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Socialrådgivere i daginstitutioner sikrer hurtig hjælp
Børn, som udsættes for
vold eller overgreb eller
bare mistrives, får
hurtigere og bedre hjælp,
når en socialrådgiver
knyttes til børnehaven.
København vil have
socialrådgivere i de mest
belastede institutioner.
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FAKTA
SOCIALRÅDGIVNING

64 københavnske daginstitutioner
har haft en socialrådgiver tilknyttet.
På otte måneder har de registeret
334 henvendelser om børn.
Hovedparten kender Socialforvaltningen ikke i forvejen.
Det er både alvorlige forhold som
mistanke om vold eller overgreb (6
procent) eller psykisk sygdom i familien (6 procent) og om mindre alvorlige forhold som manglende
struktur i familien (17 procent).
226 af sagerne blev afhjulpet
uden at blive en sag hos Socialforvaltningen.

børnesager
KIRSTEN NILSSON

Kilde: Københavns Kommune.
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må sandaler står pænt på hylderne
uden for Saﬁrstuen i vuggestuens
garderobe. Her er fotos af børnene,
hvoraf mange har brune øjne og udenlandsk klingende navne.
Sandalernes ejere har spist ﬁskefrikadeller og putter trygt i soveposerne på
stuerne. En krammer en lyseblå bamse,
mens en anden er opslugt af sin sut.
»Læg dig nu ned, skat«, tysser en pædagog et sted.
Børnene, som snart sover til middag, er
uvidende om, at der det seneste år er blevet passet særligt godt på dem. Deres vuggestue, Juvelen ved Brønshøj i København, er en af 64 institutioner, som har
været med i et forsøg, hvor en socialrådgiver er kommet fast i institutionen.
Målet har været at opdage børnefamiliers problemer tidligere og handle hurtigere. Både når det gælder mistanke om
vold eller overgreb, og når der blot mangler struktur i familiens dagligdag.
En evaluering fra Københavns Kommune viser nu halvvejs i forsøget, at det har
været en overvældende succes. Små problemer bliver fundet hurtigere, og der bliver hurtigere grebet ind, hvor problemerne er alvorlige.
Forsøget rammer lige ned i debatten
om de grusomme enkeltsager de seneste
år, hvor overgreb og mistrivsel har kunnet fortsætte, uden at socialforvaltningen
i de respektive kommuner har grebet ind.
Og det er ikke kun Københavns Kommune, som har gode erfaringer med at
sende socialrådgivere ud i vuggestuer og
børnehaver. I løbet af de seneste to år har
fem kommuner deltaget i et lignende forsøg, og en evaluering udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at
det tætte samarbejde mellem socialrådgivere og pædagogisk personale har ført til,
at de udsatte børn i gennemsnit er mere
end et halvt år yngre, når de får hjælp.

I MARKEN.
Leder af vuggestuen Juvelen Henrik
Hansen (th.)
mener, at hans
samarbejde med
Socialforvaltningen har ændret
sig radikalt, efter
at institutionen har
fået socialrådgiver
Katrine Struwe
(midten) tilknyttet.
Med ryggen til er
det socialrådgiver
Hanne Retshammer. Foto:
Ditte Valente

Senior billet til Sverige

Der var da også noget at tage fat på, når
det gjaldt samarbejdet mellem pædagoger og forvaltning. Det mener leder af Juvelen Henrik Hansen.

Forvaltningen var en grå masse
»Forvaltningen stod for os som en grå
masse. Når vi indsendte en underretning
om et barn, vi var bekymrede for, var det
ikke engang sikkert, at vi ﬁk en kvittering
fra forvaltningen. Og vendte man tilbage
om en verserende sag efter bare to måneder, var der ofte kommet en ny sagsbehandler. Det virkede lidt tilfældigt, hvornår der blev grebet ind. Ikke at det var ond
vilje, der var bare meget langt derind«.
Og det dårlige samarbejde havde tilsyneladende konsekvenser. Fagforeningen
BUPL lavede i januar en optælling, der viste, at antallet af underretninger fra de
københavnske daginstitutioner var lavere end i andre kommuner. Ligesom Socialforvaltningens egne tal viser, at der sker

et ’boom’ i underretningerne, når børnene begynder i skole.
Siden 2011 har der været socialrådgivere på alle Københavns Kommunes folkeskoler og som et forsøg nu altså også i en
række daginstitutioner. Hos Juvelen er
det socialrådgiver Katrine Struwe. Hun
kommer fast en gang om måneden og
holder møder om de børn, personalet er
bekymret for. Det kan være alt fra et barn,
som ikke vil spise, til et barn, der er mistanke om bliver slået. Er der problemer,
kan hun indkaldes med dags varsel – for
eksempel ﬁk Katrine Struwe for nylig
skaffet en friplads til et barn på 2-3 dage,
noget, der tidligere kunne tage måneder.
»Jeg er ikke i tvivl om, at vi ﬁnder ﬂere
børn, som har problemer, og at der bliver
skrevet ﬂere underretninger. Nogle gange viser det sig, at et lille problem dækker
over en større problemstilling. Men der
bliver også løst ﬂere mindre problemer,
før de når at vokse sig store; før det bliver

en socialsag«, siger Katrine Struwe. Hendes kollega Hanne Retshammer er daginstitutionssocialrådgiver for seks institutioner.
Hun forklarer, at hun det forløbne år
også har kørt samtaleforløb med forældre. For eksempel kan det være en forælder, som ikke giver barnet madpakke
med eller tøj på til årstiden. En tommelﬁngerregel er, at der helst skal være fremskridt efter fem møder med forælderen.
Er der ikke det, bliver der sendt en underretning til kommunen.

Tillid til ’damen fra kommunen’
Hanne Retshammer har også på en institution holdt åbent hus en aften hver 14.
dag, hvor forældre har kunnet komme
med deres problemer.
Alt fra boligsikring, opholdstilladelse
til samværsordninger. Andre gange er
hun taget med en familie til møde på Socialforvaltningen som uvildig bisidder og

14,5
millioner kroner
om året vil det
koste Københavns
Kommune at
knytte socialrådgivere til flere
daginstitutioner
og skoler. Udgiften
indgår i budgetforhandlingerne.

har dermed fungeret som brobygger. Katrine Struwe mener, at forældrene har reageret overvejende positivt.
»Selvfølgelig kan der være skepsis, når
der kommer en dame fra kommunen,
men når vi så rent faktisk hjælper, uden at
det bliver en sag, så fremmer det tilliden.
Og så er det også nemmere at tage hul på
de svære problemer«, forklarer hun.
Børne- og undervisningsminister, Christine Antorini(S), så gerne, at der generelt
blev skabt en mere sammenhængende
indsats mellem dagtilbud og de sociale
myndigheder.
»Vi ved, at dagtilbuddene spiller en afgørende rolle for udsatte børn. Derfor håber jeg, at der er mange kommuner, som
vil lade sig inspirere af de gode erfaringer«, udtaler ministeren med henvisning
til forsøget i de fem kommuner.
Og i Københavns Kommune er socialborgmester Mikkel Warming (EL) begejstret. Han mener, at ordningen er med til
at nedbryde forskelle mellem faglige kulturer, når pædagoger og socialrådgivere
arbejder sammen.
»Der bliver diskuteret meget omkring
tilsyn og kontrol efter de forfærdelige sager, som har været i medierne. Men i stedet for ﬂere kontrolsystemer, så er det her
forebyggelse, der for alvor virker. Der bliver opdaget ﬂere børn, som er i mistrivsel, og der bliver handlet hurtigere«.
Mikkel Warming tager et forslag om at
videreføre ordningen og udvide den, så
den mest socialt belastede tredjedel af de
københavnske daginstitutioner får en socialrådgiver tilknyttet – ligesom han gerne så, at en række privatskoler og friskoler får en socialrådgiver tilknyttet. Det vil
koste i alt 14,5 millioner kroner årligt og
indgår i budgetforhandlingerne for 2013.
Kirsten.nilsson@pol.dk

MÅNEDENS FILM
KOM I AARHUS TEATER TIL PLUSPRIS
FILM FOR 2 BETAL FOR 1 Få 20% rabat på udvalgte forestillinger sæson 2012/13
Tag gratis en ledsager med til første forestilling, hver dag fra 16. til og med
29. august 2012. Check dagligt tidspunktet i biograﬂisten i Politiken, samt
om ﬁlmen stadig vises. Vis Politiken Plus-kortet, når du køber billetterne.
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabattilbud.
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ALBERT NOBBS

Foto: Jan Jul

1-dag
sbillet
DKK 1
62,50*
pr. v

Sophie Engberg Sonne, Politiken

Tag børnebørnene med en tur til Sverige.
Det er både hyggeligt og billigt.
*) Billet til personbil max 9 pers. Mindst 1 person skal
være født i 1952 eller før.
Udrejse mandag-torsdag efter kl. 09.30 og hjemrejse
samme dag. Billetten skal købes i havnen.

’Glenn Close er strålende i ’Albert Nobbs’, der handler om en mand, der
i virkeligheden er en kvinde.’
Glenn Close har titelrollen i den tredobbelte oscarnominerede ”Albert
Nobbs” - et ﬁlmprojekt baseret på novellen ”The Singular Life of Albert
Nobbs” af George Moore, som Close har kæmpet for at realisere gennem mere end femten år. Nu er drømmen blevet til virkelighed med
Rodrigo Garcia i instrukstørstolen og med Close i en af sine bedste
roller nogensinde.

Kupon tilbud
Udfyld denne kupon og aﬂever den når du køber billetten i havnen,
så får du et værdibevis på DKK 40,- pr. billet - som du kan bruge til at
handle for i butikken om bord på færgen. (Gælder ikke tobaksvarer).
Dette tilbud gælder tom. 31.08.2012.

Navn: ________________________________________
Adresse: ______________________________________
Post nr.

By: _____________________________

E-mail ________________________________________
ja tak jeg vil gerne modtage nyhedsbrev fra Scandlines.

Jylland:
BioCity Aalborg
Biffen, Aalborg
BioCity Esbjerg
BioCity, Herning
BioCenter, Kolding
BioCity Randers
Fotorama, Viborg
Metropol, Aarhus
Cinemaxx Aarhus
Øst for Paradis, Aarhus
Fyn:
Café Biografen, Odense
BioCity Odense

Altid en afgang der passer

Forbehold for trykfejl.

Sjælland:
BioCity Hillerød
Kino RO´s Torv, Roskilde
BioCity Næstved
København:
Dagmar Teatret, København V
Empire Bio, København N
Grand Teatret, København K
Falkoner Biografen, FRB.
Kinopalæet, Lyngby

MUSICALEN CHESS

TEATERKONCERT MOZART

Succesen fortsætter på Aarhus Teater. Chess har spillet for fulde huse
i foråret, og nu er der mulighed for at se eller gense den største
musicalopsætning i Aarhus Teaters historie. »Chess har ikke bare
overlevet, men er faktisk blevet bedre med årerne, forstået på den
måde, at den med sit fantastiske mix af mesterlig musicalmusik og
smart popmusik i ABBA-traditionen efter min mening passer bedre
til i dag end til de 80’ere, hvor den blev skabt« udtaler teaterdirektør
Stefan Larsson. Chess er et kærlighedsdrama fortalt med lidenskab
og store musikalske øjeblikke. Instruktionen er lagt i hænderne på
Sveriges førende musicalmager, Staffan Aspegren, der garanterer en
helt ny og underholdende version af Chess.
Medvirkende: Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Thomas Høj,
Jonas Malmsjö, Signe Kærup Hjort, James Graeme, Robbie Scotcher,
Jacob Madsen Kvols, Frederik Ømann, Ashok Peter Pramanik,
Jesper Dupont, Sandra Elsfort, Anna Vaupel, Louisa Lyne,
Kattis Trollregn m.ﬂ .

Gå ikke glip af en sansemættet, spektakulær rocksymfoni.
‘Teaterkoncert Mozart’ forvandler klassikere til moderne rock- og
popsymfonier, der fremføres af et hold af de bedste danske musikere,
sangere og skuespillere. Der er rig mulighed for at opdage eller genopdage den klassiske musiks superstar, når Mozart smider pudderparykken og bliver skudt ind i vores århundrede. Forestillingen er
produceret i et unikt samarbejde mellem Aarhus Teater, Rogaland
Teatret i Norge og Betty Nansen Teatret, hvor forestillingen havde
urpremiere i 2011. Holdet bag succesforestillinger som ‘Teaterkoncert
Bob Dylan’, ‘Teaterkoncert Beach Boys’ og ‘Come Together’ er tilbage
på Aarhus Teater, denne gang kan de præsentere verdens første
teaterkoncert baseret på klassisk musik. Nikolaj Cederholm instruerer
og det er brødrene Hellemann, der har omdannet Mozarts klassiske
værker til musik for et moderne publikum.
Medvirkende: Lotte Andersen, Bjørn Fjæstad, Claus Hempler,
Rikke Bilde, Jacob Madsen Kvols og Ashok Peter Ramanik.

Mandag 20. august kl. 19.30
Aarhus Teater, Store Scene, Teatergaden, Aarhus C.
Pluspris 292 kr. inkl. gebyr. Alm. pris 365 kr. inkl. gebyr.

Mandag 17. september kl. 19.30
Aarhus Teater, Store Scene, Teatergaden, Aarhus C.
Pluspris 292 kr. inkl. gebyr. Alm. pris 365 kr. inkl. gebyr.

Plusbilletter kan KUN købes på politiken.dk/plus

