
Fredags Summary 
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Under overskriften Færre børn skal sendes på specialinstitution beskrives i torsdagens udgave af 
Berlingske Tidende en ny 3-årig specialreform, der i denne uge officielt igangsættes i Københavns 
Kommune. Reformen medfører at færre udsatte børn og unge skal flytte fra deres hjem. I stedet skal 
pædagoger og lærere uddannes mere – ligesom det forventes at ressourcestærke børn ”giver en hånd 
med”. Baggrunden for tiltaget er, at Københavns Kommune er den kommune, der anbringer flest 
børn på specialinstitutioner, og at det kan være meget svært at vende tilbage derfra. Børne- og 
ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) tilføjer: ”et rummeligt samfund kræver en 
rummelig børnehave og folkeskole”. Der er foreløbig sat 17 udviklingsprojekter i gang, der skal 
evalueres i begyndelsen af 2009. Fælles for disse er at de arbejder med begrebet inklusion – at alle 
børn skal føle sig som en del af fællesskabet. 
 
Et eksempel på en institution hvor ressourcestærke børn ”giver en hånd med” er den integrerede 
vuggestue og børnehave Eksperimental i Københavns Kommune. Institutionen har 60 pladser – 
heraf er halvdelen reserveret til børn med psykosociale problemer og massive problemer i familien. 
”Det er vigtigt med en blanding af børnene, det giver dem nogle muligheder, gør dem fuldt 
inkluderede, men kræver også, at man har dødkvalificeret og efteruddannet personale, for at få de to 
grupper til at hænge sammen”, siger institutionens leder Jane Weltze - uddannet socialpædagog med 
en kandidatgrad i familierådgivning – ligeledes i Berlingske Tidende.  
 
Institutionen har 20 fuldtidsansatte pædagoger til 60 børn og har mere plads og flere ressourcer end 
en normal daginstitution.  Institutionen udtaler selv, at de har en utrolig høj succesrate – og henviser 
i den forbindelse til at mange børn, efter at have været igennem 2-3 daginstitutioner, kommer til at 
fungere i Eksperimental. Institutionen er meget søgt med flere på venteliste – det fremgår dog ikke 
af artiklen om der er tale om børn med eller uden problemer på denne liste (red.). På spørgsmålet 
om, hvad børn uden særlige behov får ud af at gå i en børnehave med børn, der har problemer, 
svarer Jane Weltze, at de får en rummelighed og en forståelse for, at ikke alle er ens – samt at de 
bliver gode til at løse konflikter og sige til og fra. 
 
FADD har noteret sig, at denne nye reform kommer i kølvandet på ministerielle 
hensigtserklæringer, der i disse spalter blev betegnet som ekskluderende, gående på at ”uromagerne 
skulle ud af folkeskolen” – blandt andet med øgede beføjelser på det område til den enkelte 
skoleleder. Så med en ”holdningsspændvidde” gående fra eksklusion til inklusion, skulle det være 
muligt for alle at finde nogen at holde med. 
 
FADD holder dog primært med de udsatte børn. I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom 
på det mere og mere klare billede, der tegner sig af et anbringelsesområde, hvor man i højere grad 
anbringer store børn og unge end små børn. Vi har tidligere kommenteret tal fra Danmarks Statistik, 
der viste dette. Senest har SL, i forbindelse med deres årlige rundringning til landets institutioner, 
fundet yderligere belæg for at hævde, at mange udsatte små danske børn lades i stikken. De fleste 
danske medier citerede i første uge af november SLs næstformand Benny Andersen for at sige: ”Det 
er trivielt at blive ved med at sige, men kommunerne har alt for meget fokus på finansieringen. Det 
er som om, at der er gået politik i at undgå en anbringelse. Det betyder så, at vi ofte ser halve 
løsninger, der ikke for alvor hjælper børnene”. 
 



Fra 2000 til 2005 er antallet af småbørnsanbringelser faldet med 40 procent. Og billedet er det 
samme i 2008. Sls konklusion er at de små børn fortsat ignoreres – primært på baggrund af 
kortsigtet økonomitænkning. ”Vi får ondt i maven af det her. Det tager ikke lang tid at spolere et 
udsat barn, men det er næsten umuligt at genoprette et skadet barn” fortsætter Benny Andersen, der 
påpeger at jo længere man venter med at gribe ind i forhold til udsatte småbørn, jo dyrere bliver det 
i sidste ende. 
 
 
 
Hvert tredje barn i Danmark føler sig udenfor viser rapporten ”Forskelligheder og Fælleskab”, 
der bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som består af 1100 
børn i 6. klasser over hele landet. En tredjedel af børnene i undersøgelsen oplever at de ofte eller 
altid skiller sig ud fra klassekammeraterne på en negativ måde. De samme børn siger, at de trives 
mindre godt end klassekammeraterne. En tredjedel af de medvirkende børn giver desuden udtryk 
for, at de ikke kan få lov til at være ”den de er”, men må påtage sig en anden rolle. Undersøgelsen 
kan ses på Børnerådets hjemmeside ( www.boerneraadet.dk ).  
 
Heldigvis er der også undersøgelser, der viser noget helt andet. Danske børn trives, konkluderer 
SFI, der har fulgt 6000 børn, der er født i 1996 – det vil sige, at de fleste nok går i 6. klasse. 98 
procent af børnene giver udtryk for, at de har mindst 1 god ven. Og 95 procent af de interviewede 
børn angiver, at de har et godt liv, fremgår det af notits i ugens udgave af Ugebrevet A4. Det 
seneste nummer af Social Forskning kan ses på SFIs hjemmeside ( www.sfi.dk ). 
 
 
Inklusion eller eksklusion? Ressourcestærke børn som ”pædagogmedhjælpere” for børn med 
psykosociale problemer – eller ej? Danske børn trives – eller hvert tredje barn føler sig udenfor? 
Der er nok af markante men også modsatrettede holdninger, statements og ideer i den pædagogiske 
verden. Og de spænder vidt. Meget vidt... 
 
 
 
 
 
 
God weekend! 
 
                                                                                                                                 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
 
 
 
 
  
 


