
Fredags Summary 17 (i mandagsklæder)   
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Uge 7, danskernes foretrukne vinterferieuge, er overstået. Tusinder og atter tusinder af skiglade 
danskere, der for lidt over en uge siden drog mod syd og nord, er vendt tilbage til landet. De kom i 
går i biler, busser, tog og fly – langt de fleste heldigvis ved egen kraft, selvom historierne om 
diverse ”knogleekspresser”, der bringer tilskadekomne danske skientusiaster retur, også har været 
en del af mediebilledet i den forgangne uge. Her er man også stødt på historier om den store gruppe 
danske gymnasieelever, der hvert år mere eller mindre invaderer dele af Alperne. På egen hånd, 
uden far og mor – i år dog for fleres vedkommende med medbragte vagter, som skal agere 
diplomatiske mellemmænd mellem unge der ikke ved hvordan man skal opføre sig, når man er 
alene i byen og en til tider ret så firkantet fransk ordensmagt. Det forlyder at flere af de unge 
mennesker næsten ikke får tilbragt nogen tid i sneen i løbet af sådan en ”skiferieuge”. Om det er 
sandt eller ej skal jeg være usagt – men skulle der være noget om det, er der formentlig en slags 
højere retfærdighed forbundet med at de selvsamme unge her til morgen er nødt til at bevæge sig 
igennem betydelige mængder sne for at komme i skole. 
 
Repræsentanter for FADDs bestyrelse afholdt, fredag inden vinterferien, møde med repræsentanter 
fra Velfærdsministeriets Kontor for Børn. Den overordnede dagsorden for mødet, var at få defineret 
og prioriteret kommende kontakt- og samarbejdsflader. Som tidligere beskrevet er FADD tiltænkt 
en sparrings- og rådgivningsrolle i forbindelse med det igangværende reformarbejde. 
Repræsentanter for bestyrelsen vil derfor deltage på de såkaldte inspirationsmøder vedrørende 
Barnets Reform. Desuden er Søren Skjødt, forstander på Godhavn og bestyrelsesmedlem, blevet 
bedt om at medvirke som oplægsholder på et kommende inspirationsmøde vedrørende det 
kommunale tilsyn.  
 
På mødet mellem FADD og Velfærdsministeriet blev der desuden indgået aftale om at gennemføre 
en studietur for Kontor for Børn til udvalgte døgninstitutioner. Turen arrangeres af FADD og 
forventes gennemført i juni 2009.  Desuden drøftedes erfaringer med den kommunale 
sagsbehandling og med det kommunale tilsyn – herunder FADDs erfaringer med såvel det 
driftsorienterede som det personrettede tilsyn. Desuden medbragte Mie Daverkosen, forstander på 
Familieinstitutionen Margrethevej materiale vedrørende afdækning af forældrekompetence og 
familiebehandling, som der tidligere var truffet aftale om. Bestyrelsen forventer sig meget af det 
kommende samarbejde med ministeriet. 
 
Men også internationalt er der efterspørgsel efter det som landets døgninstitutioner kan præstere.  
Således har den engelske tv-kanal BBC rettet sit fokus mod ”den danske model” vedrørende 
indsatsen for udsatte børn. Et filmhold besøgte således Glostrup Observationshjem for tre uger 
siden. Lektor i psykologi, på Københavns Socialpædagogiske Seminarium, Inge Danielsen er den 
faglige kontaktperson til holdet fra BBC. Hun fortæller i en pressemeddelelse fra Københavns 
Kommune, at formålet med besøget er at sætte billeder og ord på de erfaringer som højt 
specialiserede døgninstitutioner som Glostrup Observationshjem har med anbragte børn. 
 
Inge Danielsen tilføjer: ”Glostrup Observationshjem har et godt ry og lang tids erfaring med 
anbragte småbørn. Her har man opbygget en praksis som bygger på tillid, respekt åbenhed og 
empati i relationen mellem personale og børn. Desuden udmærker observationshjemmet sig ved et 
godt forældresamarbejde med en stor grad af inddragelse. Og det har særlig interesse for BBC”. 
I uge 6 bragte BBC såvel tv- som radioindslag om ”den danske model”. 
 



Onsdag den 11. februar deltog Inge Danielsen og Gitte Ourø Nielsen, socialpædagog ansat på 
Glostrup Observationshjem, i Brunch på TV2 Lorry. Her fortalte Inge Danielsen at man i England 
ønsker at gribe tingene anderledes an, end man hidtil har gjort, og at man i den forbindelse ønsker at 
”importere” væsentlige elementer fra dansk socialpædagogisk arbejde. Hun understregede at 
personalet i Danmark er bedre uddannet – i England er personalet ofte uuddannet – og at man i 
Danmark opnår markant bedre resultater med de anbragte børn. 
 
Gitte Ourø Nielsen, der var sammen med filmholdet fra BBC, fortalte supplerende om 
arbejdsmetoder og behandlingsfilosofi på Glostrup Observationshjem. Det gjorde hun rigtig godt og 
med stor sikkerhed. Indslaget kan bestemt anbefales og vil også kunne ses her på hjemmesiden. 
 
Så mangler vi bare at få vænnet englænderne af med at køre i venstre side – og at servere pommes 
frites i avispapir! 
 
Det er også værd at gøre opmærksom på, at faglærerne på FADDs institutioner har udgivet pjecen 
”Fra håndværker til projektmager...”, der kan downloades via hjemmesiden. Det er en pjece, der 
med egne ord ”præsenterer træk fra faglærernes historie, aktuelle værkstedsfaglige og teoretiske 
tendenser samt et kig ind i fremtiden”. Det gøres i ord og billeder – og det er bestemt interessant 
læsning. Ambitionen er da også, at andre end FADD-folk skal kunne have glæde af pjecen. Således 
skriver bestyrelsesformand Tine Theker Stryhn i forordet: ”Det er derfor håbet, at alle med interesse 
for det værkstedsfaglige arbejde på døgninstitutioner – herunder sagsbehandlere, politikere, 
studerende på seminarier og ledere og kolleger på døgninstitutionerne må gen(opdage) forekomsten 
af klassiske værkstedsdyder tilsat moderne pædagogisk tænkning og handlekraft”... 
 
 
Jeg vil afslutningsvis reklamere for nyhedsbrevet nyheder@danskekommuner.dk , som kan 
rekvireres på www.danskekommuner.dk . Her modtager man op til flere gange daglig de vigtigste 
kommunale nyheder fra hele landet. Som oftest i en meget overskuelig oversigtsform med 
tilhørende links, så man selv kan vælge at folde historien yderligere ud. Det er et nyhedsbrev, der 
almindeligvis er spækket med relevante kommunale nyheder, men man kan også risikere at støde på 
de mere kuriøse af slagsen. 
 
Som et eksempel på sidstnævnte er historien fra i fredags om at der nu skal bygges en tunnel til den 
i forvejen truede store vandsalamander. Den nye faste forbindelse over Odense Kanal udgør nemlig 
en trussel mod salamanderen, og den skal derfor udstyres med en salamandertunnel. Målet er at 
forhindre indavl blandt de truede padder, når deres område bliver delt af en vej med tæt trafik. Hvor 
tunnelen skal ligge og hvor dyr den bliver, er endnu ikke afgjort. I 2006 byggede man en passage 
over den sydfynske motorvej, for at tage et lignende hensyn til hasselmusen. Dengang lød prisen på 
lige omkring 18 millioner kroner.  
        
Ha’ en god uge!  
Med venlig hilsen 
 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 


