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Enighed om dialog på tværs  
 
Konferencen ”Hvad så med mig?” åbnede op for fælles front på det specialiserede 
socialområde for børn og unge 

 
Der var god mulighed for selvransagelse og overvejelser for fremtiden, da SUELL Team 
afholdt konferencen ”Hvad så med mig?” med efterfølgende politisk høring i Fællessalen 
på Christiansborg den 11. oktober. Her fik både fagpersoner, forskere og nyvalgte politiske 
socialordførere mulighed for at give deres bud på, hvad der sker - og skal ske - med det 
specialiserede socialområde og i særdeleshed med landets mest udsatte børn og unge. 
Ved konferencens afslutning kunne de 119 deltagere konstatere, at vejen mod et 
succesfuldt specialiseret område – både privat, kommunalt og regionalt – er et bredt 
samarbejde på alle fronter.  
 
Uhyggeligt eventyr 
Behovet for det brede samarbejde blev først slået fast af Benny Andersen, formand for 
Socialpædagogerne, og siden taget op af flere af Socialudvalgets medlemmer, der deltog i 
den politiske høring. SF’s Özlem Sara Cekic og Radikale Venstres Liv Holm Andersen 
inviterede således til dialog med konferencens deltagere – noget, som flere så ud til at 
benytte sig af, da høringen var veloverstået.  
 
Dystre udsigter hos en del af de private specialinstitutioner, der netop tager sig af de 
udsatte børn og unge, var da også et klart tegn til, at dialog om fremtiden er nødvendig. 
Det fortalte souschef på den selvejende institution Havredal gl. Skole, Pia B. Jakobsen, 
om i sit indlæg, der stillede skarpt på udfordringerne i praksis.  
 
- Vi plejer at sige, at vi er nået til den uhyggelige passage i eventyret om Havredal gl. 
Skole. Endnu ved vi ikke, hvordan det eventyr ender, lød det fra hende.  
Hun tegnede efterfølgende et billede af en succesfuld skole, der siden januar 2010 har 
mistet ti elever og afskediget ti ansatte. Årsagen var ifølge Pia B. Jakobsen, at 
kommunerne ikke længere efterspørger det tilbud, skolen har.  
 
Mangler fælles ansvar 
Både souschef Pia B. Jakobsen samt direktør i VITA - Center for Socialt Arbejde, Anny 
Hauch og formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, henvendte sig undervejs i 
konferencen til kommunerne og efterspurgte en dialog om, hvordan man fortsat kan sikre 
den bedste støtte og hjælp til de udsatte børn og unge.  
 
Fra kommunal side var familiechefen i Halsnæs kommune, Jan Dehn, mødt op, og han 
gjorde det klart, at selvom kommunerne er begyndt at tage en del opgaver hjem i eget 
regi, er de stadig interesserede i de private udbydere på specialområdet.  
- Igennem de sidste par år har vi omlagt en række tilbud, men vi benytter – og vil stadig 
benytte – andre private og regionale institutioner, lød det fra ham. 
 
Samarbejde og dialog  
Et af de regionale tilbud, der er tilgængelig for de vanskeligt stillede børn og unge, er 
Ungdomshjemmet Holmstrupgård, som Knud Byskov er forstander for. Her er de i gang 
med et innovativt projekt, der skal dele den specialviden om psykisk syge unge, som 
institutionen har opbygget. Knud Byskov inviterede landets kommuner til at benytte sig af 
projektet og tage del i den viden. 
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Selvom der over en bred kam var enighed om, at samarbejde og dialog mellem 
kommuner, regioner og private institutioner er vejen frem, er der en række bump på vejen, 
der kan forhindre, at det lykkedes. Det fortalte forsker i tværfaglighed på Aarhus 
Universitet, Anne Marie Villumsen, om.  
- Et godt, tværfagligt samarbejde bygger på tre ben: fælles forståelse, en fælles indsats og 
et fælles mål. I dag kniber det desværre med at blive enige om de tre, fortalte hun.  
Også børnene og de unge kan være en bremseklods for det gode samarbejde og dermed  
en passende indsats overfor dem. Nutidens unge er prægede af store drømme, som kan 
fylde så meget, at det er svært at tale dem ind i virkeligheden, forklarede fremtidsforsker 
Anne-Marie Dahl. Hun lagde op til en bedre forståelse for de unge.  
- De unge er flygtige og en del af remote-generationen, der har hele verden som legeplads 
og hvor forandring er et grundvilkår. Det skal vi lære forstå, fastslog Ann-Marie Dahl.  
 
Vil arbejde videre 
På trods af de udfordringer, området står overfor, var konferencedeltagerne dog enige om, 
at den bedste vej til at sikre de udsatte børn og unge den nødvendige hjælp, er 
samarbejde. 
 
Det fik undervejs i konferencen formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, til at 
foreslå en bred, national diskussion om, hvor det specialiserede socialområde er på vej 
hen. 
- Der mangler et fælles ansvar for den specialiserede indsats, og vi må have en fælles 
diskussion om, om det er sådan, vi vil have, det fungerer. Det har vi ikke nu, hvor 
diskussionen tages decentralt i hver af de 98 kommuner, lød det fra ham.  
Det faldt tilsyneladende i god jord hos både politikere og konferencedeltagere, der 
gentagne gange refererede til behovet for netop en national diskussion, og da Hans 
Jørgen Jønsson, konsulent i SUELL Team og ordstyrer ved konferencen, afrundede 
dagen blev det til beskeden om, at SUELL Team ville arbejde videre på netop det.  
 
- Fra snakken i dag er der noget, der tyder på, at der er brug for fokus på specialområdet, 
og det her skal ikke bare blive ved denne dag, der hænger i luften. Vi vil arbejde videre 
med det, vi har fået med på et eller andet plan. Det håber jeg, mange af jer vil være med 
til.    
 
 
Fakta: ”Hvad så med mig?” 

- ”Hvad så med mig”-konferencen var arrangeret af SUELL Team. 
 

- Konferencen havde en række anbefalere:  
SL Socialpædagogernes Landsforbund 
Dansk Erhverv 
FADD Foreningen af Danske Døgninstitutioner  
FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse 
Fonden VITA - center for socialt arbejde 
Jysk børneforsorg/Fredehjem 
LFS Foreningen for Socialpædagoger 
LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud 

 
- Talerne var: 

Souschef på Havredal gl. Skole, Pia B. Jakobsen 
Direktør for VITA – Center for socialt arbejde, Anny Hauch 
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Forstander på Ungdomshjemmet Holmstrupgård, Knud Byskov 
Familiechef i Halsnæs Kommune, Jan Dehn 
Formand for Socialpædagogerne, Benny Andersen 
Cand. psyk. aut., lektor ved Socialrådgiveruddannelsen og ph.d.-studerende ved 
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Anne Marie Villumsen 
Fremtidsforsker, Anne-Marie Dahl 
 

- En række politikere fra Folketingets Socialudvalg deltog i konferencens politiske 
høring:  
Ejvind Vesselbo (V) 
Maja Panduro (S) 
Mette Hjermind Dencker (DF) 
Karin Nødgaard (DF) 
Liv Holm Andersen (R) 
Özlem Sara Cekic (SF)  
Lars Dohn (EL).    
 
 

Kontakt 
Dorthe Suell og Hans Jørgen Jønsson 
Tlf. +45 2144 9686 / 2625 2386 
E-mail: ds@suellteam.dk / hjj@suellteam.dk      

 
 


