
 

Fredags Summary 
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
 
Folketinget tager fredag hul på forhandlingerne om en kommende ”Barnets Reform”. Som 
udgangspunkt støtter FADD tanken om en reform for børn – som foreningen tidligere har støttet 
tankerne om en decideret børneombudsmand – og fortsat vil støtte særlige tiltag til gavn for landets 
udsatte børn og unge. FADD ser frem til at foreningens særlige ekspertise vedrørende de børn, unge 
og familier, der har det allersværest i dagens Danmark, bliver brugt og omsat i det forestående 
forhandlings- og reformarbejde. De indledende oplæg og udtalelser viser at regeringen med 
velfærdsministeren i spidsen ønsker en reform hvor standardisering, automatik, tilpasning og tvang 
bliver kernebegreber – derfor er det vigtigt at aktørerne der er tættere på det enkelte barn, den 
enkelte unge eller den enkelte udsatte familie også er med til at præge det kommende 
reformarbejde. Blandt andet ved at fastholde behovet for forebyggelse – for bare lige at nævne en 
enkelt vigtig fagterm, der umiddelbart savnes blandt ministerens buzzwords.  
 
I samme forbindelse udtaler Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening: ”Vi skal 
derfor fastholde reglerne om undersøgelse, handleplan og en forpligtende dialog med både børn og 
forældre, ikke mindst fordi målet må og skal være at finde frem til den helt rigtige indsats for lige 
dét barn og netop dén familie”. Udtalelsen var en del af en meget interessant og tankevækkende 
kronik i onsdagens udgave af Berlingske Tidende. 
 
Fra ”vores egne rækker” har ugen budt på en udmelding fra Socialpædagogernes Landsforbund om 
at man bør genindføre socialpædagoguddannelsen – altså med andre ord at genindføre en 
specialuddannelse i modsætning til den nuværende generalistuddannelse. Ifølge artiklen i 
Information i mandags, er det dog ikke en ide som undervisningsministeren eller 
Pædagogstuderendes Landssammenslutning støtter. 
 
FADD anser den nye pædagoguddannelse for at være forringet i forhold til de behov, der er 
gældende på landets døgninstitutioner. Blandt andet på grund af manglende undervisning i 
psykologi. FADD ønsker døgninstitutionsspecialer på uddannelsen. Eller som et minimum at der 
etableres efteruddannelse målrettet døgninstitutionsverdenen. 
 
FADD søger løbende indflydelse i uddannelsesverdenen og ved i den forbindelse, at der i CVU-
Syd-regi - på baggrund af et længerevarende projektarbejde, hvor repræsentanter fra FADD har 
deltaget som sparringspartnere – ligger et forslag til en mere målrettet pædagoguddannelse. Det er 
et forslag, der behandles i Undervisningsministeriet. FADD afventer dette forløb, inden foreningen 
eventuelt går mere ind i sagen. Afhængig af udfaldet kan det være et område, hvor vi kan få stor 
indflydelse. For eksempel på hvordan praktik og undervisning skrues sammen fremover. 
 
Hvis der altså overhovedet er nogen at uddanne i fremtiden? Under den bombastiske overskrift: 
Selvfølgelig er der ingen, der søger ind på et skodfag, perspektiveres forholdene bag den ringe 
tilslutning til uddannelser som sygeplejerske, pædagog og lærer. Det foregår i en artikel i denne 
uges udgave af Ugebrevet A4. Det ser ikke godt ud ifølge Helle Hedegaard Hein, der er Cand. 
merc., ph.d. og forskningsadjunkt ved institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS i København. 
Hun opfordrer de offentligt ansatte til at droppe martyriet, tage kampen op mod bureaukratiet og 
fortælle den livsbekræftende historie. Og til samtidig at stoppe historiefortællingen om 
utaknemmelige job til en ussel hyre. 



 
Afslutningsvis er det værd at nævne, at det i ugens løb er blevet nævnt i flere medier, at forældre 
skal betale, når deres børn begår hærværk. Regeringens Ungdomskommision foreslår helt konkret at 
der skal betales 5000 kr. pr forseelse. Den nyudnævnte justitsminister Brian Mikkelsen har i første 
omgang udtalt, at han er positivt indstillet overfor forslaget. FADD følger fortsat udviklingen på 
området, og vil på et senere tidspunkt kommentere forslaget. 
 
Det kommer således til at koste penge, hvis man ikke opdrager sine børn. Vælger man den mere 
ekstreme udgave af opdragelse – nemlig såkaldt genopdragelse – skal man også forberede sig på at 
skulle til lommerne. Velfærdsministeren har et nyt lovforslag klar, der giver muligheder for 
økonomiske sanktioner mod forældre, der sender deres børn på genopdragelsesophold uden for 
Danmarks grænser. 
 
Dem der bare opdrager deres børn, slipper indtil videre. 
 
God weekend! 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 


