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www.brk.dk/
maelkeboetten
klik ind på PROJEKTER
Klik ind på ovenstående netadresse og læs om vores projekt ”En
helhedsorienteret indsats til børn med medfødt og erhvervet hjerneskade og deres forældre”. Så enkelt kunne det skrives, og så kunne
vi stoppe her. Men nu sidder du med ”Specialpædagogik” i hånden,
og vi vil gerne lade dig sidde. Du behøver ikke – i første omgang
– bevæge din hen til computeren for at læse om projektet.
Her kommer nogle ”nedslag” i projektet, som forhåbentlig gi’r dig
lyst til at klikke ind og ”besøge” os.

”LEA-modellen lægger op til og
giver mulighed for at inddrage
barnets forældre, men denne
dimension mangler fortsat en
konsekvent afprøvning og indarbejdelse i den pæpdagogiskfaglige beskrivelsesproces og
handleplanlægning.”
(Uddrag fra projektansøgningen.)
Vi har i flere år arbejdet med udvikling af en beskrivelsesmodel, der tager
udgangspunkt i et helhedssyn på barnet, griber fat i barnets kompetencer
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og ser barnet i et relationelt perspektiv. Ud af det er kommet LEA-modellen,
som ved udgangen af 2007 skal danne
udgangspunkt for beskrivelsen af alle
børn i Mælkebøtten. Men indtil nu har
vi fokuseret på den del af LEA-modellen¹, der har sin rod i barnets hverdag
i børnehaven. Vi har koncentreret os
om at lære brugen af videooptagelse
og analyse af optagelserne. Det har
hjulpet os til at få øje på de af barnets
kompetencer, det kan være svært for
os at fange i hverdagen. Og det har
hjulpet os til at få øje på vores egen
rolle i samspillet.
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Understøtter vi barnets kompetencer
og hjælper det videre? Eller overser vi
barnets tegn til os?

synspunkter og oplevelser aktivt i den
pædagogiske planlægning omkring det
enkelte barn.

Vi er altså godt på vej, men vi har
så at sige ”gået på et ben” – nemlig
det ben, der udgøres af hverdagen i
Mælkebøtten. Nu vil vi gå på to ben
ved at få inddraget den del af barnets
liv, der leves i familien. Vi vil blive
bedre til at fange forældrenes perspektiv og sammen med vores professionelle perspektiv lade det danne grundlag
for en kvalitativt bedre beskrivelse af
barnet. Vi vil ”hele vejen rundt”, og vi
vil samtidig give kraft til forældrenes
forståelse af sig selv som kompetente
forældre.

Det er lettest at byde de forældre
indenfor, der er vant til at udtrykke sig
skriftligt. Det er langt sværere for os at
få øje på forældreperspektivet på handleplanmøderne, når forældrene ikke
har bidraget med et skriftligt oplæg.
Derfor vil vi opfordre disse forældre
til at bidrage med visuelle indtryk i
form af fotos og video, hvis de har
den mulighed. Med det i hånden og i
øjet får vi et fælles udgangspunkt for
at drøfte forældrenes oplevelser med
barnet i hjemmet.

”Det oplyses, at det er de færreste af forældrene, der bidrager med en skriftlig beskrivelse
af deres barn. Og en enkelt
skriver, at forældrenes beskrivelse er en del af grundlaget for
den pædagogiske planlægning
– men som regel en lille del.”
(Spørgeskemaundersøgelse blandt
Mælkebøttens personale; – uddrag
af sammenfatning).

Vi skal blive langt bedre til at lukke
forældrene ind i vores verden og i
barnets børnehaveverden. Vi oplever os
selv som en meget professionel medarbejdergruppe, og det skal vi fortsætte
med at være og udvikle. Men professionaliteten og vores egen selvopfattelse som kompetente pædagoger er
og må ikke være en barriere i forhold
til at inddrage forældrenes ønsker,

”Størstedelen af forældrene giver
dog udtryk for, at de ikke mener,
deres input til handleplanmødet
bliver synligt i en efterfølgende
handleplan. De er i tvivl om,
hvad en handleplan egentlig er.
Eller de mener ikke, at det, der
fremstilles som en handleplan, er
en plan for det fremtidige arbejde
omkring barnet, – men snarere
en statusbeskrivelse af barnet.”
(Forældreinterviews – uddrag af
rapport).
LEA-modellen indbefatter som sagt
en inddragelse af barnets forældre i
beskrivelse og planlægning. Og vi kan
ikke leve med, at forældrene ikke kan
se deres eget ”aftryk” i handleplanen. Derfor ændrer vi nu proceduren
omkring vores handleplan og vores
handleplanmøder, så forældrene fremover kan opleve, at deres input bliver
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synligt for dem i handleplanen. Så
handleplanen bliver en fælles plan
og ikke kun de professionelles plan.
Efter ændringen ser vores arbejdsgang
således ud:
ü
1 uge før mødet udsendes flg. til alle
mødedeltagere:
¸ Forældrenes notater om barnet
¸
Pædagogens sammenfattende
karakteristik af barnet
¸
Evt. faglige rapporter/notater fra
pædagogens samtale med fagpersoner.
ü
På mødet uddyber forældre, pædagog
og andre fagpersoner deres skriftlige
oplæg.
ü
Barnets funktionshæmning og særlige behov indkredses og revurderes
i fællesskab.
ü
Pædagogen fremlægger et forslag til
handleplan, der vurderes og justeres
og besluttes i fællesskab.
ü
Efter mødet sender pædagogen den
skriftlige handleplan til endelig godkendelse hos forældrene.
ü
Den færdige handleplan udsendes til
mødedeltagerne.
ü
Efter ca. ½ år holder vi et statusmøde. Vi tager vi udgangspunkt i den
færdige handleplan fra det tidligere
møde og spørger hinanden:
¸
Har vi gjort det, vi blev enige om
at gøre?
¸
Hvad har det betydet for barnets
udvikling og livskvalitet?
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Vi ønsker, at ændringen vil give forældrene et ejerskab til handleplanen. At
de i det hele taget vil opleve det som
en plan og ikke som en status over
deres barns udvikling. Og for at få en
melding om, at vi er på rette vej, gennemfører vi en ny runde af forældreinterviews i starten af 2006.
Derfor ønskes en specielt formuleret uddannelse for institutionens pædagoger, der dels indeholder teoretisk viden om forældresamarbejde og -inddragelse
– herunder mestringsstrategier i
forbindelse med forældresamtaler og impowerment, dels hvordan denne indsats kan integreres
i den relations- og resurseorienterede forståelsesramme, som
LEA-modellen udgør. (Uddrag af
projektansøgningen).
Rammerne og arbejdsgangene skal
ændres, men det afgørende er, at vores
møde med forældrene er ligeværdigt
og anerkendende. Vi har derfor gennemført en uddannelse i ”Den anerkendende forældresamtale” i løbet af
foråret, hvor vi med udgangspunkt i
egne erfaringer og egen arbejdssituation har bearbejdet vores holdninger
til forældre. Og det har af og til været
hårdt arbejde, fordi vi har haft os selv
på spil og været nødt til at mærke
efter, om anerkendelsen blot er en
skueværdi, eller om der er tale om en
ægte anerkendelse. Ved vi selv bedst?
Ved forældrene bedst? Ved vi bedst
tilsammen?
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Vi har brugt syv lørdage på at uddanne
os i fællesskab, og det har været guld
værd at være der sammen. At høre det
samme og sammen skabe en viden,
der skal bære os videre i projektet og
videre i vores arbejde med at leve op til
egne intentioner.
”Vores gode indgangsvinkel til
Mælkebøtten skyldes Helle. […..]
Hun kom der og trænede ham og
gav sig også tid til snak og til
at bearbejde alle vores frustrationer og sorg og smerte og alle
de 1000 spørgsmål, som dukkede
op. […..] Da vi så kom derned
følte vi, at i og med at Helle
var der, så følte vi, at vi kendte
Mælkebøtten. Jeg tror, at hvis
ikke det var for det, så havde
vi følt, det var alt alt alt for
lidt, - den kontakt, vi har med
Mælkebøtten.” (Forældreinterview
– foråret 2005).

Vi varetager den tidlige rådgivning og vejledning i Bornholms
Regionskommune. Det er vores særlige rådgivningsteam, der tager sig
af den del af Mælkebøttens opgave.
Rådgivningsteamet udgøres af vores
fysioterapeut, ergoterapeut og to
”stuepædagoger”, og det betyder, at de
fleste af forældrene har en livline til
Mælkebøtten, inden de kommer på det
første besøg her. De har snakket med
en, der kender vores hverdag indefra,
og det giver dem en stor tryghed, at
de møder og bliver vist rundt af en,
de kender.

Personalets skriftlige beskrivelse af børnene er grundstenen
i Mælkebøttens pædagogiske
arbejde, og det punkt, hvorfra udvikling og nytænkning
udspringer. Det er dog ikke kun
selve det skriftlige produkt, men
også processen med at udfærdige
det, der har betydning. Processen
giver mulighed for at stoppe op,
fordybe sig og sætte det enkelte
barn i fokus. Ud fra dette resultat af undersøgelsen er ideen at
projektudvikle på netop denne
del af institutionens arbejde derfor meget velvalgt og rigtigt set.
En udvikling af det pædagogiske
arbejde går igennem en udvikling af beskrivelsesarbejdet. Ikke
fordi undersøgelse giver billedet
af et beskrivelsesarbejde, hvor
udviklingsbehovet trænger sig
på. Der fremstår tværtimod et
billede af et systematisk og grundigt arbejde omkring beskrivelserne. Men ønsket om at udvikle
et mere helhedsorienteret barnesyn må tage sit afsæt i det element, hvori barnesynet konkretiserer sig. (Uddrag af statusrapport
– juni 2005).
På den måde bliver Rådgivningsteamet
vores ”forpost”, og det er vigtigt, at også
deres arbejde inddrager et helhedssyn,
hvor barnet ses i sammenhæng med sin
familie, institution og øvrige netværk.
Det er meget ansvarsfuldt at agere
”forpost” og ofte være den første, der
møder forældrene i den gryende erkendelse af, at deres barn er handicappet.
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Og det kræver kompetence at agere
professionelt og ikke privat. At være
nærværende og personlig i sin kontakt
til forældrene, men samtidig være i
stand til at holde den distance, der gør,
at man ikke tager forældrenes sorg på
sig. Derfor får Rådgivningsteamet en
særlig uddannelse i familierådgivning.
Uddannelsen er lige gået i gang, og
den kommer også til at indeholde en
afklaringsproces, hvor formålet med
teamets arbejde bliver nyformuleret og
klargjort, ligesom arbejdsfordelingen
mellem teamets medarbejdere bliver
aftalt og præciseret.
Vi er snart et år henne i projektet. Vi
har brugt de første ni måneder af 2005
til at danne et solidt grundlag for den
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udvikling, vi ønsker at skabe, og det
kan lyde som lang tid. Men vi tror, tiden
er godt givet ud, og vi føler os godt
”klædt på” til de kommende måneders
handleplanmøder. Det er vores erfaring,
at vi skal give udviklingsprocesserne
god tid. Og det er en tilfredsstillelse
at se, hvordan den proces, vi nu er i,
bygger videre på den udvikling, vi har
været igennem de sidste år. Og at se,
hvordan den bygger på det barne- og
menneskesyn, vi ønsker at lægge til
grund for vores praksis.

Noter

¹	Hans Månsson (2002): Midt i verden og ude
på noget. Systime.
Hans Månsson (2003): LEA – en pædagogisk
beskrivelsesmodel. Systime.
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