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Anbragte børn og unges skolegang 
 
Danske Døgninstitutioner har med interesse læst de to netop udgivne rapporter fra SFI, der 
omhandler anbragte børn og deres skolegang. Af rapporterne fremgår det, at der i 2006 blev anbragt 
3200 børn og unge i alderen 0-18 år udenfor hjemmet. Halvdelen af disse var i den skolepligtige 
alder. De fleste blev anbragt i familiepleje. Resten blev anbragt på opholdssteder eller 
døgninstitutioner. Størstedelen af børnene i den skolepligtige alder kom fra den almindelige 
folkeskole, og fortsatte også i folkeskoleregi efter anbringelsen. 
 
Det konkluderes således i rapporterne fra SFI, at folkeskolen er den primære ramme om anbragte 
børns undervisning. Samtidig med dette konstateres det, at anbragte børn har det sværere i skolen 
end ikke-anbragte børn. 
 
Danske Døgninstitutioner mener at det er vigtigt at understrege, at børn og unge der anbringes på 
døgninstitution, så godt som altid er bagud i forvejen, inden det bliver besluttet, at de skal 
anbringes. 
 
”De bliver anbragt på grund af sociale forhold, og de børn vi modtager har det som oftest meget 
dårligt på alle områder – de er således dobbelt ramt, idet de både har faglige og sociale problemer”, 
udtaler Henrik Balle Lauridsen, næstformand i Danske Døgninstitutioners bestyrelse og forstander 
på behandlingshjemmet Landerupgård i Kolding Kommune. Han fortsætter: ”Vi skal først forsøge 
at få samlet det hele menneske op, inden vi overhovedet kan begynde at fylde mere på igen – lidt 
firkantet sat op kan man sige, at børnene først skal lære at leve, inden de skal lære at læse”. 
 
Danske Døgninstitutioner har noteret sig, at undervisningsminister Bertel Haarder, omtrent samtidig 
med at SFIs rapporter blev udgivet, har tilkendegivet at nu skal hele specialundervisningsområdet, 
der udgør mindst 20% af folkeskolens samlede udgifter, kulegraves. Undervisningsministeren har 
endvidere udtalt, at han nu agter at gøre op med begrebet om den rummelige folkeskole.  
 
I den forbindelse vil vi fra Danske Døgninstitutioners side påpege vigtigheden af at finde egnede 
alternative tilgange til de elever, der har det svært. Og vi vil godt advare imod at dele eleverne op i  
”dygtige” og ”urolige”. Især hvis der bliver tale om mere eller mindre opbevaring for de uroliges 
vedkommende. Gør der det, bliver de faglige huller bare endnu større, og erfaringerne viser, at det 
kan betyde at de svage elever forfalder til at reagere og hævde sig ved hjælp af voldelig adfærd, 
grov mobning osv. Med yderligere stigmatisering og social udskillelse som en uheldig følge. 
 
I Danske Døgninstitutioner bliver vi opmærksomme og også lidt skeptiske, når mere disciplin og 
skærpede sanktionsmuligheder nævnes som en måde at møde de urolige og udsatte elever på. Vi 
ved nemlig, at det ofte ikke hjælper at straffe udsatte børn og unge, idet majoriteten af disse er 
blevet straffet gennem hele deres opvækst. Der skal således noget andet til. 
 



Vi ved, at skal man nå nogen steder med de her børn og unge, så er der brug for insisterende og 
professionelle voksne, der kan vise disse børn og unge, at selvom de har været udsat for mange 
svigt, og selvom de har mødt mange voksne, som de ikke har kunnet stole på, så findes der også 
voksne, der vil dem det godt. Voksne der ikke bare synes, de er i vejen og ødelægger det for de 
andre.  
 
I Københavns Kommune tales der nu om at der skal slås hårdere ned overfor de elever der er 
forstyrrende og ødelægger undervisningen for de andre. Danske Døgninstitutioner støtter tanken om 
at sætte ind, så alle elever får mest muligt ud af undervisningen. Men når kommunen nævner 
bortvisning af elever som en mulig sanktion, er vi nødt til at gøre opmærksom på det faktum, at 
netop anbragte børns skolegang er præget af markant fravær og som oftest også meget lange 
perioder helt uden undervisning. Vi håber derfor at man i løbet af sommeren finder på mere 
langtidsholdbare og fremadrettede metoder overfor dårlig opførsel end eksklusion.       
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