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Forbundsnæstformand Verne Pedersens tale til konferencen 

Læring og mestring den 13. november 2017 

 

Først og fremmest hjertelig velkommen her til det faglige selskab om udsatte børn og unges første 

konference. 

Jeg er rigtig glad for at have fået mulighed for at være med i dag og byde jer velkommen, det har jeg glædet 

mig meget til.  

Allerførst vil jeg starte med en rigtig god nyhed: I fredags blev der indgået satspuljeaftale og den aftale 

rummer nogle virkelig gode nyheder for os. Jeg må sige, at jeg er virkelig positiv overrasket. 

Partierne har aftalt at opruste familieplejeområdet. Der bliver afsat næsten 74 millioner kr. til området. 

Pengene skal bruges til at sikre en højere kvalitet i familieplejeanbringelserne - blandt andet ved at forpligte 

kommunerne til at udvikle et tæt støttet opstartsforløb for familieplejerne i begyndelsen af en anbringelse. 

Og så er der et krav om, at kommunerne skal have en særlig funktion – typisk en familieplejekonsulent, der 

skal stå for at give familieplejerne supervision, råd og vejledning. 

En anden god ting er, at Socialtilsynet fremover skal føre tilsyn med alle familieplejere, så alle 

professionelle plejefamilier er underlagt samme krav om kvalitet (gælder dog ikke netværksfamilieplejere). 

Og så skal samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier fremmes. Det er næsten det aller bedste 

af det hele. Det er faktisk vores ressourcecenter-tankegang, der bliver til virkelighed nu. Altså at 

familieplejerne samarbejder med døgninstitutionerne om at skabe de bedste rammer for de plejeanbragte 

børn. Det har vi arbejdet for i Socialpædagogerne med næb og kløer igennem mange år, fordi det er så 

vigtigt, at vi samler kræfterne og kombinerer den faglige specialviden, som findes på døgninstitutioner 

omkring særlig behandlingskrævende børn med familieplejernes indsigt og viden til gavn for det anbragte 

barn. Det er fantastisk, at der nu er politisk vilje og at der er afsat midler til at arbejde med den model. 

Desuden kan vi se frem til, at partierne i foråret vil fortsætte drøftelserne om matching og stabilitet i 

anbringelserne. I aftalen står der blandt andet, at partierne skal drøfte aflønning af familieplejerne – i 

respekt for arbejdsmarkedets parter. Det synes vi lyder rigtig interessant. Det er en tydelig opfordring om 

at komme til forhandlingsbordet og derfor et rigtig godt udgangspunk for de diskussioner, som vi skal have 

med KL omkring overenskomst for familieplejere efter OK18. 

Den her aftale er simpelthen en kæmpe sejr! Der er blevet lyttet til os på Christiansborg. Det viser, at det 

godt kan godt betale sig at arbejde benhårdt og målrettet med politisk lobbyarbejde. Jeg er meget glad for 

og stolt over det resultat, der er kommet ud af det. 

Faglige selskaber 

Med den gode nyhed fra den socialpolitiske verden er det en fornøjelse at skyde vores konference her i 

gang. Og det er også en særlig begivenhed, for det er jo en premiere, vi holder her i dag. Det er første gang, 

at selskabet holder konference for medlemmerne. 
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Som mange af jer måske ved, har vi i Socialpædagogerne tidligere haft en række faglige netværk, 14 

netværk i alt. I 2016 valgte hovedbestyrelsen, at netværkene skulle lægges sammen i seks Faglige selskaber. 

Hvorfor har vi valgt det? Det har vi af to årsager.  

For det første, fordi vi spurgte jer, medlemmerne, og her var der stor efterspørgsel efter faglig viden, 

netværk og erfaringsudveksling, og ikke mindst synlighed om vores faglige områder.  

For det andet fordi vi vil skabe nogle stærkere rammer omkring de tilbud, I som medlemmer får fra jeres 

fagforening. Nogle stærke rammer, der underbygger den faglige vidensdeling og erfaringsudveksling 

mellem medlemmerne og rammer, der bidrager til at danne netværk på tværs af arbejdspladser og 

sektorer, så vi kan berige hinanden. 

Det gør vi blandet andet ved, at selskaberne har en række fastlagte aktiviteter. Ud over denne årlige 

medlemskonference, holder selskabet temamøder i samarbejde med to kredse, og der laves forskellige 

faglige formidlingsaktiviteter. Kort sagt, så ønsker Socialpædagogernes Landforbund med de Faglige 

selskaber at give vores medlemsrettede tilbud større muskler.  

Og så er det Faglige selskab ikke mindst også en mulighed for os, og for organisationen, til at følge med, få 

input og tilbagemeldinger fra jer om, hvad der foregår fagligt rundt om i landet og det er en mulighed for at 

få medspil på aktuelle dagsordener, som vedrører jeres faglighed. 

Alle aktiviteter bliver planlagt af selskabets koordinationsgruppe bestående af et medlem fra hver kreds. 

Jeg vil gerne sige tusind tak til koordinationsgruppen for jeres bidrag i planlægningen af denne konference 

og det vigtige emne, I har valgt at sætte fokus på. 

Læring 

Denne første konference i selskabet sætter nemlig fokus på anbragte børns læring og skolegang. Det er et 

rigtig vigtigt emne, for det står ikke godt til med de anbragte børn og unges skole- og uddannelsesniveau.  

Som barn, der er anbragt uden for hjemmet, har man langt større risiko for ikke at færdiggøre folkeskolen 

end andre børn. Det samme gælder ungdomsuddannelser - alt for mange får aldrig en uddannelse. Og det 

er et alvorligt og kæmpestort problem, for vi ved, at uddannelse er en rigtig vigtig brik i forhold til at klare 

sig godt i vores samfund. Det handler kort sagt om fremtidsmulighederne for de anbragte børn. Det handler 

om, at vi som fagpersoner skal være med til at sikre dem et ligeværdigt afsæt for deres voksne liv. Og det 

skal vi også gøre ved at støtte dem i deres skolegang. 

Skolen 

Det er jo sådan, at skolen er en vej til at blive en del af fællesskabet og en måde at deltage i samfundet på 

lige fod med andre børn. Men skolen kan også være en udstødelsesfaktor. For hvis ikke du er med her, så er 

det meget tydeligt, at du er udenfor, og er anderledes og dermed ikke er en del af det normale. Så lige såvel 

som skolen kan inkludere, kan den også udstøde og dermed være med til at skabe flere nederlag for børn, 

som er udsatte og anbragte. Det må ikke ske. Det er det sidste, de har brug for. Så derfor skal der være 

nogle fagpersoner, som sørger for, at skolen fungerer for de udsatte børn og sikrer, at der tages hånd om 

det her. 

Samarbejde og trivsel 
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For at det skal lykkes så er samarbejdet på tværs vigtigt. Omdrejningspunktet skal være inddragelse og 

samarbejde mellem barnet, familien, anbringelsesstedet og skolen. Og fællesnævneren er trivsel. Trivsel 

som grobund for læring. Alt for mange anbragte børn og unge har dårlige skoleerfaringer med i bagagen og 

har ofte afbrudte skoleforløb bag sig. Hvis børnene og de unge skal lykkedes i skolen, skal de finde glæden 

ved læring igen. Så fagpersonernes opgave er også at finde metoder at støtte barnet eller den unge til at få 

skoleglæden igen. 

Der er behov for et stærkere samarbejde om de udsatte børn (hele vejen igennem deres dag). Der skal 

arbejdes målrettet og der skal arbejdes efter en tilrettelagt, men fleksibel plan, der sikrer barnet et 

sammenhængende hverdagsliv. Deres hverdag skal hænge sammen: skoledagen, fritidslivet og familielivet 

hænger sammen.  Vi ved, at det kan være svært at indgå i læringsprocessor – det er i hvert fald vanskeligt - 

hvis man ikke har sovet eller spist, eller hvis man går rundt og bekymrer sig om alt muligt andet. Hvis man 

ikke trives i livet. Jeg plejer at sige, at timerne fra kl. 15 til kl. 08 er lige så vigtige for barnets læring og 

trivsel som skoledagen fra kl. 08 til 15. 

Der er behov for et stærkere og konstruktivt samarbejde med skolen. Og der er behov for, at vi som 

fagpersoner prioriterer denne del af opgaven højere. Det gælder personale på døgninstitutioner og 

familieplejere, og det samme gælder skolen og lærerne. Det forudsætter også, at der er de rette rammer og 

de redskaber, der skal til for at hjælpe børnene. Alle fagpersoner skal være rustet til at støtte børnene i 

både sociale og indlæringsmæssige udfordringer i skolen. Det er vigtigt, at man i kommunerne har 

fagpersoner, der arbejder sammen på tværs af sektorerne. 

Gode takter på vej 

Heldigvis er der meget i gang i disse år og mange har fået øjnene op for, at skolen, børnenes og de unges 

læring og uddannelse er et område, der skal sættes massivt ind, når vi taler udsatte børn og unge. Det er 

også et område, politikerne har fokus på. 

For eksempel kom der her i sidste måned en evaluering fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd) om udsatte unges skolegang i Projekt Styrket Indsats. Et andet eksempel er fra 

Mariagerfjord Kommune, hvor man har gennemført et projekt om læring i arbejdet med plejeanbragte 

børn, og så er der Lær for Livet, Egmont Fondens projekt, som også handler om udsatte børns læring. Alt 

sammen spændende tiltag, som vi kommer til at høre mere om i dag. 

Så det går den rigtige vej. Vi får ny viden tilvejebragt, og det er gode erfaringer, der kommer ud af 

projekterne.  

Den nye viden skal vi socialpædagoger tage til os. Vi har som faggruppe en forpligtelse til at være med 

fremme i udviklingen og dygtiggøre og udvikle os fagligt. Og vi skal være parate til at tænke nyt og 

anderledes. Det er blandt andet også derfor, at konferencen i dag er vigtig for os, som socialpædagoger.  

En af de vigtige erfaringer, der er kommet ud af undersøgelserne, er, hvor vigtigt det er at inddrage 

børnene og de unge selv – at lytte til dem. Her kommer derfor seks råd fra anbragte børn og unge til os 

voksne omkring læring og skolegang fra Egmont Fondens Børnetopmøde i sommer:  

 Lyt til os, der er anbragt, hvis I vil lykkes med at skabe bedre rammer for vores læring og skolegang 

 Tag vores erfaringer og ønsker alvorligt 

 Hav forventninger til os og tro på, at vi kan klare det 

 Skab stabile rammer for vores skoledag og tal med os om skole og uddannelse 
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 Hjælp os med at indgå i sociale relationer 

 Vær klar med hjælp og støtte, når vi har brug for det – og slip os ikke for hurtigt 

Så lad os med udgangspunkt i de her gode pointer fra de anbragte børn og unge selv rette fokus mod, 

hvordan vi på tværs af tilbud og sektorer støtter de anbragte børn og unge i at få det bedste ud af deres 

skolegang.  

Vi skal tro på dem. Vi skal tro på, at de vil lykkes og vi skal give dem en tro på sig selv. Og så skal vi også 

stille krav til dem - for som de selv siger, så betyder det noget for motivationen, at der er nogen, der har 

forventninger til en. Det er et misforstået hensyn helt at lade dem slippe for krav og forventninger til 

skolegang og lektielæsning. De har tværtimod brug for, at vi stiller krav om, at de laver deres lektier og 

passer deres skole. Det er en omsorgsfuld gerning, for forventningerne viser, at vi har en tro på, at de har 

evnerne. 

Og så skal vi i fællesskab skabe de rammer, der gør det muligt for de anbragte børn og unge at trives og 

fungere både fagligt og socialt i skole- og uddannelsesmiljøet, så vi kan få brudt med den triste statistik og i 

stedet se de unge komme godt fra start i voksenlivet.  

Tak for ordet.  

 

 


