Specialpædagogik 5· 2006

Maiken Agger Tømming, aut. cand. psych. og projektleder, Psykologog Konsulentfunktionen /Brøndagerskolen, Københavns Amt

Når specialtilbuddet
ikke rækker
I en tid hvor inklusion er et hovedtema i den faglige debat stilles
der her skarpt på en lille gruppe børn og unge i den vidtgående
specialundervisning og dertil hørende fritidstilbud, der grundet voldsom udadrettet adfærd ikke kan rummes i institutionernes ordinære
tilbud. Københavns Amts projekt ”Når specialtilbuddet ikke rækker”
har haft som formål at kvalitetsudvikle indsatsen omkring disse børn
via en række anbefalinger samt at belyse de mange dilemmaer, der
er forbundet med at løfte opgaven. Fokus har været på de organisatoriske rammer, den metodemæssige tilgang, den tværfaglige
indsats samt medarbejdernes samarbejde og trivsel. Erfaringerne er
samlet på tværs af amtets specialskoler og fritidstilbud og udspringer
af ti konkrete cases. I denne artikel sættes fokus på samarbejde og
trivsel, som er et af i alt fire hovedtemaer i rapporten.

Børnegruppen
De ti medvirkende skole- og fritidstilbud repræsenterer børn og unge
med vidt forskellige baggrunde og
forudsætninger. Deres grundlæggende problematikker, som også er det
grundlag, de er visiteret på, spænder over autismespektrumforstyrrelser,
ADHD, mental retardering, hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse og oppositionel adfærdsforstyrrelse, mens der som
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comorbide tilstande bl.a. ses svære
opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet, hørenedsættelser, indlæringsvanskeligheder, psykotiske episoder
mv. Der er således tale om børn med
komplekse symptombilleder, der som
udgangspunkt har behov for et højt
specialiseret skole- og fritidstilbud.
Samtidig er der tale om børn, der pga.
en voldsom adfærd kan være til fare
for sig selv eller deres omgivelser. På
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baggrund af utallige voldsomme episoder med selvskadende adfærd og/eller
skader forvoldt på jævnaldrende eller
personale har man på institutionerne
valgt at trække disse børn ud af de
sociale sammenhænge og etablere ganske særlige foranstaltninger i håb om
at give ro og rum til at vende udviklingen.

Dataindsamlingen

Projektets målsætning

Projektets dataindsamling tager afsæt i
informationer fra fire kildetyper:

Projektet blev initieret, fordi der er et
vedvarende behov for erfaringsudveksling og vidensdeling, der kan opkvalificere den metodemæssige tilgang
på området, samt et behov for viden
om, hvad der skal til for at skabe et
bæredygtigt pædagogisk miljø for personalet omkring børnene, idet det er
vanskeligt at rekruttere og fastholde
personale til opgaverne. Projektet blev
således igangsat med en målsætning
om at ville udvikle det pædagogiske
tilbud, give institutionerne bedre overblik og handleparathed ift. at rumme
disse børn samt at beskrive rådgivnings- og vejledningsbehovet ift. personalet.

Projektets metoder
Metodemæssigt bygger rapporten på
beskrivelser af indsatsen ift. ti børn i
specialskole og fritidshjemsregi, der på
nuværende tidspunkt har ganske særlige rammer og vilkår. Udgangspunktet
for at kunne beskrive de forskellige
cases ligger i forståelsen af de elementer, der udgør de forskellige tilbud.
Med dette menes en forståelse af det
enkelte barn, af skolen/institutionen
(rammer og organisering) samt af personalet (deres organisering, samar-

bejdsrelationer, faglige og personlige
kompetencer osv.). Denne indsigt og
forståelse er det nødvendige grundlag
for, at der i rapporten kan være fokus
på, hvad der foregår i praksis i mødet
mellem de tre aktører (barn, institution og personale).

1. Børnenes journalpapirer
2.	Ledelsesrepræsentanter på de re
spektive skoler og fritidshjem
3.	Kontaktpersonalet (lærere og pædagoger)
4.	Vejledere omkring barnet (pædagogiske vejledere, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, talepædagoger, specialkonsulenter og psykologer)
I rapporten fremhæves en række
dilemmaer og anbefalinger inden for
følgende områder:
1.	Rammer (økonomi, normering, faggrupper, fysiske rammer og sikkerhedsmæssige foranstaltninger)
2.	Metoder (generelle metoder samt
konflikthåndtering)
3.	Samarbejde og trivsel (medarbejderens udvikling og samarbejde med
andre)
4.	Tværfaglig indsats (baggrunden og
forudsætningerne for et tværfagligt
samarbejde)
Faktuelle oplysninger og erfaringer
på de fire områder er dels hentet via
spørgeskemaer fra ledelsesrepræsentanter og vejledere, dels via to-timers
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interview med de primære medarbejdere omkring de ti elever. Data fra de
respektive kilder samt oplysninger fra
børnenes papirer er blevet sammenfatttet i en række cases, hvoraf de fire er
repræsenteret i rapporten. Rapportens
primære tekst er en præsentation af
en række dilemmaer og anbefalinger,
som er trukket ud af den samlede
erfaringsbase bestående af de ti cases.
I det følgende vil dilemmaer og anbefalinger vedrørende samarbejde og trivsel
(punkt 3) kort blive gennemgået via to
væsentlige temaer:
1.	Den individuelle udvikling (medarbejderens faglige og personlige
udvikling i arbejdet)
2.	Samarbejdsrelationer
Der henvises til rapporten for uddybende kommentarer samt for information om erfaringer, dilemmaer og anbefalinger vedr. de øvrige tre områder.

Den individuelle udvikling
”Man skal i hvert fald ikke sætte en helt
nyuddannet til sådan en opgave”. Dette
er et af de udsagn, der går igen i flertallet af de ti interview. De fra personalegruppen, der har debuteret i deres
fag med denne opgave, fortæller, at
det faglige og sociale netværk omkring
dem på arbejdspladsen var afgørende
for deres trivsel. En del af dem fortæller dog også, at de har oplevet at
være ramt af manglende faglig selvtillid og har sat spørgsmålstegn ved,
om de overhovedet magtede at være
lærere/pædagoger (og ikke blot om
de magtede den specifikke opgave).
En medarbejder udtrykte det således:
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”Det slider ekstra på en, når man ikke
har erfaring. Det tager lang tid at få
idéer, og man vender det indad, når det
går galt”. En anden sagde: ”man griber
jo fat i noget, man ved i forvejen. Når
man har lidt erfaring i rygsækken, kan
man måske se, at det er noget, man har
set før – bare i mere ekstrem grad”
En stor del af de adspurgte savner
konkrete faglige input i form af kurser
og undervisning. Dette har for en stor
dels vedkommende været vanskeligt at
få adgang til på institutionerne, ligesom det har været vanskeligt for den
enkelte at finde kurser, som præcis har
passet til behovet. Et enkelt sted er
der studiekredse om forskellige faglige
temaer, hvilket giver personalet motivation for at søge og læse litteratur
om relevante temaer, men de fleste
steder er den slags faglig udvikling
ikke sat ind i den formelle struktur.
Den manglende skoling af personalet
giver reaktioner som: kedsomhed (i
perioder hvor børnene er stabile men
fremdriften lille), tvivl om egne kompetencer (gør jeg det godt nok?), tab
af faglig stolthed (bruger jeg mine
kompetencer?), magtesløshed (alt er
afprøvet og intet virker), frustration
(anerkendes det, at opgaven er særlig
vanskelig?), faglig og metodemæssig
stagnation (udvikler jeg mine kompetencer?) og tab af motivation (hvad får
jeg ud af det?).
I en del af eksemplerne falder eleven
i mere eller mindre grad ved siden af
institutionens øvrige målgruppe. Dette
betyder, at institutionernes faglige
kultur ikke helt favner medarbejderne
i disse særlige tilbud. De uddannelses-
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mæssige tiltag, der iværksættes for
personalegruppen på en institution
eller skole, er derfor ikke målrettet
denne særlige type opgave, og den
videns- og erfaringsbase, der er på stedet, er måske ikke direkte anvendelig
for medarbejderne i de særlige tilbud. Det kan opleves uoverkommeligt
for personalet selv at skulle indhente
information om mulige kurser samt at
argumentere for nødvendigheden af,
at de bevilges. Dertil kommer, at den
bevilgende myndighed ikke altid har
konkret indsigt i arbejdet med netop
disse børn og således ikke nødvendigvis har forståelse for de faktiske
behov.

Anbefaling:
-G
 ruppen omkring barnet bør have
hjælp til at få indkredset og
konkretiseret hvilke uddannelsesmæssige behov, de har for at
kunne varetage opgaven.
- En ledelsesrepræsentant, tovholder eller lign. kan eventuelt lave
det opsøgende arbejde og finde
passende kurser/oplæg.
- Ledelserne kan overveje at organisere kurser, oplæg og/eller
supervisionsforløb på tværs af
skoler/institutioner. Således vil
man få mulighed for at deles om
udgifterne, selv at tilrettelægge
indholdet ift. behovet og samtidig
give personalet mulighed for at
skabe netværk.
I de ti interview har der været enighed
om, at de voldsomme konflikter med
børnene slider på personalet, der i vid
udstrækning beskriver, at samarbejds-

relationerne er afgørende for, om man i
længden er motiveret for at arbejde med
denne type børn. Personalet beskriver
tre typer af samarbejdsrelationer: 1)
Samarbejdet i gruppen omkring barnet, 2) Samarbejdet med de øvrige
kolleger på skolen/institutionen og 3)
Samarbejdet med ledelsen.

Samarbejdet i gruppen
Vilkårene og rammerne for samarbejdet
i en gruppe omkring et barn afspejles
i de formelle strukturer, der gives på
stedet, mens det mere uformelle samarbejde må formodes at opstå hen ad
vejen, da det i nogen grad er knyttet
til de relationer, man skaber på en
arbejdsplads. Alle de adspurgte institutioner har i deres formelle struktur
gjort plads til samarbejde i personalegruppen og stiller derfor krav om, at
gruppen jævnligt drøfter problematikker og tiltag indbyrdes.
Der er forskellige strukturer repræsenteret på stederne, hvor mødefrekvensen varierer fra gruppemøder hver uge til hver fjortende dag.
Gruppemøderne består som regel dels
af planlægning og informationer fra
ugen, der er gået, dels af snak om
trivsel. Hyppigt beskriver personalet,
at den ene side vægtes væsentligt
højere på bekostning af den anden. I
perioder, hvor barnet får det mærkbart
dårligere, og episoder eskalerer, er der
f.eks. fokus på trivsel, hvilket betyder,
at der måske ikke bliver megen plads
til planlægning og faglige diskussioner. Dette kan få den betydning, at
den samlede og intensive indsats, der
skal til for at vende udviklingen, bliver
svær at organisere. Omvendt beskriver
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en del af personalet ligeledes, at de
over tid glemmer at beskæftige sig
med trivsel, fordi der er et stort behov
for at bruge mødetiden på at koordinere. Det bevirker, at kolleger mister
fornemmelsen for, hvordan de andre i
gruppen har det. Over tid oplever personalet ligeledes, at deres grænser kan
rykke sig på egne, men også på andres
vegne. En medarbejder udtrykte det
således: ”man bliver vel lidt kynisk med
tiden.. det bliver normalt at få bank.
Man tænker: hvis du ikke kan tåle at
få slag, er det ikke et sted for dig”. Der
er således en fare for, at voldsomme
episoder bliver hverdag forstået på
den måde, at det ikke længere bliver
genstand for særlig bevågenhed hos
personalet selv. Konflikter bliver et
grundvilkår for arbejdet.
Personalet beskriver selv, at det nære
teamsamarbejde har stor betydning for
såvel trivsel som den metodiske tilgang. En enkelt medarbejder udtrykte
f.eks.: ”jeg er der udelukkende på
grund af mit team. Ellers ville det blive
for kedeligt og for svært”. For flere
gruppers vedkommende er der opstået
en uformel struktur omkring barnet,
der giver ekstra næring til samarbejdet. Det kan f.eks. være, at man møder
ind et kvarter før hver dag og når
at sludre lidt sammen, inden barnet
ankommer, eller at man vænner sig
til at have et overlap med hinanden,
når der er skift i personalet. Behovet
for en ensartet og systematisk tilgang
til opgaven kræver et velfungerende
samarbejde med klare retningslinjer og
tydelig kommunikation.
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Anbefaling:
Ledelserne på institutionerne og
skolerne bør have særligt fokus
på den psykiske belastning, der er
forbundet med denne type opgave.
Man må antage, at personalet i
særligt belastede perioder ikke selv
magter at have overblik og indsigt
i hele gruppen, og at de ligeledes
ikke kan forventes at kunne vurdere, hvornår der skal rejses en
særlig bekymring om en kollega,
når de selv er udsatte. Følgende kan
overvejes:
- supervisionsforløb
- tovholder, der deltager kontinuerligt i gruppemøder og har fokus
på trivsel
- ledelsesrepræsentant, der deltager
med jævne mellemrum på gruppemøder
- at personalet arbejder med en fast
dagsorden på deres gruppemøder,
hvilket sikrer en grad af systematik og grundighed – både hvad
angår snak om metoder såvel som
trivsel
De medvirkende medarbejdere lægger
stor vægt på samarbejdsrelationerne
inden for gruppen. En medarbejder,
der tidligere havde prøvet at være i
en gruppe, der ikke fungerede, sagde:
”Jeg tror, det er ufatteligt vigtigt, at
stedets ledelse går ind omkring gruppedannelser. En der kender personalets
gode og dårlige sider. Der kan være en
utrolig dårlig ledelse i en gruppe, der
ødelægger noget for børn og voksne”.
I flere af grupperne har man netop
haft erfaringer med, at en kollega
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fungerede som uformel leder – på godt
og ondt. Denne rolle kan afhænge af
uddannelse, erfaring, personlighed osv.
Andre steder har man ønsket at sikre
sig, at ansvaret blev bredt ud, hvorfor
man har givet hver enkelt medarbejder
et kompetenceområde, som vedkommende står for. I disse tilfælde arbejder de øvrige voksne efter kollegaens
anvisninger, når det omhandler pågældendes ansvarsområde.
I grupperne kan der ligeledes opstå
en kollektiv opfattelse af barnet, som
kan være vanskelig at bryde, når den
først er blevet en del af gruppens kultur. Måske er der større risiko for dette,
når man arbejder med udadreagerende
børn, idet de ofte bringer store følelsesmæssige reaktioner frem i folk. Der

Anbefaling:
Følgende bør overvejes omkring
gruppesamarbejdet:
- hvordan er magtfordelingen (kommer alle til orde/ er der et uformelt lederskab?)
- hvordan er ansvarsfordelingen
(har alle ejerskab i beslutninger
og tager alle ansvar?)
- er der en fast dagsorden på gruppemøderne og overholdes denne i
det store hele?
- er der tilstrækkelig faglig erfaring
og viden i gruppen til at kunne
skabe udvikling?
- er der en særlig kultur omkring
barnet – en kollektiv holdning,
der skal udfordres?
- hvordan kan man sikre, at der
arbejdes kontinuerligt med de
ovennævnte punkter?

kan f.eks. være en fælles konsensus
om at barnet er uartigt, at barnet er
fejlplaceret på institutionen, at barnet
er en stakkel osv. Alt sammen roller, der kan være svære at udfordre,
og som kan blokere for en dybere
forståelse af adfærd og underliggende
problematikker.

Samarbejdet med de øvrige
kolleger
Et gennemgående tema i langt de
fleste af samtalerne har været isolation. I syv af de ti interviews er dette
et problem, som fylder i personalets
bevidsthed. Dels savner personalet et
egentligt fagligt miljø, hvor der er
mulighed for at udveksle relevante
erfaringer med andre end kollegerne
fra samme gruppe, dels mangler de
en egentlig tilknytning til kollegerne
i øvrigt og oplever, at de på en eller
anden måde befinder sig i periferien af
skolen/institutionen. En medarbejder
beskrev sin deltagelse på fællesmøder:
”Der er lidt mangel på forståelse for, at
det er nogle andre problemer, vi sidder
med – og jeg tænker nogle gange, når
jeg sidder til møder; hvor er det lige,
jeg kan spejle mig? Så føler jeg mig
meget isoleret. Det ligger lidt i luften,
at vi er forkælede”. I flere af tilfældene
oplever personalet, at nogle af husets
øvrige ansatte ser skævt til dem af den
ene eller anden grund. Nogle beskriver kommentarer eller stemninger, der
kunne tolkes som misundelse eller
irritation over, at gruppen f.eks. har
bedre normering, førsteret til vikardækning eller lign. Andre beskriver,
hvordan de føler, at de er nederst i et
hierarki – måske fordi de ikke kan del7
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tage i den faglige erfaringsudveksling.
Enkelte møder kritiske kommentarer
mht. deres metoder – f.eks. fra personalegrupper, der tidligere har haft
med barnet at gøre, og nogle føler, at
de ligefrem skal forsvare deres tilgang
til barnet, hvilket er belastende, når
de ind imellem selv føler, de famler sig
lidt frem.

Anbefaling:
Institutionerne bør overveje, hvordan der kan skabes større tilhørsforhold til de øvrige kolleger. Følgende
kan overvejes:
- generel information fra ledelsen
til den samlede personalegruppe
om tilbuddet, hvilke ressourcer,
der er brug for, og hvorfor
- generel information fra personalet
til de øvrige kolleger om, hvordan der arbejdes med barnet og
hvorfor
- netværksdannelser på tværs af
institutionerne
- studiekredse/netværksdannelser
omkring fælles temaer på institutionen
- supervisionsgrupper på tværs af
grupperne, hvor man får indsigt
i hinandens opgaver, faglighed og
personlighed
- tutor-ordninger

som oftest i eget rum, hvorfor andre
måske kun hører barnet, når der er
voldsomme konflikter. Dette kan være
medvirkende til, at andre kolleger ikke
selv ønsker at blive tilknyttet tilbuddene. Ofte oplever personalet også en
tendens til, at gamle beretninger om
barnet hænger fast i omgivelsernes
bevidsthed og derfor ikke erstattes
af et nyere og mere reelt billede,
hvor barnet måske opfører sig markant
anderledes. Denne manglende indsigt
kan gøre det svært at få barnet koblet
sammen med børn fra andre grupper i
planlagte afgrænsede aktiviteter, fordi
de andre gruppers personale måske er
bange for barnets adfærd – eller fordi
barnet ikke er inde i andres bevidsthed
som en mulighed. Man kan sige, at
den isolation, som en del af personalet
oplever ift. den øvrige institution, forplanter sig til barnet.

Anbefaling:
Det anbefales, at personale og ledelse er bevidste om, hvordan de præsenterer barnet og dets tilbud ift.
andre kolleger:
- Formelt (når der gives information
om rammer, beslutninger osv.)
- Uformelt (når man f.eks. ”ventilerer” over frokosten)

Samarbejdet med ledelsen
Flere af de adspurgte medarbejdere
har påpeget, at netop den manglende
daglige kontakt til de andre kolleger
på institutionen og den manglende
indsigt i hinandens børnegrupper kan
give grobund til mytedannelser om
børnene. Barnet og dets personaler er
8

I samtalerne har alle medarbejdere
været enige om, at den frihed, der
kan være med til at gøre jobbet med
disse børn spændende samtidig også
kan frustrere. Der er i flertallet af
tilbuddene stor frihed mht. metoder
og prioriteringer, og der vises således
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stor tillid til personalets professionalisme og dømmekraft. Med friheden
følger et stort ansvar, som kan være
tungt for personalet at bære alene. Der
er en hårfin balance mellem at føle,
at ledelsen har tillid og derfor ikke
blander sig, til at føle, at den ikke
har opmærksomhed på ens arbejde.
Personalet drog overvejende de samme
punkter frem omkring samarbejdet
med deres ledelser. Enten fordi de savnede fokus på disse punkter, eller fordi
de profiterede af, at lige netop disse
punkter var i fokus. Overskrifterne var
omsorg og anerkendelse samt ansvar.
Personalet savner generel omsorg
fra deres ledelse. I enkelte tilfælde,
hvor der er et kontinuerligt tæt samarbejde med ledelsen, eksisterer problemet ikke. Her blev samarbejdet til
gengæld fremhævet som en af grundene til, at medarbejderne trives. Men
for de flestes vedkommende blev der
beskrevet et behov for mere opmærksomhed fra ledelsen. En medarbejder
sagde f. eks.: ”Det er ikke fordi, jeg vil
have ros. Jeg vil bare gerne have, at de
spørger mig, hvordan jeg har det”. I de
grupper, hvor medarbejderne føler sig
mødt med omsorg og opmærksomhed,
er der dels formelle strukturer, der
understøtter dette, dels mere uformelle
sammenhænge, hvor ledelse og personale mødes. I et eksempel deltager en
ledelsesrepræsentant hyppigt i gruppemøder og er således velinformeret
om såvel barn som medarbejdere. I
et andet forløb deltager en ledelsesrepræsentant i et supervisionsforløb
som observatør og får således, med
medarbejdernes accept, mulighed for
at høre, hvordan det står til i grup-

pen og hos barnet. Af mere uformelle
strukturer, der understøtter samarbejdet, kan f.eks. nævnes, at man på en
af institutionerne har tradition for, at
lederen er ude ved busserne, når børnene sendes hjem om eftermiddagen.
Her skabes mulighed for en daglig
uformel snak med personalet, inden
de tager hjem. Der udtrykkes ligeledes
tilfredshed med, at der mange steder
er ”åbne døre” til ledelserne. Dette gør
personalet dog hovedsageligt kun brug
af de steder, hvor der i forvejen er et
tæt samarbejde og en kontinuerlig
kontakt mellem ledelsen og medarbejderen.
En del af personalerne er i tvivl om,
hvorvidt deres ledere ved, hvad det
egentlig er for en opgave, de løfter.
Den isolation, der gives udtryk for
ift. de øvrige kolleger, ses således
også hos nogle af medarbejderne ift.
deres ledelser. Der er for mange af
de adspurgtes vedkommende et stort
behov for anerkendelse af hvilken
særlig krævende indsats, der ydes, og
som udgangspunkt ønsker personalet, at deres ledelser kender til den
konkrete hverdag med barnet. Når
der ikke er en direkte og kontinuerlig
kontakt mellem ledelse og personale,
er der fare for, at personalet automatisk antager, at ledelsen reelt ikke
ved, hvad der foregår – og herefter
rationaliserer nogle endda videre og
antager, at de ikke interesserer sig for
det. Dette er i sagens natur sjældent
tilfældet. Størstedelen af samtalerne
med – og spørgeskemaer fra – de medvirkende ledelsesrepræsentanter giver
et indtryk af, at ledelseskredsen følger
nøje med i, hvad der foregår omkring
9

Specialpædagogik 5· 2006

denne gruppe børn. Man kan derfor
antage, at informationen kommer af
mere indirekte veje, og at personalet i
højere grad har behov for den direkte
kontakt.
Personalet taler typisk om, at ledelsen
gerne må ”sidde med”. Der appelleres
til, at de har fornemmelse for, hvad der
rører sig hos såvel barn som voksen.
En medarbejder sagde: ”Det er måske
lidt kontroversielt at sige… men ofte så
beder personalet om hjælp, og så svarer
ledelsen med rammer – flere timer,
fordi de ikke ved, at det måske handler
om noget andet. Måske kan problemet
løses på en helt anden måde. Måske bliver problemet større af, at der kommer
flere voksne ind i gruppen”.
I sammenhæng med at personalet har
talt om omsorg og anerkendelse, har
de ligeledes talt om, hvilken betyd-

Anbefaling:
Følgende kan drøftes i arbejdet med
at fremme samarbejde og kontakt
mellem ledelse og medarbejdere:
- Hvor ofte er det nødvendigt og
realistisk, at ledelsen deltager i
den faste mødestruktur i gruppen?
- Hvordan kan man i det daglige
- og på uformel vis – fremme samarbejdet?
- Hvordan opnår ledelsen tilstrækkelig grad af viden om barnets
trivsel og udvikling?
- Hvordan opnår ledelsen tilstrækkelig grad af viden om personalets
trivsel?
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ning det har, at ledelsen er med i
beslutningerne og dermed også tager
medansvar. For mange af deltagernes
vedkommende har der på et tidspunkt
været så mange konflikter, at man har
set sig nødsaget til at reducere kravene
til barnet for at få bremset mængden
af voldsomme episoder og dermed også
få givet barnet nogle positive associationer til skolen/institutionen. Dette
har i praksis betydet, at undervisningsplaner er blevet tilsidesat i kortere
eller længere perioder. Det langsigtede
mål er naturligvis at kunne genoptage
undervisningen, når barnet er kommet
ind i en stabil periode, men erfaringen er også, at dette kan tage tid, og
at man kan komme ud for at skulle
reducere kravene igen på et senere
tidspunkt. Som regel tages den slags
beslutninger i samråd med familien,
men det er ligeledes af stor betydning
for personalet, at ledelsen er direkte
med i processen. Dette har betydning
for personalets trivsel, men også en
signalværdi ift. familien og de øvrige
omgivelser.

Perspektivering
I rapporten præsenteres en række
dilemmaer og anbefalinger mht. rammer, metoder, samarbejde og trivsel
samt den tværfaglige indsats. Et lille
udpluk af temaer vedr. samarbejde
og trivsel er blevet præsenteret her.
Erfaringerne i rapporten vidner om, at
der er tale om en gruppe af børn og
unge, hvor det ordinære specialtilbud
ikke rækker. Men de indikerer også,
at ressourcer i sig selv ikke løser problematikkerne, hvis ikke de følges op
af en massiv indsats i omgivelserne

Specialpædagogik 5 · 2006

Anbefaling:
Det anbefales, at man overvejer,
hvordan ledelserne kan være direkte
involveret ift. de overordnede aftaler,
der indgås mellem institution/skole
og hjem. F. eks. at ledelsen deltager
i mødevirksomheden omkring barnet,
hvilket kan tjene mange formål:
- Personalet får sparring, når der skal
tages større beslutninger
- Formidlingen af beslutningerne til
forældrene får en anden tyngde, når
ledelsen er med
- Beslutningerne er som udgangspunkt taget ud fra fælles drøftelser
mellem personale, ledelse og forældre (dvs. at ledelsen, ved eventuelle uoverensstemmelser mellem
personale og forældre, kan bakke
personalet direkte op)
- Personalet behøver ikke at bekymre
sig om, hvorvidt beslutningerne er
inden for det gældende regelsæt
– ledelsen har allerede indsigt og
medansvar.
- Svære beslutninger, såsom at trækomkring tilbdudet. Der er brug for, at
man planlægger rammer og metoder på
detaljeplan, og at man har drøftet og
defineret rationalerne bag ved de ekstra ressourcer. I denne artikel har fokus
været på personalets vilkår og nogle af
de elementer, der er medvirkende til
at skabe et bæredygtigt pædagogisk
miljø. I rapporten er fokus ligeledes på
de rammer, der gives og metoder, der
anvendes i arbejdet med børnene. Man
kan sige, at tilbuddene er kendetegnet
ved en udpræget grad af systematik,
koordinering og helhedstænkning. I

ke et barn ud af dets gruppe/klasse,
tages af ledelsen og kan således
også begrundes af ledelsen, således
at personalet fritages for at skulle
være alene om dette
- Når ledelsen er med i drøftelserne,
er det sandsynligvis lettere for personalet at holde fast ved, at tilgangen til barnet er en strategi, der er
valgt ud fra faglige og rammemæssige overvejelser – og ikke et udtryk
for at personalet er magtesløse eller
har opgivet
- Ledelsen får mulighed for at evaluere tilbuddet med de relevante parter
med jævne mellemrum og dermed
også sikre, at der er fremdrift og
udvikling at spore.
- Medarbejdere og ledelse har fælles
oplevelser, der kan danne grundlag
for nogle af de beslutninger, der
tages. Dette kan give medarbejderne
ejerskab i beslutningerne – og dermed styrke det ”fælles fodslag”.

dette perspektiv kan man undre sig
over, at den pædagogiske og undervisningsmæssige indsats ikke automatisk kobles til barnets øvrige liv. Som
det er lige nu, ses der et afgrænset
tværsektorielt samarbejde, der ofte
begrænser sig til de ordinære møder en
til to gange om året, hvor skolerne og
institutionerne inviterer sagsbehandler
og PPR.
Denne børnegruppe befinder sig i en
gråzone, hvor de både har behov for
specialundervisning og for en dels
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vedkommende noget, der ligger tæt
op af en egentlig behandling. Når man
via skoleplaceringen udelukkende sætter fokus på specialundervisning, er
konsekvensen bl.a., at familierne ikke
tilbydes den hjælp og støtte, der gives
i en del behandlingstilbud. Omvendt
er en del behandlingstilbud de seneste år blevet kritiseret for at mangle
kompetencer inden for specialundervisning og specialpædagogik. Man kan
sige, at en del af disse børn falder lidt
ved siden af den generelle målgruppe,
uanset hvor de placeres, men at den
væsentlige pointe er, at der bør være
et tæt samarbejde på tværs af de relevante forvaltninger. Dette forudsætter
en indsigt i det enkelte barns behov
samt en koordinerende funktion, der
besidder et tilstrækkeligt overblik over
barnets miljøer.
Den 1. januar 2007 overgår ansvaret
for indsatsen ift. denne børnegruppe
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til kommunerne. Fra politisk side er
der lagt op til, at der ikke må ske forringelser for den enkelte, men dette
kræver i sagens natur, at der er kendskab til disse børn og de særlige tilbud,
de repræsenterer. Dette projekt har
formidlet erfaringer fra ti etablerede
ekstraordinære specialtilbud. Der bliver i rapporten lagt op til, at der er et
særligt behov for tværsektorielt samarbejde omkring disse børn og deres
familier samt en tværfaglig indsats
ift. barnets problematikker og forudsætninger. Med amternes nedlæggelse
bliver kommunerne således ansvarlige
for såvel den overordnede indsats som
detaljerne omkring tilbuddene. Man
kan opfordre til, at der skabes mulighed for et koordineret tværgående
samarbejde omkring det enkelte barn,
som rækker ud over skole og fritidstilbud.
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