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Udsatte børnefamilier er blevet
mere udsatte
Børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund er mere udsatte end deres etnisk danske
jævnaldrende. Det skyldes især, at de vokser op under ringere materielle vilkår og
herunder har ringere boligforhold. Sådan lyder en af konklusionerne i VIVE-rapporten
”Børn og Unge i Danmark – velfærd og trivsel 2018”, som seniorforsker Anne-Dorthe
Hestbæk har været med til at lave.

Rapporten konkluderer
overordnet, at der er en
tendens til øget polarisering.
Hvordan kommer det til
udtryk?
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Børn og unge med
minoritetsbaggrund er
fire gange så hyppigt
indkomstfattige og lever i
familier med lav velstand.
Hvad gemmer der sig bag den
formulering?

Generelt er der en velfærdsstigning, som rammer de fleste børn positivt. Der er blandt andet flere børnefamilier, hvor begge forældrene har en uddannelse, men der er også en skærpelse af levevilkårene
for en lille gruppe. Når man dykker dybere ned i undersøgelsesmaterialet, er der en række tegn på, at der er sket en social polariseringsproces gennem de år, hvor vi har fulgt udviklingen. De børnefamilier,
der har det svært og har få ressourcer, er blevet mere udsatte i forhold til, hvad de var otte år tidligere.
- Det betyder, at der er færre, som har adgang til de velfærdsindikatorer, som vi måler på. Færre har eksempelvis adgang til eget bad,
færre børn har eget værelse, færre familier har en bil, og færre kommer på ferie en uge om året. At det forholder sig sådan, er en afspejling af, at der er rigtig mange familier med indvandrer - og efterkommer-baggrund, som har en meget begrænset økonomi.

I bemærker også, at fire ud
af 10 etniske minoritetsbørn
lever i familier, hvor ingen
voksne er i beskæftigelse.
Men det går jo også fremad
på nogle parametre?

Ja. Børn fra etniske minoritetsfamilier er eksempelvis rykket mere
ind på de organiserede sportsarenaer, og det er positivt. Det er en
indikator på social inklusion – de deltager der, hvor alle andre børn
deltager. Og det er også set ud fra en sundhedsbetragtning positivt,
fordi vi ved, at en række minoritetsfamilier har haft udfordringer
med kost, overvægt og livsstilssygdomme.

Rapporten viser, at andelen
af fattige er steget med
ca. 11 procentpoint (fra 40
til 51 pct.) i familier, hvor
ingen af forældrene har en
erhvervskompetencegivende
uddannelse. Hvilke
konsekvenser har stigningen
i fattigdom?

Selv om beskæftigelsen generelt er høj, er der stadig nogle, der ikke
er plads til på arbejdsmarkedet, og det er typisk dem, som er dårligt
uddannede, men også forældre med minoritetsbaggrund. Det er meget trist og negativt for de familier og børn, det drejer sig om, men
det er heller ikke godt for samfundet, for det bliver børn og unge,
der senere hen vokser op og med stor sandsynlighed får svært ved at
blive inkluderet på arbejdsmarkedet. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at der er en tydelig sammenhæng mellem en økonomisk trængt
barndom og vilkårene i voksenlivet.

Hvad er forklaringen på, at
andelen af fattige er steget?

Hvis man skal finde en forklaring på, hvorfor så mange er økonomisk fattige og kommer til at leve i den forkerte ende af polariseringen – i den gruppe, som ikke drager nytte af, at vi er inde i et
opsving - så må man antage, at kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen er med til at holde indtægterne meget nede for en række
grupper. Herunder minoritetsforældre. S

Seniorforsker Anne-Dorthe Hestbæk, medforfatter til rapporten ”Børn og Unge i Danmark – velfærd og trivsel 2018”, som kan læses på vive.dk
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De hjemløses forkæmper:
Jeg reagerer på uretfærdighed

Frederik Hostrup-Pedersen, socialrådgiver, Dansk Flygtningehjælp, om at indføre
en ny lavere integrationsydelse

- Jeg var oprigtig indigneret over, at mennesker som Jimmy, der endelig har fundet
fodfæste i egen bolig skulle presses så hårdt, fordi SKAT begyndte at inddrive skattegæld, fortæller socialrådgiver René Nielsen. Og det var en stor sejr, da han tilbage i
2013 på vegne af den unge kontanthjælpsmodtager vandt en sag over SKAT, som måtte stoppe tvangsindkrævning af udsattes restskat.
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Regeringens planer hiver
i en anden retning, end det
arbejde vi laver med at gøre
dem til herre i eget liv og
indgå på lige fod med andre
borgere. Når troen på det
danske samfund og troen på
et godt liv i Danmark er væk,
så frygter jeg, at man i stedet
vil udvikle parallelsamfund.
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Lavere integrationsydelse modvirker vores
arbejde
Sundhedsskadelige boliger, tvangsfjernelser på grund af økonomisk omsorgssvigt og forældre, der kommer
endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. Tre socialrådgivere, som på hver deres måde arbejder med
flygtningefamilier, fortæller her om deres frygt for konsekvenserne af at skære i integrationsydelsen.
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om at reducere integrationsydelsen, så enlige forsørgere mister
2.000 kroner om måneden, mens par
med børn mister 1.000 kroner hver, når
de efter tre år i Danmark begynder at
modtage børne- og ungeydelse.
Det kan få alvorlige konsekvenser for ikke mindst børnene, vurderer
tre socialrådgivere, som på hver deres
måde arbejde med familier, som modtager integrationsydelse.
– Mange familier bor i forvejen i alt
for små lejligheder, men jeg frygter, at
de som konsekvens af den lavere integrationsydelse vil blive tvunget til at
flytte til boliger, som er endnu billigere, men fyldt med skimmelsvamp og
råd. Jeg ser allerede i dag familier, som
bor under kummerlige forhold hos bolighajer, og jeg frygter, at endnu flere
vil blive presset derud, siger Trine Vestergaard. Hun er koordinerende beskæftigelsesrådgiver for nytilkomne
flygtninge, men ønsker ikke at oplyse,
hvilket jobcenter hun arbejder på.
Den pressede økonomi gør det i forvejen svært for borgerne på integrationsydelse at fokusere på jobsøgningen,
oplever Trine Vestergaard.
– Hvis man har sociale problemer,
som er altoverskyggende i hverdagen,
så er det rigtig svært at holde sig motiveret til at lære om jobsøgning og arbejdsmarkedet i Danmark. Og det bliver sværere at deltage i eksempelvis
en virksomhedspraktik, hvis man har
egenbetaling på transporten og ikke
har råd til et buskort, siger hun.

”

Jeg er meget
fortvivlet, for jeg ser
et scenarie for mig,
hvor vi kommer til at
se anbringelsessager
udelukkende på et
økonomisk grundlag,
og det vil jo være
helt absurd.
Signe Færch, socialrådgiver og
medlem af DS’ hovedbestyrelse

Mere af det der ikke virker
Også socialrådgiver Signe Færch, der
er medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, forudser, at
den lavere integrationsydelse vil gøre
det sværere for forældrene at blive selvforsørgende.
– Det er ved gud ikke sjovt at være
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på integrationsydelse i dag, så de har
allerede et rigtig stort incitament til
at tage et arbejde. Hvis det virkede
at fattiggøre denne gruppe, så havde
integrationsydelsen jo hjulpet i dag.
Nu gør man bare mere af det, der
ikke virker, siger hun.
Signe Færch arbejder som myndighedssocialrådgiver på børne- og
familieområdet i Gentofte Kommune. Her møder hun rigtig mange
stressede børn og voksne.
– Meget af mit arbejde handler
om at hjælpe med at få stressniveauet ned. Vi ved, at der særligt er to
ting, der kan være ekstremt stressende, det er midlertidighed i din
livssituation og dårlig økonomi. Så
er det jo absurd, at det netop er de
to ting, man nu begynder at arbejde bevidst med, siger hun og henviser til den kommende finanslov for
2019, der ud over at sænke integrationsydelsen efter planen også vil gøre
det sværere for flygtninge at få permanent opholdstilladelse.
– Det kommer til at gøre vores arbejde sværere og decideret modarbejde det, vi ellers prøve at gøre for
at hjælpe de her børn, siger hun.

Fattigdom kan føre til anbringelser
Allerede i dag oplever Signe Færch
forældre, som sidst på måneden må
søge om økonomisk støtte for at
kunne købe mad og bleer til deres
børn. Og det tror hun, at vi kommer
til at se meget mere af med en lavere
integrationsydelse.
– Vi bevilger den her støtte for at
undgå anbringelser. Men der kommer til at være familier, der ikke har
mulighed for at møde deres børns
basale behov. Hvis du ikke kan give
dit barn bleer og mad og andre helt
basale ting, så er man jo der, hvor du
ikke kan tage vare på dit barn. Så
jeg er meget fortvivlet, for jeg ser et
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Som fagprofessionel er det en
særlig udfordring at rådgive og
motivere mennesker med psykisk
sårbarhed og – sygdom. Hvordan
stiller vi fx krav samtidig med, at
vi yder støtte, så vi ikke forværrer
borgerens tilstand? Hvordan hånd
terer vi fastlåste ønsker eller en
fastlåst selvopfattelse? Hvordan
møder vi borgerens angst og arbej

socialrådgiver, be
skæftigelseskonsulent
eller sagsbehandler.

UDDANNELSEN GIVER DIG:
• Viden om de forskellige psykiske
sygdomme og tilstande
• Konkrete redskaber til at håndtere
samtalen og rådgivningen bedst
muligt
• Indsigt i hvilke hensyn, du skal
tage, og viden om, hvordan du
stiller krav
• Redskaber til at beskytte både dine
og borgerens grænser i samtalen

• Den nyeste viden om hvilke
arbejdsrettede tiltag, der virker
• Teknikker til at fremme motivation
for forandring
HERUDOVER FÅR DU:
• Oplæg ved Psykolog Olga
Runciman om hendes personlige
vej fra førtidspensionist med en
skizofrenidiagnose og til et liv som
medicinfri og selvforsørgende
• Oplæg fra Sebastian Simonsen,
psykolog, Ph.d. og ekspert i
personlighedsforstyrrelser
• Case play – samtaletræning med
en professionel skuespiller, som
tager udgangspunkt i eksempler
fra din hverdag
HOLDSTART:
Uddannelsen er på 10 dage, der
afvikles over 5 moduler á 2 dage
med start den 9. og 10. september
2019 i København. Pris kr. 26.500,
ekskl. moms, inkl. forplejning,
undervisningsmateriale og bøger.

SAGT OM UDDANNELSEN:
”Hos Birgitte Wärn har jeg fået
teknikker og metoder til at kunne
præge mine samtaler med psykisk
sårbare og syge i en retning, der
kan skabe motivation hos borgeren.
Jeg er blevet meget klogere på,
hvordan jeg, som professionel, kan
gribe samtalen an og skabe gode
resultater – både i samtalen og i
den forvaltning, jeg arbejder for.”
- Maria Ellegaard Hansen,
socialrådgiver og virksomhedskonsulent, Haderslev Kommune

”Psykiatrivejlederuddannelsen har
i høj grad rustet mig til at varetage
mit job mere professionelt, givet
flere tangenter at spille på samt
præsenteret en masse værktøjer,
som helt konkret kan overføres til
de daglige opgaver. Birgitte Wärn
er intet mindre end en fantastisk
formidler.”
- Louise Wrist Sørensen,
fuldmægtig, Rehabiliterings- og
Rådgivningsafdelingen,
Veterancentret

Tlf. 61 69 00 22 . bw@birgittewarn.dk . www.birgittewarn.dk

”Birgitte Wärn er som underviser
helt i top. Jeg er blevet mere
bevidst om min egen rolle og bedre
til at tilgodese borgernes behov
og udnytte de resurser, som den
enkelte borger har. Jeg kan varmt
anbefale uddannelsen til andre.”
- Kirsten Gionet, socialrådgiver,
Hjørring Kommune

OM BIRGITTE WÄRN:
Birgitte er cand.mag. i dansk
og psykologi, indehaver af
Wärn Kompetenceudvikling og
forfatter til bl.a. ”Når psyken
strejker”og”Kort og godt om
stress”.
Birgitte har mere end 20 års
erfaring som underviser af
rådgivere og ledere i samtale
teknikker, herunder kommuni
kation med psykisk sårbare
og syge. Blandt kunderne er
bl.a. Københavns Kommune,
Jobcenter Aarhus, Rigshos
pitalet, Forsvarets Veteran
center, DM og Mary Fonden.
Birgitte har arbejdet med
rådgivning af psykisk sårbare
ledige i en lang årrække og
kører løbende rådgivnings
forløb for mennesker, der er
sygemeldte med stress, angst
eller depression.
Psykiatrivejlederuddannelsen
er oprindeligt udviklet af
Birgitte Wärn i samarbejde
med Psykiatrifonden.
Læs mere på birgittewarn.dk
Du er også velkommen til
at kontakte Birgitte Wärn
på tlf. 61 69 00 22
eller mail:
bw@birgittewarn.dk.

Rådgivning af rådgivere
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scenarie for mig, hvor vi kommer til at
se anbringelsessager udelukkende på
et økonomisk grundlag, og det vil jo
være helt absurd, siger Signe Færch.

Man fjerner håbet
Det er ikke kun økonomien, men hele
den signalværdi der ligger i at kalde integrationsydelsen for hjemrejseydelse, som påvirker familierne, fortæller
socialrådgiver Frederik Hostrup-Pedersen, som er daglig koordinator i
Netværkshuset i Gentofte, hvor 200 frivillige hjælper nytilkomne borgere.
– Jeg kan mærke den desperation,
der har bredt sig efter de udmeldinger,
der er kommet. De mister perspektivet og håbet i deres liv, de mister troen
på fremtiden, og når det forplanter sig

ned til børnene, så bliver det jo rigtig
alvorligt, siger han.
Frederik Hostrup-Pedersen oplever, at familiernes afmagt besværliggør det arbejde, de laver i Netværkshuset.
– Regeringens planer hiver i den
en retning, end det arbejde vi laver
med at gøre dem til herre i eget liv og
indgå på lige fod med andre borgere. Når troen på det danske samfund
og troen på et godt liv i Danmark er
væk, så frygter jeg, at man i stedet vil
udvikle parallelsamfund, siger han.
Ifølge Dansk Flygtningehjælp varer den gennemsnitlige flygtningekrise 19 år. Og det er lang tid at være i
ingenmandsland, mener Frederik Hostrup-Pedersen.

– Ingen mennesker kan leve uden at
have drømme, håb og mulighed for at
skabe en god fremtid for deres børn.
Det fjerner man både med signalværdien og de lavere ydelser. Det er ikke formålstjenligt at plante den frygt. Man
bidrager ikke på samme måde til det
danske samfund, hvis man går og er bekymret for, hvor man skal være om fem
år, og hvad skal der ske med ens børn,
siger han. S
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Sådan rammer udlændingestramningerne
Finansloven for 2019 blev vedtaget lige før jul, men den lavere hjemsendelsesydelse træder først i kraft i
2020, og Lindholm bliver først klar til at huse kriminelle, udviste asylansøgere i 2021.

S

iden regeringen og Dansk Folkeparti i slutningen af november præsenterede deres
finanslovsaftale, er mange
flygtninge blevet urolige for,
hvad udlændingestramningerne kommer til at betyde for deres økonomi
og opholdstilladelse i Danmark. Også
mange socialrådgivere, der arbejder
med flygtninge, har været i tvivl om,
hvad stramningerne kommer til at
betyde for de borgere, som de arbejder med.
Derfor giver vi her det aktuelle
overblik over stramningerne - hvem
de kommer til at ramme og hvornår. De lovændringer, som skal udmønte finansloven, bliver fremlagt
og behandlet i Folketinget efter dette blads deadline, og først her bliver
stramningerne endelig vedtaget.

Hjemrejseydelse
Fra 1. januar 2020 skifter integrationsydelsen navn til selvforsørgelsesog hjemrejseydelse. For de borgere,
der i dag modtager integrationsydelse, men ikke er omfattet af integrationsprogrammet, kommer ydelsen til
at hedde overgangsydelse.
Fælles for selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse og overgangsydelse
er, at borgere med børn mister 2.000
kroner om måneden, når de efter tre
år i Danmark har optjent retten til en
halv børne- og ungeydelse. Ifølge beregninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har en enlig forsøger
med to børn i dag et rådighedsbeløb
på 7.200 kroner om måneden efter tre
år i Danmark. Det vil fremover falde
til 5.900 kroner om måneden. I takt
med at borgeren optjener ret til en
fuld børne- og ungeydelse, vil rådighedsbeløbet stige igen.
Som udgangspunkt bliver alle, der
pr. 1. januar 2020 modtager integra-

tionsydelse, overført til den nye og lavere ydelse, med mindre andet bliver
vedtaget i forbindelse med behandlingen af den lov, der skal ændre ydelsen.

Refusion afskaffes
Integrationsprogrammet skifter navn
til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, men ændrer ikke formål eller
indhold. Men en række andre forhold
i finansloven kommer til at ændre indsatsen over for deltagerne i integrationsprogrammet.
Fremover skal kommunerne kun
anvise et midlertidigt opholdssted til
flygtninge omfattet af integrationslovens regler om boligplacering. Den
statslige refusion på halvdelen af kommunernes udgifter til tillægsydelser
og enkeltydelser efter integrationsloven afskaffes. Og kommunerne skal
fremover i alle samtaler i den beskæftigelsesrettede indsats vejlede udlændinge om muligheden for at vende tilbage til hjemlandet.

Midlertidigt ophold
I dag får konventionsflygtninge og udlændinge med beskyttelsesstatus opholdstilladelse med mulighed for
varigt ophold. Fremover vil alle opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge blive
udstedt med henblik på midlertidigt
ophold, ligesom udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus får i dag.
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker i højere grad end tidligere at
kunne inddrage eller nægte at forlænge opholdstilladelser. Det er allerede sådan i dag, at en opholdstilladelse
kan inddrages eller nægtes forlænget,
hvis grundlaget for opholdstilladelsen
ikke længere er til stede. Det kan for
eksempel være, hvis en flygtning kommer fra et område, hvor forholdene
har ændret sig, så han eller hun ikke

længere er i fare og har behov for beskyttelse.
Det nye, som indføres i forbindelse med finansloven for 2019, er en bestemmelse i udlændingeloven, som betyder at en opholdstilladelse fremover
altid skal inddrages eller nægtes forlænget, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede,
så længe det er muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser.
Dertil kommer en øget kontrol med,
om de midlertidige opholdstilladelser
kan inddrages.
Endeligt skal børns selvstændige tilknytning til Danmark tillægges
mindre betydning i sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af
opholdstilladelse. Fremover vil den tilknytning, som et barn har opnået til
Danmark, indtil det er fyldt otte år,
i udgangspunktet ikke skulle indgå i
vurderingen af, om barnet eller medlemmer af barnets familie kan få inddraget eller nægtet forlængelse af opholdstilladelsen.
Hvornår disse ændringer træder
i kraft vides endnu ikke, men det vil
fremgå af de konkrete lovforslag, når
de bliver sendt i høring.

Udrejsecenter på Lindholm
Der etableres et nyt udrejsecenter på
øen Lindholm i Stege Bugt, hvor der
vil ske indkvartering af kriminelle udviste, udlændinge på tålt ophold, fremmedkrigere og afviste asylansøgere,
der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven, knivloven eller lov
om euforiserende stoffer på eller omkring et udrejsecenter. Det er planen,
at udrejsecentret skal være klar til
at modtage de første beboere i andet
halvår af 2021. S

TEKST LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN
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DE HJEMLØSES FORKÆMPER:

Stå fast på
dine drømme
og ambitioner
- Du skal huske at stå fast på de drømme og de
ambitioner, du havde den første dag på uddannelsen. For dig selv og for dit fag. Det skal du huske, når du fem år efter af økonomiske hensyn
bliver bedt om at sanktionere 20 hjemløse, fordi
de ikke har svaret på breve sendt via e-boks. Dér
skal du huske dig selv og stå fast på din faglighed.
Læs portrætinterview med socialrådgiver René
Nielsen fra SAND, De hjemløses Landsorganisation, og formand for DS’ Faggruppen Hjemløse.
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Socialrådgiver René Nielsen (tv)
- her fotograferet sammen med
Daniel, som er tidligere hjemløs.
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Jeg reagerer
– og når noget

Jeg var oprigtig indigneret over, at mennesker som Jimmy, der endelig har fundet fodfæste i egen bolig skulle presses
så hårdt, fordi SKAT begyndte at inddrive skattegæld, fortæller socialrådgiver
René Nielsen. Og det var en stor sejr,
da han tilbage i 2013 på vegne af den unge
kontanthjælpsmodtager vandt en sag
over SKAT, som måtte stoppe tvangsindkrævning af udsattes restskat.

10
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på uretfærdighed
er hovedrystende dumt

T

akkebrevene strømmer ind – både i fysisk form i postkassen og på Facebook. Fra alle de mange mennesker, der nu slipper for at blive
presset ud i hjemløshed eller udstødelse
på grund af tvangsindkrævning af skattegæld fra SKAT. En praksis, der i knap
et år har givet udsatte mennesker rådighedsbeløb på under 1000 kroner om måneden. Men en praksis, som nu bliver ændret, fordi én socialrådgiver egenhændigt
har bidt sig fast, pløjet kildeskatteloven,
ligningsloven og loven om inddrivelse
igennem. Klaget og i sidste ende anlagt
og vundet en sag ved Landsskatteretten.
- Jeg var opmærksom på, at andre
også blev ramt, men at den her sag kom
til at danne præcedens for flere tusinde mennesker. Det var jeg slet ikke klar
over. For mig handlede det her om Jimmy, en ung kontanthjælpsmodtager i vores efterværns-projekt med hjemløse i
København.
Selv karakteriserer socialrådgiver
René Nielsen det som ”sin største sejr”
på juradelen, da Landsskatteretten i efteråret 2013 gav ham ret i, at SKAT havde handlet forkert, da de havde indkrævet skattegæld fra Jimmy, så han var på
nippet til at blive presset ud i hjemløshed på grund af et rådighedsbeløb på
omkring 700 kroner. Efter husleje og andre faste udgifter. Men før udgifter til
mad.
- Jeg var oprigtig indigneret over, at
mennesker som Jimmy, der endelig har
fundet fodfæste i egen bolig, skulle presses så hårdt, fordi SKAT begyndte at
inddrive skattegæld. Min kollega på efterværnsprojektet CTI i København
hjalp med gratis mad, og hvad han ellers
kunne. Og jeg kastede mig så over paragraffer og regler. I fritiden, fortæller
René Nielsen.
Selvom han undervejs blev bedt om at
stoppe sagen af sin arbejdsgiver Københavns Kommune, så holdt han fast. Stoppede dog med at bruge brevpapiret fra

”

Jeg var opmærksom på, at andre
også blev ramt,
men at den her sag
kom til at danne
præcedens for flere
tusinde mennesker.
Det var jeg slet ikke
klar over.
René Nielsen, socialrådgiver

Københavns Kommune og brugte i stedet
brevpapiret fra det daværende Missionen
Blandt Hjemløse, hvor CTI-kontoret havde til huse.
- Jeg skrev rigtig mange breve i den
sag til SKAT, Socialstyrelsen og alle mulige andre. Og SKAT stod fast på deres ret,
selv om jeg fandt frem til Kildeskattelovens § 73D, hvor der er hjemmel til at give
borgerne henstand med skat, hvis de er i
risiko for at blive velfærdstruede. Men heldigvis gav Landsskatteretten mig ret.

Lidt af en juranørd
Netop det med at bide sig fast med fokus i
juraen – båret af en indignation over uretfærdighed – eller ligefrem dumhed i behandlingen af mennesker på kanten, er et
kendetegn ved René Nielsen.
- Det er jo ikke ligefrem prangende,
hvordan kommuner arbejder med forebyggende arbejde i forhold til social deroute,
og det kan gøre mig harmdirrende rasende, når systemet gør, at kommunalt ansatte – ofte socialrådgivere - nærmest hindrer
det socialfaglige arbejde og faktisk sender
folk tilbage i hjemløshed eller ud i hjemløshed.
- Det er jo hovedrystende dumt, når
kommuner ikke bruger lovhjemlen til at
give huslejehjælp via paragraf 81A, fordi en udsat mand misser en samtale på
jobcentret, eller gamle Viggo har drukket
alle sine penge op. Og i stedet sender ham
på Sundholm – et herberg, hvor han bliver omgivet af psykisk syge og stofmisbrugere. Jeg vil da langt hellere betale for 10
gange Viggo á 4.000 kroner huslejehjælp
end for et ophold på Sundholm, der har en
gennemsnitspris på 40.000 kroner om måneden.
Interessen for juraen blev vakt under
socialrådgiverstudiet, hvor det var en stor
overraskelse for René Nielsen at opdage,
at samfundet – også socialfagligt set - i den
grad er bygget på jura.
- Jeg er lidt en juranørd, måske også
fordi jeg har relativt nemt ved at huske og
SOCIALRÅDGIVEREN 01 2019
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koble fem forskellige lovgivninger og få
tingene til at stemme. Det giver mig en
form for ro at arbejde med jura, og jeg
bruger ofte juraen som indgang til socialfagligheden.

Svært at sove om natten
Vi møder René Nielsen på hans nuværende arbejdsplads - SAND De Hjemløses Landsorganisation - der holder til i
et kontor midt i Sundholm – den gamle
tvangs- og arbejdsanstalt på Amager.
I René Nielsens job som udviklingskonsulent hos SAND fylder juraen også
en del.
- Her får jeg simpelthen løn for at klage, hvis kommuner ikke gør deres arbejde ordentligt over for hjemløse, og jeg er
rent ud sagt dødtræt af, at de hjemløses
rettigheder bliver knægtet igen og igen.
Netop for at hjælpe de hjemløse søsatte René Nielsen i 2017 et frivilligt bisidderkorps af socialrådgiverstuderende.
SAND har længe uddannet hjemløse til at

”

at være hjemløs. Når de studerende får deres første sag,
bliver de fulgt tæt – af især René Nielsen.
- Jeg bruger rigtig meget tid på supervision og sparring på juradelen, men også på følelserne. For som studerende kan det være svært at sove om natten, når man
ved, at Egon, som man er bisidder for, skal sove på gaden. Så får vi talt godt og grundigt igennem, at det har
Egon gjort i 15 år.
Ud over den ekstra hjælp til de hjemløse handler bisidderkorpset især om at give de studerende indsigt i
hjemløses situation – praksisnær undervisning - og fjerne fordomme mod socialrådgivere hos de hjemløse.
- Jeg er socialrådgiver med stort S. Jeg er stolt af
mit fag og mit felt, men jeg oplever også, at når hjemløse hører ordet socialrådgiver, så rynker de på næsen.
Og det handler om strukturen omkring hjemløse, at socialrådgivere i høj grad er nogle, der tager ydelser fra
hjemløse.
SAND’s bisidderkorps af socialrådgiverstuderende
hjælper især med problemer omkring ydelser. Som kontanthjælp, huslejehjælp og hjælp til tandbehandling.
- Men bisidderkorpset arbejder også på den helt store klinge, når for eksempel Københavns Kommune centralt vil gå væk fra det hæderkronede selvhenvenderprincip, hvor man
som hjemløs må
banke på et hvilket
som helst herberg,
når som helst, fortæller René Nielsen.

Som studerende kan det være svært at sove om
natten, når man ved, at Egon, som man er bisidder
for, skal sove på gaden. Så får vi talt godt og grundigt
igennem, at det har Egon gjort i 15 år.
René Nielsen, socialrådgiver

kunne varetage deres egne interesser i det
kommunale system og være bisiddere for
hinanden, og pt. har SAND 54 frivillige
socialrådgiverstuderende som bisiddere.
De studerende får et bisidderkursus,
hvor der deltager lige dele studerende og
lige dele SAND-folk. Her undervises de i
jura, kommunikation, konflikttrappe, misbrug og får et indblik i, hvad det vil sige
12
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Hjælp til frifindelse

Vi skruer tiden tilbage til 2012. Hajar,
27 år og kurder, flygtet som 13-årig fra
en oprørshær mod
Al-Qaeda, er endelig ved at være på
fode. Efter i årevis at have levet på gaden i København,
boet på Mændenes Hjem, været stofmisbruger og arbejdet som narkohandler, har René Nielsen hjulpet Hajar på rette vej. Han er stoffri, det fungerer i egen lejlighed i Sydhavnen, og han er klar til at læse på VUC. Der
er bare et stort problem. Hajar har 47 anklagepunkter
hængende over sit hoved – med salg af narko, besiddelse af narko og knivbesiddelse.
René Nielsen beslutter sig for at tage en snak med

TEKST DORTHE KIRKGAARD NIELSEN FOTO LISBETH HOLTEN

”

Jeg ved, hvad netværk har betydet for mig og mit liv,
men her fik jeg arbejdet med netværk i forhold til hjemløse. Ofte ved at lyve: ”Jeg kan ikke komme ud til dig i
dag, men kan du møde mig på det her værested”. Og så
sad jeg tilfældigvis sammen med lederen af værestedet
og fik på den måde skabt en kontakt, som den hjemløse
ellers ikke ville have sagt ja til at få skabt.
René Nielsen, socialrådgiver

Hajars beskikkede forsvarer, og efter en lang snak
får han tændt en ild i forsvareren. En ild, der fører
til en brandtale i retten, som i sidste ende får domsmændene til at frifinde Hajar på alle punkter.
- Der gjorde jeg virkelig en forskel, og det var
også første gang, jeg mærkede, at grænsen mellem
at være professionel, personlig og privat rykkede
sig. Med Hajar havde jeg lyst til at være privat.

Langt fra metode til virkelighed
Hajar var en af René Nielsens borgere i hans første
job som færdiguddannet socialrådgiver - hans forrige job - som CTI-medarbejder i Københavns Kommune. Hvor han fra 2009-2013 arbejdede sammen
med tre pædagoger om at implementere hjemløsemetoden CTI – Critical Time Intervention i København. En metode, hvor en intensiv, tidsbegrænset
indsats skal støtte de hjemløse borgere til en god
overgang fra institutionsophold til egen bolig.
Her arbejdede René Nielsen med efterværn, efterforsorg og var støtte/kontaktperson, sjæleven og
bindeled i forhold til jobcenter, misbrugscenter mv.
- Her lærte jeg at være socialrådgiver. Jeg mødte
alle mulige typer af hjemløse, og jeg lærte en masse
af mine pædagog-kolleger om ro og relationsarbejde,
men jeg fandt også ud af, at én ting er metode. Noget helt andet er virkeligheden - i dette tilfælde at
sørge for, at borgere bliver boende i deres lejlighed.
- Det overraskede mig virkelig, hvor svært det var
at få et helhedsorienteret socialfagligt arbejde ind i
et fragmenteret system. Så selv om jeg tog løbeskoene på og brugte alle værktøjer fra studiet og argumenterede pædagogisk, socialfagligt og juridisk
blandt andet imod, at vi kun måtte give støtte til de
her borgere i ni måneder, så var det bare svært at
komme igennem systemet.
René Nielsen betegner det som vanvid at slippe

den type borgere efter ni måneder.
- Men når vi forsøgte at råbe op, fik vi at
vide, at der ikke var noget at gøre. Projektet og metoden sagde ni måneder. Så vi arbejdede i stedet i smug og hjalp borgerne
alligevel. Besøgte borgerne i fritiden eller i
huller i arbejdsdagen.
Arbejdet som CTI-medarbejder lærte
også René Nielsen, hvad netværk betyder
for hjemløse.
- Jeg ved, hvad netværk har betydet for
mig og mit liv, men her fik jeg arbejdet med netværk i forhold til hjemløse. Ofte ved at lyve: ”Jeg
kan ikke komme ud til dig i dag, men kan du
møde mig på det her værested”. Og så sad jeg tilfældigvis sammen med lederen af værestedet og
fik på den måde skabt en kontakt, som den hjemløse ellers ikke ville have sagt ja til at få skabt.

Reddet af badminton
At René Nielsen skulle arbejde med hjemløse, vidste han fra dag ét på studiet.
- Jeg vidste, det var der, jeg hørte til, det jeg
kunne relatere til, det jeg kunne navigere i. Fordi jeg kender landevejsstrygere fra min barndom
– med alle deres regler, konger, høvdinge, men allerede som barn kunne jeg mærke, at alt ikke var
godt, og jeg kunne godt tænke mig at komme et
spadestik dybere med de her mennesker.
René Nielsen har efter eget udsagn haft en lidt
omtumlet opvækst. Moderen havde psykiske problemer, faderen var produkthandler og ballademager, og selvom han boede i et pænt kvarter i Bagsværd, var det under trange kår – uden at rejse på
ferie sammen med forældrene. Så René Nielsen
var i barndommen af og til på ferie med Kræmmer Johnny, som hans far kendte. Og som tog ham
med rundt på kræmmermarkeder.
- Der fik jeg interesse for den specielle subkultur, som landevejsstrygere er. Allerede der som
12-årig vidste jeg, at der var et eller andet med de
mennesker. Noget jeg kunne spejle mig i. Det at
være på kanten og ikke passe ind.
Og netop følelsen af ikke helt at passe ind
kendte han fra sig selv.
- Som teenager og ung bevægede jeg mig hele
tiden i sådan en grænsezone til ballade. Huserede lidt med nogle rødder og ballademagere i Høje
SOCIALRÅDGIVEREN 01 2019
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Gladsaxe og kørte et image med at være sej, ryge
hash og ikke gide skolen, men samtidig havde jeg
næsten altid læst det, vi havde for.
- Så jeg levede et lidt skizofrent liv og havde
også venner fra gode hjem der i Bagsværd, og i
sidste ende reddede badminton mig, mener René
Nielsen.
For i en alder af 13 år begyndte nogle af vennerne fra klassen at spille badminton i Høje Gladsaxe, og René Nielsen gik med. Og han havde sans
for badminton.
- Badmintonklubben var styret af en række
midaldrende damer, og de sendte mig både på
trænerkurser og til turneringer i udlandet og sørgede på den måde for, at jeg ikke endte i al for
meget ballade. Og jeg endte også ud med at få en
studentereksamen.

Du ser folk dø
Hans egen opvækst ser han som en kæmpe fordel
i jobbet med hjemløse.
- I et splitsekund kan en situation ændre sig,
og så kan du stikke din socialfaglighed skråt op.
Så handler det om at være mere alfa-han end ham,
du står overfor. Med min baggrund har jeg så den
fordel, at jeg kender gadeloven og kan gadens
sprog.
For ham selv personligt ville det være langt
hårdere at arbejde med børn, men for mange er
det hård kost at have med hjemløse at gøre.
- Det er benhårdt at arbejde med hjemløse. Det
er på skæve tidspunkter af døgnet, du ser forfærdelige ting. Du ser folk dø, ser folk gå i hundene,
og det er et socialfagligt arbejde, du bestemt ikke
kan læse om i bøgerne.
Da han selv gik på socialrådgiveruddannelsen,
overraskede det, hvor mange der ligesom han selv
kom med nogle erfaringer i den personlige rygsæk, der gav dem en enorm lyst til at gøre en positiv forskel for mennesker på kanten.
- Der brændte en ild, fordi vi var mange, der
kom fra nogle trange kår. I dag kommer langt flere af de studerende fra normale kår, og de er meget unge. Så der er et kæmpe behov for en indsats fra undervisningsstedets side i forhold til at
få dem klædt på. Ellers får de et praksischok af
format.
Når René Nielsen selv møder de studerende –
14
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Det er benhårdt at arbejde med hjemløse. Det er på skæve tidspunkter af
døgnet, du ser forfærdelige ting. Du ser
folk dø, ser folk gå i hundene, og det er et
socialfagligt arbejde, du bestemt ikke kan
læse om i bøgerne.
René Nielsen, socialrådgiver

enten via bisidderkorpset eller i praktik – forsøger han at være så
ærlig som muligt over for de studerende.
- Jeg fortæller, hvor hårdt det er. At der ikke findes enkle løsninger, når mennesker og systemer mødes, og at de skal passe på sig
selv, så de ikke går ned med stress.

Gik ned med stress
René Nielsen ved, hvad han taler om. For da han havde været ansat
hos SAND i halvandet år, måtte han selv bukke under for stress.
- Jeg stod og talte med en journalist og tissede samtidig i buk-
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serne. Fordi jeg var kørt kold. Af for meget arbejde og for
mange bekymringer for andre end mig selv.
Det kostede en sygemelding med stress i en måned, men
en psykolog hjalp ham til selvindsigt, og Hjemmeværnet –
som han kalder kæresten Maria - fik ham motiveret til andet end at arbejde.
- Før kunne jeg kun finde ro i arbejde, men jeg begyndte
at købe gammelt lort op på auktioner; lamper og møbler og
sætte dem i stand. I min man-cave i kælderen.
Ud over det afstressende reparationsarbejde i kælderen i
privaten er René Nielsen også blevet bedre til at sige fra.
- Jeg brænder for de her mennesker, for hjemløse er en
hjertesag for mig, men man bliver nødt til at sætte nogle
tydelige rammer. For vi taler desperate mennesker, og de
æder dig, hvis du ikke siger fra.
Så det handler om at finde en balance. Hvor man ikke
bare er professionel og distanceret, men personlig, uden at
være privat.
- Det handler om at lave en personlig rammesætning.
Hvor du siger: ”Jeg kan pissegodt lide dig, jeg vil kæmpe
for din sag, men du kan få fat i mig mellem klokken 8 og 18.
Ud over rammesætningen er et af de største faglige dilemmaer valget mellem at fokusere på individet eller helheden, mener René Nielsen.
- Det der evige dilemma om man skal skyde én for at
redde 10. Skal jeg bruge tiden på at organisere bisidderkorpset eller tale med den enkelte hjemløse, der ringer på
vores dør. Valget mellem individet frem for helheden, fordi
man kan ikke nå det hele.

”Jeg reddede hans liv”
Tilbage til 2011. René Nielsen står med Mustafa, en ældre, ugift muslimsk mand, stofmisbruger og psykisk syg.
På Hvidovre Hospital. De vil ikke indlægge ham, men René
Nielsen råber og skriger. For Mustafas ben er så hævede, så
de flækker på skinnebenene. Til sidst giver hospitalspersonalet efter og indlægger Mustafa.
- Jeg reddede nok hans liv, for var han ikke blevet indlagt, tror jeg, han var død. Mange steder er der ikke rum til
psykisk syge hjemløse, og hospitalerne er ikke vilde med
dem. Jeg kan sagtens se dilemmaet, for skal man lægge en
Mustafa ind på stuen til gamle Fru Jensen? Mustafa, som
pludselig skriger, fordi han er paranoid og ser store edderkopper i loftet.
René Nielsen har ikke svaret, men efterspørger generelt
et mere sammenhængende menneskesyn over for hjemløse
- fra stat til regioner og kommuner.
Sammenhæng er i det hele taget nødvendigt, hvis kur-

ven med et stigende antal hjemløse skal
knækkes.
- Vi har brug for en sammenhængsminister, en der kan pege på, når der sker
noget kontraproduktivt. Som når børneog socialminister Mai Mercado vil lave
en ny hjemløsestrategi, og man samtidig
sænker kontanthjælpsloftet. Det er jo direkte dumt.

Husvild eller hjemløs
I forhold til de stadigt flere unge hjemløse er der også behov for en større sammenhæng, mener René Nielsen. Hans
allerførste opgave hos SAND var at organisere de unge hjemløse og få sat problemstillingen med det stigende antal
unge hjemløse på den politiske dagsorden.
Rent juridisk er man først hjemløs,
når man både mangler tag over hovedet
og enten har fysiske eller psykiske problemstillinger. Mangler man blot et sted
at bo, er man i juridisk forstand husvild.
- Man kan være sofa-surfer i lang tid
– sove på forskellige sofaer hos venner
og bekendte - og efter et år er du måske
blevet hjemløs, fordi en af sofaerne uheldigvis lærte dig at ryge hash. Men det er
en mærkesag for SAND at skabe en bedre sammenhæng mellem de to begreber.
Skabe en bedre forebyggende indsats, så
husvilde ikke bliver hjemløse, som det
sker for mange af de unge. For det koster
både mange ulykkelige skæbner og mange penge.

Indignation er en drivkraft
Det stigende antal hjemløse får ikke
René Nielsen til at blive modløs eller give
op. Tværtimod.
- Det frustrerer mig, og nogle gange
føler jeg, at jeg kæmper mod vindmøller
og må tage en stor bid af motivationskagen, når det nærmest virker som politisk
slendrian ikke at gøre noget ved problemet. Men jeg er sat i verden for at gøre
det her stykke arbejde, så det gør mig
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også ivrig og endnu mere indigneret. En
indignation som bestemt er en drivkraft.
Skal kurven knækkes, kræver det mange ting. Vigtigst af alt en ny struktur, hvor
stat, regioner og kommuner begynder at
arbejde sammen for at forebygge social deroute – med fokus på mennesket og tillid.
I stedet for det nuværende fokus med mistillid og kortsigtede løsninger skabt ud af
en stor mutant af knopskydninger af interessefelter, siloer og kasser.
- Og så mangler der en brancheorganisering på hele hjemløseområdet, hvor også
NGO’er bliver bedre til at samarbejde om
fælles fokus og fælles løsninger for hjemløse, mener René Nielsen.
Netop det med at få skabt en større
samhørighed fra NGO’er til forvaltninger
og få strømlinet indsatserne over for hjemløse var hovedgrunden til, at René Nielsen
sagde ja til at stille op som formand for
Faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening i november måned.
- Mit mål er at binde socialrådgivere
sammen landet over og få gjort faggruppen for hjemløse kæmpestor via et bredt
forankret netværk.
Og han har også deltaget i en ressourcegruppe i Dansk Socialrådgiverforening,
som er kommet med input til en netop offentliggjort rapport med 51 anbefalinger
til at fremme kommunernes investeringer
på voksenområdet.

Skyder 250.000 kr. i herberg
Året er 2016. Herberget Potentialehotellet i Herning er ved at gå konkurs, og 14
unge hjemløse skal sendes på gaden. René
Nielsen sidder i bestyrelsen, og sammen
med to andre bestyrelsesmedlemmer lykkes det at redde Potentialehotellet. René
Nielsen og en af de to andre skyder hver
250.000 kroner i herberget.
- Det krævede nogle samtaler med
Hjemmeværnet, for vi havde lige købt hus
og var hårdt presset økonomisk. Men hun
bakkede mig op, og igen kastede jeg mig
ud i noget, som jeg brænder for, og vi er i
16
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”

Jeg stod og
talte med en journalist og tissede
samtidig i bukserne. Fordi jeg
var kørt kold. Af
for meget arbejde
og for mange
bekymringer for
andre end mig
selv.
René Nielsen, socialrådgiver

gang med at skabe et helt unikt herberg, fortæller René Nielsen.
Trods hans stadige omfattende engagement
mener René Nielsen alligevel, at han er blevet
langt bedre til at prioritere familien.
- Mit livs lys Gilbert kom til verden for to
år siden, og både ham og Maria prioriterer jeg
højt. Så hvor jeg før kunne være bange for at
brænde mit lys i begge ender, er balancen meget bedre i dag.

Tillid og tålmodighed
Når de studerende skal ud i praksis, er den balance vigtig, men mødet med praksis stiller
også krav om overblik, struktur, indlevelsesevne, empati, relationer og kobling af praksis og
teori. Tillid og tålmodighed ser René Nielsen
dog som de to vigtigste egenskaber for at være
en god socialrådgiver i arbejdet med hjemløse.
- Tillid er grundlag for alt socialfagligt arbejde. For du hjælper og flytter ikke et menneske, hvis der ikke er tillid.
- Tålmodighed handler om, at vi i arbejdet
med udsatte mennesker skal være tålmodige.
Vi skal fjerne vores begreber og normativer for
måden at gøre tingene på. For vi kan ikke bare
lave en plan, hvis systemerne ikke taler sammen, og den, du hjælper, slet ikke er i stand til
at arbejde efter en plan.

”I skal stå fast“
Som sit bedste råd til de studerende vil René
Nielsen bede dem om at huske sig selv på uddannelsens allerførste dag.
- Du skal huske og stå fast på de drømme
og de ambitioner, du havde den første dag. For
dig selv og for dit fag. Det skal du huske, når
du fem år efter af økonomiske hensyn bliver
bedt om at sanktionere 20 hjemløse, fordi de
ikke har svaret på breve sendt via e-boks. Der
skal du huske dig selv og stå fast på din faglighed. S
Læs DS-rapporten ”Investeringer på det sociale voksenområde” på socialraadgiverne.dk/publikationer.

TEKST DORTHE KIRKGAARD NIELSEN FOTO LISBETH HOLTEN

Blå bog René Nielsen
z Født 1978
z Far til Gilbert på to år
z Bor i Valby sammen med Gilberts mor Maria, som
er pædagog
UDDANNELSE
z Socialrådgiver, Den sociale Højskole, Frederiksberg, 2009
z Læste tre år på læreruddannelsen inden
KARRIERE
z Socialrådgiver og CTI-medarbejder, Københavns
Kommune, 2009-2013
z Socialrådgiver og udviklingskonsulent, SAND De
hjemløses Landsorganisation, 2013z Medejer og bestyrelsesmedlem af herberget Potentialehotellet, Herning, 2016TILLIDSHVERV
z Næstformand for Faggruppen Hjemløse i Dansk
Socialrådgiverforening 2016-2018
z Formand for Faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening 2018-

”

Det der evige dilemma om man skal
skyde én for at redde 10. Skal jeg bruge tiden
på at organisere bisidderkorpset eller tale
med den enkelte hjemløse, der ringer på
vores dør. Valget mellem individet frem for
helheden, fordi man kan ikke nå det hele.
René Nielsen, socialrådgiver
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Dansk
Socialrådgiverforenings
hovedbestyrelse

Tag ud og
hæng op!

MADS BILSTRUP
Formand for Dansk Socialrådgiverforening
DS’ sekretariat
E-mail: mb@socialraadgiverne.dk

DITTE BRØNDUM
Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening
DS’ sekretariat
E-mail: db@socialraadgiverne.dk

ANNE JØRGENSEN
Regionsformand for DS’ Region Syd
E-mail: anj@socialraadgiverne.dk

RASMUS HANGAARD BALSLEV
Regionsformand for DS’ Region Øst
E-mail: rhb@socialraadgiverne.dk

TRINE QUIST
Regionsformand for DS’ Region Nord
E-mail: tq@socialraadgiverne.dk

BETINA AGGER
Randers Kommune – Myndighed for Handicap
E-mail: betina.agger@randers.dk

MORTEN LINNET BARGISEN
Aarhus Kommune, Forsogshjemmet Østervang
E-mail: mbargisen@hotmail.com

SIGNE FÆRCH
Gentofte Kommune, Børn & Familie
E-mail: sigf@gentofte.dk

SUSANNE GROVE
Morsø Kommune, Børn og Familier
E-mail: susanne@grovbiksen.dk
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Her kan du se, hvem der sidder i Dansk Socialrådgiverforenings
hovedbestyrelse. Medlemmerne af hovedbestyrelsen leder Dansk
Socialrådgiverforening efter de retningslinjer, som foreningens øverste
myndighed – repræsentantskabet – har besluttet.
Hovedbestyrelsen vælges for to år, og den nuværende er valgt frem
til november 2020.
ROAR MOHAMMED JOHANSEN
Slagelse Kommune, Jobcenter, Ungehuset
E-mail: ds@roarjohansen.dk

HENRIK MATHIASEN
Aarhus Kommune, Døgncentret
E-mail: hmt@aarhus.dk

OSKAR NORRHÄLL
Københavns Kommune,
Borgercenter Handicap
E-mail: a72y@kk.dk

BIRTHE POVLSEN
Socialstyrelsen, Center for Udsatte Voksne
E-mail: bpo@socialstyrelsen.dk

LENA SKOVGAARD
Holstebro Kommune , Visitation og Rådgivning
E-mail: lenaogliv@hotmail.com

CHARLOTTE VINDELØV
Horsens Kommune,
Familie, Børn og Unge – Myndighed
E-mail: mcj@os.dk

LAURA PODE
SDS-forkvinde, studenterrepræsentant
E-mail: laura@sdsnet.dk

LISA ELTVED
SDS-næstforkvinde, studenterrepræstentant
E-mail: lisa@sdsnet.dk

TANIA LARSEN KVIST 1.-suppleant
Aalborg Kommune - Job- og Aktivhuset
E-mail: tanforen@yahoo.dk

BERIT WOLFF 2.-suppleant
Odense kommune - Job og Praktik,
WG Produktion, Fleksjob og Match
E-mail: beritwolff63@gmail.com

På www.socialraadgiverne.dk/hovedbestyrelse kan du læse referater fra hovedbestyrelsesmøderne, som holdes fem gange om året.

NY SDS-FORKVINDE:

”Mit studieliv blev dobbelt så fedt med SDS”
- Mit studieliv blev dobbelt så fedt, efter jeg blev aktiv i SDS. Hvis du bare deltager i en lille smule af det studenterpolitiske arbejde, så lærer du en hel del om selve faget, men også om hvad fællesskab kan føre til. Sådan lyder det
fra Laura Pode, som er ny forkvinde for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

N

år Laura Pode har valgt at flytte fra Aarhus til København for at være forkvinde
for SDS - Sammenslutningen af Danske
Socialrådgiverstuderende – så er det, fordi
hun mener, at der er noget at kæmpe for.
- Jeg har været med inde i SDS’ maskinrum det
sidste års tid. Det har givet mig endnu mere lyst til at
være med.
Laura Pode får – sammen med SDS’ nye næstforkvinde Lisa Eltved - sin daglige gang i Dansk Socialrådgiverforenings sekretariat i Toldbodgade i København. Hun har været heldig og har allerede fået en
lejlighed, som hun skal dele med kæresten, der tager
med hende til hovedstaden.
Laura Pode er i skrivende stund ved at afslutte socialrådgiveruddannelsen ved VIA University College
i Aarhus, hvor der går cirka 1200 socialrådgiverstuderende.

Indsamling til hjemløse
Det var på VIA University College, at hun for halvandet år siden blev forkvinde for De Studerendes Råd,
og hvor hun samtidig blev aktiv i den lokale SDSklub. Kort tid efter blev hun kontaktet af den daværende SDS-formand, som inviterede hende med på et
kursus, hvor hun fik redskaber og ideer til at opbygge
stærke fællesskaber.
- På uddannelsen har vi blandt andet lavet en indsamling til fordel for hjemløse. Vi stillede en bod op
i kantinen, hvor de studerende kunne ”donere” deres brugte tøj, som vi kørte ud til et herberg. Det gik
vildt godt, og vi har gentaget successen. Derudover
holder vi løbende socialfaglige videoaftener for at
skabe fællesskab på tværs af årgangene.

Stop besparelser på uddannelsen
Laura Pode fortæller, at noget af det, hun – sammen
med SDS’ øvrige forretningsudvalgsmedlemmer – vil
kæmpe for, er, at få stoppet de to procents besparelser på uddannelsen, som hvert år udhuler muligheden
for at lave god undervisning.
- Vi mærker besparelserne meget tydeligt eksempelvis ved, at vores hold bliver større og større. Siden
jeg var i praktik for halvandet år siden, har jeg næsten ikke haft holdundervisning, men primært forelæsninger. Forud for forelæsningerne får vi af og til
udleveret læsestrategiske spørgsmål, så vi lettere kan
tilegne os stoffet. Men at blive klogere på kommuni20
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TEKST SUSAN PAULSEN

kationsstil og metoder i praksisnær træning – det er ikke let i et auditorie med
120 mennesker.
Hun fremhæver, at SDS også har fokus
på socialpolitik og henviser til en udtalelse om fattigdom, som blev vedtaget på
foreningens ekstraordinære årsmøde. Her
står der blandt andet:
”Det tyder altså ikke på, at fattigdommen forsvinder selvom fattigdomsgrænsen er afskaffet – for fattigdommen lever
og vokser i bedste velgående og definerer
mange af vores medborgeres fremtid og
livskvalitet. SDS kæmper for større økonomisk lighed. For et velfærdssamfund som
Danmark skal kunne skabe lige muligheder for dets borgere og sikre et anstændigt
eksistensminimum, hvor man ikke er nødsaget til at fravælge hverdagens basale
nødvendigheder.”

Frivillig mentor
- Det er vigtigt at gøre en forskel for de
mennesker, som vi skal ud og arbejde
med, siger Laura Pode. Som studerende
har hun allerede oplevet, hvad det vil sige
at gøre en forskel i forbindelse med, at
hun i projekt Bindeleddet har været frivillig mentor for unge hjemløse, som er tilknyttet et forsorgshjem.
- Jeg var mentor for en unge pige, som
har en hård baggrund. Hun fik en akutbolig, og jeg skulle støtte hende i overgangen fra forsorgshjem til egen bolig. I dag
er hun i gang med en uddannelse. Hun
har været i systemet, siden hun var barn,
og havde derfor en del mistro til systemet. Så på den måde fungerede det fint,
at jeg var frivillig. Jeg har lært, hvor meget tid betyder, og at det er vigtigt, at
man kan have kontakt over en længere
periode – og ikke bare forsvinder, fortæller Laura Pode, der stadig ser den unge
pige.

”Naturligt at være medlem”
Lisa Eltved er som nævnt SDS’ nye næstforkvinde og er i skrivende stund ved at

Her er SDS’ nye ledelse
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes (SDS) nye ledelse tiltrådte 1. januar. Det betyder, at SDS’ forperson Anders Bruun Andersen afløses af Laura Pode. Og næstforperson Lone Olsen Jørgensen afløses af Lisa Egtved.
Herunder kan du se SDS’ nye ledelse – det såkaldte forretningsudvalg.
Læs mere på sdsnet.dk

afslutte sin uddannelse som socialrådgiver ved Aalborg Universitet – og skal
også til at flytte til København. Om baggrunden for at blive aktiv SDS’er og lade
sig vælge til næstforkvinde for SDS siger hun:
- Jeg er ikke færdig med SDS, selv om
jeg snart er færdig med uddannelsen.
Jeg vil gerne bakke op om den gode udvikling, som SDS er inde i. Jeg har ikke
været i tvivl om, at jeg skulle være medlem af SDS. For mig er det helt naturligt at være medlem af en fagforening og
det fællesskab, som følger med. Da jeg
startede på uddannelsen i Aalborg, var
der ikke nogen lokal SDS-klub, men det
er der nu. Og det er igennem den lokale
SDS-klub, at jeg har mødt seje mennesker på mit uddannelsessted, som jeg ellers ikke ville have stiftet bekendtskab
med.
Lisa Eltved opfordrer nye studerende
til at engagere sig socialt.
- Studiet er en oplagt platform til at
finde nogle, som man deler værdier og
interesser med. Man har mulighed for at
finde venner for livet.
Og i forhold til forelæsningerne siger hun:
- Det kan være en stor mundfuld, at
man har ansvar for egen læring. Men det
vigtigste er at finde ud af, hvad der fungerer for en selv. Jeg forsøger at møde
op til alle mine forelæsninger, og så kan
jeg bedre vurdere, hvad der er brug for
at læse mere om. Det halter nogle gange
lidt med vores studerendes fremmøde til
forelæsningerne. Og det er ærgerligt, for
under forelæsningerne har man en eminent mulighed for at få sparring på ens
egen forståelse af pensum, og måske et
nyt perspektiv, som man ikke selv havde tænkt på.
De to kvinder kommer til at stå i
spidsen for 3300 studentermedlemmer,
hvilket er det største antal medlemmer,
SDS nogensinde har haft. S

Laura Pode er forkvinde i SDS og
studenterrepræsentant i Dansk
Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.

Lisa Eltved er næstforkvinde i
SDS og studenterrepræsentant
i Dansk Socialrådgiverforenings
hovedbestyrelse.

Jens Rosendahl, socialrådgiverstuderende på Københavns Professionshøjskole, Frederiksberg.

Margit Lassen Nielsen, socialrådgiverstuderende på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Sara Hougaard Johannesen, socialrådgiverstuderende på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.
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GUIDE:
10 GODE RÅD
TIL NYE STUDERENDE
1

Få gerne erfaring med socialfagligt arbejde allerede inden
studiet. Alternativt kan man søge erfaringen tidligt på studiet.

2

Lad dig ikke slå ud, selv om den første tid på uddannelsen
kan være hektisk.

3

Engagér dig fagligt og socialt – det har stor betydning for
studieglæde og trivsel og for den fælles kultur på studiet.

4

Brug studiets intranet til at finde information om studieordningen og modulplanen – og læs dem grundigt, så du har indsigt i uddannelsens opbygning.

5

Prioritér og strukturér din studietid i forhold til studiets krav
og din egen læringsprofil – for eksempel skal ikke alt læses i
detaljen.

6

Lav forventningsafstemning i din studiegruppe og hold hinanden op på jeres aftaler - det styrker en fælles kultur i gruppen.

7

Engagér dig i praktikken, det styrker din læring og kan muligvis føre til studiejob, et vikariat eller fast job senere.

8

Bevar din nysgerrighed undervejs i praktikken og få gavn af
dine færdiguddannede kollegers viden - det styrker dannelsen af en fælles professionsidentitet.

9

Udnyt uddannelsens bredde og vælg fag inden for flere forskellige områder.

10

Hvis du overvejer at tage en kandidatoverbygning efter din
socialrådgiveruddannelse: Undersøg karakterkrav og adgangsbegrænsning hos den pågældende uddannelsesinstitution. Så ved du, hvad der kræves.

Rådene er indsamlet via interviews med studievejledere samt nuværende og tidligere studerende på landets socialrådgiveruddannelser.

22
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MEDLEMSFORDELE FOR
KUN 35 KRONER
Studiemedlemskab af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) – og dermed
Dansk Socialrådgiverforening (DS) – koster kun 35
kroner om måneden. Som studiemedlem får du
blandt andet:
z Fagbladet Socialrådgiveren og tidsskriftet
”Uden for Nummer” i din postkasse.
z Nyhedsbrev fra Dansk Socialrådgiverforening og
SDS samt daglige nyheder fra det sociale område
i din mailbakke.
z Mulighed for medlemskab af en eller flere af DS’
faggrupper. Læs mere på socialraadgiverne.dk/
faggrupper.
z Adgang til DS’ konferencer, temadage i faggrupperne, fyraftensmøder i regionerne og fagfestivalen Socialrådgiverdage.
z Mulighed for personlig coaching og sparring om
karrierespørgsmål via DS’ Karrieretelefon 33 93
30 00.
z Stemmeret, når DS’ formand, næstformand, regionsformænd og studenterformænd skal vælges.
z Stemmeret ved DS’ regions-generalforsamlinger.
z Tre måneder på studie-kontingent som ledig nyuddannet, hvis du har været medlem i mindst 12
måneder inden endt uddannelse.
z Mulighed for billig forsikring, fordelagtig studiekonto, skrivekursus, rabatter i butikker og en lang
række andre fordele.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/kontantefordele,
hvor du også kan melde dig ind.

PROBLEMER I
PRAKTIKKEN?
SDS HJÆLPER DIG
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SDS, har et praktikkorps, som står til rådighed for medlemmer, der har brug for råd og vejledning eller får problemer i praktikken. Praktikkorpset
kan blandt andet fungere som bisidder og kan kontaktes på praktikkorps@sdsnet.dk.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/praktik

SÅDAN KONTAKTER
DU SDS
Du kan kontakte din lokale SDS-klub direkte på din
uddannelsesinstitution eller via SDSnet.dk eller
facebook.com/SDSnet.

UAMBITIØS FINANSLOV:

Sylter både arbejdsmiljø og uddannelser
Grønthøsteren kører videre på professionshøjskolerne, der igen i 2019 skal spare to procent. Og med
finansloven for 2019 forsætter Arbejdstilsynet på samme uacceptabelt lave niveau, lyder det fra Dansk
Socialrådgiverforenings næstformand Ditte Brøndum.
får det svært i 2019. Mens erhvervsuddannelserne
Hvis vi skal have rettet op på de massive arbejdsmiljøer blevet undtaget fra omprioriteringsbidraget, skal
problemer, som blandt andre socialrådgiverne opleprofessionsuddannelserne skære to procent af deres
ver, så kræver det, at Arbejdstilsynet hvert år får mibudget igen i 2019.
nimum 100 millioner kroner ekstra. Det vurderede
– På socialrådgiveruddannelserne har man måttet
LO og FTF, da regeringens ekspertgruppe kom med
køre grønthøsteren år efter år på grund af de årlige
sine anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø.
to procents besparelser. Vi kan høre på vores underAnbefalingerne blev fulgt op af mange løfter om
visere og studerende, hvor alvorligt det er for kvalibod og bedring fra regeringens side. Men i stedet for
teten af undervisningen, siger Ditte Brøndum.
at lade pengene følge med de mange flotte ord, har reUddannelserne har skåret to procent af deres
geringen og Dansk Folkeparti nu afsat det samme bebudget siden 2016, hvilket betyder, at de i 2019 er
løb til Arbejdstilsynet i 2019, som myndigheden havoppe på at have sparet otte procent. Og det kan
de at gøre godt med i 2018.
mærkes.
- Godt nok er regeringens bebudede besparelser
– Det er et kæmpe ansvar man får, når man som
taget af bordet, men det retter ikke op på 10 års konfærdiguddannet socialrådgiver skal ud på arbejdsstante nedskæringer i Arbejdstilsynet, siger Dansk
markedet og hjælpe mennesker i deres livs kriser.
Socialrådgiverforenings nye næstformand, Ditte
Det kan man ikke forberede sig på ved at læse bøger
Brøndum, som kalder finansloven for uambitiøs.
derhjemme. Det kræver træning, feedback og efter– Jeg er bekymret over, at der ikke er afsat flere
tænksomhed og det er der efterhånden ikke plads
penge til Arbejdstilsynet, for vores kollegaer ude på
til, fortæller Ditte Brøndum. S
arbejdspladserne har i den grad brug for støtte. Der
er desværre mange arbejdspladser, hvor arbejdsforLæs også lederen på bagsiden af bladet.
holdene ikke er, som de skal være.
Regeringen lægger
i finanslovsaftalen op
til en politisk drøftelse af bevillingerne til Arbejdstilsynet fra 2020 og
frem. Men der er brug
for handling nu, mener
Ditte Brøndum. 31 procent af socialrådgiverne
er stressede, og 22 procent har sygefravær på
grund af det psykiske
arbejdsmiljø.
Ditte Brøndum, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
– Socialrådgivernes
arbejdsmiljø halter gevaldigt, det ved vi fra flere undersøgelser, og det
er nogle meget bekymrende tal. Vi har brug for, at politikerne tager ansvar
nu, for det er uacceptabelt, at folk i Danmark bliver syge af at gå på arbejde, understreger Ditte Brøndum.

”

På socialrådgiveruddannelserne har man
måttet køre grønthøsteren år efter år på grund
af de årlige to procents besparelser. Vi kan høre på
vores undervisere og studerende, hvor alvorligt det er
for kvaliteten af undervisningen.

Besparelser på uddannelser kan mærkes
Det er ikke kun arbejdsmiljøet, som Ditte Brøndum
er bekymret for. Også socialrådgiveruddannelserne
TEKST LÆRKE ØLAND FREDERIKSEN
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STYR PÅ JURAEN
Jura og socialt arbejde giver et
grundlæggende overblik over,
hvad en sagsbehandler inden for det sociale og/eller beskæftigelsesmæssige område i en kommunal forvaltning
skal vide, herunder om krav og
forventninger til sagsbehand”Jura og socialt arbejde” leren. Og de centrale lovområaf Preben Rohde, Akader gennemgås med vægt på
demisk Forlag, 325
lovens formål, personkreds,
sider, 349,95 kroner.
tildelingskriterier, udmålingsregler og sagsbehandlingsregler. Der bliver også redegjort
for de forvaltningsretlige regler og regler om retssikkerhed.

DIGITAL DANNELSE
Vi er alle forsøgskaniner i verdens største digitale eksperiment, siger professor Vincent
F. Hendricks og medierådgiver
Camilla Mehlsen, som undersøger, hvordan vi lærer at navigere i den nye digitale verden med hævnporno, fake
news og hate speech – hvor”Hvordan bliver vi
dan vi bliver digitalt dannede.
digitalt dannede?” af
Og det er ikke kun de unge,
Vincent F. Hendricks
der har brug for digital danog Camilla Mehlsen,
nelse, også deres forældre og
Informations Forlag, 88
bedsteforældre skal deltage
sider, 49,95 kroner.
i den fælles samtale om, hvilket (digitalt) samfund vi ønsker at leve i.

”Helhedsorienteret
socialt arbejde med
udsatte familier”
af Anne Marie Villumsen, Akademisk
Forlag, 272 sider,
349,95 kroner.
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HANDLE I EGET LIV
Bogen handler om de familier, som trives dårligst i vores
samfund. Det er familier, hvis
liv er præget af mangelfuld
skolegang, ingen eller ringe uddannelse, arbejdsløshed samt fysiske og psykiske
problemer. Den introducerer
praksismodeller for en helhedsorienteret indsats som
vej til at øge familiernes evne
til at handle i eget liv. Og fortæller om de organisatoriske
udfordringer, der er med at
tilrettelægge det helhedsorienterede sociale arbejde, og
om den viden, som forsøg i
tre kommuner har givet.
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Viden om psykisk vold i nære
relationer
Som fagperson kan du spille en afgørende rolle, når det gælder om at opspore og forebygge den psykiske vold. Som socialrådgiver møder du mange familier og par i dit daglige arbejde, og blandt nogle af dem kan psykisk vold være en del af hverdagen. Måske har du oplevet at være i tvivl om, hvad det er, du oplever hos familien, og hvordan du skal handle.
Den psykiske vold er nemlig ikke sådan lige til at se med det blotte øje. Psykisk vold er
karakteriseret ved, at den foregår over tid og består af mønstre, der går igen og bidrager
til en systematisk nedbrydning. Er man i en længere periode udsat for psykisk vold kan det
have store konsekvenser for ens selvværd og trivsel.
Lev Uden Vold tilbyder et gratis oplæg ”Psykisk vold – forståelse og praksis” til arbejdspladser, der gerne vil vide mere om psykisk vold i nære relationer for at kunne blive bedre
til at opspore volden og dermed forebygge, at den udvikler sig.
Læs mere på levudenvold.dk – se under ”for fagfolk”.

Ny hovedorganisation opruster på
arbejdsmiljøfronten
Arbejdsmiljøet skal styrkes og arbejdsmiljørepræsentanterne klædes bedre på.
Derfor har FTF og LO, der fra 1. januar er samlet i en organisation, Fagbevægelsens
Hovedorganisation, udnævnt 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år.
To større undersøgelser om arbejdsmiljørepræsentanters vilkår udført af LO og
FTF har vist, hvilke udfordringer arbejdsmiljørepræsentanterne står med. Det drejer sig blandt andet om manglende tid til arbejdsmiljøarbejdet, manglende viden,
kompetenceudvikling og uddannelse samt, at det strategiske, overordnede arbejdsmiljøarbejde er en udfordring.
Læs mere om kampagnen og den nye hovedorganisation på www.fho.dk

DANMARK KORT
Frederikshavn
Jobcenteret har haft travlt med at finde arbejdskraft til et slagteri i Sæby - på cirka et
år er knap 200 ledige kommet i job – heraf er
97 indvandrere og flygtninge.
Ringkøbing-Skjern
En socialrådgiver og en fysioterapeut er ansat til at
hjælpe og vejlede ansatte i
kommunen, så problemer
på hjemmefronten ikke
bliver til en langtidssygemelding fra arbejdet.

Syddanmark
Mobile psykiatriske skadestuer vil fra foråret 2019 køre i Vejle, Esbjerg, Aabenraa og
Odense. De rykker ud til voksne over 20 år,
der ikke selv kan henvende sig.

Sjælland
Der er en tydelig geografisk polarisering af socialt udsatte familier på Sjælland. De er koncentreret i Vestsjælland,
Sydsjælland og forstadskommunerne
vest for København.
København
Rusmiddelbehandling
Ørnevej har succes med
en app, som hjælper borgere med at blive clean
ved bl.a. at minde dem
om at tage medicin og
dukke op til behandling.

Lolland
Slut med social eksport: Folketinget vil ændre
reglerne for flyttehjælp, så det er den modtagende kommune, der skal tage stilling til, om
en borger kan opnå ydelsen.

DS: POLITIKERNE SKAL
SIKRE PROJEKTER
EFTER SATSPULJEN
Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at
afskaffe satspuljen i sin nuværende form, så
mennesker på overførselsindkomster ikke
længere skal finansiere sociale projekter.
Dansk Socialrådgiverforening ser positivt på
ændringen, men ikke uden bekymring.
– Det er helt afgørende, at partierne sikrer
finansieringen af indsatserne til samfundets
udsatte. Det her må simpelthen ikke gå ud
over den enlige mor på krisecenter, den hjemløse misbruger eller teenageren med angst og
anoreksi. Derfor skal pengene findes i statsbudgettet, lyder det fra DS’ formand, Mads
Bilstrup.
Han håber samtidig, at politikerne vil benytte lejligheden til at sikre permanent støtte til
gode, sociale projekter.

DS I PRESSEN

”

Det går ikke, at man som
socialrådgiver sidder med
100 sager. Man skal have
et fornuftigt sagstal, så der
er tid til at følge op. Og der
skal være relevante tilbud
til borgerne. Det går rigtig
godt i de kommuner, hvor
man har valgt at investere
i netop indsatsen for de
udsatte borgere.

Mads Bilstrup, formand, Dansk Socialrådgiverforening, 17. december til avisen.dk, som
kommentar til, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 31.000 på knap
to år, og en beskæftigelsesminister, som
forudser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere kan være yderligere op til 20.000 lavere
om et år.

Inspiration til
Socialrådgiverdage 2019
Dansk Socialrådgiverforenings store fagfestival, Socialrådgiverdage, finder sted i efteråret 2019 på Hotel Nyborg Strand. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen den 30.-31.
oktober.
På Socialrådgiverdage deltager op til
800 socialrådgivere, som kan hente ny viden og inspiration fra 50 workshops, oplæg
og paneldebatter, som pt. er under planlægning.
Har du ideer til workshops, vil planlægningsgruppen gerne høre fra dig. Fra 1. februar bliver der åbnet for fremsendelse af
ideer.
Læs mere på socialraadgiverne.dk/socialraadgiverdage

DET SKREV
VI FOR 40 ÅR
SIDEN

I Socialrådgiveren 1/1979: Det er med beklagelse, at
Redaktionsudvalget udsender et nummer af bladet,
som har et så tyndt indhold, som her. Men desværre
var der ikke mere stof til dette nummer, og vi må jo nok
sige, at tendensen til at være aktiv omkring vort fagblad er faldende. Dette har nok været mest synligt for
RU ved udarbejdelsen af vore temanumre, idet ikke et
eneste medlem af
foreningen meldte sig til at sidde i
temagrupperne,
hvilket i øvrigt undrer os meget, da
vi mente, at de to
temaer – overenskomstsituationen
og tillidsmandsinstitutionen ville være af overordentlig stor
interesse for medlemmerne.

”

Det er virkelig bekymrende. Børns retssikkerhed er i den grad
udsat og på virkelig
mange punkter overset
i denne lov. Den erstatter børnevenlig retspleje, med børneuvenlig
retspleje. Når det så er
sagt, er der selvfølgelig også nogle enkelte
positive elementer, som
fx krav til hurtig sagsbehandling og opfølgning.

Anja Carlsen, socialrådgiver, på DS’
Facebook-side forud for vedtagelsen af
regeringens forslag om blandt andet et
nyt ungdomskriminalitetsnævn, der blev
vedtaget den 18. december – og træder i

3

kraft 1. januar 2019.

Hver tredje, som har ansøgt om julehjælp, er ramt af kontanthjælpsloftet, viser en opgørelse fra Dansk Folkehjælp.
Kilde: Fagbladet 3F
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Faggruppe satte markant aftryk på
nyt skilsmissesystem
Allerede før politikerne var begyndt at forhandle det nye skilsmissesystem, blev de kontaktet af
faggruppen af socialrådgivere på kvindekrisecentre. Faggruppens indspark kom derfor med helt ind
i det politiske maskinrum, hvor det har sat markante aftryk på den nye lov om familieretshuse, der
træder i kraft i april 2019.

T

iming betyder alt, hvis man
vil have indflydelse på den
politiske beslutningsproces. Jo tidligere man sender
sine input til ordførerne, jo
større er sandsynligheden for, at de bliver brugt i de politiske forhandlinger.
Det fortæller socialordfører Pernille
Rosenkrantz-Theil (S), som to gange på
et år har holdt ’kaffemøde’ med bestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforenings
faggruppe af socialrådgivere, som arbejder på kvindekrisecentrene, om det
nye skilsmissesystem.
- Det lykkedes faggruppen at komme ind så tidligt i processen, at ordførerne og ministeren har haft tid til at
tænkte grundigt over deres input og gå
seriøst til værks, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til fagbladet Socialrådgiveren.
Efter det første møde sendte faggruppen et indlæg med fem fokuspunkter til børne- og socialminister Mai
Mercado (K) og ordførerne på området.
Det indlæg blev en fælles referenceramme i forhandlingerne, fortæller Pernille
Rosenkrantz-Theil.
- Når vi tog problemstillingen om
vold i skilsmisseramte familier op i forhandlingslokalet, så vidste alle, hvad
vi talte om, fordi vi havde læst indlægget fra faggruppen, og så refererede vi
alle til den samme diskussion, forklarer hun.

”

Det lykkedes
faggruppen at
komme ind så
tidligt i processen, at ordførerne og ministeren
har haft tid til at
tænkte grundigt
over deres input
og gå seriøst til
værks.
Pernille Rosenkrantz-Theil (S),
socialordfører

Fokus på vold
Da politikerne begyndte at løfte sløret for, at de havde et nyt skilsmissesystem i tankerne, satte bestyrelsen for
Faggruppen Kvindekrisecentre sig sammen for at finde ud af, hvordan de kunne få indflydelse på det nye system. Det
fortæller Stine Rought, som er formand
for faggruppen.
- Politikerne var meget optagede af,
at der skal mere fokus på børnene, og
det var vi jo glade for. Men det var vig26
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tigt, at der også kom fokus på vold
mellem forældrene, og hvordan det
påvirker børnene. Når børn oplever
vold i familien, får de voldsoplevelser og udvikler respons på volden,
hvilket faktisk vil sige, at børnene
udsættes for psykisk vold, pointerer hun.
Når en voldsudsat kvinde har ophold på et kvindekrisecenter, så er
sagsbehandlingen og afgørelserne i
Statsforvaltningen ofte af afgørende
betydning for både kvinden og hendes børn. Både i forhold til familiens
sikkerhed her og nu, og særligt afgørende er det for børnenes trivsel og
udviklingsmuligheder fremover. Derfor anser Faggruppen Kvindekrisecentre det som afgørende, at volden
fastholdes som et tema, der skal belyses, undersøges og vurderes, inden
der træffes afgørelser om bopæl, forældremyndighed og samvær.
- I dag ser vi alt for ofte, at kvinden skal bære bevisbyrden. Når hun
ikke kan bevise, at hun har været
udsat for vold, er der sandsynlighed
for, at volden ikke tillægges afgørende vægt i afgørelsen, men blot beskrives som et højt konfliktniveau
mellem forældrene. Det medfører i
flere tilfælde, at der ikke er nogen,
der undersøger, hvordan volden på-

FAKTA OM DET NYE SKILSMISSESYSTEM
z Der bliver etableret en ny myndighed, Familieretshuset,
hvor alle sager starter, og hvor familierne mødes med rådgivning og konflikthåndtering.
z Indgribende afgørelser træffes ved dom i Familieretten, og
alle klagesager behandles i domstolssystemet.
z Der etableres en børneenhed, som skal sikre et klart fokus
på barnets trivsel i processen.
z Styrket samarbejde med kommunen, som også får mulighed for at indbringe en sag for Familieretshuset.

Faggruppen Kvindekrisecentres
anbefalinger om lobbyarbejde
z Indlægget skal komme på det rigtige tidspunkt for at få
opmærksomhed fra ordførerne, gerne så tidligt i den politiske proces som muligt. Skriv konkret og brug gerne
eksempler fra praksis.
z Kend politikernes kæpheste og sørg for at skrive til den
rigtige politiker, som er interesseret i faglig sparring om
et bestemt område. Politikerne er generalister og har
derfor brug for specialistviden på nicheområder inden
for det sociale felt.

virker børnene, og forældreevnen bliver heller ikke
undersøgt, fortæller Stine Rought.
I den lov, som alle Folketingets partier vedtog lige
inden jul, bliver det skåret ud i pap, at alene mistanken om vold mellem forældrene gør, at sagen ryger
i det ’røde spor’. Her bliver sagen hastebehandlet og
forældrenes personlige egenskaber og evne til at drage omsorg for barnet bliver undersøgt.
- Det fremgår meget tydeligt af loven, at volden
fremover skal være et tema i sagsbehandlingen. Selv
om der ikke er enighed om, at der har været vold, så
skal det undersøges og afdækkes nærmere, simpelthen af hensyn til barnet, siger Stine Rought.

z Følg op når loven er vedtaget og trådt i kraft. Faggrupper kan påvirke fortolkning af loven i vejledningen igennem den politiske ordfører, som I har været i kontakt
med. Særligt hvis ordføreren er en del af aftalekredsen,
er der direkte adgang til ministeren, som kan ændre i vejledningen.
Kilde: Faggruppebestyrelsesmedlemmerne Astrid Lyng Hjule,
Dan Back Olsen og Mathilde Vigstrup Rasmussens noter fra
mødet med Pernille Rosenkrantz-Theil.

Overse ikke psykisk vold
Hele det nye skilsmissesystem bliver bygget op omkring en inddeling af sagerne efter sværhedsgrad.
De sager, hvor forældrene er enige om forældremyndigheden og barnets bopæl, bliver grønne sager. De
mere komplicerede sager visiteres til enten det gule
eller det røde spor. De gule sager forsøges i første
omgang løst i de nyoprettede Familieretshuse, hvor
der er fokus på konflikthåndtering og frivillige aftaler. Hvis der er mistanke eller påstand om vold imellem forældrene, så bliver sagen automatisk visiteret
som en rød sag, som ryger direkte i familieretten.
Dansk Socialrådgiverforening ser generelt meget
positivt på det nye system, som hele vejen igennem
har fokus på barnets trivsel, og som lægger op til et
tæt samarbejde med de kommunale myndigheder. I
bestyrelsen for Faggruppen Kvindekrisecentre er de
særligt glade for, at det bliver anerkendt, at vold ikke
bare er noget, der foregår mellem de voksne.
- Vi syntes, at vi kunne finde vores fem fokuspunkter i udspillet, så vi sad egentlig efterladt med en følelse af tilfredshed. Nu er vi meget opmærksomme på, hvordan screeningen og visitation af sagerne
kommer til at fungere, og hvordan intentionerne i
lovforslaget udmøntes i praksis. Det er det helt afgørende for, at der blive tale om en forandring, som
er formålstjenestelig for børns rettigheder til at leve
et trygt liv uden vold og voldsoplevelser, siger Stine
Rought.
Der bliver lige nu arbejdet på et screeningsværktøj, som skal være klar til, at det nye system kan træde i kraft 1. april 2019. Dansk Socialrådgiverforening
har i den forbindelse stillet sine faggrupper til rådighed for Børne- og Socialministeriet.

Faggruppens fem fokuspunkter
z Ved påstand om vold skal tvivlen komme barnet til gode.
z Vold skal anerkendes som vold.
z Barnets perspektiv og barnets ret til en tryg tilværelse
skal i centrum.
z Påstand om vold bør som minimum give anledning til at
undersøge og udrede barnets relation til begge forældre.
z Styrkelse af faglighed og viden om vold.
Kilde: Faggruppen Kvindekrisecentre

Om DS's faggrupper
z DS har 27 faggrupper og faglige selskaber med tilsammen 12.922 medlemmer.
z Faggrupperne har i 2018 gennemført 36 medlemsarrangementer med i alt 1.300 deltagere.
z 12 af faggrupperne deltager i DS’ ressourcegrupper og
bidrager til politiske interessevaretagelse.
z 7 faggrupper sidder i følgegrupper og arbejdsgrupper
i forskellige styrelser og ministerier.
z 6 faggrupper har i 2018 bidraget til DS' kommunikations- og pressearbejde.

»
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MELD DIG IND I EN FAGGRUPPE:
Få – og giv inspiration til dit fag i

”

Vi vil også
gerne inspirere
andre faggrupper til
at gøre det samme. Det er jo
fantastisk at kunne bringe sin
praksisviden ind på det niveau,
hvor der bliver truffet beslutninger, som er vigtige for vores
målgrupper.
Stine Rought, formand for Faggruppen Kvindekrisecentre

DS’ faggrupper
Arbejder du på beskæftigelsesområdet, på børne- og ungeområdet, i psykiatrien eller noget helt andet…
Dansk Socialrådgiverforening har 27 faggrupper og faglige
selskaber, hvor du kan være med til at udvikle socialrådgiverfaget ud fra dit specifikke arbejdsområde.
Meld dig ind i de faggrupper eller faglige selskaber, der
matcher dit område - og vær med i et fællesskab, som styrker
din faglighed.
Det er i faggrupperne og de faglige selskaber, at DS henter
input til DS’ politik- og professionsudvikling. Faggrupperne er
faglige fyrtårne, der tegner de store linjer i udviklingen af faget og profilerer professionen udadtil.

FAGLIG UDVIKLING

- For at alt det andet kan fungere, skal man være
sikker på, at sagerne bliver visiteret rigtigt. Det er for
eksempel sindssygt vigtigt, at psykisk vold, også mod
børnene, bliver belyst og anerkendt, så sagerne kan
visiteres til det rette spor, understreger Stine Rought.

Din faggruppe er et fællesskab, hvor du kan hente faglig inspiration i form af videndeling og kompetenceudvikling. I faggruppen kan du engagere dig i faglige diskussioner med dine socialrådgiverkolleger – med udgangspunkt
i praksis, ny forskning og aktuelle socialpolitiske temaer

Del jeres praksisviden
Efter regeringen i sommer præsenterede det nye
skilsmissesystem, holdt Faggruppen Kvindekrisecentre deres andet møde med Pernille RosenkrantzTheil. Blandt andet for at spørge til, hvordan deres
faglige input var blevet taget imod og brugt af politikerne.
- Hun bekræftede os i, at de faktisk havde vores indlæg i hånden, mens de sad og forhandlede. Vi
har været med til at påvirke det nye system i en retning, som er positiv for vores målgruppe, siger Stine
Rought, som også modtog et brev fra børne- og socialminister Mai Mercado, som skrev, at hun havde noteret sig faggruppens fem fokuspunkter.
Det har givet Stine Rought og resten af faggruppens bestyrelse mod på at fortsætte det politiske lobbyarbejde.
- Vi vil også gerne inspirere andre faggrupper til at
gøre det samme. Når man står ude i marken og kan
se, at systemet ikke fungerer for den målgruppe, man
arbejder med, så er det jo fantastisk at kunne bringe sin praksisviden ind på det niveau, hvor der bliver
truffet beslutninger, som er vigtige for vores målgrupper, siger hun. S
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FAGLIG EKSPERT

Din faggruppe påvirker den faglige udvikling
og deler viden med Dansk Socialrådgiverforening og omverdenen. Faggruppen profilerer
dit specifikke arbejdsområde og udvikler
den særlige faglighed inden for dit felt.

POLITISK AKTØR

Din faggruppe bruger sin praksis- og
ekspertviden til at søge indflydelse på
den førte socialpolitik både i forhold til Dansk
Socialrådgiverforenings politikudvikling
og i den offentlige og politiske debat.

Meld dig ind i
Dansk Socialrådgiverforenings
faggrupper eller faglige selskaber på
socialraadgiverne.dk/faggrupper

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Værsgo. Vi giver tæt på

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er
medejere af Lån & Spar

Sådan får du 5% i rente på din lønkonto
• Du er medlem af Dansk Socialrådgiverforening og har
afsluttet din uddannelse.
• Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter
og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).
• Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer
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.
• Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. november 2018.
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar

Læs mere på www.lsb.dk/ds

Bare fordi
du er medlem
af

Tæt på 100 mio. kroner! Det får vores
kunder tilbage i januar. Fordi de er
medlem af en faglig organisation,
der ejer os.
Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan du få personlige fordele
og ekstra gode vilkår hos os. For eksempel
5% i rente på lønkontoen. Vi synes nemlig
også, der skal være kontante fordele
ved fællesskaber.

Bliv kunde i
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1976, book
på lsb.dk/ds eller
skriv til ds@lsb.dk

Når jeg endelig
”kommer
i et fitness

mig og mit arbejde

center, så skal jeg
have så meget ud
af det som muligt.

30

Arzu Ahmad, opsøgende gademedarbejder,
ansat i Aarhus Kommune. Bor med sine tre
børn i Tilst ved Aarhus.

Min familie er flygtninge, og jeg har måske nok set noget, jeg ikke skulle se,
da jeg var barn. Jeg fik tidligt en bevidsthed om, at jeg ville kæmpe de udsattes sag. I løbet af studietiden har
jeg også koncentreret mig om dem,
der var længst væk fra arbejdsmarkedet, for eksempel kvinder med anden
etnisk baggrund.
Da jeg så stillingsopslaget til Det opsøgende Team - der er et § 99-tilbud - så
tænkte jeg: ”Nu prøver jeg, også selv
om jeg ikke har så meget erfaring.”
Jeg går med tørklæde, så jeg var også
lidt bekymret for, om det ville betyde noget. Men jeg fik jobbet, og nu har
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jeg været her i ni år. Jeg har ikke noget statistik, men jeg tror, jeg er den
eneste gademedarbejder med tørklæde. Så hvis der sidder socialrådgivere
med tørklæde derude, så kan de forhåbentlig blive inspireret til at søge et
job som mit. Vi får desværre flere med
anden etnisk baggrund i vores målgruppe, så der er også brug for på os
på gadeplan.
Vi er et opsøgende tilbud til de allermest
sårbare. Mennesker med psykiske lidelser, hjemløse og misbrug. Vi arbejder på gaden, i skoven, på stranden og
også i folks hjem som støtte-kontaktpersoner.
Vi er brobyggere til det etablerede system, og vi har et godt samarbejde
med alt fra skovfogeder til boligforeninger. Boligforeningerne kan ringe,

TEKST METTE MØRK FOTO KISSEN MØLLER HANSEN

hvis de for eksempel i forbindelse med
en renovering opdager, at en borger er
groet helt til i sin lejlighed. Der kan
også ringe en skovfoged og sige: Der
er slået et telt op herude, vil I komme
ud og kigge? Så tager vi ud og tager
forsigtigt kontakt. Er det mon en borger, der selv har valgt det? Er det en,
der er syg? Hvis vedkommende er der,
så siger jeg: Må vi snakke med dig?
Hvis vedkommende ikke lukker op, så
siger jeg: ”Jeg vender tilbage en anden
gang. Jeg håber, du vil snakke.”
Ofte vil folk slet ikke have noget med systemet at gøre, så handler det om at
opbygge en relation. Det kan tage lang
tid. Fra første henvendelse kan der
snildt gå et halvt til et helt år, alt efter hvor syg eller forpint det her menneske er. Jeg lærte hurtigt, at jeg ikke
skal sige som det første, at jeg kom-

Opholdskrav på
forsørgelsesområdet
Som følge af skatteaftalen af 6. februar 2018 blev opholdskravet
for ret til uddannelses- og kontanthjælp skærpet, og der
blev indført et beskæftigelseskrav fra 1. januar 2019. Herudover fremgår det af aftalen, at der skal indføres opholdskrav for flere andre forsørgelsesydelser, herunder
arbejdsløshedsdagpenge, ressourceforløbsydelse under
ressourceforløb, fleksløntilskud og ledighedsydelse.
Indførelse af opholdskrav for retten til dagpenge er
udmøntet i lovforslag L 13, som blev vedtaget den 20. december 2018, og lovforslaget om opholdskrav på de øvrige
ydelsesområder skal fremsættes i februar 2019.

Opholdskrav for ret til dagpenge
Af L 13 fremgår det, at medlemmer af en a-kasse skal have
haft lovligt ophold i DK/EU/EØS/Schweiz i sammenlagt 7 år
inden for de seneste 12 år for at opnå ret til dagpenge. Er opholdskravet ikke opfyldt, vil personen have ret til integrationsydelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
L 13 er tænkt som et værn mod misbrug af dagpengesystemet
fra borgere fra tredjelande, men vil i vidt omfang ramme borgere
i Danmark, som har uddannet sig eller arbejdet i tredjelande, selv
om disse personer har været medlem af en a-kasse både før, under
og efter udlandsopholdet. I visse tilfælde er en person undtaget
fra opholdskravet, herunder f.eks. hvis personen har gennemført
en integrationsgrunduddannelse.
Opholdskravet for ret til dagpenge vil også få betydning for retten til feriedagpenge samt syge- og barselsdagpenge i de tilfælde, hvor retten til disse ydelser afhænger af, om personen opfylder
opholdskravet i forhold til dagpenge. I disse situationer vil en arbejdsgiver tilsvarende miste retten til refusion.

På kant med retssikkerheden?

mer fra Aarhus Kommune. Så bliver døren
tit smækket i.
Jeg havde en borger med i Ikea, og hun fik
flere sammenbrud undervejs. Hun sagde
bagefter, at hun ’fanme godt kunne mærke’, at jeg ikke kun gjorde det for lønnen.
Sådan noget bliver jeg glad for.

Læs lovforslag L 13 på www.ft.dk og skatteaftalen på www.skm.dk

jura

Jeg er aktiv i min fritid. For eksempel dyrker
jeg styrketræning, og det er tunge løft.
Når jeg endelig kommer i et fitnesscenter,
så skal jeg have så meget ud af det som
muligt. Jeg har altid lavet meget frivilligt
arbejde. Jeg hækler i en lille uofficiel hæklegruppe, hvor vi hækler på bestilling og
sender overskuddet til steder, der trænger. Jeg laver også meget dialogarbejde
med kvinder i udsatte boligområder – og
jeg håber at kunne inspirere kvinder med
anden etnisk baggrund til at tage en uddannelse. S

I L 13 henvises der til, at opholdskravet for dagpenge er foreneligt
med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, idet Højesteret har fastslået dette i forhold til kontanthjælpssystemet. Men
hvor kontanthjælpssystemet er fuldt ud skattefinansieret, er dagpengesystemet et forsikringssystem, hvorfor denne sammenligning ikke fuldt ud giver mening. Samtidig fremgår det af L 13, at
der er en risiko for, at opholdskravet i forhold til syge- og barselsdagpenge ikke vil være foreneligt med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Endelig medfører lovforslagets tilbagevirkende kraft, at borgere, som har opholdt sig udenfor DK/EU/EØS/Schweiz i sammenlagt mere end 5 år ud af de seneste 12 år, vil miste retten til
dagpenge m.v. i op til 7 år, hvilket tilsvarende gælder for en medfølgende samlever eller ægtefælle. For børn sidestilles opholdet i
udlandet med ophold i DK, hvis barnet har opholdt sig i DK i sammenlagt mindst 7 år inden det fyldte 18 år.
L 13 trådte i kraft den 1. januar 2019 og indfases gradvist i perioden fra 2019-2021.
Jannie Dyring er 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
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Cand.soc? – så vil vi gerne i kontakt med dig
I løbet af foråret skal vi implementere den del af det kommunale OK18-forlig, som handler om
en ny pensionsprocent for kandidater i socialt arbejde. I den forbindelse vil vi gerne i kontakt
med kommunalt ansatte, som har en kandidat i socialt arbejde (cand.soc), og du må derfor
meget gerne skrive eller ringe til din tillidsrepræsentant. Er der ikke en TR på din arbejdsplads,
kan du kontakte din regionskonsulent, som du kan finde på socialraadgiverne.dk/kontakt.

Fagbevægelsens Socialrådgivere
Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere inviterer til seminar
om retssikkerhed 4.-5. april i Vejle. På programmet er bl.a. en række oplæg:
Lektor, ph.d. Annette Skals: Stram økonomi presser det faglige
skøn i Jobcentrene.
Fagspecialist Peter Dyrby, Schultz: Den enkeltes retsstilling i forhold til retssikkerhedslov og forvaltningslov.
Cand. jur. Carsten Loiborg, Folketingets Ombudsmand: Borgernes retsstilling i den digitale forvaltning.
Advokat Mads Pramming: Syge står tilbage uden retssikkerhed.

Nordisk samarbejde:
Tilskud til konference i Wien:
Fortæl om dit arbejde
Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer kan få tilskud på 4000
kroner til at deltage i den europæiske socialrådgiverkonference den 8.-11.
september 2019 i Wien, hvis I søger og får godkendt en præsentation på
konferencen. Temaet for konferencen er ’Social beskyttelse og menneskelig værdighed’. Læs mere om hvordan du kan indsende dit forslag til
præsentation www.ifsw2019.com
Sidste frist for at søge er 31. marts.

Læs mere og tilmeld dig senest 1. februar på socialraadgiverne.dk/

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Nicolai Paulsen

kalender.

på np@socialraadgiverne.dk

Handicapfaggruppen
14-15. marts holder handicapfaggruppens Handicapkonference
og Generalforsamling. Generalforsamlingen vil være d. 14 marts kl
16.45 i Huset Middelfart.
Læs mere om konferencen og generalforsamlingen på Socialraadgiverne.dk/kalender samt på vores facebookside Handicapfaggruppen i
Dansk Socialrådgiverforening . Håber vi ses!

Sundhedssocialrådgivere
Fagligt Selskab for Sundhedssocialrådgivere inviterer til landsseminar 28. til 29. marts i Nyborg. På programmet er oplæg og debat
med blandt andre Knud Aarup, formand for socialpolitisk forening,
Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske regioner, Mads Bilstrup, formand for DS samt psykoterapeut Karen Glistrup.
28. marts kl. 16.45 er der generalforsamling efter lovene.
Læs programmet og tilmeld dig senest 28. januar på socialraadgiverne.
dk/kalender.

Karrieretelefonen

Har du brug for hjælp til personlig afklaring og udvikling af
dit jobforløb som socialrådgiver? Ring til Karrieretelefonen.
Åben mandage kl.15-18 på telefon 33 93 30 00
Læs mere på socialraadgiverne.dk/karrieretelefon
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TAG EN UNIVERSITETSGRAD I
LEDELSE, OMSORGSETIK OG
SOCIALT ENTREPRENØRSKAB
Kandidatuddannelsen i Diakoni på
Aarhus Universitet er en unik kombination
af teologisk fordybelse og praktisk
innovativ ledelse, der giver dig som
socialrådgiver flere værktøjer til at
arbejde med og for mennesker, der
har særligt behov for hjælp, omsorg
og vejledning.
Diakoni kan du tage som kandidatuddannelse,
enkeltfag eller fleksibel master.

Læs mere på
kandidat.au.dk/diakoni

AU

AARHUS
UNIVERSITET

Ørnehøj er et helhedsorienteret botilbud med
undervisning, arbejds- og botræning til borgere
med særlige behov.

PÅ ØRNEHØJ BETRAGTES HVER BEBOER
ELLER STU-ELEV SOM ET UNIKT MENNESKE,
DER HAR KRAV PÅ EN LØSNING TILPASSET
LIGE PRÆCIS DE BEHOV, DEN ENKELTE HAR
RING PÅ 5531 2500 ELLER
LÆS MERE PÅ ORNEHOJ.DK

Børn, Unge & Sorg udbyder et 1-årigt efteruddannelsesforløb
i sorgterapi til psykologer, psykoterapeuter og
familiebehandlere ansat i kommuner og regioner
Du uddannes til at kunne varetage gruppe og individuel
terapi i forhold børn og unge i sorg efter en forældres
dødsfald.

Opstart: Juni 2019 hos Børn, Unge & Sorg i København.

Uddannelsesforløbet er bygget op omkring Børn, Unge &
Sorgs evidensinformerede behandlingsmetode til behandling af sorgreaktioner hos børn og unge.

Modul 2: Behandling af sorg hos børn og unge samt indføring
i Børn, Unge & Sorgs behandlingsmanual.

Uddannelsesforløbet varetages af erfarne psykologer fra
Børn, Unge & Sorg, der er specialiserede i sorgterapi og
strækker sig over et 1 år, fordelt på 5 ½ undervisningsgange, 12 timers supervision og afsluttende certificering.

Modul 1: Viden om sorg i relation til børn og unge 0-18 år.

Tilmelding og opstart
Pris: 16.998 kr (ex. Moms) dækker: opstartsmøde, undervisning, supervision, certificering, behandlingsmanual,
arbejdshæfte, rekrutteringsmateriale og forplejning.
Begrænset antal pladser.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om uddannelsesforløbet kan du
se mere og tilmelde dig på www.sorgcenter.dk eller kontakte projektleder
Gitte Horskjær Hansen på +45 2293 2129 eller ghh@sorgcenter.dk

regionsleder

Arbejdsmiljø:
Gode og holdbare løsninger skal vi finde sammen
En trivselsmåling lavet blandt de ca. 22 000
medarbejdere i hele Aarhus Kommune efteråret 2018 viser, at 25 procent af medarbejderne i kommunen har været udsat for trusler i
forbindelse med deres arbejde inden for det seneste år. Det er voldsomt, at hver fjerde medarbejder har skullet opleve en sådan utryghed
i forbindelse med, at de udfører deres arbejde. Hertil kommer så den utryghed, som det
skaber for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen, at en kollega bliver truet.
Trusler som disse er desværre et stigende problem i det offentlige, og desværre er det
ofte medarbejderne i frontlinjen, som os socialrådgivere, der oplever dette. Den seneste
undersøgelse fra 2018 viser, at 35 procent af
socialrådgiverene har været udsat for trusler
det seneste år.
Generelt er socialrådgivernes arbejdsmiljø
under pres. Vi ved det fra både vores egne og
andres undersøgelser, at vi som faggruppe er
markant mere stressede og pressede i hverdagen end sammenlignelige faggrupper.
Manglende indflydelse på eget arbejde,
manglende rum til at udfolde sin faglighed,
manglende ledelsesmæssig støtte og, som i eksemplet fra Aarhus, trusler fra de borgere, som
vi betjener i hverdagen, er alle sammen faktorer, som socialrådgiverne landet over angiver

som medvirkende årsager til, at deres arbejdsmiljø er under pres, og nogle steder direkte dårligt.
Det kan vi som organisation ikke leve med. Men mangfoldige årsager til et dårligt arbejdsmiljø kræver også
mangfoldige løsninger, og vi fikser desværre hverken problemerne nemt eller hurtigt.
Repræsentantskabets vedtagelse af en arbejdsmiljøresolution er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Et vigtigt
skridt for, at DS meget mere strategisk og målrettet kan
understøtte det lokale arbejde for et bedre arbejdsmiljø
ude på arbejdspladserne.
Imens DS arbejder intenst med at lave en plan for udrulningen af resolutionen og de aktiviteter, den skal indeholde, går livet jo videre, og hverdagen ude på arbejdspladserne er den samme.
Vi vil og skal fortsat handle på et dårligt arbejdsmiljø - og det er vigtigt, at I ikke tøver med at kontakte jeres DS-Region, hvis I oplever et udfordret arbejdsmiljø og
har brug for støtte til at italesætte det og arbejde med at få
problemerne løst.
DS er klar til at tage fat, også imens vi arbejder på at
blive klogere. Og klogere bliver vi i fællesskab - to hoveder
tænker som bekendt bedre end ét. Så tøv ikke med at komme med indspark til arbejdet undervejs, ad de kanaler, I nu
finder bedst. Det kan være via jeres tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, faggrupperne, jeres konsulent eller regionsformand. Det vigtigste er, at vi sammen
finder gode og holdbare løsninger for, at socialrådgiverne
kan få et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø landet over. S

TRINE QUIST, FORMAND, DS REGION NORD

DSKALENDER
18. januar, Odense
Møde for TR ansat i Odense Kommune.
21.-23. januar, Vejle
TR-grunduddannelse hold 1901.
5. februar, København
Seniorer spiser frokost på Restaurant Karla.

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

11.-13. marts, Vejle
TR-grunduddannelse hold 1902.

27.-29. marts, Vejle
TR-uddannelse: TR forhandler.

13. marts, Fredericia
Faggruppen Døgninstitutioner og Opholdssteder holder kursus.

28. marts, Nyborg
Fagligt selskab for sundhedssocialrådgivere holder seminar og generalforsamling.

19. marts, Fredericia
DS Region Syd holder fælles TR-møde.

26.-28. februar, Vejle
TR-uddannelse: TR i staten.

26. marts, Middelfart
Seminar for fællestillidsrepræsentanter.

5. marts, København
Seniorer spiser frokost på Restaurant Karla.

27. marts, Viborg
Kursus for nyvalgte TR-suppleanter i
DS Region Nord.
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1. april, Fredericia
Kursus for nyvalgte TR-suppleanter i
DS Region Syd.
2. april, København
Seniorer spiser frokost på Restaurant Karla.
4.-5. april, Vejle
Fagbevægelsens Socialrådgivere:
Temadag om retssikkerhed.

8.-9. april, Vejle
Organiseringskonference for medarbejderrepræsentanter i Kriminalforsorgen.
8.-9. april, Vejle
TR-uddannelse: Få indflydelse!
Politisk interessevaretagelse.
29. april, Taastrup
Kursus for nyvalgte TR-suppleanter
i DS Region Øst.
13.-15. maj, Vejle
TR-grunduddannelse hold 1903.
27.-29. maj, Vejle
TR-uddannelse: TR forhandler.

klumme

Svingdørs-arbejdspladser svækker fællesskabet
I sidste uge havde en af mine kollegaer været ansat i 10
år. Vi fejerede det med morgenmad og naturligvis en
velvalgt gave. Jeg har også været med til at fejre en
20 års ansættelse, da jeg var i jobcenteret. Personligt er min længste ansættelse fire år. Jeg har været
fastansat med overenskomst, projektansat, privatansat uden overenskomst og nu privatansat med overenskomst.
Et par dage efter kollegaens 10-års jubilæum, talte jeg med et medlem, som siden hun dimitterede
har været opgavebestemt ansat, tidsbegrænset ansat,
projektansat – begreber, som er vikaransættelsens
nye navne. Nu overvejede hun at sige ja til en fastansættelse, men vidste ikke, om det var noget for hende. Engang var en fastansættelse, på overenskomst
naturligvis, den bedste måde at sikre sig og sine en
fast indtægt. I midlertidige ansættelser har man
samme fordele som fastansættelsens - dog med udløbsdato. Så jeg måtte svare, at det kom an på, hvad
der passede ind i hendes liv.
Og de forskellige ansættelsesformer kan være et
udtryk for – ja, dels arbejdsgivernes behov – men
også at vi ikke nødvendigvis har de samme ønsker
til vores arbejdsliv. Men på den anden side, så skaber midlertidige ansættelser også svingdørsarbejdspladser. Og det har nogle konsekvenser for sammen-

holdet og den fælles faglighed på arbejdspladsen. For
som midlertidig ansat er det ikke altid, at man inkluderes og engagerer sig i fællesskabet. Det er ikke, fordi man er en dårlig kollega, men hvis man ved, at man
kun er ansat i tre måneder, hvorfor så investere tid og
kræfter på at lære sine kolleger at kende?
Den danske flexicurity-model betyder, at der er
smidighed på arbejdsmarkedet omkring hyre og fyre,
men de seneste år har arbejdsgiverne i stigende grad
brugt midlertidige ansættelser fremfor at fastansætte.
Jeg fik engang fortalt, at overenskomsten sagde, at efter tre forlængelser, havde man krav på at blive fastansat, men jeg her sjældent hørt det ske. For forklaringen er typisk “det er ikke i samme vikariat”, og så
slipper arbejdsgiveren for at fastansætte vikaren.
En overenskomst dækker alle ansættelsesformer,
men jeg synes, at der er grund til at få re-branded
fastansættelsen overfor arbejdsgiverne. Få fokus på,
at stabilitet, kollegialt fælleskab både socialt og fagligt, gør noget godt for den enkelte medarbejder og
den kerneopgave, som vi er ansat til at løse. Sagt med
andre ord: Hvis arbejdsgiverne vil have såkaldt robuste medarbejdere, så kunne de starte med at støtte op
om fællesskabet ved at fastansætte vores kollegaer. 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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Kære nye studerende:
Velkommen til dit faglige
fællesskab
Du er en af de heldige, som skal i gang med at uddanne dig til et af verdens mest
spændende og vigtigste job: Socialrådgiver. Jeg husker tydeligt, da jeg begyndte på uddannelsen. Der var så mange vigtige opgaver inden for faget og så mange
mennesker, som jeg skulle ud og gøre en forskel for.
Der gik ikke lang tid på uddannelsen, før jeg fik en følelse af, at uddannelsen
kunne være bedre. Jeg oplevede et studie, hvor der var for få penge til at lave undervisning for. Det gjorde mig frustreret, og i starten gik jeg bare og brokkede
mig.

leder

Men så mødte jeg Marie, som gik et par hold over mig. Marie
var cool. Hun tog rundt i hele landet og opfordrede socialrådgiverstuderende til at bakke op om deres faglige fællesskab SDS – Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.
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Hun var næstformand i SDS og sagde til mig, at i stedet for at gå og brokke mig,
skulle jeg komme med til generalforsamlingen i SDS. For SDS var stedet, hvor vi
kunne kæmpe for at ændre alle de ting ved uddannelsen, som jeg ikke var tilfreds
med. Jeg troppede op til generalforsamlingen og blev også valgt som formand for
SDS i Aarhus – hvor jeg læste. Det har jeg aldrig fortrudt.
I år har socialrådgiveruddannelsen fået lidt flere penge. Hvorfor? Fordi Dansk
Socialrådgiverforening og SDS stædigt og insisterende har italesat problemerne
om, at socialrådgiveruddannelsen har været underfinansieret i forhold til andre uddannelser.
Vi har ikke bare gået og brokket os i hjørnerne – rigtig mange seje SDS’ere og
DS’ere har kæmpet for at ændre forholdene. Vi har råbt højt, og vi har gjort det
overfor de personer, der kunne gøre noget ved problemerne.
Det nytter noget og gør en forskel. Men de to procent nedskæringer på uddannelsen, som år efter år udhuler ekstrabevillingen og mulighederne for at lave god
undervisning, er ikke fjernet. Endnu. Jeg tror på, at vi får has på nedskæringerne,
men det kræver, at vi er mange, og at vi siger det højt nok. Sammen er vi stærke.
Min fagforening har altid været mit supplement til mit fag. Det er her, jeg får
inspiration, ny viden og et større perspektiv på de opgaver, jeg sidder med – både
under uddannelsen, men også i arbejdet som socialrådgiver.
Så kære studerende: Velkommen til uddannelsen og faget. Vi har nok at kæmpe
for - både i udviklingen af vores faglige socialrådgiverfællesskab og for vores borgeres mulighed for at leve et værdigt liv. Men det smukke er, at det nytter noget,
når vi gør det sammen.
Held og lykke med studiestarten – vi glæder os til at møde jer derude!
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