
Det gode ved efterværn 

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op 

til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for 

hjemmet. Formålet med efterværn er at bidrage til, at de unge støttes til at 

etablere en selvstændig tilværelse på lige fod med andre unge.1 

Som ung på en institution føler man sig ikke normal overhovedet, men pædagogerne 

på institutionen prøver så vidt muligt at gøre, så man får en så normal tilværelse 

så muligt. Når man dog har flyttet rundt fra opholdssted til opholdssted, føler man 

sig bare en lille smule mindre menneskelig. Hvorfor kommunen ikke bare kan lade en 

være boende et sted er meget forvirrende og ødelægger en inde fra, til man til sidst 

eksploderer.  

Siden jeg har flyttet fra Dag- og døgntilbud Åhuset, har min tilstedeværelse været 

normal set ud fra mit eget synspunkt, med forældre som ikke har kunnet tage sig 

af mig og stadig ikke kan er Åhuset det sted, hvor man føler sig hjemme og gerne 

vil være. Det er som en familie. Når man kan se på ens liv revideret af at man har 

boet under seks forskellige tag, hvoraf det sjette sted skulle blive ens familie. Det 

er ikke til at drømme om. Set nu er jeg meget glad for mit liv og hvad jeg er gået 

igennem.  

Men hvad er det gode så ved efterværn når man så er flyttet. Hvorfor det er en 

god ting at stadig have mulighed for samvær med ens kontaktpædagog som man 

har kendt i 14 år af ens liv. Og hvorfor man ved efterværn har mulighed for at 

komme ned der hvor man har boet igennem 14 år af sit liv og se sin familie der bor 

der, sine søskende. Selvom der bor mange forskellige slags unge på en Institution, 

føler man alligevel det er ens søskende, da man bor under samme tag som dem og 

man deler livet med dem. 

Da jeg nu er flyttet og er 22 år, så er jeg klar over jeg også skal videre i livet 

påbegynde mit eget voksent liv. Men som ung 22-årige. Har man så ikke brug for 

sine forældre mere eller er det normalen at man bare sendes ud i verden og ikke må 

se sig tilbage, eller for anbragte unges vedkommende ikke kan se sig tilbage. Når 

man fylder sit 23 år, stopper ens efterværn. Det er jeg selv indforstået med og 
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kan egentlig også godt forstå det. Men hvad er det der stopper udover 

efterværnet?  

Igennem 14 år på Åhuset har jeg oplevet mange ting, såsom søskende der flyttede 

ud fordi deres efterværn stoppede og dem ser jeg ikke længere. ”Forældre” som 

stoppede på institutionen hvorefter man som princip ikke ser dem igen fordi de har 

fået en ny tilværelse eller er blevet ”Forældre” for nogle andre unge. Nu er jeg selv 

flytte og bor for mig selv i min egen 25 kvadratmeters lejlighed og lever af min 

egen tilstedeværelse alt imens jeg som en normal ung person læser til ingeniør på 

universitetet.  

Men sidder der så nu en på Åhuset tilbage og tænker. Nu mistede jeg en bror, 

kommer jeg til at se ham igen. Og ja det gør han. For da jeg har oplevet så meget 

igennem mit liv og set så mange søskende flytte, så har jeg tænkt. ”Det vil jeg ikke 

gøre, jeg vil ikke være ham der bare får mit eget liv” For jeg er vokset op på 

opholdssteder.  

Efterværn er rigtig mange ting, mange gode ting. Men det kan ikke beskrives med 

ord hvad der går i stykker for mig når jeg bliver de 23 år, eller hvis jeg får at vide 

til mit møde hvert halve år at nu skal det stoppe. At jeg skal tage fri fra 

universitetet for at komme til mødet for at finde ud af min socialrådgiver ikke er 

dukket op. Når man er i systemet, er det et helvede, men jeg vil gøre alt for at blive 

der. For når jeg ikke har efterværn længere, mister jeg min familie fordi min mor og 

far ikke har sind eller forstand på at være forældre, men det har pædagogerne på 

Åhuset.    

Som efterværn har man mulighed for at sidde med den mand man har kendt i 14 

år, lidt ligesom ens far og drikke en kop kaffe ude i solskinnet eller på en kaffebar 

i Århus og nyde, at man har en kontaktpædagog som faktisk sætter pris på en 

og har lyst til at tilbringe tid med en. Til den anden side af sagen tænker man tit 

på at pædagogerne som en selvfølge får penge for det de gør, da det er et 

arbejde ligesom alle andre. Men nej, det er det ikke. Det er meget mere. Det gode 

ved efterværnet er at jeg endnu et år har mulighed for at komme på besøg i mit 

eget hjem og spise noget aftensmad og spille noget computer eller se en film med 

mine søskende på Institutionen. Så hvorfor er der noget som hedder efterværn, 

det er der såmænd fordi snoren til ens familie ellers bliver klippet over og så er 

man for alvor alene. Det er hvad man er bange for som ung i systemet uden 

forældre, ”hvad sker der efter mit efterværn er slut?”. - Jonas Mosbak 


