
 

 

FADD 

Årsskrift 

2013 

 

 

Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev 



 
FADD - Årsskrift 2013  

Side 2 af 39 

 

  



 
FADD - Årsskrift 2013  

Side 3 af 39 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 
 

1 Forord ....................................................................................................................................... 4 
2 Indhold ..................................................................................................................................... 4 
3 Formandens beretning (til afstemning) ................................................................................. 5 

3.1 Indledning ........................................................................................................................ 5 
3.2 Arbejdspunkter ................................................................................................................ 6 
Organisatoriske arbejdspunkter ............................................................................................. 9 
3.3 Andre resultater ............................................................................................................... 9 
Socialudvalget ........................................................................................................................ 9 
Børne/kulturchefforeningen ................................................................................................. 10 
Facebook .............................................................................................................................. 10 
Belægningssituationen ......................................................................................................... 10 
Børnerådet............................................................................................................................. 10 
Ankestyrelsen ......................................................................................................................... 10 
Julegaveregn ........................................................................................................................ 11 
KL …........................................................................................................................................ 11 
Fra bestyrelsens egen verden .............................................................................................. 11 
FADD og medierne ............................................................................................................... 11 
Presseaktiviteter i udvalg (se iøvrigt www.fadd.dk ) .......................................................... 12 
Medlemsaktiviteter ............................................................................................................... 12 
Børnesagens Fællesråd (BF) ................................................................................................. 13 
Ellers… .................................................................................................................................... 13 
3.4 Konstitution..................................................................................................................... 14 

4 Strateginotat 2013 (Uddrag) ................................................................................................. 15 
4.1 Indledning ...................................................................................................................... 15 
4.2 Den politiske virkelighed ............................................................................................... 15 
4.3 Det politiske arbejde i FADD ......................................................................................... 16 

5 Det interne foreningsarbejde ............................................................................................... 18 
5.1 Udfordringer 2013/2014 ................................................................................................. 18 

6 BILAG ...................................................................................................................................... 19 
6.1 Resultater ....................................................................................................................... 20 
6.2 Søren Skjødts formandsklummer 2012-2013................................................................. 24 
(Se KLUMMEN under PRESSERUM) ........................................................................................ 24 
6.3 Økonomi – REGNSKAB 2012-2013 (til afstemning)....................................................... 39 
Økonomi – BUDGET 2013-2014 (til orientering) .................................................................... 39 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FADD - Årsskrift 2013  

Side 4 af 39 

1 Forord 
 
Hermed foreligger FADDs årsskrift 2013.  
Hæftet indeholder:  

 Formandens beretning (til Generalforsamlingen 2013) - til afstemning 

 Bilag 
o Resultater (oversigtsform) 
o Formandsklummer (november 2012– oktober 2013) 
o Regnskab(årsrapport) - til afstemning 
o Budget 2013/2014 - til orientering 

 
Hæftet udlægges på foreningens hjemmeside www.fadd.dk i uge 43 sammen med dagsorden 
til generalforsamlingen og vil desuden udleveres i en trykt udgave på generalforsamlingen. 
 
 
Godhavn den 25. oktober 2013     
  
Søren Skjødt, formand for FADD  

 
 
 
 

2 Indhold 
Efter FORORD og INDHOLD følger FORMANDENS BERETNING, der er opdelt i 7 afsnit: 

1. Indledning (3.1) 
2. Arbejdspunkter (3.2) 
3. Andre resultater (3.3) 
4. Konstitution – bestyrelsen 2012/2013 (3.4) 
5. Strategi 2012/13 (4) 
6. Det interne foreningsarbejde (5) 
7. Udfordringer 2013-2014 (5.1) 

 
Bilagskapitlet består af 3 dele: Resultatet af bestyrelsens arbejde og Søren Skjødts 
formandsklummer, der har været bragt på foreningens hjemmeside i det forløbne 
bestyrelsesår. 
Samt foreningens økonomiske forhold.  
Først vises den uafhængige revisors bemærkninger til regnskabet, hvorefter regnskabet 
(årsrapporten) for 2012/2013 fremlægges (til afstemning ihh til vedtægterne). 
Afslutningsvis fremlægges budgettet for 2013/2014 til orientering. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.fadd.dk/
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3 Formandens beretning (til afstemning) 
3.1 Indledning 

 
Udgangspunktet for årets arbejde – og  
dermed den hovedoverskrift, der har samlet  
bestyrelsens aktiviteter og som således har  
dannet det retningsanvisende belæg for årets  
prioriteringer, har været ’den moderne døgn- 
institution’ - med det fokus vi i forlængelse  
heraf har haft på at fastholde og udvikle of- 
fentlighedens forestilling om døgninstitutio- 
nen, som en central og vigtig del af anbringel- 
sesviften anno 2013… og fremover. 
 
 
I en tid hvor den professionelle forpligtelse  
blandt andet består i at skabe sammenhæng  
mellemsvar på HVORDAN og HVORFOR- 
spørgsmål har vi i forlængelse af ovennævnte  
udarbejdet et bud på 8 aktuelle nødvendige  
bevægelser på udsatte børn og unge  
området: 
 
 
 
 

 
 
 
Dette afsæt har bestyrelsen konverteret til 6 arbejdspunkter: 
 
 Fagpolitiske arbejdspunkter 

1. Inklusion og fællesskaber 
2. Misbrug 
3. Tilsynsreformen 
4. Dokumentation 

            Organisatoriske arbejdspunkter 
5. Medlemskab af FADD & målgrupper 
6. Partnerskaber & netværk nationalt og internationalt 

 

I FADD tror vi på vigtigheden 
af:  

1. Et liv MED arbejde og 

uddannelse er bedre end et liv 

UDEN 

2. Et liv UDEN kriminalitet og 

misbrug er bedre end et liv 

MED 

3. Et liv MED mulighed for at 

lære er bedre end et liv UDEN 

4. Et liv MED kompetencer til at 

kunne klare sig selv er bedre 

end et liv UDEN 

5. Et liv MED 

sundhedsfremmende vaner er  

bedre end et liv UDEN 
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I forbindelse med arbejdet med at kommunikere disse temaerer noterede  vi os i 
løbet af året blandt andet, at udgifterne til anbringelsesområdet – som det ellers 
har været postuleret gennem flere år -  IKKE er eksploderede. 
»Fra tid til anden rammes danske medier af historien om, at udgifterne til 
anbringelser er eksploderet de senere år. Men det er ikke korrekt. Siden år 2000 
har de ligget på samme niveau, nemlig 15 til 17 mia. kr. om året i faste 2011-
priser.« 
(Signe Hald Andersen i Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af 

anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser - udgivet af Rockwool  
Fondens Forskningsenhed og offentliggjort den 22. april 2013) 
 
Vi har derfor konsekvent omtalt vores ydelser som specialiserede 
(lokalforankring og/eller specifik viden) og ikke dyre.  
 

3.2 Arbejdspunkter  

1. Inklusion og fællesskaber 
Arbejdet er primært kommet til udtryk gennem vores samarbejde med 
Børne/kulturchef-foreningen, diverse artikler og læserbreve samt oplæg på konferencer og 
møder. Det holdningsmæssige udgangspunkt har fra vores side været døgninstitutionen som 
det målfoku- 
serede, fleksible og specialiserede tilbud for de mest udsatte børn og unge; tilbud, der både i 
sig selv repræsenterer en inklusions- og fællesskabsorientering, og samtidig skaber 
forudsætninger for at fremme det udsatte barns fremtidige inklusionspotentiale. 
Inklusion og fokus på fællesskaber giver mening på flere parametre: 
Mennesker udvikler sig sammen med andre og inklusionsaspektet er formentligt kommet for 
at blive. Ingen kan ’holde til’ at mene det modsatte. I FADD ønsker vi at arbejde for at skabe 
rammer og vilkår for udsatte børn og unge, der muliggør, at børnene/de unge kan udvikle 
integritet, autonomi og værdighed. Dette omhandler læringsmæssigt fokus på 
uddannelse/arbejde og sociale kompetencer. 
 
Tidligere udmeldinger om et snarligt samarbejde med HORESTA (om fortrinsret for anbragte 
børn og unge til fritidsjobs og praktikpladser i hotel og restaurationsbranchen) er foreløbig 
strandet i Socialministeriet. 
I forbindelse med vores lykønskningsmail til den nye Socialminister, Anette Vilhelmsen, har vi 
genfremsat ønsket om, at ordningen snarest vil blive effektueret. 
 
Fra vores helt egen verden ærgrede vi os over, at vi – fordi vores samarbejdspartner fik andet 
arbejde midt i processen – måtte opgive vores ide om at få lavet et hæfte, der skulle 
præsentere en række fortællinger fra døgninstitutionernes arbejde med inklusion. 
Vi har ikke helt opgivet intentionen, men den er indtil videre sat på standby … 
 
2. Misbrug 
Fra arbejdsårets start havde vi højere ambitioner med dette tema. 
Men andre – ikke vigtigere, men mere presserende – sager har vi prioriteret højere… 
Arbejdet med dette tema er blevet primært varetaget af Ungegruppen i FADD, der på 
døgnseminaret den 18.-19. april 2013 havde temaet på dagsordenen under overskriften: 
’UNGE & krænkelser, misbrug og problemskabende adfærd’. Oplægsholder på misbrugsdelen, 
var Peter Rønsholdt Byrgesen, Causa Socialis. 
Derudover er problemstillingen drøftet med flere af vores samarbejdspartnere. Blandt andet 
ifm vores appel til medierne om at udvise mere etik og omhu i sager, hvori anbragte børn og 
unge indgår (Nexus-sagen)  
 
 

Fra FADDs oplæg til Børne-
kulturchefforeningen, sep 2013 
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3. Tilsynsreformen 
Tilsynsreformen var længe ventet og vi lagde en del ressourcer i vores høringssvar. 
Vi stillede vores ekspertise til rådighed for ministerium og Socialstyrelsen og plæderede for det 
meningsfulde tilsyn, som, når det fungerer bedst, handler om kontrol, dialog og 
udviklingsorienteret faglig inspiration. 
Vi skrev blandt andet i svaret:  
’FADD bifalder forslaget til en ny organisering af opgaven med at godkende og føre tilsyn med 
tilbuddene på det sociale område. Vi har med tilfredshed noteret at motivet for forslaget har 
været ønsket om: 
     •større faglige udviklingskrav til medarbejderne 
     •større ensartethed og uafhængighed i tilsynet af anbringelsesstederne 
     •transparens i de økonomiske vilkår og dispositioner’ 
 
Og videre… 
’For så vidt angår indberettede magtanvendelser ønsker vi det præciseret, at det specifikt er 
tilsynsmyndigheden, der skal vurdere lovligheden af en magtanvendelse. 
Desuden savner vi fortsat, at der ikke er mulighed for, at en medarbejder, der får vurderet en 
magtanvendelse ikke-godkendt, ikke har nogen klagemulighed.’ 
 
Denne sidstnævnte problemstilling blev på vores initiativ til en samlet henvendelse til 
Socialminister Karen Hækkerup og Socialudvalget (se www.fadd.dk) fra Børnerådet, Børns 
Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening LOS, Socialpædagogernes Landsforbund og FADD)  
Vi skrev således blandt andet: 
'For at sikre en ensartet kvalitet i tilsynet, som det også er tiltænkt med forslag til lov om 
socialtilsyn, er det endvidere vores klare overbevisning, at socialtilsynet med sin omfattende 
faglige ekspertise må være den rette til at foretage vurdering af, hvorvidt anvendelsen i praksis 
er overensstemmende med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, som det også hidtil 
har været tilfældet.’ 
I skrivende stund er det ikke afklaret, men fra sædvanligvis velorienterede kilder forlyder det, at 
det rent faktisk fremover bliver tilsynsmyndigheden der skal hhv godkende og ikke-godkende 
en magtanvendelse. 
Det er vi glade for … 
 
4. Dokumentation 
Som begreb har DOKUMENTATION været dagsordensættende på anbragte børn og unge-
området i en længere årrække. Og det har været en kerneopgave – og udfordring - for FADD 
gennem årene at følge, kommentere og medudvikle betingelserne for den meningsfulde 
dokumentation, der typisk er enkel, lokalt funderet og læringsfremmende. 
Vi har haft sæde i følgegrupper til 2 dokumentationsprojekter under Socialstyrelsen (Gitte 
Callesen og Niels Brun Madsen) 
Og senest har vi, som en del af TRYGfondens bedømmelsesudvalg, været med til at udpege det 
forskningsprojekt, der - med etableringen af TrygFondens Børneforskningscenter 
(centerleder Michael Rosholm, Professor i Økonomi på Aarhus Universitet) - over 
de næste år skal forske i, samle og formidle viden om dokumentation på vores 
område. 
Vi har holdt efterfølgende møder dels med Michael Rosholm, og dels med en af 
initiativtagerne til et andet TRYG-fond-finansieret projekt – robusthed.dk, Poul 
Lundgård Bak. 
 
Fagre nye verden 
Hvad det sidste angår, kommer vi alle til at høre mere til ’robusthedsprojektet’, der vil omfatte 
en netbaseret og CPRnummer-relateret undersøgelse af samtlige ca. 12.000 anbragte børn og 
unge i Danmark.  

Poul Lundgård Bak 

http://www.fadd.dk/


 
FADD - Årsskrift 2013  

Side 8 af 39 

2013 er blevet brugt til at forberede undersøgelsen (aftaler med ministerier, datatilsyn, 
Ankestyrelsen, Danmarks Statistik, databaseopbygning, spørgeskemaer m.m.m.), der skal 
igangsættes i 2014. 
Forskerne vil desuden som et mindre sideprojekt bruge naturvidenskabelige metoder til at få 
erfaringer med i første omgang, hvordan man kan bruge hår (et hår!) til at få et overblik over 
’udviklingen af koncentrater af kortison over tid’. 
Da kortison er et af de primære hormoner, der frigives af binyrerne, som svar på stress, giver 
det mening at koble viden om disse kemiske reaktioner og de indsatser der (blandt andet) skal 
reducere børns stress og fremme udvikling af balancer (fysisk og mentalt). 
 
Uddannelse er vigtig 
For at øge vores mulighed for at fremme døgninstitutionernes kvaliteter i 
offentligheden iværksatte vi i foråret en intern foreningsundersøgelse om blandt andet 
døgninstitutionsmedarbejderes uddannelsesfrekvens. Den viste at knap 85 % af de 
medarbejdere, der konkret arbejder med børnene og de unge, har en pædagogiske 
uddannelse.  
En af efterårets store opgaver for bestyrelsen er vores deltagelse i 
udmøntningsarbejdet i forbindelse med den nye pædagoguddannelse. Både Søren 
Skjødt og Agnete Thomsen deltager i arbejdsgrupperne.  
Vi glæder os fortsat over, at helhedsuddannelsen fastholdes, at der fremover uddannes 
pædagoger, der efter et basisår vælger et speciale og at udviklingspsykologien er på vej tilbage 
i uddannelsen. Derudover tyder alt på, at det i første omgang strukturelle fokus, der 
kommer på sammenhængen mellem kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål, 

ser ud til at kunne give mening… 
 
Derudover har vi for at følge og kvalificere vores egne indfaldsvinkler holdt møde med flere 
aktører indenfor dokumentationsområdet  

Blandt andet Simon Østergård Møller, Metodecenteret i region MIDT samt Frank 
Ebsen, Metropol i København. 
Vi inviterede professor Inge Bryderup til vores medlemsmøde den 7. juni i Kerteminde 
til et oplæg om familieinstitutionsundersøgelsen og bogen: ’Tidlig indsats – 

socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner’.  
 
For at skabe et bedre analysemæssigt udgangspunkt for to centrale 
problemstillinger: 
1. Tese: Udsatte børn og unge har været uden for skolesystemet, når de  
anbringes eller at der går alt for lang tid efter anbringelsen før de får tilbudt et 
ordentligt skoletilbud 
2. Tese: Kommunerne lever ikke op til deres efterværnsforpligtelser  
… har vi dels sammen med LOS lavet en undersøgelse anbragte børns undervisning i 2013 (aug 
2013) og dels bistået Socialpædagogerne med en undersøgelse om det aktuelle 
efterværnsniveau. (aug 2013). (Se hovedkonklusioner og JPs artikel på www.fadd.dk ) 
 
Endeligt har vi i læserbreve og egne klummer forholdt os skiftevis imødekommende og kritisk 
til forskellige dokumentationsnyheder.  
Som en af dette års årsmødeoplægsholdere, Rasmus Willig har skrevet i en kronik: Det kan 
godt være at alt dokumenteres, men hvad gør det, hvis det koster for meget… (at måle 
effekten, red.) 
 
 
 
 
 

Frank Ebsen 

Inge Bryderup 

http://www.fadd.dk/
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Organisatoriske arbejdspunkter  

5. Medlemskab af FADD & målgrupper 

FADDs bestyrelse har ønsket at udvide kredsen af medlemmer blandt andet mhp at 
øge foreningens indflydelse på politiske beslutninger, der vedrører større dele af 
anbringelses-/udsatte børn og unge-området. Dette ønskes samtidig med, at mange af 
foreningens medlemsinstitutioner udvikler nye tilbud, der typisk tager udgangspunkt i 
mere fleksible rammer end i det mere traditionelle døgninstitutionsregi.  
I forlængelse heraf ønsker vi at foreslå Generalforsamlingen, at FADD får nyt navn.  
Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, således at FADD i daglig 
tale kan fastholdes … 
 
6. Partnerskaber - nationalt og internationalt 
Også i år har vi brugt relativt mange ressourcer på at pleje og udvikle vores nationale netværk. 
Manøvren (eller investeringen) har – som tidligere år – taget sigte mod øvrige aktører på 
udsatte børn og ungeområdet, forskere, administratorer og politikere (mere herom senere) 
FADDs vedtægtsbestemte forpligtelse til at også at arbejde internationalt – JF vedtægternes § 
3, hvoraf det blandt andet fremgår at, foreningens formål er: At samarbejde med andre 
foreninger m.v. til hjælp for børn og unge på såvel nationalt som internationalt plan – er blevet 
udfordret i forbindelse med relanceringen af flere af de foreninger vi tidligere har samarbejdet 
med. 
Derfor har bestyrelsen besluttet – i stedet for at lade 2 års bestyrelseshonorarer komme til 
udbetaling - at foretage en studierejse til Sverige i foråret 2014. 
Dels for at øge det internationale samkvem, men også for at kvalificere vores egne muligheder 
for at kommentere de komparative undersøgelser, der fra tid til anden bliver brugt som 
argument for forskellige – lad os kalde det – ’ny-prioriteringer’ på området 
 

3.3 Andre resultater 
Arbejdsåret 2012-2013 har derudover været præget af en række høringer:  

1. Udkast til vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand (jan 2013) 

2. Kriminalpræventive sociale indsatser (januar 2013),  
3. Det sociale tilsyn (februar 2013)   
4. Kommunalreformen (april 2013)  
5. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og 

anbringelsessteder (maj 2013) 
I alle tilfælde har vi – desuagtet, at høringsrunder KAN være udset til primært at opfylde 
signalpolitiske formål – afgivet høringssvar for dels at søge maksimal indflydelse, dels for at 
sende et seriøsitetssignal. 
 

Socialudvalget 
Vi har afviklet en ’studietur’ for Folketingets Socialudvalg, der blandt 
andet havde deltagelse af Anne Baastrup (SF), Eyvind Hesselbo (V), 
Maja Panduro (S) og Karina Adsbøl (DF)  
Turen bød blandt andet på besøg på familieinstitutionen 
Margrethevej, Den flyvende Hollænder og Godhavn og faldt  
tidsmæssigt sammen med i særlig grad DRs (noget ufølsomme) 
beskrivelse af forholdene på døgninstitutionen Nexus.  
Denne ’mediestorm’ fik os til – sammen med LOS og SL at skrive et 
læserbrev (bragt i Politiken 8/6)med appel om ’mere omhu i mediernes behandling af 
begivenheder, der omfatter konkrete udsatte børn og unge. 

  

Forstander Henrik Rune Holst, Den flyvende 
Hollænder, viser Socialudvalget rundt … 
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Børne/kulturchefforeningen 
Samarbejdet er blevet udmøntet i form af to møder i hhv foråret og 
efteråret (sep 2013)  
Vi har fremlagt vores med- og modspil til Børne-kulturchefforeningens 
’nyspecialiseringsnotat’, som vi har kaldt for NY-KOORDINERING, hvor vi 
blandt foreslår, at døgninstitutionerne – af rationelle, kvalitative og 
inklusionsfremmende grunde – kan stå for at koordinere indsatsen for de 
udsatte børn i en kommune – een indgang og een tilgang. 
 
Der er lagt op til vi senere skal mødes om  

1. Fælles indlæg i fagblade og andre medier 
2. Fælles ”optræden” overfor ministerium, myndigheder og vidensinstitutioner 
3. Fælles deltagelse i temadage og møder. 
4. Udveksling af erfaringer 
5. Folkeskolereformen giver nogle øgede muligheder, som vi bør udnytte 

(fra Dagsordenen til mødet den 11/9 2013) 

 
Facebook 

Vi har nu været på Facebook i et års tid 
Og i august 2013 har vi – for at udbrede de ’glade budskaber’ – taget yderligere initiativer til at 
komme bredere ud … 
Pr. oktober er vi nu oppe på knap 300 ’likes’. Hvilket er en tredobling i forhold 
til august 2013. 
Søren Skjødts september-klumme blev eksempelvis set af 816 personer. 
Vi er rigtig glade for opbakningen, som så vidt vi kan vurdere, kommer fra meget forskellige 
miljøer og sammenhænge.  
 

Belægningssituationen 
Vi har også i 2012/2013 via vores samarbejde med konsulent Henrik Ernst 
løbende kunnet følge med i belægningstallene. 
Belægningen samlet, har over første halvår vist en svagt nedadgående 
tendens – med et mere markant dyk i de seneste sommermåneder. 
Det er nogenlunde samme tendens i alle 3 aldersgrupper – dog mest 
markant i ungegruppen. 
Til gengæld ser det nu anderledes ud på familie anbringelsesområdet.  
Der har stadig været et voldsomt fald i familieanbringelser siden undersøgelsens start for 5 år 
siden, men siden det absolutte lavpunkt for 2 år siden har der været en stigning i 
familieanbringelserne på ca. 30 % - og det ser nu relativt stabilt ud. 
 

Børnerådet 
Samarbejdet med Børnerådet har også i år stået på vores dagsorden, som 
udover flere konkrete sagsforhold også har omfattet møde med den nye 
formand Per Larsen. I særlig grad har vi haft gensidig glæde ved samarbejdet 
med BRs sekretariat.  
Ligesom vi har fastholdt kontakten til Børnerådets tidligere formand, Lisbeth 
Zornig Andersen, nu Huset ZORNIG. 
 

Ankestyrelsen 
Som det har været traditionen de sidste par år, har vi også haft uformelle møder 
med Henrik Horster fra Ankestyrelsen.  
Møderne er fortsat gavnlige for begge parter og handler primært om det, vi 
kalder ’gensidige informationer om tendenser på anbringelsesområdet’. 
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Julegaveregn 

For 6 år i træk har operation Julegaveregn indsamlet penge til køb af flere julegaver 
til børn på FADDs medlemsinstitutioner.  
I december måned var FADDs sekretariat hårdt spændt for.  
På den rigtig gode måde ... 
JULEGAVEREGNS indsamling i 2012 gjorde det muligt for os at fordele 222.000,- til 
555 døgninstitutionsanbragte børn, der således fik en ekstra julegave og en 
påmindelse om, at mange har tænkt på dem ... 
Derudover fordelte vi ca. 400 kasser LEGO til børn på vores medlemsinstitutioner. 
Det var vores indtryk, at gaverne i år virkeligt faldt på et tørt sted ... 
Til initiativtagere, ambassadører, sponsorer og alle der har bidraget til indsamlingen: 
TAK ... 
 

KL … 
Traditionen tro har vi også i år været inddraget i aktiviteter i KL: Dels 
på Skolerigsdagen i Aalborg, hvor Søren Skjødt deltog med et oplæg, 
om INKLUSION, dels i drøftelser om KLs socialpolitiske udspil.  
 

Fra bestyrelsens egen verden 
Møder, møder og møder! 
 
Som altid har møder været et centralt omdrejningspunkt i  
bestyrelsens arbejde. Internt og eksternt. 
Vi har afholdt møder med de mange øvrige aktører, der arbejder  
i eller med anbringelsesområdet: Herunder BF, LOS, SL, UBU,  
Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Erhverv, Børnehjælpsdagen,  
Socialstyrelsen.  
Dette arbejde tillægger vi i FADD stor værdi; dels for at udveksle  
og kvalificere synspunkter på udsatte børn og ungeområdet med  
vores samarbejdspartnere, dels for – forhåbentligt fremover i øget  
omfang - at koordinere udspil og høringssvar til gensidig inspiration  
 

FADD og medierne  
Generelt har vi i år været tilfredse med mediernes optag på fremsendte  
læserbreve og indlæg, hvilket mange medlemmer da også har kvitteret for gennem mails og 
mundtlige kommentarer.  
Vi har også i tidligere år udarbejdet en del tekster, som vi har sendt til diverse redaktioner – 
uden den optagelsesrate, vi har opnået i år og sidste år. 
Der kan være flere grunde til den glædelige udvikling. Men i forhold til de håndtag vi selv har 
adgang til, er det vores oplevelse, at mere kant og skarpere retorik – sammen med gentagne 
optrædener, KAN være vejen til øget spalteplads. 
 
Derudover har vi internt i bestyrelsen  

 nedsat en aktions og reaktionsberedt pressegruppe (formand, næstformand og 
konsulent)  

 intensivt fulgt mediernes behandling af området gennem div. nyhedstjenester 

 evalueret alle mediehenvendelser (til & fra) i bestyrelsen 

 opdateret og ny-opsøgt pressekontakter 

 udlagt alle aktiviteter på Facebook 

 forsøgt at gøre os rigtig umage 
 
 
 

’Kun idioter kan 
undvære deres 
medmenneskers hjerne’ 
Piet Hein 
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Presseaktiviteter i udvalg (se iøvrigt www.fadd.dk )  

 Sept - Søren Skjødt i Hollandsk TV – om Barnets reform 

 13/8 – i Politiken, Søren Skjødt om efterværnsordninger 

 2/7 – i DKNYT, Søren Skjødt: INGEN UNGE BLIVER ANBRAGT UDEN 
EN KLAR PLAN 

 23/6 – i Radio 24/7, Søren Skjødt: RAMMER FOR RELATION  

 8/6 – i Politiken FADD/LOS og SL: MEDIERNE BØR UDVISE MERE 
OMHU (affødt af Nexus-sagen) 

 8/5 – i JP, BÆREDYGTIG INVESTERING I MENNESKERS UDVIKLING  

 7/2 – i JP, EN DRAMATISK UDVIKLING I 2013 

 21/1 – til P4 øst – SÅ SVÆRT ER DET IKKE (om tilsynet vs et 

opholdssted i Skanderborg) 

 14/4 - på www.fadd.dk Anbragte børn skal have en bedre 
afgangsprøve 

 28/11 – Pressemeddelelse vedr. Masho-sagen samt i P4 

 27/11 – P4 Fyn: PRES PÅ DØGNINSTITUTIONER, Gitte Callesen 

 22/11 – til P4 Fyn: BØRN MÅ SELV GØRE OPMÆRKSOM PÅ 
PROBLEMER 

 
Medlemsaktiviteter 

Internt i foreningen har vi siden årsmødet i november 2012 - afholdt 

 møder i de faglige fora  

 møder i de regionale netværksgrupper  

 et medlemsmøde den 7. juni i Kerteminde.  
 
På medlemsmødet fik deltagerne oplæg om arbejdet på Ombudsmandens Børnekontor fra 
afdelingsleder Bente Mundt, og fra nyudnævnt (tiltrædelsesforelæsning 7/12 2012) professor 
Inge Bryderup om familieinstitutionsundersøgelsen og bogen: ’Tidlig indsats – 
socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner’. 
 
Imidlertid har vi kunnet konstatere en vigende interesse for dette forårstemamøde – i al fald i 
forhold til antallet af deltagere. 
Vi overvejer derfor form og indhold. Herunder eventuelt at finde en anden måde at mødes 
med medlemmerne på om foråret … 
Medlemsaktiviteterne gælder også arbejdet i de faglige fora (institutionstypenetværket) 
De fleste af de faglige fora er aktive; det gælder således: 

 familieinstitutionerne har afholdt de traditionelle konferencer og temadage 
 unge-gruppen har afholdt temadøgn på Hotel Svendborg den 18.-19.april 2013: UNGE 

& krænkelser, misbrug og problemskabende adfærd  
 nærmiljøinstitutionerne har haft en periode uden aktiviteter 
 de sikrede institutioner har holdt forstandermøder og sikringsmøder 
 faglærergruppen havde – under overskriften’ Inspiration til det daglige 

værkstedsarbejde’ – seminar den 4.-5. april 2013 
 de faglige fora for skole-behandlingshjem og småbørnsinstitutioner er ikke aktive pt. 

Men kan (fortsat) komme det … på foranledning 
 
Derudover har der været afholdt   

 2 møder i region Sjælland (oplæg fra Lars Andersen om fusionsprocessen mellem De 
unges hus og Udviklingscenter Greve samt oplæg fra en Tilsynsmyndighed)  

 2 møder i region SYD studietur til den sikrede institution Kompasset med oplæg fra 
forstander TinaMaria Larsen og oplæg af Åse Reck, Socialtilsynett, SYD 

 1 møde i region MIDT /NORD (med drøftelse af ’tendenser i tiden’) 

http://www.fadd.dk/
http://www.fadd.dk/


 
FADD - Årsskrift 2013  

Side 13 af 39 

Børnesagens Fællesråd (BF) 
Bestyrelsesmedlem i FADD, Peter Rødbro Johannessen, forstander på Drosthuset 
Dyssegården blev på Børnesagens Fællesrådsmøde den 15. maj- efter kampvalg valgt  
som bestyrelsesmedlem i Børnesagens Fællesråd. 

Vi er rigtig glade for, at Peter på denne måde får mulighed for på allertætteste hold, 
sammen med blandt andet BFs nye formand, tidl. folketingsmedlem Rene Skau, at præge 
arbejdet i Fællesrådet. 
Derudover har vi deltaget i flere arbejdsgrupper i BF-regi. 

   
Ellers… 

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 seminarer. 
Tak til alle – bestyrelsesmedlemmer og konsulent - for samarbejdet og for den dedikerede 
indsats. 
 
Østgruppen: 
Peter Rødbro Johannesen, Drosthuset Dyssegården - prj@dyssegaarden.dk   
Lena Floutrup - Kong Frederik 7's stiftelse - lflou@frederikssund.dk  
Hanne Dalsgård, Skovgården - hd@skolehjemmet-skovgaarden.dk 
Gitte Jensen, Hylleholt Husgerningsskole gitte@hylleholthusgerningsskole.dk 
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus - forstander@j-schneider.dk  
 
Vestgruppen 
Bjarne Jensen, familieinstitutionen Bakkevej – bjarne.jensen@hedensted.dk  
Benny Madsen, Toften - bhtbm@herning.dk    
Aksel Rask, Tippen - akra@varde.dk   
Lone Pedersen, BUC Vejle Fjord Favrskov B/U center - lonpd@vejle.dk  
Marianne Kjær, Mellerup - Marianne.Kjaer@ps.rm.dk 
 
Tak – også til dem … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Peter Rødbro 
Johannessen 

mailto:prj@dyssegaarden.dk
mailto:lflou@frederikssund.dk
mailto:hd@skolehjemmet-skovgaarden.dk
mailto:gitte@hylleholthusgerningsskole.dk
mailto:forstander@j-schneider.dk
mailto:bjarne.jensen@hedensted.dk
mailto:bhtbm@herning.dk
mailto:akra@varde.dk
mailto:lonpd@vejle.dk
mailto:Marianne.Kjaer@ps.rm.dk
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3.4 Konstitution 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 

Formand  
SØREN SKJØDT  

Godhavn, Tisvilde  
Næstformand 

NIELS BRUN MADSEN 
Bøgholt/Miniinstitutionerne, 

Århus 
 

Kasserer  
BJARNE JENSEN 

Familieinstitutionen 
Bakkevej Hornsyld 

 
Sekretær 

PETER RØDBRO 
JOHANNESSEN 

Dyssegården, Kokkedal 

 
Medlemmer   
AKSEL RASK 

Tippen 
Varde  

 

 

GITTE CALLESEN 
Ny Møllegård 

Odense 
(Næstformand fra 1/4 2013) 

 
Agnete Thomsen 

Oustruplund, 
Himmelbjerggården & Hald 

Ege 

 
Suppleanter  

Hanne Dalsgård 
Skovgården 

Sneslev 
 

Annette Olsen 
Josephine Schneiders Hus 

Frederiksberg 

 
Sekretariat  

Konsulent 
Henrik Kaustrup 

 
 

 
 

Udtrådt af bestyrelsen pr. 1. april 
2013 pga. andet arbejde 
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4 Strateginotat 2013 (Uddrag)  
4.1 Indledning 

 
I det følgende beskrives de iagttagelser, forståelser og holdninger, der ligger til grund for 
valg af arbejdspunkter 

4.2 Den politiske virkelighed  
Den politiske virkelighed er og vil fortsat være præget af elementer af Barnets Reform;  

 at døgninstitutionerne (DI) i DK er sat under et økonomisk og ideologisk (måske i 
mindre grad) pres fra stat, regioner og kommuner.  

 fortsat politisk ønske om at fremme familiepleje og slægtsanbringelser, og om at 
begrænse de mere traditionelle døgnanbringelser 

 politisk ønske om at få taksterne nedsat, ligesom nogle ydelser reelt vil kunne 
udfases såvel intensivitetsmæssigt som økonomisk – således, at en anbringelse kan 
vise sig at koste mere ved indskrivning og mindre ved udskrivning som en 
konsekvens af, at der er sket en positiv udvikling i forløbet (som derfor kan kræve 
færre ressourcer)  

 der vil også være eksempler på det modsatte: At et forløb intensiveres frem mod 
en udskrivning. 

 faldet i normering og belægning vil fortsat være en realitet på døgninstitutionerne 
og det er umuligt at spå om, hvornår tallene vil stabilisere sig. Vi har desuden ingen 
forventning om, at den sidste døgninstitution er lukket…. 

 de børn og unge, der anbringes på den klassiske døgninstitution vil nu og fremover 
typisk være prægede af tilknytningsforstyrrelser, indlæringsproblematikker, 
udadreagerende og eller selvskadende adfærd, diagnoser og psykiatriske 
udfordringer. 

 
Til gengæld vil vi  

 forventeligt se megen ivrighed og kvalitet i forsøg på at skabe nye løsninger. De 
børn og unge der anbringes vil have betydelige og massive udfordringer. Og den 
nødvendige viden - udover at blive målt og vejet – vil knytte an til ovenstående 
udfordringer hos det enkelte barn/ung 

 varigheden af de målfokuserede indsatser vil sandsynligvis i mange tilfælde blive 
begrænset af et max tidsperspektiv for det enkelte barn 

 ydelserne vil blive udformet og samskabt i et endnu mere udtalt samarbejde 
mellem barn/ung, forældre, anbringende myndighed og DI 

 
Vi har kunnet konstatere at vi  

 har set – men endnu ikke fået præciseret - de anbefalinger, der udgik fra det 
udvalg, der evaluerede kommunalreformen og håber i den forbindelse på, at man 
vil lytte til de mange kommentarer fra områdets aktører vedr finansieringen af 
anbringelserne og fordelingen af opgaver mellem kommuner, regioner og stat 

 endnu ikke har set hævelsen af den kriminelle lavalder. Det ærgrer os – og andre 
aktører på området - fordi man derved har skabt usikkerhed og tomrum for 
håndteringen af de udsatte 14-15årige.  

 
Det følgende er inddelt i 2 grundtemaer: FADDs politiske arbejde og FADDs interne 
foreningsarbejde. Erklæringen har til hensigt at danne en ramme og en forståelsesmæssig 
base for bestyrelsens og sekretariatets arbejde i 2012-2013 – op til generalforsamling og 
årsmøde til november. 
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4.3 Det politiske arbejde i FADD 
I forlængelse af ovenstående vil vi forventeligt fremover se flere og flere eksempler på 
’hybridinstitutioner’, der fleksibelt, arbejder med forskellige typer individuelt fokuserede 
opgaver, med forskellige samarbejdspartnere og med alternative finansieringsmåder (ex 
flerpartsbetaling)  
Vi ønsker at fremme: 

 Fra matrikeltænkning til videnstænkning  

 Fra vidensdeling til videnssamling  

 Fra effektmåling til forandringsmåling 

 Fra lineær til cirkulær og dynamisk anbringelsestænkning 

 Fra løsninger for ’området’ til rigtige løsninger for det enkelte barn 

 Fra systemtænkning til nænsomhed i overgangene i børns liv 

 Fra ’enten eller’ til ’både og’’ 

 Fra rummelighedsforventning til udviklingsambition 
 
Og at ydelserne bedst kan udfolde sig med udgangspunkt i ’døgninstitutionen’ som: 
en matrikulær realitet (= et ’hovedkvarter’ med bygninger, værelser til børn, plads til ro og 
fordybelse, m.m.) Fordi der blandt døgninstitutionens kvaliteter indgår pædagogisk og 
kulturel kapital, uddannelse af medarbejdere, tværfaglige teams, evalueringstraditioner, 
arbejdsmiljøfokus, viden om reproduktionens betydning m.m.) der gør at man på en 
døgninstitution er i stand til at ’løse opgaverne’ – pragmatisk målrettet og med viden og 
erfaringer som udgangspunkt.  
 
Fremtidens/nutidens døgninstitution 
Vi ønsker også at lægge op til det, vi tidligere har kaldt: Vælt murene og spræng rammerne. 
DIs arbejde skal være præget af samarbejde med forældre/pårørende/lokale foreninger og 
tilbud mhp at skabe mest mulig normalitet og inklusion med og omkring børnene og de 
unge – under skyldig hensyntagen til, hvad der er godt for barnet/den unge. Hvilket altid er 
et individuelt anliggende.  
 
I alt hvad vi skal foretage os gælder det: Ingen klynk og ingen re-aktivitet. Vi er på forkant, 
har fagligt selvværd (skal ikke forsvare noget) og ligger altid argumentationsmæssigt 
mellem (både og) et højt abstraktionsniveau og lavpraktisk viden om området.  
I det vi vælger at foretage os, skal vi sørge for at få os selv positioneret, så vi primært kan 
handle og agere … samt reagere – når det er påkrævet - med kant og substans. 
Vi griber tingene offensivt an og har altid fokus på sagen. 
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Eksempler på fremtidens/nutidens DI 
 

NYSPECIALISERING & NYKOORDINERING

Tilknyttede udviklings-
familier  (alternativt 
navn til plejefamilier)

Supervision af og 
samarbejde med de 
lærere i de lokale 
folkeskoler, der 
arbejder med de 
udsatte B/U

Partnerskaber med 
andre 
anbringelsessteder

Supervisions-
og aflastnings-afdeling

Flere matrikler ->
flere målgrupper’Jobcenter’

Værksteder, praktikpladser

Inklusions- team 
(folkeskoleklasser,
forældre, sports-
klubber, netværk o.l.

Døgninstitutionen 
som kraftcenter 
for arbejdet med 
udsatte børn og unge

X- kommune

Partnerskaber med 
rep. fra civilsamfundet

Døgninstitutio-
nens forstander, 
som leder af den 
koordinerede 
indsats

6-18 års 
området

Visitations og 
udredningsafdeling

Akutberedskab, 
børnehotel o.l

 
 

for i

NY-SPECIALISERING & NY-KOORDINERING

Tilknyttede udviklings-
familier

Supervision af og 
samarbejde med 
dagtilbuds-
medarbejdere

Supervisions-
og aflastnings-afdeling

Flere matrikler ->
flere målgrupper

Forældre-
ressource-
undersøgelser

Samarbejde med 
øvrige sundheds-
fremmende 
foranstaltninger

Døgninstitutionen 
som kraftcenter 
for arbejdet med 
udsatte børn og unge

X- kommune
Døgninstitutio-
nens forstander, 
som leder af den 
koordinerede 
indsats

0-5 års 
området

Nærmiljø-& inklu-
sions-aktiviteter

Rådgivning & vejled-
ning i svære sager i 
børnefamilieteamet

Et udgående team 
der arbejder i 
familierne

Familiebehandling i 
særlige boenheder

Partnerskaber med 
forebyggelsesorgani-
sationer Akutberedskab

Visitations og 
udredningsafdeling

 
(Fra oplæg på møde med Børne-kulturchefforeningen 11/9 2013) 
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5 Det interne foreningsarbejde 
Foreningens legitimitet er knyttet til forholdsvis stor organisationsprocent. 
Det er vigtigt for os – troværdigt - at kunne tale på vegne af DI-området. 
 
Begreberne DIs identitet, det politiske arbejde og vidensdeling er det, der knytter de to grundtemaer  
(politik og forening) sammen og skal som sådan være afsættet for det vi vælger at ’gå efter’: 

 At kvalificere, udvikle og formidle (repetere) døgninstitutionernes identitet – internt og eksternt 
(samlende uden at være kønsløst) 

 At påvirke anbringelsespolitikken og beslutningstagere i Folketing, ministerier, udvalg, i KL og i 
Servicestyrelsen til at forbedre vilkårene for de udsatte børn og unge, (dernæst undgå 
forringelser) 

 At skabe forudsætningerne for mest mulig vidensdeling mellem foreningens medlemmer – hvilket 
vi hermed opfordrer alle til: At deltage i regionsmøder, faglige fora m.m.m for gennem refleksion 
og deltagelse at kunne medvirke til at skabe netværksdannelse mellem 
ressourcepersoner/institutioner til medlemmer, der har et vidensbehov 
Vi skal gøre det eksklusivt at være en del af FADD…  

 Og ved at skabe meningsfulde medlemsmøder, samt en opgraderet (opgraderende) fungerende 
og informativ hjemmeside. 
 

5.1 Udfordringer 2013/2014 
 Nye dokumentationsaktiviteter 

 Deltagelse i magtanvendelsesudvalget (Gitte Callesen deltager) 

 Udmøntning af den nye pædagoguddannelse (Søren Skjødt og Agnete Thomsen 
deltager) 

 Fastholde og udvikle netværk 

 Samarbejde med de nye socialtilsyn 

 Deltagelse i arbejdsgrupper i Børnesagens Fællesråd 
o Hvordan sikrer vi, at udsatte børn og unge bliver inkluderet i skolen og i 

fritiden? Aksel Rask, Tippen akra@varde.dk 
o Unge og straf - hvordan sikrer vi en virkningsfuld retspolitik for unge 

kriminelle eller risiko-unge? Kaj Birkkjær Lauritsen, Stevnsfortet 
kblu@regionsjaelland.dk 

o Hvordan sikrer vi de anbragte børn og unge de bedste vilkår og indsatser? 
Peter Rødbro Johannessen prj@dyssegarden.dk 

 
Jeg henviser i øvrigt til resultatopgørelsen i bilaget. 

 
/Søren Skjødt, formand 
25. oktober 2013   

mailto:akra@varde.dk
mailto:kblu@regionsjaelland.dk
mailto:prj@dyssegarden.dk
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6 BILAG 
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6.1 Resultater 
Politik & møder Ansv: Søren Skjødt & Henrik Kaustrup 
Tema Aktiviteter Kommentar 
Møder Deltagelse i  

o Børnesagens Fællesråd (Tine Theker Stryhn som 
bestyrelsesmedlem (ind til forår 2013), Peter Rødbro 
Johannessen, som FADDs repræsentant) 

o Socialstyrelsen (tilsynsreformen) (SS og GC) 
o Møder Børnerådet samt med formand Per Larsen (SS og 

HKP) 
o KL – socialpolitisk udspil (SS, HKP) 
o KLs skolerigsdag februar – SS 
o FBU – om samarbejdet med forældre til anbragte børn 

(SS) 
o Socialstyrelsens følgegruppe om resultatdokumentation 

(NBM)  
o LOS landsmøde/april - HD 
o Ankestyrelsen (Henrik Horster) – SS og HK 
o Børnehjælpsdagen – SS 
o Dansk Erhverv (SS, PRJ, HD) 
o Oplæg SFI om skolegang og anbragte børn (SS) 
o Deltagelse i RUC projekt – Det afvigende som potentiel 

ressource (SS) 
o LOS (SS og HKP) 
o Børns Vilkår (SS og HKP) 
o Frank Ebsen, Forsknings- og udviklingsleder(Det 

Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Institut for 
Socialt Arbejde) SS – HKP 

o Møder udvalget om udmøntning af den nye 
pædagoguddannelse – SS/AT 

o Møde Simon Østergård, Metodecenteret Region MIDT - 
bestyrelsen 

o Møde med Poul Lundgård Bak, Robusthedsprojektet – 
bestyrelsen og HKP 

Løbende deltagelse i 
møder med 
samarbejdspartnere 

 
Arbejds-
grupper 
 

 
1. Den kriminelle lavalder – BF (Henrik Rune Holst) 
2. Udsatte børn og unge på den politiske dagsorden – BF 
3. Servicestyrelsens følgegrupper om dokumentation og 

effektmåling 

 de kriminaliserede unge – NBM 

 anbringelsesområdet – GC 

 de kriminaliserede unge - GC 
4. Socialministeriets følgegruppe vedr. 

ungdomssanktionen – Lars Emil Andersen, Grenen 
(udenfor bestyrelsen) 

5. Børnerådet – redaktion af Børns rettigheder – SS 
6. Socialstyrelsens følgegruppe vedr. overgrebspakken - SS 

 
 

 
 

  

Politiske 
udmel-
dinger 

Se medieoversigt   
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Medier & kommunikation  
Læs mere på www.fadd.dk  

Søren Skjødt, Gitte Callesen & Henrik Kaustrup 

Tema Aktiviteter/resultater Kommentar - opfølgning? 
Presse-
medde-
lelser 

o 3 stk 
1. Mosho-sagen 
2. Nexus-sagen 
3. Anbragte børn skal have bedre 

afgangseksamen 
 

 

Radio 
TV indslag 

o 7 stk 
1. Børn må selv gøre opmærksom på problemer, 

P4 Fyn 
2. Pres på Døgninstitutioner, P4 Fyn 
3. Masho-sagen, DR 
4. Så svært er det ikke (om tilsynet) P4, 

Østjylland 
5. Efterværn, DR 
6. Zornigs Zone, Radio 24/7 
7. Om barnets reform, Hollandsk TV 

 

 

 
Artikler/ 
læser-
breve 

 
o 4 stk 

1. En dramatisk udvikling i 2013, JP 
2. Bæredygtig investering i mennesker, JP 
3. Medierne bør vise mere omhu, Politiken 
4. Ingen unge anbringes uden plan, DK- NYT 

 

 
 

 
Hørings-
svar 

 
o 5 stk 

1. Udkast til vejledning om folkeskolens 
specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand (jan 2013) 

2. Kriminalpræventive sociale indsatser (januar 
2013),  

3. Det sociale tilsyn (februar 2013)   
4. Kommunalreformen (april 2013)  
5. Specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand i 
dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 
(maj 2013) 

 

 
FADD deltager løbende i alle 
relevante høringer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fadd.dk/
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Andre opgaver Ansv: Henrik Kaustrup 
Tema Aktiviteter/resultater Kommentar Opfølgning? 
   Arrangere DI-Tur med Socialudvalget - SS og HKP  

 Varetage kontakten til Julegaveregn, udpegning 
af medlemsambassadører, fordeling af midler og 
afholdelse af møder mede – SS og HKP   

 Deltagelse i receptioner – alle  

 Udpege kandidat til Årets børnesagspris 
november – bestyrelsen –  

 Deltage i møder med diverse frivillig-
organisationer 

 Deltage i reception for børnerådets afgående og 
kommende formand (Lisbeth Zornig og Perlarsen) 
samt for Peter Grevsen, Ungdommens Vel 

 
 
 
 

 
Medlemmer Ansv: Henrik Kaustrup 
Tema Aktiviteter/resultater Kommentar Opfølgning? 
Faglige fora 
(FF) 

o De sikrede institutioner (AKTIV) 
o Ungeinstitutionerne (AKTIV)  
o Familieinstitutionerne (AKTIV) 
o Nærmiljøinstitutionerne (Stand by)  
o Mellemlederne (AKTIV)– har aktive netværksgrupper,  
o Faglærerne (AKTIV) 

FADD overvejer fortsat i 
hvilket omfang øvrige 
faglige fora skal 
iværksættes (on demand 
…): 
o Skole/behandlings- 

hjemmene 
o Småbørns-

institutionerne 
o Skoleledere 
o Dagbehandlings-

institutioner 
Regionale 
netværks-
grupper 

Aktive netværksgrupper: 
MIDT og NORD (lagt sammen) og SYD, Sjælland samt 
Nordsjælland 
 

 
Afventer aktiviteter i 
region Hovedstaden  

 
Service-
med-
delelser 

 
o Ift www.fadd.dk  
o Ift div. interne materialer: Oversigt pressekontakter 

og politikerkontakter  
o Nyhedsbreve 

 
Vedvarende 

 
Indhold 
hjemme- 
side 

o Formandsklumme hver måned  
o Div. nyheder, medlemsoplysninger, aktivitetskalender 

m.m. 

Vedvarende 

 
Møder 
 
Nye 
med- 
lemmer  
 
 
Nedlagte 
institu- 
tioner 

 
Med nye medlemsinstitutioner og nye forstandere 
 

o MultiFunC, København 

o MultiFiúnC, Århus 

o Sønderdjurs 

o Motellet Hjørring 
 

 Rødovre UP 
 
 

 

http://www.fadd.dk/
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Fusione-
rede insti-
tutioner 
 

 
 

o Strandridergården, Skovly, Egebækskolen 
 

Udmeldte 
 
 

o Ungdomskollektiverne Aabenraa  
o Sarliaq (Grønland) overgået til Tulararfik (Grønlands 

FADD 
 

Institutioner, der ønsker 
udmeldelse får tilbud om 
møde med FADD 

 
Juleind-
samlinger  

 
o Operation Julegaveregn indsamlede ca. 222.000,- 
o Samt LEGO legebyggesæt og bøger 
o Pengene og gaver blev fordelt til børn på ca. 30 

medlemsinstitutioner 
o ca. 555 børn modtog en ekstra julegave 

 
Gentages i december 2013 

 
 

 
  

 
 

Deltaget i konferencer/landsmøder 

 KLs børnerigsdag  

 Deltaget i Børnesagens Fællesråds årsmøde- PRJ/AR 

 LOS landsmøde 
 

Vedvarende opgave 

 
Derudover  

 Deltaget i div. receptioner (afskeds-og jubilæer)  
 

 
 
Vedvarende opgave 

 
Afholdt  

 6 bestyrelsesmøder  

 2 to-dages bestyrelsesseminarer 

 
 
Vedvarende opgave 
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6.2 Søren Skjødts formandsklummer 2012-2013 
(Se KLUMMEN under PRESSERUM) 

 
NOVEMBER KLUMMEN  
Kort før generalforsamlingen den 1. november meddelte FADDs formand Jens Nilsson, at han havde 
fået andet arbejde. 
Man kan sige, at der dermed forelå en ny situation, som mange politikere ville sige. 
Nu er jeg ikke politiker, (og har i øvrigt skullet vænne mig til at være fag-politiker) men ikke desto 
mindre var situationen ny; Jens og jeg havde glædet os til generalforsamlingen – den flittige 
bestyrelses festdag - og til at skulle arbejde sammen endnu en sæson i FADDs bestyrelse. Sådan skulle 
det ikke være og i FADD ønsker vi Jens ’tak for kampen’ og PØJ med det nye arbejdsliv. 
Når det så er sagt, ser jeg frem til sammen med gamle og nye bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet 
at trække i arbejdstøjet. 
Som formand for FADD er det med lige dele stolthed og ydmyghed, at jeg kaster min energi og mit 
faglige engagement ind i et område som jeg både har stor tillid og gode fremtidsforventninger til. 
Vær sikker på, at vi fortsat vil være der til at give medspil til konstruktive menneskelige og fagligt 
forsvarlige ideer og modeller og modspil til det modsatte ...  
Og vid, at vi vil anvende det eneste farbare parameter: Børnesagkyndiges viden om, hvad der er godt 
for udsatte børn og unge. 
 Aktuelt er der et par sager, der kalder på en kommentar: 
En ny undersøgelse fra Socialpædagogernes Landsforbund viser, at 39 procent af de deltagende 
plejefamilier ikke har fået tilsynet på besøg de lovpligtige to gange årligt. I forlængelse heraf skriver 
flere medier, at KL ikke anerkender undersøgelsen og kalder den for upræcis. Herunder er Jane Findahl 
(SF), formand for Børneudvalget i KL I Politiken (5/11) citeret for at problematisere undersøgelsens 
forudsætninger. 
  
Vi skal ikke på denne plads vurdere om der er forhold, der kan skabe tvivl om undersøgelsens 
redelighed, men blot påpege, som professor i socialt arbejde på Aalborg Universitet Inge Bryderup har 
sagt til Information (5/11): - Kommer kommunens tilsyn ikke forbi plejefamilierne, som de skal, kan det 
blive dyrt menneskeligt. 
Og hun fortsætter: 
- Danske politikere tror, at man bare kan sætte meget belastede børn ud i en helt almindelig familie, 
og så går det helt af sig selv 
 Så måske kommunerne bare skal tage undersøgelsen til efterretning: Se nu at leve op til lovgivningen. 
Betragt undersøgelsen som en tendens, som KL og de enkelte kommuner SKAL reagere på. I øvrigt er 
tallet stigende. En tilsvarende undersøgelse fra sidste år viste, at kommunerne ikke levede op til lovens 
krav om to tilsyn i 28 procent af tilfældene. 
Og vi gentager det gerne: I FADD vil vi meget gerne medvirke til at kvalificere arbejdet i danske 
plejefamilier, som er en nødvendig og vigtig spiller i anbringelsesviften. Dels på driftssiden, dels i form 
af faglig supervision. 
Vi ser i det hele taget gerne at plejefamilierne bliver en del af den faglighed, der er på 
døgninstitutionerne for at man af hensyn til de anbragte børn og unge kan skabe så meget 
nænsomhed og fleksibilitet i de følsomme overgange i børns liv – sådan at børnene får mulighed for, at 
de ikke blot skal rummes, men at de rent faktisk skal kunne udvikle sig … 
  
Og nu vi er der: Det allestedsnærværende begreb inklusion trænger til at blive præciseret 
indholdsmæssigt. 
Inklusion er det forhold mellem individ og fællesskab, hvor problemer i forholdet først og fremmest 
søges løst gennem forandringer i fællesskabet, men hvor individet har ret til et andet fællesskab, hvis 
det vurderes at være til den enkeltes bedste. 
Det betyder altså at det er såvel de professionelle og som alle andre borgere i dette land, der har en 
forpligtelse til at sørge for at rammerne for fællesskaberne fastlægges på en sådan måde, at de 
mennesker, der har de særlige udfordringer, kan holde ud/profitere af at være der. 
Den holdningsændring, det kulturskifte er vi mange, der må samle os om at løfte. 
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Og i FADD har vi tænkt os at gå om ikke forrest så dog up-front for at skubbe til den bevægelse. 
Det er noget af det vi glæder os til at tage fat på i denne arbejdssæson 
  
Tak for sidst til alle årsmødedeltagere… 
På gensyn den 13.-15. november 2013 
  
Søren Skjødt 

Formand for FADD  

 
DECEMBER- KLUMMEN 
“Julen er følelsernes holdeplads. Fravær, usikkerhed og savn kan spille en stor rolle for 
de mange anbragte børn og unge, hvis forældre ikke har mulighed for at gøre julen til en 
glædens tid med nærvær, tryghed og fordragelighed. 
Som et plaster på såret, er det godt at vide, at andre tænker på én. I FADD er vi taknemmelige 
over, at nogle, der har meget, vælger at give til nogle, der får lidt... 
Dit bidrag betyder, at børn på døgninstitution får større og flere julegaver.” 
  
Sådan skriver jeg på det diplom, som bidragsydere til JULEGAVEREGN får som tak for deres støtte. De 
indsamlede beløb gør det muligt for operationen at uddele ekstra julegaver til anbragte børn på 
danske døgninstitutioner. 
Folkene bag JULEGAVEREGN gør et kæmpestykke arbejde. De samler penge ind, og de skaffer på den 
måde gaver, som vi sammen så får mulighed for at sende videre til de børn, der trænger. 
De tilbagemeldinger vi har fået fra flere af vores medlemmer går på, at mange anbragte børn i år skal 
holde jul på institutionen, og forventningen er, at julegaveniveauet for mange anbragte børn kommer 
til at ligge lavere end sidste år. Pengene til gaver vil derfor i år virkeligt komme til at give glæde & gøre 
gavn. 
  
Og apropos gaver, så har Trygfonden netop sat navn på den organisation, der skal stå for at undersøge, 
hvad der virker på udsatte-børn-området.  
Det bliver et nyoprettet center under Århus Universitet med professor Michael Rosholm som leder. I 
en artikel i Kr. Dagblad (30/12) siger han blandt andet, at et af problemerne med den viden, vi har på 
området er, at den ikke bliver spredt til andre aktører. At vi med andre ord ikke lærer af fejl og 
succeser. 
I FADD blev vi i sin tid, efter at vi havde tilsendt fonden et projektforslag om det, vi kaldte ’den 
ressourceorienterede forandringsmåling af døgninstitutionsanbragte børn og unges udvikling’, 
medlem af den Licitationsgruppe i Trygfonden, der som opgave havde at udpege den forskningsenhed, 
der skulle tildeles den endelige opgave. 
  
Og det er altså blevet det nye center på Århus Universitet. Vi har ønsket Michael Rosholm tillykke med 
den licitationssejren og har tilbudt centeret at bistå dem med opgaven, dels ved at tilbyde viden om 
anbragtebørn-området, dels ved at tilbyde praktisk hjælp. 
Men uanset på hvilket plan vi får mulighed for at indgå i undersøgelsesarbejdet, så vil vi fastholde det 
fokus, vi beskrev i det notat, vi sendte til Trygfonden, hvoraf det fremgik: 
’FADD ønsker et alternativ til den traditionelle forskning indenfor området socialt udsatte børn og 
unge, som hovedsageligt har været baseret på en vurdering af barnets udvikling i forhold til 
normalitetsområdet, og en problemorienteret opmærksomhed på reduktion af individuelle problemer 
og udbedring-af-fejl-og-mangler-tilgang, der har været knyttet til de fleste kendte undersøgelser af 
feltet. 
Vi ønsker at tilvejebringe forudsætningerne for en ressourcefokuseret og udviklingsorienteret 
undersøgelse af døgninstitutionsanbragte børn og unge udvikling - i tråd med det børnesyn og de 
metoder, der anvendes på døgninstitutionerne anno 2012’. 
Ligesom vi vil fastholde vores sædvanlige fokus på, at sammenhængen mellem hjerte og hjerne er 
basis i alt socialt arbejde 
Vi er spændte på, hvordan opgaven konkret vil blive udmøntet, og vi glæder os til at følge udviklingen. 
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Til at understrege hjerte/hjerte sammenhængen har vi fået både uventet og sikkert også utilsigtet 
hjælp fra et større sydtysk bilfirma, der for øjeblikket i en stor aviskampagne netop slår på Hjerte vs 
Hjerne-temaet: Og oven i købet også minder om: ’Det betaler sig at tænke originalt’. 
Vi kunne ikke have sagt det bedre selv…. 
  
Hvad hjerte/hjerte sammenhængen angår, så var det måske fraværet af lige præcist de to begreber, 
der gjorde mediernes dækning af Masho-sagen så ekstraordinært deprimerende. 
Som om pigen og hendes adoptivfamilie ikke havde lidt nok, skulle vi derudover præsenteres for en 
række eksperter – den ene mere ulødig end den anden – der skulle kloge i, hvad der var godt/skidt for 
hvem - alene på baggrund af en dokumentarudsendelse! 
  
Det er vanskeligt at overhøre udtalelser som ’risiko for at komme på børnehjem’, ’det hele kan ende 
med en anbringelse’ og flere af den slags verdensfjerne forsøg på konsekvensberegninger, også selv 
om retorikken kommer af uvidenhed. 
Skulle det virkeligt være det værste, der kunne ske? 
Hvorfor talte ingen om det potentielt glædelige i en ny start for Masho med støtte fra mennesker med 
… nå ja… hjerte og hjerne. 
Vi har derfor – på i denne sammenhæng mere relevante platforme end formandens klumme på 
www.fadd.dk – bedt om bedre omgang med ord og vendinger. Og appelleret til at eksperter skal 
udvælges med omhu… 
Lavpunktet var imidlertid TV2s udsendte medarbejder, der var hastet til Didola i Etiopien (med TV2-
news-helikopteren?) for at interviewe Mashos forældre, der skulle kommentere billederne fra 
dokumentarudsendelsen. ’De behøver ikke forstå, hvad der bliver sagt for at begribe, hvad der sker’, 
speakede journalisten henover indslaget med en følsomhed, som hos en børskommentator efter en 
uinteressant dag på aktiemarkedet. 
Akja … Etiam dii contra stultitiam frustra luctantur. (Mod dumhed kæmper selv guder forgæves) 
  
Nå, men julen står for døren. Og selv om ens børn bliver store, så køber gaverne jo ikke sig selv … 
  
Så… nu hvor det snart er jul, skal jeg afslutningsvis minde om de fire stadier i livet: 
  
1) Du tror på Julemanden. 
2) Du tror ikke på Julemanden. 
3) Du er Julemanden. 
4) Du ligner Julemanden 
  
Glædelig, fredelig og fordragelig jul til alle anbragte børn og unge, ledere, medarbejdere og 
samarbejdspartnere. 
  
Søren Skjødt 

Formand for FADD  

 
JANUAR-KLUMMEN 
Allerførst en rigtig god nyhed: Operation Julegaveregns indsamling har i 2012 resulteret i, at 555 børn 
på døgninstitutioner har fået en ekstra julegave. Samlet set har indsamlingen givet 222.000,- 
Det er SÅ flot, vi har haft SÅ travlt, og vores medlemmer er blevet SÅ glade for pengene til indkøb af 
julegaver til børnene og for de ca. 400 LEGO-kasser, vi også har fået fordelt … 
Vi bøjer os i respekt for det flotte resultat og takker endnu engang initiativtagere, ambassadører, 
sponsorer og ikke mindst alle der har bidraget økonomisk til indsamlingen. Og håber at folkene, der 
står bag JULEGAVEREGN også tager en tørn i 2013... 
  
Bladrer man i øvrigt lidt i forudsigelserne for det nye år, kan man få øje på forventelige ’moments of 
glory’ som Hollands fejring af 200 års jubilæet for landets uafhængighed af Frankrig, den føderale 
russiske rumfartsorganisations opsending af rumsonden Venera-D til Venus og … indvielsen af 
forlængelsen af Holbækmotorvejen (Rute 21) som 2+1 sporet motortrafikvej fra Holbæk til Vig. 
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I måske nok mindre målestok … om end mere konkret for FADD … har bestyrelsen på et seminar i 
december indholdsbestemt bruttolisten af de indsatsområder, der skal udgøre den del af bestyrelsens 
arbejde, som vi selv kan planlægge. Underforstået; dertil kommer alt det, som andre direkte eller 
indirekte beder os om at forholde os til … 
  
Først og fremmest er der 3 socialpolitiske temaer, som vi har tænkt os at ofre ganske megen 
opmærksomhed: 
Implementeringen af tilsynsreform og af ny lov om specialundervisning samt evalueringen af 
socialreformen. For sidstnævntes vedkommende er vi i tvivl om såvel evalueringens omfang som dens 
indholdsmæssige fokus, herunder om den, som i andre sammenhænge, blot må omhandle hvad-
fungerede-godt/bedst eller om det også bliver deltagerne forundt at komme med kritiske 
bemærkninger. 
  
Derudover har vi en vedvarende forpligtelse til at følge med i … og påvirke … det allestedsnærværende 
fokus på dokumentation. 
Vi er i den forbindelse rigtig glade for, at den henvendelse vi sommeren 2012 rettede til Trygfonden 
med vores ønske om et ressourcefokuseret undersøgelsesprojekt om måling af forandringer nu er 
blevet en realitet. Efter at vi havde sæde i det bedømmelsesudvalg, der skulle udpege vinderen af 
licitationen, er den endelige forskningsenhed udpeget: Det bliver et helt nyt forskningscenter med 
professor Michael Rosholm som leder. Vi ser frem til at følge arbejdet, ligesom vi fortløbende vil 
deltage i projektfølgegrupper i Socialstyrelsen og i KL. 
  
Vi har tidligere på denne plads omtalt vores møder med Børne/kulturchefforeningen om 
døgninstitutionernes interesser og kompetencer i forhold til inklusion. Dette arbejde vil fortsætte og vi 
vil desuden benytte lejligheden til: 
 - at pointere vigtigheden af udsatte børns principielle ret til deltagelse i fællesskaber 
 - at slå et slag for udbredelsen af det mere ambitiøse ord ’udvikling’ - frem for det mere defensive ord 
’rummelighed’ 
 En af de problemstillinger, der angiveligt har negativ indflydelse på mange udsatte børn og unges 
muligheder for at være en del af et fællesskab, er misbrug. Hvad enten misbruget er en del af det 
enkelte barns habitus eller en del af barnets eget hverdagsliv, repræsenterer misbruget sociale og 
intellektuelle begrænsninger og øget sårbarhed og fremkalder desuden en lang række konkrete 
eksklusionsfaktorer. 
Denne kendsgerning ønsker vi at fokusere på med særligt henblik på at lede efter gode eksempler på, 
hvordan døgninstitutionerne kan medvirke til at håndtere udsatte børns misbrug. 
  
I vores egen verden ønsker vi at øge vores opmærksomhed på det nordiske samarbejde, dels for at 
undersøge muligheden for at styrke faglig erfaringsudveksling på tværs i Norden, og dels for at 
nuancere de sammenlignende undersøgelsesresultater, der fra tid til anden udstiller forskelligheder i 
de nordiske landes arbejde med udsatte børn og unge. 
  
De nævnte arbejdspunkter skal ses i lyset af den aktuelle politiske virkelighed på anbringelsesområdet, 
der også i 2013 vil være præget af Barnets Reform.  Vi forventer at se endnu flere tilbud organiseret i 
en fleksibel ramme med løsninger udformet og samskabt i et mere udtalt samarbejde mellem 
barn/ung, forældre, anbringende myndighed og den enkelte døgninstitution. 
Alt tyder desuden på, at de mange socialpædagogiske innovationsprojekter, der præger 
udviklingsdagsordenen på rigtig mange døgninstitutioner bliver godt modtaget af de anbringende 
myndigheder. 
De massivt udfordrede og udsatte børn og unge er der jo stadigvæk … 
  
Jeg ønsker alle et godt nytår 
  
Søren Skjødt 

Formand for FADD  
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FEBRUAR-KLUMMEN 
2013-budgettet for de kommunale udgifter til udsatte børn og unge på døgninstitutioner vil ifølge tal 
fra KL i forhold til budgettet i 2012 blive reduceret med godt 430 mio. kr., hvilket svarer til en 
besparelse på 12,6 %. Det betyder en yderligere pladsreduktion på ca. 150. 
Hvis disse tal holder stik vil døgninstitutionsområdet siden 1. januar 2010 være blevet reduceret med 
næsten 700 pladser. Fra ca. 2.100 pladser til omkring 1.400 pladser. 
I forlængelse af Barnets Reform kommer bevægelsen ikke som nogen overraskelse. Det, der gør 
udviklingen dramatisk, er faldets kurve; det er forholdet mellem tid og antal pladser, der bekymrer: En 
tredjedel af pladserne på døgninstitutionerne vil i løbet af 2013 være nedlagt over en 3-årig periode. 
De fleste er enige om, at de udsatte børn og unge stadigt er her. De seneste år er den ene uhyggelige 
sag efter den anden om misrøgt af udsatte børn og unge dukket op i medierne. Reduktionen i antallet 
af døgninstitutionspladser er – som vi ser det i FADD - baseret på forestillingen om, hvor lidt 
kommunerne kan tillade sig at betale for at undgå at blive beskyldt for ikke at gribe ind. 
De børn, der pt. bliver anbragt har store personlige, sociale og indlæringsmæssige udfordringer. 
Problemstillingerne er komplekse og vi har i Danmark i mange haft tradition for, at kompleksitet skal 
behandles af fagfolk med en kompleks viden om, hvordan man håndterer kompleksitet. En af 
forudsætningerne for at det kan lade sig gøre, er at medarbejderne er både uddannede og 
videreuddannede. Den moderne døgninstitutionsmedarbejder baserer sin faglighed på viden og 
medmenneskelighed – på hjerne og hjerte. 
Dokumentation af hvad der virker har optaget ledere og medarbejdere på landets døgninstitutioner i 
efterhånden adskillige år. Medarbejderne har udviklet både evner og erfaringer med at kunne være 
insisterende og nærværende i de anbragte børn og unges liv samtidig med, at man har skullet forholde 
sig undersøgende og dokumenterende til egen praksis. De har identificeret, fastholdt og udviklet de 
faglige betingelser for at kunne være den ’reflekterende praktikker’. 
For dels at kunne matche, for dels at være på omgangshøjde med de udsatte børn og unge, deres 
forældre og familier, kommunale forventninger til ydelserne m.m. er der på området udviklet 
samarbejdsprojekter med plejefamilier, frivillige, idrætsforeninger, sundhedsplejersker, fag-eksperter 
og andre aktører for at skabe mening og retning i de udsatte børn og unges liv. 
Det kræver både volumen, viden og ’watt’ at kunne fastholde og udvikle ressourcer hos udsatte børn 
og unge. Og det kræver faglige miljøer, der kan skabe nænsomhed i overgangene i børnenes liv. 
I en tid hvor rigtig mange ting forandrer sig rigtig hurtigt, er der grund til at være opmærksom på, om 
noget der er værdifuldt – i effektiviseringens og det kortsigtede regnestykkes navn, vil blive skyllet ud 
med badevandet. 
Vi er nået der til i den samfundsmæssige forståelse for udsatte børn og unge, at vi også må diskutere: 
Hvem skal tage sig af de udsatte børn og unge og hvilke kompetencer skal disse mennesker have … 
Tror Regering og KL, at der er tilstrækkeligt mange fagligt kvalificerede plejefamilier, der kan tage sig af 
de 700 børn, der ikke længere får et behandlingstilbud på en døgninstitution? 
Det er kommunalvalg i år. Kender vi politikerne ret er de allerede så småt i gang med valgkampen. Vi 
følger udviklingen … 
 
MARTS-KLUMMEN 
Antallet af dokumentationsprojekter og effektmålingsundersøgelser på anbringelsesområdet har 
gennem de sidste 10-15 år været betragteligt.  Stigningen har været vedvarende markant … 
Og alligevel fristes man til at citere gode gamle Sokrates: ’Alt jeg ved er, at jeg intet ved’. 
For uanset alle anstrengelserne ved vi angiveligt stadig ikke, hvad der virker. Senest er Frank Ebsen 
forskningsleder på Institut for Socialt Arbejde på Professionshøjskolen Metropol, og forsker i 
behandlingen af udsatte børn og unge, i Information 25/2 www.information.dk/452343  citeret for 
følgende: ’Hvis man havde bedre og mere viden på området, ville politikernes forsøg på at reformere 
og forbedre anbringelsespolitikken måske have større effekt, end de har haft de seneste 20-30 år’. 
Dette synspunkt – vi ved for lidt - har længe været brugt som det legitimerende argumentet for, at 
igangsætte nye projekter og målinger, der skal gøre os klogere på, hvad børnene får ud af tilbuddene 
… og hvad pengene går til. 
  
Ser man på årsagerne til de manglende resultater, kan man som praktiker få øje på et par muligheder: 
• Forskerne har ikke været dygtige nok 
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• Der har ikke været tilstrækkeligt mange ressourcer til formålet 
• Det er endog meget vanskeligt og komplekst at finde en metode til opgørelse af ’virkningseffekter’ 
på forhold, der omfatter menneskelige aspekter - uden et naturvidenskabeligt undersøgelsesgrundlag 
og uden brug kontrolgrupper 
De hurtige kommentarer er: 
Vi synes faktisk at der er rigtig mange dygtige forskere, der har forstået vigtigheden af at være i dialog 
med praktikerne. 
Vi synes faktisk, at der bliver afsat rigtig mange offentlige midler og fondsmidler til 
undersøgelsesområdet. 
Vi synes faktisk, at det må være rigtig svært – på en videnskabelig baggrund – at give entydige svar på 
irrationelle og dynamiske spørgsmål. 
Og her er vi måske ved problemets kerne: Behovet for enkle og handlingsanvisende svar støder ind i en 
verden af kompleksitet. 
Der er i den forbindelse opstået en ny-funderet hybrid eller fælles-interesse mellem politikere, der har 
brug for at forsvare økonomiske prioriteringer, forskere, der har brug for forskningsmidler og 
praktikere, der har brug for faglig legitimitet 
I FADD har vi fulgt – og følger fortsat – alle de dokumentations og målingsprojekter, vi bliver inviteret 
til at deltage i. Det agter vi at blive ved med … 
Høje krav til videnskabelig redelighed er forudsætningen for, at vi som borgere kan have tillid til 
forskernes resultater, hvad enten vi ønsker at bruge ny viden som faglig inspiration eller som belæg for 
økonomisk prioritering. 
Men vi kan ind imellem godt savne anerkendelsen af den viden, der er baseret på fagfolks vurderinger 
og erfaringer. 
Det er til gengæld ikke verdens mest ’sexede’ sted at stå. Og måske lidt bagstræberisk, vil nogen 
sikkert mene … 
I den tid vi lever i, foretrækker de fleste af os at råbe på VIDEN i stedet for ERFARING. Hvis vi ønsker at 
blive forbundet med det moderne, stiller vi os på fremskridtets side. Og fremskridtet tilhører dem, der 
VED. 
Derfor kan vi i FADD heller ikke slå for meget på tromme for vigtigheden af MERE VIDEN (bemærk 
udtrykkets forstærkning, mere …) til området. 
Omvendt kan udtrykket ’undersøgelser viser …’ måske ind imellem forekomme en anelse hult. Måske 
takket være mængden og de uredelige eksempler 
Så vi vil benytte lejligheden til at påpege den ikke ubetydelige nutids-pointe, der ligger i at gøre noget 
godt for nogen, der har det svært. 
Uanset om forskere om 10 år vil kunne dokumentere en bestemt udviklingsmæssig effekt med en 
progressiv talværdi i et randomiseret kontrolleret studie, så vil vi insistere på, at 12 årige Martins 
samfundsmæssige re-inklusion går over faglig og social udvikling: 
Derfor skal han have en 9. klasses afgangseksamen. Martin skal angstdæmpes så meget, at han kan 
profitere af basal omsorg og individuelle krav. Og han skal kunne indgå i med- og modspil fra voksne og 
andre børn. 
Mennesker udvikler sig kun i et samspil med andre mennesker. 
Kommer effektmålingsmetoDEN er vi klar … 
Indtil da har vi det meget godt med de faglige anbefalinger, der mere har dialogisk og refleksiv 
karakter: ’Under disse omstændigheder, ser det ud til at ….’  eller ’meget tyder på, at de forhold der 
fremmer…. ’ 
At investering i udsatte børn og unge så ’ifølge adskillige undersøgelser’ kan være endog ganske 
profitabelt, er en helt anden historie. 
 
Søren Skjødt 

Formand for FADD  
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APRIL-KLUMMEN 
Foråret er traditionelt – som optakt til diverse vidensformidlende temadage og konferencer - et af 
tidspunkterne for offentliggørelse af undersøgelser og udgivelse af rapporter om dette og hint. 
Der er således umiddelbart her efter påske udgivet (i al fald …) en publikation, der vedrører 
anbringelsesområdet. En anden – fra Rockwoolfonden - udgives den 22. april 2013. Ligesom Inge 
Bryderup også har noget i støbeskeen…. 
SFI har udgivet rapporten Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Det er den 3. rapport fra 
SFIs forløbsundersøgelse af anbragte børn født i 1995. (Se den herunder) 
I FADD er vi rigtig glade for den opmærksomhed anbringelsesområdet får fra forskere fra de 
efterhånden ganske mange fonde, hel eller halvoffentlige instanser og private forskningsmiljøer. 
Vi, der arbejder konkret med de mest udsatte børn og unge, har brug for vedvarende at udvikle 
kvaliteten på alle de områder og indenfor alle de discipliner, der giver os håndtagene til at blive bedre 
til vores arbejde. 
Vi har brug for at forskerne – med viden, distance og engagement - stiller skarpt på hvad, der virker … 
og vel også, hvad der ikke virker… 
Når det er bedst, bliver forskernes tal og statistikker kvalificeret af at blive medskabt i et samarbejde 
med fagets udøvere, ligesom omsætningspotentialet øges, når praktikere og forskere er i dialog med 
hinanden 
Der er dog en pointe, som vi ved, at forskerne godt er klare over, men som ikke altid fremgår af 
præmisserne: De mest udsatte børn og unge er – når de sammenlignes med ikke-udsatte børn og unge 
naturligvis prægede af de komplekse årsager, der er til deres anbringelse: Fra blandingsdiagnoser og 
misbrug, over tidlig eksklusion, til de vanskelige vilkår mange af børnenes forældre har haft for at 
fremstå som gode rollemodeller. 
Og det har konsekvenser for rigtig mange områder: Tilknytningsevnen, indlæringspotentialet, og 
udviklingen af sociale kompetencer, etc. 
Derfor har vi en appel. Læs lige først disse 2 pressemeddelelser… 
  
Anbragte unge er bagud i skolen 
 ”Unge, der er anbragt uden for hjemmet, klarer sig ofte dårligt i skolen. Over halvdelen får 
specialundervisning, og en stor del er bagud i skolen. Alligevel forventer mange anbragte unge at opnå 
en mellemlang videregående uddannelse, viser SFI’s forløbsundersøgelse af anbragte børn.” 
  
Mange anbragte unge forventer en mellemlang uddannelse 
”Mange børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, klarer sig overraskende godt i skolen, takket 
være blandt andet specialundervisningen på de interne skoler, som det har vist sig, at over halvdelen 
af de unge profiterer af. Derfor forventer mange af de anbragte børn og unge da også at opnå en 
mellemlang videregående, viser SFI’s forløbsundersøgelse af anbragte børn.” 
  
Den første PM var SFIs. Den anden har vi lavet. 
De handler begge om anbragte børn og unges skolegang. Og de siger begge sandheden. Men har vidt 
forskellig signalværdi: Her har vi et PROBLEM eller her har vi en LØSNING? 
Tilbage til appellen: Vi kunne rigtig godt tænke os, at forskerne ind imellem vendte tingene lidt om: Hiv 
fat i det, der fungerer - eller for at bruge et meget omtalt begreb fra forskerverdenen – fortæl os, hvad 
der virker. 
Udsatte børn og unge har brug for – også – at blive målt på deres individuelle fremskridt. De har brug 
for anerkendelse af, hvis de, på trods af meget få års skolegang, kan få en afgangseksamen i dansk og 
matematik – selv om det i de officielle statistikker tæller som ’endnu et anbragt ung, der ikke får en 9. 
klasses afgangseksamen. 
  
  
Og nu til noget helt andet: (og så alligevel ...) 
  
Vi glæder os over, at vi i en intern FADD-undersøgelse her fra marts måned har kunnet opgøre, at 82 % 
af de pædagogiske medarbejdere på døgninstitutionerne har en pædagogisk uddannelse … bare som 
et lille apropos til den verserende diskussion om vigtigheden af uddannelsesniveauet blandt de 
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medarbejdere, der arbejder med de mest udsatte børn og unge – og den mulige kvalitetsbetydning, 
uddannelse har for det pædagogiske arbejde. 
Kunne det mon være omdrejningspunktet for en kommende SFI-undersøgelse? 
  
Glædeligt forår 
 
Søren Skjødt 

Formand for FADD  

 
MAJ-KLUMMEN 
Som så mange andre er vi i FADD optagede af begrebet økonomisk bæredygtighed. Vi interesserer os i 
den forbindelse mest for, hvordan parterne på anbringelsesområdet kan skabe de bedste betingelser 
for effektivitet i driften, sammenhæng mellem ydelsesforventninger og resultater og fagligt forsvarlig 
fordeling af ressourcerne. På kort og på langt sigt ... 
Vi ser det som en helt grundlæggende forpligtelse at vurdere – og give udtryk for – de konsekvenser, 
de økonomiske vilkår har for de mest udsatte og behandlingskrævende børn og unge. 
Selv om øvelsen kan være vanskelig, fordi gennemsigtigheden i de kommunale økonomier ikke er 
prangende, så gør vi rigtig meget for at gennemskue betingelser og principper i kommunernes 
økonomiske dispositioner for området. 
Og det er ikke altid, at logikken er til at få øje på … 
Så meget desto mere mening kan vi så tillægge synspunkter, der fra tid til anden fremsættes af 
mennesker med detaljeret og aktuelt overblik over tal og statistikker. Og som kan underbygge nogle af 
vores egne forestillinger om for eksempel forholdet mellem kommunale besparelser på 
anbringelsesområdet og den nødvendige økonomi for at kunne leve op til Serviceloven. 
  
Vi er blevet inspirerede af rapporten - Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af 
anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser - udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed og 
offentliggjort den 22. april 2013. En af forskerne, Signe Hald Andersen, siger blandt andet: »Fra tid til 
anden rammes danske medier af historien om, at udgifterne til anbringelser er eksploderet de senere 
år. 
Men det er ikke korrekt. Siden år 2000 har de ligget på samme niveau, nemlig 15 til 17 mia. kr. om året 
i faste 2011-priser.« 
  
Sammenholder man denne viden med eksempelvis de 2013-besparelser på døgninstitutionsområdet, 
som ifølge tal fra KL i forhold til budgettet i 2012, vil blive reduceret med godt 430 mio. kr. - så kan det 
– for nu ikke at overdramatisere – måske få en til at tænke på, om besparelser på 12,6 % virkelig er 
nødvendige. 
  
Det kan være dyrt at spare. Det ved alle os med hus & have. 
Skruer vi helt ned for varmen i december måned sparer vi en masse penge på varmekontoen, men hvis 
konsekvensen er, at vandrørene springer på grund af den hårde frost, så giver det sig selv at 
reparationsudgifterne langt vil overstige besparelsen på varmeregningen. 
  
På samme måde kan de varslede besparelser måske vise sig at give efterregninger i en helt anden 
størrelsesorden. 
For man skal huske på, at kommunerne - som reglerne er lige nu – ikke har et incitament til at ’gøre 
arbejdet færdigt’ fordi kommunerne som udgangspunkt ikke er forpligtede til at gøre noget for unge 
over 18 år udover den beskæftigelsesindsats, der i parentes bemærket i mange kommuner er ved helt 
at afløse den sociale indsats: Udgifter til fængselsvæsen og hospitalsvæsen m.m. belaster ikke de 
kommunale økonomier. 
Det virker som anbringelsesområdet er gøgeungen i den kommunale forståelse af, hvor problemet 
ligger. 
Og for at sige det ligeud, så ville det faktisk klæde KL og andre repræsentanter fra det kommunale 
Danmark at beklage denne misforståede brug af tal og statistikker... og trække besparelserne tilbage.  
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Og så huske – til en anden gang – at tjekke grundlagene for udregningerne – og blot lægge deres egne 
tal sammen inden man buldrer løs med varsling af besparelser på meget specifikke områder. For det 
går udover dem der har mest brug for hjælpen. Og vi har altså nu fået vished for, at besparelserne 
bliver besluttet på et forkert grundlag: Udgifterne til anbringelsesområdet eksploderer IKKE. De har 
ligget fast i hvert fald 13 år 
  
Og uden at vi i FADD skal blande os i den netop afsluttede lærerlockout så er en ting helt sikker: 
Taberne i denne konflikt er de mest udsatte børn og unge, for hvem det i særlig grad kan få alvorlige 
negative konsekvenser at have været uden undervisning i en måned; på grund af blandt andet 
økonomiske uenigheder … 
  
Hvis KL vil love fremover at tage udgangspunkt i de faktiske økonomiske realiteter, så vil vi til gengæld 
love at tage udgangspunkt i de faktiske anbringelsesmæssige realiteter. 
Vi ved for eksempel, at flere forskningsprojekter fastholder og fremhæver vigtigheden af både den 
tidlige og den længerevarende indsats. Og at fokus på udvikling af læringsmæssige, sociale og 
sundhedsskabende kompetencer fremmer udsatte børn og unges reinklusion i samfundet. 
Samt at dette arbejde bedst foregår i et samskabende, aktivt og forpligtende samarbejde mellem 
børnene, deres forældre, anbringende myndigheder og anbringelsessted. 
  
Vi er desuden sikre på, at arbejdet med de mest udsatte børn og unge bedst udføres af professionelle 
med hjerne og hjerte på rette sted og med en pædagogisk uddannelse som ballast for at kunne hånd-
tere de komplekse problemstillinger og udfordringer udsatte børn og unge anno 2013 står overfor … 
Det kræver ´godt´ og solidt håndværk’ – det lange seje træk. 
  
Det vil altid være udtryk for bæredygtig økonomisk sans at investere i menneskers udvikling. 
 
 
Søren Skjødt 

Formand for FADD  

 
JUNI-KLUMMEN 
DR 21Søndags håndtering af forholdene på døgninstitutionen Nexus, hvor ’et omfattende hashmisbrug 
på daglig basis’ blandt de unge angiveligt ikke kunne bringe de ansatte til handling, har medført en del 
opfølgende aktiviteter i de fleste danske medier. 
Socialborgmester Mikkel Warming var oppe i det røde felt i selve udsendelsen søndag den 26/5, og 
han har fulgt trop med et kritisk læserbrev i Politiken her i weekenden (2/6), hvor han skælder 
Danmarks Radio ud for lige dele manipulation og udeladelse af fakta. 
  
I FADD har vi sammen med Socialpædagogerne og LOS udarbejdet et debatindlæg, som vi forventer, 
vil blive bragt i løbet af denne uge. I debatindlægget skriver vi blandt andet: 
’DR’s dækning af den omtalte sag er spændt ud mellem to yderpoler: Nul hash eller fri hash. Er der 
“ansvarlighed” eller “ligegyldighed”? Hvilket er et fortænkt måleparameter, som ikke levner plads til 
en diskussion om viden, nuancer og faglig kvalitet. Kompleksiteten understreges af, at områdets 
aktører hverken kan acceptere hashrygning, forhindre køb og salg af hash i Danmark eller udskrive 
børn og unge på det grundlag, de blev skrevet ind på. Det afgørende er, hvilke opgaver, de 
anbringende myndighederne, har bedt anbringelsesstedet om at løse, og hvordan opgaverne kan 
håndteres - ideelt - og hvordan de bliver håndteret – reelt.’ 
 Og senere: 
  
’Vi beder om nænsomhed, når medierne vurderer behovet for konkretisering ved brug af optagelser 
og personfølsomme dokumenter. Vi beder om nuancer i dækningen af løsningen af en vigtig, sårbar og 
yderst kompleks samfundsopgave. Vi beder i al sin enkelthed om en mediedækning, der form- og 
indholdsbestemmes ud fra den kompleksitet og følsomhed, som børnenes og de unges udfordringer er 
vævet ind i.’ 
Nexus er blevet anmeldt til ombudsmanden. Vi følger sagen nøje … 
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Derudover blev evalueringen af kommunalreformen offentliggjort den 1/6. Hvad angår socialområdet, 
er der ikke meget nyt i vente. Som Regionsrådsformand for region Syddanmark sagde til Fyns 
Stiftstidende (3/6) »Det, man kunne have fået i form af en justering af kommunalreformen på det 
sociale område, er næsten gået hen og blevet en konstatering«. 
  
I FADD har vi konstateret, at Socialstyrelsen får nye opgaver og blandt andet får mandat til at pålægge 
kommunerne at oprette og drive særlige tilbud – evt. i et tværkommunalt samarbejde. 
Disse ’særlige tilbud’ vil dog alene andrage borgere, der skal behandles i det såkaldt ’højt 
specialiserede socialområde’ (svær autisme sammen med misbrug, svær udviklingshæmning og 
udadreagerende adfærd, komplekse hjerneskader) 
Tilbage er fortsat det problem, jeg har nævnt i en artikel i Politikken 2. juni: »I Foreningen for Danske 
Døgninstitutioner frygter formand Søren Skjødt, at viden går tabt, og han peger blandt andet på, at det 
da Udby Behandlingshjem på Fyn drejede nøglen om, var den eneste institution med speciale i børn, 
der er blevet seksuelt krænket, som lukkede«. 
Og senere i avisen: »Vi står på tærsklen til at specialviden forsvinder, fordi kommunerne har haft så 
stort fokus på økonomi, (siger Søren Skjødt) der dog havde håbet på en ny finansieringsmodel, så de 
mindre kommuner, der kan have svært ved at løfte de tunge sociale opgaver, får mere økonomisk 
støtte«. 
Som et apropos til diskussionen om afspecialisering blev vi mandag den 3/6 i dokumentarfilmen Pigen, 
der ikke ville dø om den hjerneskadede Carina Melchior, vidne til et grelt eksempel på, hvad der kan 
ske, når en kommune skal løse en (for) specialiseret opgave. Pigens frustration »så kan jeg da også 
bare dø«, var en konsekvens af kommunens overtagelse af ansvaret for genoptræningen, og 
placeringen af den 20 årige pige blandt ældre medborgere. 
  
Fraværet af forandringer er ikke på nogen måde overraskende, når man medtænker det 
kommissorium, som evalueringsgruppen, der bestod af repræsentanter fra de tunge ministerier, KL og 
Danske Regioner, havde at arbejde med og som blev afsluttet med udgivelsen af en rapport i 
begyndelsen af marts i år. 
  
I FADDs høringssvar skrev vi da også indledningsvist: ’Dette udgangspunkt (kommissoriet, red) 
bemærkes særskilt, fordi FADD med en anden evalueringsramme ville have kunnet afgive et mere 
nuanceret høringssvar.’  
Nu foreligger konsekvenserne altså i form af regeringens kommunaludspil. Hvis udspillet var blevet 
sammenholdt med vismændenes nylige opfordring til regeringen om at slippe lidt på sparebremsen – 
kunne man have benyttet lejligheden til at inddrage områdets parter til en drøftelse af nye tanker om 
finansiering, specialisering, størrelsen på overhead, den geografiske spredning, det kvalificerede 
efterværn, SU til studerende anbragte unge over 18 år, fokus på anbragte børn og unges undervisning 
(mhp inklusionsrealisering og ’de sidste ind i ungdomsuddannelserne’), både og - i stedet for enten 
eller i anbringelsen af børn og unge osv, osv. 
  
Måske man kunne have brugt situationen til at se lovgivningen – eller kontrollen med kommunale 
anbringelsesbeslutninger igennem, så man fremover helt vil kunne undgå den slags svigt, som 
hovedpersonen Christina fortæller om i dokumentarfilmen ’Blodets bånd’, der vil blive vist i 50 danske 
biografer på Fars Dag den 5. juni. En historie der handler om en familie med alkoholmisbrug og vold. 
En historie hvis grundpointer måske vil vække genklang på Christiansborg og hos de kommunale 
medarbejdere, der aldrig gav pigen og hendes familie den støtte, hun havde brug for. 
  
Måske den opgave, som kommunerne påtog sig at løse i forbindelse med kommunalreformen (som i 
parentes bemærket har vist sig at være en endog meget kompleks opgave, både hvad angår økonomi 
og indhold) har været FOR stor for nogle af specielt de mindste kommuner …. 
  
Måske de varslede besparelser på knap ½ milliard i de kommunale budgetter på 
døgninstitutionsområdet ville blive ’sparket ud af kommunen’ ;-) 
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Måske anbragte børn som den 18 årige Mikkel fra den nu lukkede Strandridergården (se 
fotomontagen fra Politiken nedenunder) ikke ville være flyttet på eget værelse, selv om han ifølge eget 
udsagn ikke var klar til det … 
  
Sommeren er over os – lad solen skinne på alle, der har brug for det. 
 
Søren Skjødt 

Formand for FADD  

 
JULI-KLUMMEN 
I FADD kan vi rigtig godt lide, at vores område bliver bemærket. Og kommenteret… 
Det er ikke bare et vilkår, men en forudsætning for, at vi kan blive ved med at holde os skarpe på det, 
vi skal være gode til: At være det udmøntende led i lang række af børn og unges, forældres, familiers, 
sagsbehandleres, embedsmænds, forskeres og politikeres intentioner om at skabe bedre livsvilkår for 
de mest udsatte børn og unge i Danmark. Vi er den træningsbane, som børnene og de unge har brug 
for - for at kunne udvikle de kompetencer, der skal gøre dem gode til at spille kamp ude i livet… 
  
Men ind imellem bliver man overasket over, hvad ellers gode og forstandige mennesker lader sig citere 
for i medierne. 
Sagen om Nexus afledte kommentarer fra mange mennesker, herunder fra en juraprofessor, der i 
skikkelse af Eva Schmidt angiveligt har sagt til DRNyhederne(17/6) 
www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/17/121130.htm  
- Ved at samle alle disse unge, som har problemer med at finde ud af det sammen, så kan det næsten 
ikke gå andet end galt. Det ville jo være meget bedre, hvis de kunne blive anbragt et sted, hvor der 
også er normale unge. At de i hvert fald kunne komme ud på uddannelser, i lærerpladser – og opleve 
unge, de kan spejle sig i. Det de her unge mangler er gode spejlbilleder. 
  
Det er ikke til at sige med sikkerhed, men jeg tror, at det er længe siden Eva Schmidt har besøgt en 
døgninstitution. 
For det første kunne det være rart med en præcisering af, hvad ’normale unge’ er. I en tid hvor 
normalitetsbegrebet bliver udfordret på en lang række områder, var det måske klogt - når man nu 
anvender begrebet - at retningsbestemme præmisserne for, hvem der er normal og unormal. Hvis det 
verdenshjørne ellers findes. Peger juraprofessorens normalitetsstandard på ikke-anbragte unge, er 
blot et enkelt afsnit af For lækker til love eller Paradise Hotel med til at understrege, at en klar skelnen 
mellem normalt og ikke-normalt ikke handler om, hvorvidt man bor på en døgninstitution eller er 
behandlingskrævende… 
  
Men det giver vel i virkeligheden mere mening at studere, hvem der reagerer normalt på unormale 
omstændigheder, og hvilke normalitetskonsekvenser det har for hvem. Og hvad vi så skal kalde det, 
der kommer ud af det … 
  
Derudover er der faktisk masser af børn og unge, der samtidig med, at de er anbragt, kommer ud på 
både uddannelser og lærepladser, hvor de kan opleve ikke-anbragte unge, de kan spejle sig i. 
Enhver døgninstitution vil vedholdende lede efter, hvor meget og hvor ofte de anbragte børn og unge 
kan indgå i sammenhænge, hvor de kan møde børn og unge udenfor institutionsmatriklerne. 
Dette ændrer imidlertid ikke ved, at nogle børn og unge er så udfordrede af manglende skolegang, 
misbrug, vold og kriminalitet, at de har brug for så megen beskyttelse og angstreduktion, at man er 
nødt til at passe særligt godt på dem. Herunder at docere deres kontakt med de miljøer, der har været 
med til at belaste deres muligheder for, at de kunne leve et børne eller -ungdomsliv – uden den 
særlige viden, uden de særlige forpligtelser, uden den særlige omsorg, som en døgninstitution skal 
kunne tilbyde og stå på mål for … 
  
Et andet sted i den samme artikel udtaler også vores i øvrigt gode samarbejdspartner Peter Albæk, 
formand for Børns Vilkår sig. 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/17/121130.htm
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- Man risikerer i dag, at de unge bare bliver parkeret på institutioner, i stedet for at man lægger en klar 
plan for den unge. 
  
Jeg er mest tilbøjelig til at tro, at han er blevet fejlciteret. Eller som det ofte hedder sig, når 
meningsdannere skal nuancere en udtalelse: At citatet er taget ud af en sammenhæng. 
For jeg er nemlig helt sikker på, at Peter Albæk udmærket godt ved, at ingen unge bliver anbragt uden, 
at der er lagt en klar plan, hvorfor brug af ordet ’parkering’ i bedste fald må betegnes som upassende. 
  
Men sådan er der jo så meget: Antallet af anmeldelser af børn og unge, der mistrives, er støt stigende. 
I Slagelse har ombudsmanden givet de kommunale myndigheder en næse for, at man havde placeret 
socialt belastede unge på hotel (!). 
Og tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråds (offentliggjort 7/6) viser, at 12.000 danske børn lever 
under den nye fattigdomsgrænse. 
Hvilket svarer til, at antallet af fattige børn i Danmark er tredoblet fra 2001 til 2011 … 
Der er nok at tage fat på for en rask ung mand m/k, som man sagde i min barndom… 
Vi er klar … 
  
  
Til slut en god nyhed: 
Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti blev den 21. juni enige om, at reformere landets største 
uddannelse, pædagoguddannelsen. 
Vi glæder os over, at helhedsuddannelsen fastholdes, at der fremover uddannes pædagoger, der har 
et speciale i Social- og specialpædagogik, at der vil være en bedre sammenhæng mellem undervisning 
og praktik, at den tværfaglige indsats får øget opmærksomhed og at kommende pædagogstuderende 
får særlig viden om køn og forskellige familieforhold. 
Og så ser vi da frem til at byde studerende og nyuddannede velkommen på døgninstitutionerne. 
 
 
Søren Skjødt 
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AUGUST-KLUMMEN 
Juli måned er traditionelt højtid for agurker – mediemæssigt set … 
Den tørre sommer, transferrygter i fodboldverdenen og hvor Helle Thorning og Sydney Lee holder 
sommerferie har domineret avisoverskrifterne. Og bortset fra et par rømninger og ombudsmandens 
kritik af Esbjerg Kommune for at lade stærkt udsatte børn fra belastede familier strande i op til 2,5 år 
på en akutinstitution, har det været småt med beretninger fra døgninstitutionsområdet. 
  
Til gengæld kom der adskillige reaktioner på en plejemors ganske voldsomme skænderi med en 12årig 
dreng, der sammen med 4 andre børn var anbragt i den odenseanske plejefamilie. 
Udover selve episoden, der ifølge videoen godt kunne ligne en overbelastningsreaktion fra 
plejemorens side, blev også plejefamiliers aflønning en del af opmærksomheden. 
Således sagde blandt andet Venstres socialordfører, Eyvind Vesselbo til tv2.dk: ’Det må aldrig være et 
økonomisk incitament, der ligger til grund for, at et par vælger at blive plejeforældre’. 
Kommentaren faldt efter oplysninger om, at den omtalte plejefamilie angiveligt får omkring 110.000 
kroner om måneden for at have fem plejebørn boende. 
  
Vi har før i disse og i andre spalter påpeget vigtigheden af, at alle, der arbejder professionelt med 
udsatte børn og unge, har en særlig forpligtelse til at gøre arbejdet ordentligt – med menneskelighed 
og faglighed som de helt centrale omdrejningspunkter. Hjerteblod er vigtigt, men ikke tilstrækkeligt. 
Engagement, viden og udviklingsparathed er forudsætningen for ’det lange seje træk’, der samlet set 
skal skabe ny mening og retning i det udsatte barns liv. 
Det der legitimerer plejefamilien, som en vigtig del af anbringelsesviften, er nærheden, 
overskueligheden og kontinuiteten. Plejefamilierne skal – som private opholdssteder og 
døgninstitutioner - løse en opgave. 
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Opgaven skal være afgrænset og målrettet og tage udgangspunkt i det enkelte barns behov. 
Og det skal være muligt at stille krav til kvaliteten af det, der foregår. 
Derfor skal plejefamilierne naturligvis aflønnes, så de kan og vil løse opgaven. Hverken mere eller 
mindre.   
Når et udsat barn eller ung oplever sammenbrud i et anbringelsestilbud har alle parter tabt. Mest 
alvorligt er det for barnet, der ofte – oven i bruddet – oplever både skyld, bristede illusioner og tab af 
selvværd. 
Det er derfor vigtigt, at enhver anbringelse gennemtænkes, så man gør alt, hvad man kan for at skabe 
det bedste match mellem barnets behov og det pædagogiske tilbud. 
Det betyder, at et anbringelsessted skal have de nødvendige forudsætninger, ’kalorier’ og supervisions 
og uddannelsesmuligheder … for at kunne vedligeholde og opgradere den faglighed, der skal til for, at 
man kan løse komplekse opgaver. Og i øvrigt tænke sig som en del af en større sammenhæng. 
Herunder kontakten til kommune, lokalområdet, familie og samarbejdspartnere. 
I FADD har vi derfor anbefalet mere både/og og mindre enten/eller i arbejdet med udsatte børn og 
unge i Danmark. 
Vi forestiller os, at store enheder, der med udgangspunkt i stordrift, vidensakkumulation og 
udviklingsfokus skal koordinere indsatsen for udsatte børn og unge for på den ene side at opnå kvalitet 
og sammenhæng og på den anden side at undgå sammenbrud og stagnation i de udsatte børns liv: Det 
skal være muligt for et udsat barn at være i et miljø, hvor man vedvarende skal kunne vælge at gøre 
det rigtige; at skrue op og ned for indsatsen afhængig af barnets behov. For eksempel ved, at det 
socialpædagogiske arbejde omkring og med det udsatte barn og dets familie kan forløbe så udramatisk 
som muligt ved at indsatsen kan veksle mellem en indsats i hjemmet, i en udviklingsfamilie og på en 
døgninstitution – dels uden at barnet oplever sig som årsag til et indsatsskifte, dels for at nænsomhed, 
kvalitet og timing kan være vigtige pejlemærker i den faglige prioritering af indsatsen. 
Og noget tyder på at en af de vigtige forudsætninger er til stede: 
Ifølge oplysninger på Altinget.dk (fra marts 2013) har danske kommuner på baggrund af kommunale 
nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet aldrig før ligget inde med så mange penge som nu. Alene 
København har ni milliarder liggende på kistebunden, og tilsammen har Danmarks 98 kommuner en 
kassebeholdning på 34 milliarder (!) 
Flere politikere – også fra regeringspartierne - opfordrer kommunerne til at løfte lidt på låget. 
Mon ikke efterårets kommunalvalg blandt andet – som så mange gange før - vil komme til at handle 
om forholdet mellem udgiftsniveau og velfærdskvalitet? 
  
Vi har tænkt os at bede om at få klare prioritetsudmeldinger fra partierne …  
 
Søren Skjødt 
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SEPTEMBER-KLUMMEN 
I sociale sammenhænge, hvor konflikter kan opstå, handler den etiske fordring om vedholdende at 
holde magten og modmagten op mod lyset og drøfte & vurdere, hvad der er rigtigt og forkert; hvad vi 
vil acceptere, og hvad vi ikke vil acceptere. 
At arbejde med anbragte børn og unge giver en ganske særlig forpligtelse til på samme tid at arbejde 
nænsomt og insisterende, inddragende og retningsbestemmende. 
De fleste døgninstitutioner har over tid kunnet registrere et fald i antallet af magtanvendelser. 
Uddannelse, debriefing, åbenhed og fokus har inden for de sidste 10-15 år tilsammen skabt 
forudsætningen for udviklingen af en kultur, et børnesyn, der afspejler samfundsmæssige værdier og 
tendenser og som kommer til udtryk ved respekt, argumentation og balancerede med og modspil i den 
professionelles holdning og attitude til det anbragte barn. 
Alligevel kan der være god grund til, at man fra Socialministeriets side løfter opmærksomheden på 
forholdet mellem magt og udsatte børn og unge. 
Hvilket man så har gjort med etableringen af Magtanvendelsesudvalget (se kommissoriet nedenfor) 
Vi har med tilfredshed hæftet os ved vendinger som: 
· ’Opgaven for udvalget bliver at afbalancere hensynet til børn og unges oplevelse af, at der foretages 
grænseoverskridende foranstaltninger’ 
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· ’Et barn eller en ung har ikke den fulde retsevne som en voksen og kan måske have manglende 
forståelse for, hvilke konsekvenser en bestemt handling kan medføre og kan derfor ikke altid fuldt ud 
udøve selvbestemmelsesretten’ 
· ’Magtanvendelse over for børn og unge anbragt på opholdssteder, åbne døgninstitutioner, delvis 
lukkede døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner må som udgangspunkt kun ske, når forholdene 
i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og må aldrig erstatte omsorg 
og socialpædagogisk bistand’ 
  
Samlet set giver udvalgets opdrag anledning til, at de forventede præciseringer vil medvirke til at de få 
sager, der har givet anledning til kritik på døgninstitutionsområdet kan blive endnu færre. 
Vi ser reelt frem til, at der kommer øget – også politisk - fokus på rammerne for handling, når den 7 
årige pige med tilknytningsforstyrrelser i affekt er på vej ud på en motorvej i myldretiden eller når den 
15 årige dreng med ADHD og sukkersyge, nægter at tage eller snyder med sin livsnødvendige insulin og 
i øvrigt er blandingsmisbruger i weekenderne. 
Vi har sæde i udvalget og glæder os til sammen med udvalget i almindelighed og udvalgets få 
praktikere i særdeleshed at bidrage til nye kapitler anstændighedens historie. 
Og apropos magt: En undersøgelse af hvem der har magten i Danmark, foretaget af Fyns Stiftstidende 
(28/8) viser, at et flertal af medlemmer af skolebestyrelser og lokalråd mener, at embedsmændene har 
større magt end politikerne. På den korte bane – hvis det er rigtigt - kan det betyde, at kvaliteten af de 
beslutninger, der for eksempel træffes i kommunerne disse år, isoleret set KAN hænge sammen med 
de præferencer, som embedsmænd med beslutningskompetence (DJØF’erne) har af 
uddannelsesmæssig, kulturel, netværksmæssig og tankegodsmæssig art. Og hvis nogen skulle være i 
tvivl så ligger Excel helt fremme i værktøjskassen. 
På den lange bane KAN det udgøre et demokratisk problem, hvis danske embedsmænd – hvis antal på 
rådhusene føjer nye forståelser til begrebet ’polstring af den kommunale økonomi’ - på denne måde 
på grund af kompleksitet, ugennemsigtighed og økonomiske endimensionelle målopfyldelseskvoter 
overmatcher politikerne og bliver de reelle beslutningstagere. 
Ifølge vores medlemmer rundt omkring i landet, så er der set eksempler på ovenstående … 
Søren Skjødt 
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OKTOBER-KLUMMEN 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) kunne den 30/9 oplyse om to nye forebyggelsespakker, 
der skal hjælpe døgninstitutioner og hjemmeplejen samt byggeriet med at forebygge henholdsvis vold 
på jobbet og arbejdsulykker. Arbejdspladser kan – kort fortalt - få et fastlagt forløb på omkring seks 
måneder, der skal ruste medarbejdere og ledere til at blive bedre til at forebygge og håndtere episoder 
med trusler og vold. 
Med fare for at lyde omnipotente, så ved vi godt, hvad der skal til for at mindske vold og trusler i 
risikofyldte miljøer:   
Veluddannede medarbejdere, der har de nødvendige ressourcer og som samtidig oplever det rigtige 
match mellem målgruppens behov og den faglige ydelses karakter, har bedre muligheder for at 
dæmpe det angstniveau, der ofte er den udløsende faktor for vold og trusler. 
Og når man samtidigt arbejder med et balanceret forhold mellem tydelighed og kravfleksibilitet og ser 
forældre og netværk mere som en del af løsningen end en del af problemet, så er det faktisk muligt at 
skabe forudsætningen for ikke bare konfliktreduktion og rummelighed, men også læring og udvikling. 
Udgangspunktet må altid være, at vi ikke kan bede nogen om at tage ansvar for noget, de ikke har lært 
endnu … 
’Pakkerne’ ligner ærligt talt mere symbolik- eller alibipolitiske initiativer. Konklusionen kan i al fald 
godt skrives på forhånd. 
Bortset fra det er der i en branche som vores et statistisk belæg for, at medarbejdere kan blive udsat 
for vold og trusler. 
Det viser den undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der er 
udgangspunktet for forebyggelsespakkeinitiativet. Ifølge undersøgelsen har 33 procent af de ansatte 
på døgninstitutions- og plejeområdet været udsat for vold inden for det seneste år. 
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Vi synes naturligvis, at det er godt, at fagets problemer tages alvorligt, men savner ligesom flere af de 
involverede fagforbund en samlet registrering af voldsepisoderne og en mere præcis 
registreringspraksis. 
Arbejdstilsynet registrerer nemlig ikke, hvor mange anmeldelser, der skyldes vold og derfor bliver det 
svært at se, om forebyggelsespakken rent faktisk virker. 
En af efterårets store opgaver for bestyrelsen er vores deltagelse i udmøntningsarbejdet i forbindelse 
med den nye pædagoguddannelse. 
Vi glæder os fortsat over, at helhedsuddannelsen fastholdes, at der fremover uddannes pædagoger, 
der efter et basisår vælger et speciale og at udviklingspsykologien er på vej tilbage i uddannelsen. 
Derudover tyder alt på, at det i første omgang strukturelle fokus, der kommer på sammenhængen 
mellem kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål, ser ud til at kunne give mening… 
Derudover bød september måned også på en interessant oplysning fra Børns Vilkår. Ifølge Politiken 
(27/9) kan det i ’fremtiden komme til at koste kommuner dyrt’, hvis de undlader at tvangsfjerne et 
omsorgssvigtet barn. Organisationen Børns Vilkår er klar til at hjælpe børn, som vil anlægge sag mod 
en kommune, som har svigtet dem groft. 
Børns vilkår fik med sidste års satspulje otte millioner kroner til at oplyse udsatte børn om deres 
rettigheder og til at hjælpe børn med at søge erstatning. 
»Det vil betyde, at børn, der har lidt under års svigt hjemme eller på anbringelsessted og siden fra 
myndighedernes side, reelt vil kunne få menneskelig, juridisk og økonomisk oprejsning«, siger Peter 
Albæk. 
FADD bifalder initiativet … 
Og så nærmer vores årsmøde (13.-15. november) sig. Og den flittige bestyrelses festdag, 
Generalforsamlingen. 
I den forbindelse barsler vi med et forslag til et nyt navn til FADD. 
  
Mere herom senere … 
 
Søren Skjødt 
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6.3 Økonomi – REGNSKAB 2012-2013 (til afstemning) 
Økonomi – BUDGET 2013-2014 (til orientering) 

 
 

 
 














































































