – de som kan give
ȵDVKEDFNVDIELOOHGHUO\GHOXJWHPP

TAVLEBRUG - det visuelle udsyn
1 dag - 9. Okt. 2018
7U¨QLQJLEUXJHQDIWDYOHQVYLVXHOOHIXQNWLRQȴJXUHURJQDUUWLYVXSHUvision og samtaleteknik. Underviser: Anne Saxtorph.

PARTERAPI - MED FOKUS PÅ MENTALISERING
1 dag - 6. November 2018
6DPWDOHQKYRUPHQWDOLVHULQJHUFHQWUDO6DPWHQLQWURGXNWLRQWLOȆSDUkortet’, som er udarbejdet ud fra samtaler med par om deres ønsker,
IRUHVWLOOLQJHURJȆSDUȂRJIRU¨OGUHY¨UGLHUȇ

NARRATIV SAMTALE TERAPEUT 1. ÅRET, 2019
16 hele dage - opstart feb 2019. Pris 24.000 kr.
Træning af samtalepraksis op højt niveau, terapeutiske greb og teknik.
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FAMILIETERAPEUT UDD. 1 ÅR - KØBENHAVN & ÅRHUS 2019
12 hele dage • Start Marts. Pris 21.000 kr. ekskl. moms.
Familieterapeutuddannelsen for dig som arbejder m. familier & børn.

narrativeperspektiver.dk

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Socialrådgiver til GL
GL søger en erfaren og fagligt kompetent socialrådgiver, der vil
være med til at rådgive og bistå GL’s medlemmer på beskæftigelsesområdet.
Hvem er vi?
Gymnasieskolernes Lærerforening er fagforening for gymnasielærere og ledere på stx, hf, hhx, htx og eux. Vi bor centralt
på Vesterbro – ca. 5 minutter fra Hovedbanegården.
I sekretariatet er vi ca. 40 medarbejdere. Du kan læse mere
om os på www.gl.org.
Dine arbejdsopgaver:
Du vil som socialrådgiver bl.a. skulle løfte følgende opgaver:
• Telefonisk, personlig og skriftlig rådgivning til GL’s
medlemmer på især det beskæftigelsesrettede område
• Vejlede tillidsrepræsentanter på skolerne i medlemssager
på det sociale og beskæftigelsespolitiske område
• Undervise og formidle viden og ny lovgivning
på det sociale og beskæftigelsespolitiske område
• Være bisidder til møder med kommunerne i hele landet
• Udvikle og nytænke den måde, vi bistår medlemmerne på
Herudover vil du skulle indgå i det medarbejderteam, der
arbejder med arbejdsmiljø på skolerne, herunder vores
arbejde med professionel kapital.
Dette er et indsatsområde, som vi ønsker at opprioritere.
Du kan læse mere om vores arbejde med professionel kapital
på vores hjemmeside gl.org.
Vi forventer:
Du har et indgående kendskab til beskæftigelsesområdet med
særlig fokus på sygedagpenge og de rehabiliterende områder;
KHUXQGHUƿHNVMREUHVVRXUFHIRUOºEMREDINODULQJIºUWLGVSHQVLRQ
og revalidering.
Ud over kendskab til lovgivningen skal du have et aktuelt kendskab til praksis i jobcentrene og kommunernes rehabiliteringsteam. Du skal have kendskab til servicelovens arbejdsmarkedspolitiske dele (fx orlovsordninger) og et vist kendskab til
pensionskassernes ordninger og måder at arbejde på.
Det er væsentligt, at du er velformuleret og klar såvel mundtligt
som skriftligt.

Vi lægger endvidere vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og
med handlekraft samt autoritet overfor kommuner og jobcentrene samt GL’ s medlemmer, da du er den eneste i sekretariatet,
der har kendskab til dit fagområde. Samtidig er det vigtigt, at du
er indstillet på og kan indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger i sekretariatet og tillidsrepræsentanterne på skolerne, hvor
du netop kan byde ind med din faglighed og få den til at fungere
med andre fagligheder.
Du har en relevant uddannelse, gerne socialrådgiver, evt. kombineret med efteruddannelse (fx diplom- eller masteruddannelse),
og du har praktisk arbejdserfaring – meget gerne fra en kommunalforvaltning (gerne beskæftigelsesforvaltning) eller fra tilsvarende arbejde i en organisation.
Du har lyst til at udvikle din faglighed, herunder dine kompetencer i forhold til psykisk arbejdsmiljø.
Vi tilbyder
Vi kan tilbyde en stilling med et spændende arbejde og en afvekslende hverdag – og med gode udviklingsmuligheder, herunder med gode muligheder for at udvikle både din hidtidige kernefaglighed og nye fagligheder.
Vi lægger vægt på, at GL er en attraktiv arbejdsplads med et
godt kollegaskab.
Stillingen kan enten besættes på fuld tid eller på deltid, alt
efter aftale.
Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning og dit CV til job@gl.org senest
den 6. april 2018, og skriv ”socialrådgiver til GL” i emnefeltet. Vi
forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. og 13. april 2018
og sigter mod at vores nye medarbejder kan starte 1. juni 2018.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
forhandlingschef Claus Schreiner Andersen på
tlf. 3329 0921, csa@gl.org eller chefkonsulent Jess Rasmussen
på tlf. 3329 0928, jer@gl.org.
Vi glæder os til at høre fra dig.

på din

lønkonto

Stærke fællesskaber
– også til din fordel

6LGHQKDU/¶Q 6SDUYUHWHQEDQNIRUKHOWDOPLQGHOLJH
PHQQHVNHU,GDJHUYLRJV¶HQEDQNIRUIOOHVVNDEHU9LHUQHPOLJ
ejet af mere end 45 organisationer bl.a. Dansk Socialrådgiverforening.
5% er Danmarks højeste rente
0HGIOOHVVNDEHWIOJHUHNVWUDJRGHIRUGHOH6RPEODLUHQWH
på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste
rente og noget ingen andre banker kan matche.
For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.
Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto
Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Du er medlem af DS og har afsluttet din uddannelse.
Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din
økonomi kreditvurderes ud fra).
 'XEHKYHULNNHp\WWHGLQHUHDONUHGLWO¶Q0HQHYWQGULQJHU
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.
De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.
Der er 0 % på resten.
 5HQWHVDWVHUQHHUYDULDEOHRJJOGHUSUMDQXDU
Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.
Lån & Spar har samarbejdet
med DS siden 2016. Det får vi
alle sammen mere ud af...

VIL DU HAVE

5%

PÅ LØNKONTOEN
Ring: 3378 1976
– eller gå på
lsb.dk/ds
og book møde

klumme

Fuld fart frem:
Hvad med de skæve, de skøre og de syge?
Nu kan vi alle vist både se, høre og mærke, at ”fuld fart
frem på virksomhedsstrategien - og nærmest ikke se
sig tilbage” - er blevet en cementeret realitet i de ﬂeste kommuner og massivt styrende for indsats og
praksis i ethvert jobcenter landet over. Som frontmedarbejdere er vi stort set alle transformeret fra
sagsbehandler til konsulent med ’job’ eller ’virksomhed’ foran – og det virksomhedsrettede samarbejde
og de virksomhedsvendte indsatser har indiskutabelt
vundet hævd som styrende rationale, når borgere skal
hjælpes fra ledighed til arbejde.
Mindsettet, retorikken og kernedriften er på plads.
Vi tænker, taler og arbejder med et skarpt jobfokus som der står i jobannoncerne. Det er også det, vi primært bliver målt på – og resultaterne har selvfølgelig
størst statslig bevågenhed og sammenlignes kommunerne imellem. Og lad os da også gerne ﬁnde syvtommersøm frem, når vi slår fast, at der er en stærk
evidens for, at virksomhedsrettet indsats (privat løntilskud og virksomhedpraktik) virker og er eﬀektivt i særdeleshed for de arbejdsmarkedsparate borgere.
Men hvad så med alle de andre? De, som ikke står
først i køen, de aktivitetsparate. De skæve, de skøre,
de syge, de borgere, som står længst fra arbejdsmarkedet og ofte med en kombination af svære, sammensatte problemstillinger med stor kompleksitet. De
grupper, som stadig er tilbage i systemet trods øko-

nomisk opsving og højkonjunktur på arbejdsmarkedet. Virker det dér? For nogle borgere, ja – og
for andre, nej!
Der må vi som fagpersoner tage et helt andet
udgangspunkt. Og det er lige præcis der i det faglige skøn og i behovet for den individuelle tilgang
til den enkelte borger, at det kan blive svært. Når
og hvis strategien fastholder forvaltningen og fagmedarbejderen ensidigt disciplineret og fokuseret
på én bestemt opgave, en bestemt vej - også selv
om det måske er fornuftsstridigt over for borgeren og i værste fald kontraproduktivt i forhold til
de problemer, som skal løses, eller den afklaring,
som skal ske.
Vi ved, at sammensatte problemer kalder på
sammensatte løsninger – og den virksomhedsrettede indsats sjældent kan stå alene. For at det kan
lykkes, forudsætter det et grundlæggende tillidsog motivationsarbejde, tilrettelæggelse af særlig
støtte og parallel-indsatser af social og sundhedsmæssig karakter - plus at borgerne anerkendes og
medinddrages. Og ikke mindst helhedsorientering,
indsatskoordinering, og at der er investeret nok
og nødvendigt i socialfaglige kompetencer i medarbejderrekrutteringen. Helt overordnet handler
det om retssikkerheden for den enkelte borger og
jobcentrenes grundlæggende legitimitet. S

tanker fra praksis
KLUMMEN SKRIVES PÅ SKIFT AF SOCIALRÅDGIVERNE

DS:Kontakt

KARINA ROHR SØRENSEN, HENRIK CHRISTENSEN , IDA LOUISE JERVIDALO, LONE KIDMOSE OG SINE SØNDBORG MARCUSSEN

Telefonerne er åbne
mandag-fredag kl. 9-14
SEKRETARIATET
Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19B
1253 København K
Tlf: 70 10 10 99
ds@socialraadgiverne.dk
REGION ØST
(dækker Region Hovedstaden
og Region Sjælland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Øst
Kornerups Vænge 12, 2
4000 Roskilde
Tlf: 33 38 62 22
ds-oest@socialraadgiverne.dk

REGION SYD
(dækker Region
Syddanmark)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Syd
Vesterballevej 3A
Snoghøj
7000 Fredericia
Tlf: 87 47 13 00
ds-syd@socialraadgiverne.dk

REGION NORD
(dækker Region
Nordjylland
og Region Midtjylland)
Dansk Socialrådgiverforening
Region Nord
Søren Frichs Vej 42 H, 1.th
8230 Åbyhøj
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

Kontoret i Odense
Lumbyvej 11, opgang C, 2th.
Postboks 249
5100 Odense C
Tlf: 87 47 13 00

Kontoret i Holstebro
Fredericiagade 27-29
7500 Holstebro
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk
Kontoret i Aalborg
Hadsundvej 184 B
Postboks 764
9000 Ålborg
Tlf: 87 30 91 91
ds-nord@socialraadgiverne.dk

ARBEJDSLØSHEDSKASSEN
(Jobformidling)
FTF-A (hovedkontor)
Snorresgade 15, Boks 220
0900 København C
Tlf: 70 13 13 12
PENSIONKASSEN
PKA
Administration
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf: 39 45 45 40
For øvrige kontaktoplysninger
henvises til hjemmesiden
socialraadgiverne.dk.
Se under ”Om DS” eller under
”Medlemsgrupper”.
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Vi kæmper for
et ordentligt arbejdsliv
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Når du læser denne leder, håber jeg, at vi er et skridt tættere på et forlig med arbejdsgiver, end vi er i skrivende stund.
Jeg har lige trykket på knappen og sendt varsel om konﬂikt afsted til arbejdsgiver på vegne af Dansk Socialrådgiverforening. Det var ikke en handling, jeg nogensinde havde håbet, at jeg skulle foretage som formand for Dansk Socialrådgiverforening. Konﬂikt er et udtryk for, at det ikke er lykkedes at opnå et forhandlet
resultat, og et forhandlet resultat er nu engang den bedste løsning for alle.
Når vi vælger at gøre det alligevel, skyldes det, at vi ikke kan acceptere, at arbejdsgiver ikke vil anerkende den kæmpe indsats, vi socialrådgivere og ledere på arbejdspladserne leverer hver dag.
Ved forhandlingsbordet har vi mødt en arbejdsgiver, som hverken har ønsket at
sikre os en fair lønstigning, selv om Danmark er i vækst, og som i tillæg dertil har
ønsket at forringe vores seniorvilkår, ikke at beskytte spisepausen og som ikke reelt
vil forhandle om lærernes/undervisernes arbejdstid. Om det sidste tænker du måske,
hvad har det med mig at gøre? I første omgang ikke så meget. Men hvis arbejdsgiverne får held med at undergrave den danske model i form af at fastholde en lov og ikke
en forhandlet aftale for lærerne - som var resultatet efter regeringsindgrebet i 2013 så er spørgsmålet: ”Hvem bliver de næste?”
Derfor er vi nødt til at stå sammen denne gang. Når vi varsler konﬂikt alle sammen, er det et udtryk for, at nu har de presset de oﬀentligt ansatte for langt.
Hvad får vi så ud af at gå i konﬂikt? - Det vil tiden vise. Men jeg vil ikke foregøgle guld og grønne skove. En konﬂikt er hård og dyr for alle. Først og fremmest for de
kollegaer, der er udtaget til strejke eller lockout, men også for foreningen.
Hvis alternativet er at acceptere forringede vilkår i en tid med opsving i Danmark, så har vi i mange år frem skabt en accept af, at oﬀentligt ansatte ikke behøver
at få andel i bedre tider, at man bare kan presse os i det uendelige, og at det oﬀentlige arbejdsmarked er et sekunda arbejdsmarked. Det er uholdbart.
Hvis vi går i konﬂikt, er det en konﬂikt for vores fremtidige arbejdsvilkår. Så når vi
skal måle, hvad vi får ud af en eventuel konﬂikt, skal vi ikke kun forholde os til, hvad
resultatet bliver ved OK18, men også ved kommende overenskomstforhandlinger.
Vores bidrag til Danmark og velfærd for borgerne er værdifuldt for Danmark, og
selvfølgelig har vi ret til et godt arbejdsliv med en fair lønudvikling og ordentlige arbejdsvilkår – ja, gerne med arbejdsglæde. Det er værd at kæmpe for.
Det er tid til at stå sammen og sige fra overfor urimelige vilkår. Vi kæmper for et
ordentligt arbejdsliv for vores egen skyld, og fordi vores arbejdsvilkår er afgørende
for kvaliteten i det sociale arbejde og velfærden i Danmark. De forhold er hinandens
forudsætninger. Det tror jeg også, at mange danskere kan se.
Jeg opfordrer endnu engang arbejdsgiver til at betragte oﬀentligt ansattes vilkår
som en investering i god velfærd.
Pas på hinanden derude. S
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