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Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden 
består af en kommerciel del, der driver medievirksom-
hed og står bag fx Nordisk film, TV2 Norge og over 
700 magasiner og blade, og en almennyttig del, som 
støtter et godt liv for børn og unge. I 2015 gik over 80 
millioner kr. af overskuddet fra Egmont Fondens me-
dievirksomhed til indsatser for at øge børn og unges 
trivsel og læring. 

Beslutningstagere, lærere, plejefamilier, opholdsste-
der og institutioner kan blive endnu bedre til at styr-
ke anbragte børn og unges læring. Det er der bred 
enighed om blandt de anbragte børn og unge, som 
deltog i Egmont Fondens Børnetopmøde 2017. De 
har også konkrete forslag til hvordan. SIDE 6 

Selvom skoledagen kan være svær for anbragte børn 
og unge, vil de gerne deltage i undervisningen og lære 
nyt. Men de har brug for at blive mødt med faglige krav, 
struktur og støtte fra både skolen og hjemmet. SIDE 16

At gå i gang med en uddannelse er et nyt og spæn-
dende skridt, men det bekymrer også de anbragte 
unge at skulle stå på egne ben – for hvad hvis de 
snubler? SIDE 26  

Der er en markant ulighed mellem anbragte og ik-
ke-anbragte børn og unge, når det gælder læring og 
uddannelse. Uligheden viser sig allerede i grundsko-
len og fortsætter ind i voksenlivet. SIDE 10 

14-årige Caroline er glad for at gå i skole. Men hun 
bruger meget tid på lektielæsning for at kunne følge 
med, og her er hjælpen fra hendes plejeforældre og en 
mentor vigtig. SIDE 24  

Da Emil i starten af 8. klasse blev anbragt på et op-
holdssted og startede på specialskole, var han fagligt 
langt bagud og havde massivt fravær. Halvandet år 
senere er det faglige efterslæb næsten væk, og han 
er klar til at tage en uddannelse. SIDE 30 
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1) Kommunernes Landsforening: De udsatte børn – Nøgletal 2017
2) Warming 2013, Jensen 2014, Børnerådet 2014, Ankestyrelsens  
   praksisundersøgelse 2009, m.fl.
3) Kabel, L. m.fl.: Forskning i medierne – Om socialt udsatte børn 
   og unge. 2015

”Jeg har en plan A, B og C, men jeg er bekymret for, 
at jeg ikke har nok planer. Hvad hvis alt går galt, og 
jeg ikke har nogen plan?”

Sådan formulerede ét af de anbragte børn, der del-
tog i Egmont Fondens Børnetopmøde, sin bekymring 
for fremtiden. 

Den bekymring er velbegrundet. Forskningen peger 
på, at der en betydelig læringsulighed, når man sam-
menligner anbragte børn og unge med ikke-anbrag-
te. De får lavere karakterer, har lavere trivsel i skolen 
og langt færre anbragte unge får i dag en ungdoms-
uddannelse.1 

Det øger deres udsathed markant. Forskningen viser 
klart, at en vellykket skolegang er en beskyttelses-
faktor for udsatte børn og dermed ikke mindst den 

ene procent af alle danske børn, der er anbragt uden 
for hjemmet. Men selvom vi ved, at uddannelse er 
en vigtig nøgle til at mindske risikoen for udsathed, 
mangler vi i dag viden og indsatser, der kan være med 
til at mindske læringsuligheden og dermed den for-
skel, der er mellem de livsmuligheder et anbragt barn 
har kontra et ikke anbragt barn. 

Det er et stort samfundsmæssigt svigt, som koster 
dyrt både for det enkelte barn og for samfundet ge-
nerelt. Derfor skal vi blive bedre til at understøtte an-
bragte børn og unges læring, så alle anbragte børn 
og unge i fremtiden kan få en ungdomsuddannelse 
– og dermed et bedre udgangspunkt for at kunne 
klare sig godt i livet.

Hvis vi skal lykkes med det, er det en forudsætning, at 
vi lytter til dem, det handler om – at vi sætter barnet 

i centrum. Vi skal lytte til de anbragte børn og unge 
og bruge deres unikke viden og erfaringer aktivt i 
arbejdet med at styrke deres læring. Det gør vi ikke 
i tilstrækkelig grad i dag. Flere undersøgelser viser, 
at anbragte børn og unge sjældent føler sig set eller 
hørt.2,3 

Egmont Fonden har med Børnetopmødet 2017 net-
op ønsket at skabe et forum, hvor anbragte børn og 
unge får mulighed for at komme til orde. Børnetop-
mødet samlede den 1. april 2017 30 anbragte børn i 
alderen 14-16 år. Her fik de mulighed for at give de-
res råd til, hvordan vi kan forbedre anbragte børn og 
unges læring, herunder læringsmiljøet i skolen og i 
hjemmet og ved overgangen til ungdomsuddannelse. 

De unges budskab fra dagen viser med al tydelighed, 
at de gerne vil høres og inddrages mere end, hvad 
tilfældet er i dag – og at det, at vi lytter til dem, er en 
forudsætning for at skabe bedre rammer for deres 
læring og skolegang. For de vil meget gerne have en 
uddannelse, og de ved, at en uddannelse er vigtig, 
hvis de skal klare sig godt videre i livet som voksne. 

Men en forudsætning for at lykkes med det er, at de 
får mere ro, regelmæssighed og hjælp i forhold til 
deres skolegang. De har brug for én særlig voksen, 
som agerer deres anker på skoleområdet eksempel-
vis i forbindelse med skoleskift. Desuden har de brug 
for at blive mødt med høje forventninger og krav. De 
voksne skal tro på, at de kan blive til noget og kan få 
en ungdomsuddannelse. 

Vi skal altså blive bedre til både at lytte til og støtte 
de anbragte børn og unge med afsæt i deres særlige 

livssituation, men også til at udfordre dem, når det 
kommer til læring og skolegang. De skal med andre 
ord både opleve omsorg og læring. 

Du kan læse mere om de 30 anbragte børn og unges 
gode råd, viden og erfaringer her i publikationen. For 
her har børnene selv fået ordet. 

Vi håber, at deres erfaringer og gode råd kan blive en 
vægtig stemme i debatten om, hvordan vi kan sikre, 
at alle anbragte børn og unge får en ungdomsuddan-
nelse. Og at det kan danne grundlag for at kvalificere 
indsatserne på børne- og uddannelsesområdet.

For børnenes skyld og for samfundets.

God læselyst,

Henriette Christiansen

Direktør for Egmont Fondens 
Støtte- og bevillingsadministration

FORORD

LYT TIL DE ANBRAGTE BØRN

”VI SKAL LYTTE TIL DE ANBRAGTE BØRN OG 
UNGE OG BRUGE DERES UNIKKE VIDEN OG 

ERFARINGER AKTIVT I ARBEJDET MED AT 
STYRKE DERES LÆRING. DET GØR VI IKKE I 

TILSTRÆKKELIG GRAD I DAG” 
 HENRIETTE CHRISTIANSEN, 

DIREKTØR FOR EGMONT FONDENS 
STØTTE- OG BEVILLINGSADMINISTRATION
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Lyt til os, der er anbragt, hvis I vil lykkes med at skabe 
bedre rammer for vores læring og skolegang. Det er 
det helt centrale budskab fra de 30 anbragte unge, 
der kom fra hele landet for at være sammen om én 
fælles opgave: at fortælle beslutningstagere, hvad 
der skal til for at skabe bedre rammer om anbragte 
børn og unges læring, skolegang og uddannelse.

Fra nær og fjern
Lørdag d. 1. april samledes de unge deltagere hos 
Nordisk Film i Valby, og første punkt var en tiltrængt 
morgenmad til topmødedeltagerne og deres ledsa-
gere og chauffører: plejefamilier og pædagoger fra 
opholdssteder og døgninstitutioner fra hele landet. 
Nogle kom helt fra Sønderjylland, Djurs, Fyn og Møn, 
og adskillige havde været i gang fra tidlig morgen for 
at nå frem i tide.

De unge var rekrutteret gennem Børnehjælpsdagen, 
Lær for Livet og Styrket Indsats, og hovedparten af 
deltagerne kendte ikke hinanden på forhånd. Den 
fælles morgenmad var dermed en anledning for de 
unge til at hilse på hinanden og tale sammen før 
den officielle åbning af Egmont Fondens Børnetop-
møde 2017.

Velkomsttalen til deltagerne bød på ros og et løfte til 
dem fra Børnetopmødets vært:

- Det er imponerende, at I bruger en lørdag på at 
være vores rådgivere. Jeres råd vil blive taget meget 
alvorligt og videregivet til alle, som bestemmer, sagde 
direktøren for Egmont Fondens Støtte- og bevillings-
administration, Henriette Christiansen.

Brug jeres stemme
Efter disse ord fulgte en navneleg og en øvelse, hvor 
deltagerne lærte mere om hinanden. Øvelsen viste 
blandt andet, at stort set alle de unge har en hobby 
eller går til en fritidsaktivitet, halvdelen kan lide at gå 
i skole, og alle bortset fra 2 har oplevet skoleskift. 

Inden dagens arbejde for alvor gik i gang, delte Silas 
Dan Christoffersen, 18 år og tidligere anbragt, sin hi-
storie med de unge deltagere og opfordrede dem til at 
bruge deres stemme og kæmpe for deres læring. Han 
fortalte blandt andet om sin kamp for at modbevise en 
lærer i folkeskolen, der ikke troede på, at han kunne 
få en eksamen. Silas vandt kampen, fordi han på et 
afgørende tidspunkt mødte en anden voksen, der tro-
ede på ham og støttede ham, og det ændrede hans liv.

 - Det hjalp mig til at fordoble mine karakterer i alle de 
fag, jeg var oppe i til folkeskolens afgangsprøve, og 
til at turde stå her i dag og dele min erfaring med jer. 
Brug jeres evner og stemme til at give alle anbragte 
børn og unge en bedre fremtid.

Beslutningstagere, lærere, plejefamilier, opholdssteder og institutioner kan blive endnu 
bedre til at styrke anbragte børn og unges læring. Det er der bred enighed om blandt de 
anbragte børn og unge, som deltog i Egmont Fondens Børnetopmøde 2017. De har også 
konkrete forslag til hvordan.

Vil hjælpe andre, der er anbragt
Med disse inspirerende ord gik deltagerne i gang med 
arbejdet. De blev delt i mindre grupper og fik stillet 
den opgave at udveksle erfaringer om den gode sko-
ledag og formulere anbefalinger til, hvordan anbrag-
te børn og unges skoledag kan blive bedre. Og de 
unge gik til opgaven med stor seriøsitet.

Med åbenhed og nysgerrighed over for hinanden del-
te de personlige oplevelser og erfaringer med skolen 
og diskuterede, hvad og hvem der er med til at gøre 
en skoledag god – lige fra morgen til aften og nat. 
Undervejs fik deltagerne besøg af stand-up komike-
ren Christian Fuhlendorff, der ud over at underholde 
de unge kunne fortælle om sine egne erfaringer med 
at gå på en specialskole som barn. Herefter blev del-
tagerne stillet endnu en opgave – at diskutere og dele 
deres tanker om overgangen fra skole til ungdoms-
uddannelse, og hvordan den kan forbedres.  

De unge kom i deres snakke ind på både små og sto-
re ting, der kan gøre en forskel for dem i hverdagen, 
og med udgangspunkt i deres gode og mindre gode 

erfaringer formulerede de en række anbefalinger til 
lærere, pædagoger, plejeforældre og andre unge.

Som afslutning på arbejdet kreerede hver ung sit 
eget personlige postkort med det råd, de syntes, 
var vigtigst at give videre. Der blev arbejdet flit-
tigt med saks, lim, citater og klistermærker, og re-
sultatet blev en række kreative, modige og ærlige 
budskaber fra de unge – nogle af dem er vist på 
næste side.

At komme med anbefalinger og gode råd var ikke 
svært for de unge. I løbet af dagen var det tydeligt, 
at de unges deltagelse var drevet af et meget stærkt 
ønske om at bidrage til at give andre anbragte børn 
og unge en bedre skoletid og større tro på fremtiden. 
Og det kræver, at voksne bliver bedre til at lytte. Som 
én af de unge sagde:

- Jeg vil gerne hjælpe andre, der er anbragt, til at få 
det bedre med at gå i skole og med valg af uddannel-
se. Så jeg håber, at alle, som bestemmer, tager det, vi 
siger her i dag, meget alvorligt. 

HVAD SKETE DER PÅ BØRNETOPMØDET?

HØR, HVAD VI SIGER OG 
PRIORITER VORES LÆRING



Egmont Fondens Børnetopmøde er titlen på en år-
lig indsats, der skal bidrage til at skabe en positiv 
forandring til gavn for børn og unge. Her inviterer 
Egmont Fonden nogle af de børn og unge, som er 
en del af fondens målgruppe, til at deltage i et top-
møde, hvor de får mulighed for at komme til orde 
og give deres mening til kende. Dagen er for børne-
ne og for at få deres viden bragt i spil, så de voksne, 
der arbejder for og med udsatte børn og unge, kan 
blive klogere på, hvad der er behov for, hvis vi skal 
styrke deres læring og livsduelighed – set med bør-
nenes øjne. Børnetopmødet 2017 havde ”Os, der er 
anbragt” som overordnet tema og satte fokus på, 
hvordan man kan styrke anbragte børn og unges 
læring og livsduelighed.

Om dette års deltagere
Deltagerne på Børnetopmødet d. 1. april 2017 var 
30 anbragte børn og unge i alderen 14 til 16 år, der 
var rekrutteret gennem Børnehjælpsdagen, Lær for 
Livet og Styrket Indsats. Deltagerskaren talte 15 pi-
ger og 15 drenge, og hele landet var repræsente-
ret: 10 kom den lange vej fra Jylland, 1 fra Fyn og 

resten kom fra Sjælland, lige fra Slagelse til Helsin-
gør. 18 af de unge bor på et opholdssted eller en 
døgninstitution, mens 12 bor hos en plejefamilie. 
Blandt deltagerne var der både unge, der går i al-
men folkeskole, på specialskole, intern skole eller i 
specialklasse, og alle bortset fra 2 har prøvet flere 
forskellige skoletilbud. En tredjedel af de unge har 
oplevet 3 eller flere skoleskift, og 4 af dem har haft 
5 eller flere skoleskift.

Udbyttet af Børnetopmødet 2017
Denne publikation samler de unges erfaringer, gode 
råd og anbefalinger til, hvordan voksne omkring an-
bragte børn og unge kan skabe bedre rammer for 
deres skolegang og styrke deres muligheder for at 
starte og gennemføre en ungdomsuddannelse. Læs 
mere på henholdsvis side 16 og 26.

Egmont Fonden vil desuden inddrage de unges gode 
råd, viden og input i fondens strategiske arbejde på 
området og arbejde aktivt på at videreformidle dem 
til centrale beslutningstagere og aktører på børne- og 
uddannelsesområdet.

På Børnetopmødet blev de 30 unge bedt om at lave 
et personligt postkort med det vigtigste råd, de ger-
ne ville give videre til de voksne. Se alle postkortene 
på instagram.com/bornetopmodet

Voksne vil lytte
Sidst på dagen kom rapperen Pede B på scenen og 
improviserede flere numre med udgangspunkt i input 
fra de unge om deres personlige udbytte af dagen. 
Pede B’s rim på ord som ”lærerigt”, ”møde nye ven-
ner” og ”at blive lyttet til” fik salen til både at lytte 
koncentreret og grine højlydt.

Som dagens finale blev de unges anbefalinger 
præsenteret for lederne af to af de organisationer, 
der er med til at påvirke rammerne for anbragte 
børns læring, og som er med til at bringe de unges 
råd videre: Per Larsen, formand for Børnerådet, og 
Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes 
Landsforening. De forsikrede, at anbefalingerne vil 
indgå i deres videre arbejde.

- De største eksperter i anbragte børns liv er jer, men 
voksne lytter generelt ikke nok til anbragte børn. Vi 
lover jer, at vi vil sørge for, at jeres budskaber her fra 

topmødet når frem til beslutningstagerne, sagde Per 
Larsen.

Formanden for Socialpædagogernes Landsforening 
var på samme linje:

- Socialpædagoger og familieplejere og andre voksne 
omkring jer skal lytte til jer, og det vil vi arbejde for, at 
de blive bedre til, lovede Benny Andersen.

Fra Egmont Fonden lød afsluttende en stor tak til de 
unge for deres deltagelse og vigtige bidrag igennem 
hele dagen – og en opfordring til fortsat at bruge 
deres stemme:

- I er modige at stå frem og sige, hvad I ser og føler, og 
der er folk, der gerne vil lytte, når I løfter stemmen, så 
stop ikke med det. Bliv ved. Vi voksne vil gerne lytte 
og lære, sluttede Henriette Christiansen, direktør for 
Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

OM

EGMONT FONDENS BØRNETOPMØDE 
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For anbragte børn og unge er en god skolegang en 
meget vigtig beskyttelse mod senere udsathed, viser 
forskningen. Alligevel har mange anbragte børn og 
unge store udfordringer i uddannelsessystemet og står 
derfor langt dårligere rustet til at skabe sig et godt vok-
senliv sammenlignet med andre børn og unge. 

Kun godt hver anden anbragt ung afslutter 9. klas-
se med en afgangsprøve (53 procent), mens 93 pro-
cent af ikke-anbragte unge slutter 9. klasse med en 
afgangsprøve. Og de anbragte unge, som tager af-
gangsprøven, får markant levere karakterer end ik-
ke-anbragte unge.  

Anbragte unge gennemfører også i langt mindre om-
fang en ungdomsuddannelse. Seks år efter 9. klas-
se har kun 20 procent af de tidligere anbragte unge 
gennemført en ungdomsuddannelse mod 76 procent 
af ikke-anbragte unge. Og som 30-årige er der mere 
end dobbelt så mange blandt tidligere anbragte, der 
hverken er i gang med en uddannelse eller er i be-
skæftigelse, end blandt ikke-anbragte.

Uligheden kalder på handling, vurderer professor 
i socialt arbejde ved Aalborg Universitet Inge M. 
Bryderup, der står bag en række undersøgelser af 

undervisning af anbragte børn – senest forsknings-
projektet ”Familiepleje i Danmark”: 

- På hele anbringelsesområdet er der store udfordrin-
ger med skolegang, og der er stort behov for at sik-
re anbragte børn og unge bedre skolegang og mere 
uddannelse. Potentialet for forbedringer er stort. Det 
kan kun gå for langsomt. 

Skolen som holdepunkt
Anbragte børn og unges skolemæssige udfordringer 
trækker dybe spor, og de viser sig tidligt. Flere an-
bragte end ikke-anbragte elever i grundskolen går 
i specialklasse eller på specialskole, og hver tredje 
anbragte barn oplever selv at klare sig mindre godt 
eller dårligt i skolen.4 Blandt familieplejerne vurderer 
hver anden, at de børn, de har i pleje, har et fagligt 
niveau, der ligger under middel i både dansk og ma-
tematik, og at børnene i høj grad har særlige behov i 
forhold til det skolefaglige generelt.5

Der er en markant ulighed mellem anbragte og ikke-anbragte børn og unge, når det 
gælder læring og uddannelse. Uligheden viser sig allerede i grundskolen og fortsætter 
ind i voksenlivet. 

4) SFI, Anbragte børns trivsel og læring 2016
5) Inge M. Bryderup

ANDEL 9. KLASSES ELEVER, DER TAGER 
FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE

KARAKTERGENNEMSNIT VED FOLKESKOLENS 
AFGANGSPRØVE I 9. KLASSE

ANDEL, DER HAR GENNEMFØRT EN 
UNGDOMSUDDANNELSE 6 ÅR EFTER 9. KLASSE

93%
AF IKKE-ANBRAGTE

53% 
AF ANBRAGTE

7
FOR IKKE-ANBRAGTE

5 
FOR ANBRAGTE

76%
AF IKKE-ANBRAGTE

20% 
AF ANBRAGTE

Kilde: Kommunernes Landsforening: De udsatte børn – Nøgletal 2017

BAGGRUND

FAGLIGT BAGUD FRA START 

ANBRAGTE BØRN OG UNGE
KÆMPER I SKOLEN
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Agi Csonka, direktør for SFI, Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd og tidligere mangeårig for-
mand for Rådet for Børns Læring:

- At gå i skole er et meget vigtigt fast holdepunkt, når 
man er anbragt, og den vigtigste gave, vi som sam-
fund kan give anbragte børn, er en god skolegang og 
en uddannelse.

Inge M. Bryderup er på linje med Agi Csonka og pe-
ger på, at skolen tjener en vigtig funktion for anbrag-
te børn og unge som et frirum, de deler med andre 
ikke-anbragte børn og unge, og hvor de mødes af de 
samme forventninger og krav – et forum, der bygger 
bro til tiden efter anbringelsen.   

- Skolen er det sted, hvor anbragte børn og unge kan 
få succesoplevelser både fagligt og socialt og træne 
deres sociale kompetencer, så de kan gebærde sig på 
arbejdsmarkedet og i forhold til senere at danne sig 
en familie, siger Inge M. Bryderup. 

Mange og lange skolepauser 
Flere faktorer gør læring og skolegang til en særlig 
udfordring, når man er anbragt. Hovedparten af an-
bragte børn og unge har forældre med svag socio-
økonomisk baggrund og har inden anbringelsen levet 
i hjem, hvor de ofte har manglet den nødvendige ro 
og stabilitet til at koncentrere sig om at gå i skole.6 

Mere end hvert femte anbragte barn og ung har des-
uden en langvarig sygdom eller handicap, der kan 
spænde ben for læring. Det samme kan mental usta-
bilitet og mistrivsel, som er et vilkår for fire ud af ti 
anbragte børn og unge ifølge dem selv. Hver tiende 
føler sig desuden ofte ensom – mere end dobbelt så 
mange som blandt ikke-anbragte. 7

Samtidig tyder både danske og internationale studi-
er på, at anbragte børn og unge også er udfordrede 
af, at både de selv og voksne omkring dem har lave 
forventninger til deres evner i skolen. Og at anbrag-
te børn og unge præsterer dårligere i skolesystemet, 
end de faktisk har evner til.8 

En medvirkende forklaring på dette er mange og lan-
ge skoleløse perioder, typisk i forbindelse med skift 
mellem anbringelsessteder, som mange anbragte 
børn og unge oplever. Det sætter hver gang læringen 
i stå i en periode. Problemet er dokumenteret i flere 
undersøgelser, men ikke løst. 

Anbragte børn og unges mange skoleskift og hyp-
pige skolepauser møder kritik fra Ina Thorndahl, di-
rektør for Børnehjælpsdagen, en almennyttig hjælpe-
organisation med særligt fokus på at ruste udsatte 
og anbragte børn og unge under 18 år til at få en 
uddannelse.

- Hvert femte anbragt barn har mere end fem skift i 
anbringelser og skal ofte også skifte til en ny skole, 
som det tager tid at finde. Det er en omvæltning sva-
rende til, at en voksen bliver skilt, skal flytte og skifte 
job på én gang. Samfundet må og skal gøre det her 
bedre.

6) SFI, Anbragte børns trivsel og læring 2016
7) SFI, Anbragte børns trivsel og læring 2016
8) SFI, Anbragte børns trivsel og læring 2016
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Mangel på lektiehjælp og social kapital
Det er ikke kun tiden i skolen, der er vigtig for bør-
nene og de unge, også læringsmiljøet i hjemmet hos 
plejefamilien eller på opholdsstedet/døgninstitutio-
nen er en medvirkende faktor til, at de i dag står over-
for særlige læringsudfordringer. Blandt de anbragte 
børn og unge er hjælp til skolearbejdet nemlig langt 
fra en selvfølge. I en undersøgelse fra SFI svarer lige 
knapt halvdelen af de adspurgte anbragte unge, at 
de altid kan få hjælp til skolearbejdet, hvis de har 
brug for det, mens hver tredje svarer, at de sjældnere 
kan få hjælp.9 

Anbragte børn og unge er også dårligt stillet, når det 
gælder udviklingen af dannelse og forståelse af ver-
den, som børn og unge opnår ved at tale med voksne 
om eksempelvis politik, nyheder, bøger eller film. Kun 
42 procent af anbragte 15- og 17-årige oplever i høj 
grad at have voksne omkring sig, som de kan have 
disse samtaler med, og blandt unge på en døgninsti-
tution opleves det kun blandt 30 procent.10 

Det går fremad
På trods af de mange udfordringer, som anbragte 
børn og unge kæmper med, er der spæde tegn på, 
at det går i den rigtige retning: 2 ud af 3 anbragte 
var i 2014 inden for uddannelsessystemet som 17-
årig, og det tal har været stigende siden 2006, hvor 
kun halvdelen af alle 17-årige anbragte var i uddan-
nelse. Flere anbragte børn og unge angiver desuden 
selv, at de gerne vil have en erhvervskompetencegi-
vende uddannelse, og hver tredje forventede i 2016 
at tage en videregående uddannelse mod kun hver 
fjerde i 2014. 

Anbragte børn og unges selvoplevede glæde ved 
skolegang er også steget fra 2014 til 2016. Ni ud af 
ti anbragte børn og unge synes i dag ”godt” eller 
”virkelig godt” om skolen. Det er næsten lige så høj 
trivsel i skolen som blandt ikke-anbragte børn. Og syv 
ud af ti anbragte børn synes, at lærerne på deres sko-
le gør en forskel for dem.11

Sidestil læring og omsorg
De positive tendenser kan hænge sammen med, at 
der i de senere år er kommet større fokus på, at det 
er vigtigt for anbragte børns muligheder i livet, at de 
klarer sig godt fagligt og får en uddannelse. Der er 
samtidig en stigende forståelse for, at læringen ikke 
er underordnet omsorg, men at anbragte børn og 
unge har brug for både læring og omsorg.

Dette gryende holdningsskift er med stor tilfredshed 
noteret af Agi Csonka:

- Der er heldigvis en stigende erkendelse af, hvor vig-
tig skolegang er, når man er anbragt, siger hun.

Det øgede fokus på anbragte børn og unges skole-
gang ses blandt andet ved, at det i de seneste år har 
haft stor politisk og forskningsmæssig bevågenhed. 
Styrkelse af faglighed og undervisning for børn og 
unge i almindelighed og for udsatte og herunder 
anbragte børn og unge i særdeleshed er fx centra-
le elementer i mange satspuljeprojekter, den øgede 
omstilling til inklusion og i reformerne af folkesko-
len, gymnasiet og erhvervsskolerne. Samtidig er an-
bragtes uddannelse sat på dagsordenen hos faglige 
organisationer som eksempelvis Socialpædagoger-

nes Landsforening samt hos foreninger som FADD, 
Foreningen af Døgn-og Dagtilbud for udsatte børn 
og unge, og LOS, interesseorganisationen for private 
opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, 
der repræsenterer landets døgninstitutioner og op-
holdssteder.

Landsforeningen for nuværende og tidligere anbrag-
te, TABUKA, glæder sig også over det øgede fokus på 
anbragte børns læring:

- Som anbragt barn og ung er man hele tiden usikker 
og føler sig i underskud, og skolen er et vigtigt frirum 
og en arena, hvor det er muligt at udvikle sig og være 
god til noget, siger næstformand i landsforeningen, 
Bente Nielsen. 

Ifølge Bente Nielsen må et fokus på læring dog ikke 
fortrænge et fokus på trivsel – det er vigtigt at have 

forventninger og stille krav, men det er samtidig vig-
tigt, at børnene og de unge får den nødvendige om-
sorg også fra lærerne i skolen. Her ser hun en stor og 
vigtig uløst opgave i at få alle lærere til at forstå, hvor 
store emotionelle udfordringer anbragte børn har, da 
det ofte står i vejen for deres læring.

- Et anbragt barns følelsesliv er i kaos, og det skal læ-
reren vide og være i stand til at håndtere, siger Bente 
Nielsen.

  9) SFI, Anbragte børns trivsel og læring 2016
10) SFI, Anbragte børns trivsel og læring 2016
11) SFI, Anbragte børns trivsel og læring 2016

•  65 procent går i almindelig grundskole
•  Hver fjerde går på specialskole; det er en høj andel  
 i forhold til ikke-anbragte jævnaldrende 
•  Knapt hver 10. anbragte barn går i en intern skole  
 på et opholdssted eller en døgninstitution
•  97 procent af alle elever i skoletilbud gik i 2015-16  
 i almindelig grundskole

Kilder: SFI, Anbragte børns trivsel og læring 2016.
Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling, Elever i 
grundskolen, 2015/16

35% 
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BØRN GÅR IKKE I  
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”AT GÅ I SKOLE ER ET MEGET VIGTIGT FAST HOLDEPUNKT, 
NÅR MAN ER ANBRAGT, OG DEN VIGTIGSTE GAVE, VI SOM 
SAMFUND KAN GIVE ANBRAGTE BØRN, ER EN GOD SKOLE-
GANG OG EN UDDANNELSE” 
AGI CSONKA, DIREKTØR FOR SFI
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ANBRAGTE BØRN OG 
UNGES SKOLESITUATION 
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En god skoledag er en helt central forudsætning for 
alle børn og unges læring. Men topmødedeltagernes 
diskussioner af den gode skoledag viser tydeligt, at 
de står med nogle helt særlige skoleudfordringer, 
netop fordi de er anbragt. 

Skoledagen er svær for mange anbragte, der kæmper 
for at følge med i fagene, mangler tro på egne evner 
og har udfordringer med at indgå i det sociale fæl-
lesskab. Med udgangspunkt i deres egne erfaringer 
med at gå i skole peger de unge på, at skoledagen 
kan og bør blive bedre for anbragte børn og unge 
– og at der er brug for en bedre og mere målrettet 
indsats fra de voksne i forhold til at skabe stabile ram-
mer for læring og at finde den rette balance mellem 
læring og omsorg.

Lyt og stil krav til os
Både lærere, pædagoger og plejeforældre spiller en 
vigtig rolle for de unges skoledag, og de unge efter-
lyser, at voksne omkring dem bliver bedre til at lytte 
til deres ønsker og samtidig stiller højere faglige krav 
og forventninger. 

De unge har en klar oplevelse af, at de voksne om-
kring dem ofte konkluderer, hvad anbragte børn og 
unge har brug for uden at spørge dem eller uden 
at tage deres meninger alvorligt. Dette strider klart 
imod, hvad de anbragte unge ønsker. De vil gerne 
lyttes til og tages alvorligt af de voksne. 

De unge peger på, at de vil anerkendes og støttes i ikke 
at give op, når noget i skolen føles svært. De voksne 
skal tro på, at de kan, og de skal i højere grad udfordre 
de unge i stedet for at møde dem med ren omsorg: 

- De voksne skal lade være med at have ondt af én. 

afdelinger af skolen, jeg har været på. Hvis jeg bare 
siger ”fortid”, så ved han, at jeg har en dårlig dag, 
fortæller Simon.

Flere af de unge har oplevet ikke at have det godt i 
skolen, og de er enige om, at det stiller særlige krav 
til læreren at have anbragte børn i klassen. Lærerne 
skal kende deres elever og være klædt på til at opda-
ge og reagere, når en anbragt elev bliver ked af det 
eller er urolig og dermed får svært ved at håndtere 
det at indgå i en læringsmæssig kontekst. Caroline 
forklarer:

- En god lærer er en, der forstår en. En, der ved, hvor-
dan man bliver tryg. Det er også vigtigt, at de voksne 
i skolen har humor. Humøret i skolen betyder rigtig 
meget. Hvis man er trist, lærer man ikke så meget. 
Det påvirker hele ens dag.

For de unge betyder de voksnes humør generelt me-
get, og når voksne omkring dem – især læreren - er 

De kigger på én som om, man var en lille hamster, 
siger Salma.

Det hjælper de unge til selv at tro på, at det nytter at 
gøre en indsats – og det er ikke altid nemt, hvis man 
har flere skoleskift og svære skoleår med i bagagen. 
Her spiller læreren i skolen en særlig vigtig rolle i for-
hold til at motivere de unge og møde dem med den 
rette mængde faglige forventninger. 

- Det betyder alt, at ens lærer tror på én, hvis man 
skal have en god skoledag, siger Caroline.

Det gør også en forskel, når pædagoger og plejefa-
milie interesserer sig for skolen og følger op på de un-
ges skoledag og lektier. Og så skal de lægge et mildt 
pres på de unge for, at de gør en indsats i forhold til 
skolen, fortæller Amina:

- På mit opholdssted er der mange unge, der ikke 
gider skolen, og pædagogerne gør meget for, at de 
kommer afsted og får en fremtid.

Støtte og omsorg er også vigtigt
Selvom de unge efterspørger at blive mødt med flere 
faglige krav og forventninger, peger de også på, at 
støtte og hjælp er vigtigt for deres skoledag. De unge 
har brug for en voksen, der forstår deres særlige situ-
ation og kan give dem den ekstra hjælp og omsorg, 
de ind i mellem kan have brug for – og det gælder 
ikke kun hjemme hos plejefamilien eller på opholds-
stedet/institutionen, men også i skolen. Især på en 
dårlig dag er det vigtigt med en lærer, der formår at 
se dem og deres behov – og dårlige dage har anbrag-
te børn og unge ofte flere af end andre børn.

- Jeg har én lærer, der har fulgt mig rundt på alle de 

i dårligt humør, kan det påvirke de unges humør og 
lyst til skole meget negativt. Når de unge omvendt 
mødes med overskud og føler sig set og hørt af læ-
rerne, er det med til at motivere de unge og skabe 
et positivt rum for deres læring. Og så kan det også 
være nemmere at åbne sig op for en lærer og fortæl-
le, når man ikke selv er i så godt humør.
     
Elliotts lærer laver nogle gange en humørmåling om 
morgenen:

- Det kan jeg godt lide, fordi så føler jeg, at han ser 
mig, og hvis de andre er i godt humør, så smitter det 
af på mig. Jeg kan også fortælle det til min lærer, hvis 
jeg ikke lige har det så godt. 

Vigtige stabile rammer og den svære søvn
Faste, rolige rutiner både i hjemmet og i skolen frem-
hæves også som vigtige for den gode skoledag og for 
det at kunne lære. 

Selvom skoledagen kan være svær for anbragte børn og unge, vil de gerne deltage i un-
dervisningen og lære nyt. Men de har brug for at blive mødt med faglige krav, struktur og 
støtte fra både skolen og hjemmet. 

”DE VOKSNE SKAL LADE VÆRE MED AT  
 HAVE ONDT AF ÉN. DE KIGGER PÅ ÉN SOM 

OM, MAN VAR EN LILLE HAMSTER” 
 SALMA, 14 ÅRDEN GODE SKOLEDAG

VI HAR BRUG FOR BÅDE KRAV OG STØTTE
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Både de unge, der bor i familiepleje og på opholdssted 
eller døgninstitution, betoner særligt vigtigheden af, 
at deres hjem er med til at skabe en stabil ramme om 
skolegangen. Særligt opleves det at have en god mor-
gen med faste morgenritualer som eksempelvis at bli-
ve vækket på en bestemt måde, spise morgenmad 
sammen og drikke kaffe som meget betydningsfuldt 
for en god start på skoledagen. 

Jeanette forklarer: 

- En god morgen er at stå op og få morgenmad og 
kaffe. Vi siger alle sammen godmorgen og giver hånd 
til hinanden. Det er rart. 

En god morgen med faste rutiner bringer ro i de un-
ges hoveder, som måske har været fyldt op af tanker i 
løbet af natten, eller allerede begynder at fyldes med 
tanker om den skoledag, der begynder efter morgen-
maden. For en del anbragte børn starter dagen dog 
ikke altid rart. De kommer i skole uden morgenmad 
og madpakke, enten fordi de står for sent op, eller 
fordi de om morgenen ikke orker at møde deres ple-
jefamilie eller de voksne på opholdsstedet/institutio-
nen, og derfor hellere vil ud af døren uden mad.

Søvn – eller mangel på samme – fylder også meget i 
de unges diskussioner om, hvorfor de ikke har en god 
morgen og dermed får en dårlig start på skoledagen. 
Det er vel at mærke ikke mangel på søvn, fordi de 

kommer for sent i seng, men fordi de har svært ved at 
falde i søvn eller sover dårligt. De unge har generelt 
mange tanker om familien, skolen og fremtiden, som 
kan gøre det svært at finde ro om aftenen. For nogle 
er søvnbesværet så udtalt, at de får sovemedicin.

- Den gode morgen er, når jeg ikke er træt. Men jeg 
har nogle gange meget at tænke på om aftenen, så 
jeg er træt næste dag, siger Patrick.

Det er ikke kun den gode morgen, der er vigtig for 
at sikre en god skoledag. Ligesom de unge peger på, 
at det er vigtigt, at hjemmet er en rolig base, hvor 
de kan komme godt fra start inden skoledagen går i 
gang, fremhæver de også vigtigheden af, at voksne 
i hjemmet hjælper dem med at samle op på og re-
flektere over skoledagen, når den er slut. At mødes 
om eftermiddagen eller over aftensmaden og tale om 
dagen, og om hvad der er sket i skolen, er med til at 
sikre en betydningsfuld og tryg ramme om skolegan-
gen.

Dertil betyder de voksne i hjemmet også meget i 
forhold til at skabe en rolig ramme for aftenen med 
stabile rutiner, der kan hjælpe de unge med at fal-
de til ro, inden de skal sove, eksempelvis med bøger 
og musik, og hjælpe de unge til kunne håndtere det, 
hvis de vågner om natten.   

Også i selve skolen er ritualer og gentagelser vigtige 
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rammer om en god skoledag – det kan være en rolig 
start med fælles morgensang, fast humørbarome-
ter eller andre faste fælles aktiviteter. Og så betyder 
det meget, at læreren kan sikre ro i klassen. Mange 
beskriver undervisningsmiljøet i deres klasse som lar-
mende og kaotisk og fortæller, at det gør det svært 
for dem at koncentrere sig og høre efter i timerne. 

Alene med ansvaret
De unge efterspørger både krav, støtte og faste ruti-
ner fra voksne, som de ved, kan gøre en forskel for 
dem. Men der er samtidig en grundlæggende erken-
delse at spore hos de unge: At de selv bærer et stort 
ansvar for at få en god skolegang, og at de føler sig 
meget alene med det ansvar. 

- Det er kun én selv, der kan gøre en forskel i forhold 
til skolen, fortæller Simon.

Camilla føler også, at hun står alene med skolen og 
ikke kan få hjælp:

- Min lærer hjælper mig ikke. Der er ikke nogen, der 
hjælper mig. Kun mig selv.

Det opleves som et meget stort pres for de unge, 
når de føler, de mangler en tydelig voksen omkring 
dem, der både hjælper og udfordrer dem og samti-
dig tager ansvar for deres læring. For de unge, der 
ikke føler sig alene med ansvaret, gør det en stor 
forskel for dem. For Nikolaj er det pædagogerne på 
institutionen, der gør, at han er glad og vil gå i skole. 
Johnny ser sine pædagoger som en tryg havn, når 
han er urolig:

- De er ens livline. Det er dem, man knytter sig til. 
Et ansigt jeg altid kan genkende, når jeg er midt i al 
postyret.

Andre fortæller, at de har en mentor, der støtter og 
hjælper dem med skolearbejdet, og at de er blevet 
gladere for at gå i skole, efter at de har fået en men-
tor. Sådan er det gået for Salma: 

- Min mentor har været lærer i 40 år, så hun er god til 
at hjælpe mig. Vi laver lektier og tager også på ture i 
biografen. Til hende har jeg et helt andet forhold end 
til mine lærere i skolen. Én af dem hader helt sikkert 
børn, og så lærer jeg ikke noget. 

”EN GOD MORGEN ER AT STÅ OP OG FÅ 
MORGENMAD OG KAFFE. VI SIGER ALLE 

SAMMEN GODMORGEN OG GIVER HÅND TIL 
HINANDEN. DET ER RART” 

 JEANETTE, 15 ÅR
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Læring kræver fællesskab 
– uden ynk og fordomme
At være en naturlig del af klassen og ikke blive set 
på som anderledes eller mærkelig, er en vigtig for-
udsætning for at trives i skolen for de unge. Flere har 
prøvet at være uden venner i skolen, og at det gik ud 
over lysten til at gå i skole og lære noget. Ligesom for 
andre unge er det at have venner og være en del af 
fællesskabet i klassen en klar motivationsfaktor til at 
komme i skole og deltage i undervisningen. Men på 
dét punkt er der flere indbyggede vanskeligheder ved 
at være anbragt, fortæller de unge.

Det kan være svært for anbragte unge at forstå de 
sociale koder, man møder i skolen. Dertil forstår deres 
jævnaldrende klassekammerater heller ikke altid, at 
de kan reagere anderledes i visse situationer. Her er 
det vigtigt, at læreren kender én godt nok til at for-
stå og kunne ”oversætte” de unges udfordringer, og 
dermed hjælper det sociale på vej.

Længslen efter at høre til og være ”almindelig” bliver 
for langt de fleste yderligere udfordret af mange sko-
leskift. Mere end hver tredje af de unge deltagere har 
skiftet skole tre gange eller mere, og ved hvert skole-
skift skal de starte forfra med at møde nye mennesker 
og opbygge relationer til både elever og lærere. Og 
netop det at skulle ind i en ny klasse og forklare, at 
man ikke bor hos sine forældre men i en plejefamilie, 
på et opholdssted eller en institution, kan være svært.

 
De fleste vil gerne fortælle, hvor de bor, men de ople-
ver også at blive mødt med uvidenhed og fordomme 
fra både lærere og elever om det at være anbragt. 
Nogle oplever ligefrem at blive ynket – især hvis de 
bor på et opholdssted eller en institution – hvilket fyl-
der negativt hos de unge. Jeanette oplever, at mange 
voksne har et mærkeligt syn på det at være anbragt:

- De tror, vi bor på gammeldags børnehjem.

Og det er ikke kun de unge selv, der har en opgave i at 
rydde fordommene og ynken af vejen. Camilla siger: 

- Det kunne være fedt, hvis lærerne tog initiativ til at 
snakke om det at være anbragt som om, det er helt 
normalt.

De unge oplever et stort behov for, at de voksne hjæl-
per til at nedbryde de barrierer, der står i vejen for, 
at de unge kan indgå i meningsfulde fællesskaber. 
Det kan være læreren, der selv udviser nysgerrighed 
og tager ansvar for, at der i klassen bliver talt om, 
hvad det vil sige at være anbragt, opholdsstedet eller 
institutionen, der opfordrer den unge til at invitere 
kammerater eller hele klassen hjem på besøg, plejefa-
milien og pædagogerne, der hjælper den unge med 
at forstå de sociale koder og navigere i de til tider 
svære fællesskaber. 
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DE UNGES RÅD TIL 

DEN GODE SKOLEDAG
I voksne gør vores skoledag bedre, når I:

Forventer noget af os og tror på, at vi kan noget

Ser, støtter og møder os med overskud og humor

Lytter og tager vores erfaringer og ønsker alvorligt

Sørger for ro og tryghed i klassen  

Skaber stabile rammer for vores skoledag, taler med os om 
skole og lektier og hjælper os til en god morgen og nok søvn

 

Hjælper os til at indgå i klassen, så vi ikke 
ses på som mærkelige



24 25

Caroline bor i familiepleje hos Marianne og Lars i et 
villakvarter i en sjællandsk provinsby. Marianne hjæl-
per hende med tysk, og Lars hjælper med matematik-
lektierne. Om torsdagen efter skole kommer Caroli-
nes mentor Birthe og træner engelsk med hende ved 
skrivebordet på Carolines værelse. 

Birthe er pensionist, og når hun har tid, har hun og 
Caroline også en aftale om lørdagen. Så kommer Ca-
roline hjem til Birthe til hygge. De to går ture i skoven 
og taler engelsk sammen.

- I starten turde jeg ikke sige så meget, når vi gik i 
skoven, for det føltes pinligt at gå rundt og tale en-
gelsk, men det er bedre nu, siger Caroline.

Jeg skal gøre mig umage
Indtil Caroline som seksårig kom i familiepleje, boede 
hun hos sin far og gik i specialklasse. Efter anbringel-
sen blev hun i samme specialklasse. Men hun havde 
så svært ved at følge med, at det ved udgangen af 6. 
klasse blev besluttet, at hun skulle gå 5. og 6. klasse 
om. Midt i 7. klasse var hun dog blevet klar til at tage 
springet til en almindelig folkeskoleklasse, hvor hun 
går i dag. At hun dér kan følge med fagligt, er hun 
rigtig glad og stolt over:

- Jeg skal stadig gøre mig umage for at følge med, 
men jeg har taget et stort spring fremad fagligt, især 
i matematik og engelsk. Det gør mig både glad og 
stolt. Jeg har samtidig fået nye venner og gode lære-
re i min nye folkeskoleklasse, siger Caroline.

For Caroline kræver det at lære og gå i skole fortsat en 
ekstra indsats fra hende selv og voksne omkring hende. 

- Jeg har altid været glad for skolen, selvom jeg har 
haft meget svært ved mange fag, især matematik. 
Engelsk kan jeg rigtig godt lide, men jeg har svært 

Langsom løsrivelse
Efter folkeskolen er Caroline sikker på, at hun gerne 
vil have en ungdomsuddannelse, selvom det også kan 
blive en udfordring fagligt. For hun vil gerne gøre sig 
selv og sine plejeforældre stolte, og så er uddannelse 
vigtigt for at få sit eget liv med egen lejlighed. Hvil-
ken uddannelse, det skal være, har hun ikke besluttet 
endnu, men hun er inspireret af sin storesøster.

- Min storesøster arbejder i Matas, og hendes arbejde 
er spændende. Jeg vil også gerne arbejde med små 
børn, bare jeg ikke skal skifte ble på dem. Jeg kunne 
også godt tænke mig at undervise anbragte børn i 
Lær for Livet. Jeg ved jo, hvilke udfordringer de har. 

Caroline har dog ikke travlt med at blive voksen og 
flytte hjemmefra. Hun vil gerne bo hos Lars og Ma-
rianne, i hvert fald indtil hun er færdig med sin ung-
domsuddannelse.

- Og når jeg flytter for mig selv, vil jeg komme på 
besøg tit – især i starten, siger hun.

ved at lære det. Så jeg bruger en del tid på skolear-
bejde og læser lektier med mine plejeforældre og min 
mentor, fortæller Caroline.

Vigtigt med voksne, der støtter og engagerer
At hun har løftet sig markant fagligt, ser hun selv 
flere forklaringer på. Én er, at hendes plejeforældre 
læser lektier med hende. En anden er, at hun siden 
2015 har været del af programmet Lær for Livet, der 
understøtter anbragte børns læring via intensive læ-
ringscamps og mentorskab. 

Det er her, at Caroline har mødt Birthe, der følger 
hende som frivillig mentor, indtil Caroline er ca. 19 år.

- Min mentor fra Lær for Livet hjælper mig. Det er 
rart, at hun kommer hjem til mig og snakker med mig 
om det, jeg har brug for at lære, og det er noget, jeg 
skal, der er ingen vej udenom. 

Også dygtige og engagerede lærere, som hun har 
mødt på Lær for Livets sommercamps, er vigtige for 
hendes motivation for at lære: 

- Det har hjulpet mig fagligt at have dygtige lærere, 
som hjælper mig via leg, og når voksne er glade og 
engagerede i min læring, så smitter det også af på 
mig.

Caroline er også glad for sine nuværende lærere i fol-
keskolen, og derfor er hun ked af, at hendes klasse skal 
brydes op, fordi skolens fire 7. klasser skal samles i tre:

- Undskyld mit sprog, men jeg synes, det er røvsygt. 
Jeg vil bare ikke miste de lærere, jeg har nu. Især min 
matematiklærer, som også er inklusionslærer, vil jeg 
bare ikke af med. Jeg kan sige til hende, når der er 
noget, jeg ikke kan klare. Så siger hun ”jo, det kan du 
godt,” og så prøver jeg igen.

14-årige Caroline er glad for at gå i skole. Men hun bruger meget tid på lektielæsning for 
at kunne følge med, og her er hjælpen fra hendes plejeforældre og en mentor vigtig. 

•  14 år
•  Går i 7. klasse i en almindelig folkeskoleklasse,  
 har gået i specialklasse tidligere
•  Bor i en plejefamilie
•  Fritidsinteresser: Går til spejder og dans
•  Har planer om at gå i tiende klasse og senere  
 på en ungdomsuddannelse
•  Ønskejob: Salgsassistent, noget med små
  børn eller underviser for anbragte børn

CAROLINE 

”DET HAR HJULPET MIG 
FAGLIGT AT HAVE DYGTIGE 

LÆRERE, SOM HJÆLPER MIG 
VIA LEG, OG NÅR VOKSNE 

ER GLADE OG ENGAGEREDE 
I MIN LÆRING, SÅ SMITTER 

DET OGSÅ AF PÅ MIG” 
 CAROLINE, 14 ÅR

INTERVIEW

DET ER BÅDE SVÆRT OG RART AT GÅ I SKOLE 
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Tallene taler deres tydelige sprog: anbragte unge er 
udfordrede i forhold til at få folkeskolens afgangs-
prøve og i forhold til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Men det skyldes ikke, at anbragte unge ser 
uddannelse som ubetydelig eller mangler fremtids-
drømme. Det stod klart, da de unge diskuterede den 
svære overgang fra skole til uddannelse og gav deres 
bud på, hvad der skal til for at flere anbragte unge 
klarer overgangen, end det er tilfældet i dag. 

Udsigten til at skulle forlade folkeskolen og i gang 
med en ungdomsuddannelse vækker blandede og 
modsatrettede følelser: både stor forventning og 
utryghed. Og der er bred enighed om, at uddannelse 
er afgørende for at skabe sig et godt liv, men at vejen 
til uddannelse og job kan virke længere og sværere, 
når man er anbragt. De unge glæder sig til et mere 
selvstændigt voksenliv, men de peger også på, at de 
har brug for de voksnes støtte i overgangen.

En ny start 
De unge glæder sig til det næste skridt i livet. At skulle 
starte på en ungdomsuddannelse er en mulighed for 
at få nye venner, gode lærere og mere frihed – og til at 
starte på en frisk, som Caroline blandt andet fortæller:

- Når man kommer op i de høje klasser i skolen, be-
gynder man at få roller. Man er klovn, bitch, superdi-
va. På en uddannelse får man en ny start, et nyt jeg.

Også Salma glæder sig: 

- En uddannelse er et nyt sted. En ny start. Og med 
folk som har samme interesser som én selv, så man 
har ting til fælles.

De unge har håb og forventninger om, at nye fag og 
lærere vil gøre dem godt, og de glæder sig også til et 
mere fagligt udfordrende miljø. 

- Jeg glæder mig til at komme væk fra skolen. Jeg 
glæder mig til noget mere seriøst, siger Emil.

Vil have en uddannelse 
De unge har læringslysten og vil gerne have en ud-
dannelse, og de ved, at det er vigtigt. De ser uddan-
nelse som en måde at gøre både sig selv og deres 
forældre og plejeforældre stolte. Og så tror og håber 
de på, at uddannelse kan give dem bedre muligheder 
i livet. Sådan er det også for Simon:

- Det er vigtigt at få en uddannelse. Det er en vigtig 
beslutning, hvad man vil med sit liv. Og den beslut-
ning skal man tage meget tidligt, synes jeg.

Mange af topmødedeltagerne har også allerede en 
klar ide om, hvad de gerne vil uddanne sig til. En af 
drengene vil gerne være mekaniker, og to andre vil 
være kokke. Blandt pigerne vil én være jordemoder, 
en anden advokat, en tredje SOSU-assistent, og én vil 
gerne være skuespiller. 

Der er dog også en del, som endnu ikke ved, hvad 
de vil. Og det kan være svært at vælge en uddan-
nelse uden at have forældre, der kan vejlede én. De 
unge mener, at de voksne skal være bedre til at vej-
lede og hjælpe dem med at se muligheder, og peger 
på, at voksne i skolen eller derhjemme bør tage fle-
re individuelle samtaler med de unge om, hvad de 
egentlig vil være.

At gå i gang med en uddannelse er et nyt og spændende skridt, men det bekymrer også 
de anbragte unge at skulle stå på egne ben – for hvad hvis de snubler? 

”JEG HAR EN PLAN A, B OG C, MEN JEG ER BEKYMRET 
FOR, AT JEG IKKE HAR NOK PLANER. HVAD HVIS ALT GÅR 

GALT, OG JEG IKKE HAR NOGEN PLAN?” 
 CAMILLA, 15 ÅR

DEN GODE OVERGANG TIL UDDANNELSE

TRO PÅ, AT VI KAN 
– MEN SLIP OS LANGSOMT 
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Hvad hvis jeg ikke kan?
Bag ved både erkendelsen af, at uddannelse er vigtigt 
og glæden ved at skulle starte på noget nyt, er der en 
række store bekymringer knyttet til at skulle starte på 
en ungdomsuddannelse. De unge er bange for ikke 
at kunne indfri deres egne forventninger og har me-
get lidt tiltro til deres evner. 

- Jeg har aldrig rigtig været god til noget, men plud-
selig fandt jeg ud af, at jeg kunne lave mad, og nu vil 
jeg være kok. Men jeg er bange for, at jeg ikke kan 
komme ind, og hvem der kan hjælpe mig. Jeg kan 
godt være bange for at fejle og ikke være god nok til 
at indfri mine egne forventninger, siger Jonas.  

En del er bange for ikke at kunne følge med fagligt, 
når niveauet er højere, og lærerne ikke kender dem 
og kan tage særlige hensyn, og en af dem er Caroline:

- Det bekymrer mig, at jeg måske ikke kan klare gym-
nasiet. Jeg går efter 02’ere, men det tror jeg ikke, jeg 
kan i gymnasiet.

Det kan være svært at tro på sine egne evner, når 
man har dårlige erfaringer med at gå i skole. De 
manglende succesoplevelser gør, at de unge bekym-
rer sig for, om deres uddannelsesplaner og drømme 
for fremtiden kan realiseres. Camilla fortæller, at hun 
allerede har mange planer for uddannelse, men at 
hun samtidig går rundt med en frygt for, at planerne 
ikke slår til: 

- Jeg har en plan A, B og C, men jeg er bekymret for, 
at jeg ikke har nok planer. Hvad hvis alt går galt, og 
jeg ikke har nogen plan?

De unge bekymrer sig også meget over at skulle ind-
gå i nye sociale fællesskaber og er bange for ikke at 
blive accepteret af deres jævnaldrende eller at blive 
forskelsbehandlet. Malthe er bekymret for, at han 
ikke kender nogen der, hvor han kommer hen. Og 
han har ikke tænkt sig at fortælle, at han er anbragt:

- Jeg gider ikke fortælle det og forklare. En spade er 
en spade, og et menneske er et menneske lige meget, 
hvor man bor. 

Slip os langsomt
En væsentlig del af den ambivalens, som knytter 
sig til overgangen fra skole til ungdomsuddannelse, 
handler om den sikkerhed og tryghed, som skolen 
repræsenterer. At skulle starte på en ungdomsuddan-
nelse opleves ikke kun som et stort skridt lærings-
mæssigt og socialt, men også et stort skridt mod at 
skulle klare sig selv.

På den ene side er uddannelse nøglen til et voksenliv, 
hvor de selv har kontrollen, ikke længere er i andres 
varetægt eller er afhængige af andres beslutninger 
om, hvor de skal bo, og hvordan de skal leve. De 
unge glæder sig til at komme til at bestemme mere 
over deres eget liv uden andres indblanding. 

På den anden side kan overgangen til voksenlivet dog 
være skræmmende, når man er anbragt og skal flytte 
videre fra sit anbringelsessted. For som én af de unge 
siger: 

- Nogle gange er det noget lort at være på et op-
holdssted, men man kender dem jo.

De unge ved ikke altid, hvad der venter dem, når de 
ikke længere bor hos en plejefamilie eller på et op-
holdssted/en institution, og det bekymrer dem, at de 
ikke nødvendigvis kan regne med at modtage samme 
støtte fra voksne omkring sig til at gennemføre en 
uddannelse, som ikke-anbragte unge ofte får.

- Det bekymrer mig, at jeg om nogle år skal flytte fra 
min plejefamilie. At jeg skal stå på egne ben, siger 
Caroline. 

De unge efterspørger derfor en blød overgang, hvor 
de voksne kan følge og være der for dem, både i 
overgangen til uddannelse og i overgangen til vok-
senlivet – så de udskyder den dag, hvor de står alene 
med ansvaret. Det gælder også for Simon, der fort-
sætter i 10. klasse på den specialskole, hvor han går, 
selvom han gerne vil prøve noget nyt:

- Jeg bliver på skolen og går i 10. klasse, fordi lærerne 
kender mig og ved, hvis jeg har en dum dag. Jeg ville 
nok flippe ud med det samme et nyt sted.

DE UNGES RÅD TIL 

DEN GODE OVERGANG 
TIL UDDANNELSE

I voksne hjælper os til 
uddannelse, når I:

Har ambitioner på vores vegne og tror på, 
at vi godt kan klare at tage en uddannelse

Anerkender at vi snart er voksne med brug 
for gradvist at få større frihed til selv at bestemme  

rammerne om vores liv

 
Hjælper os med en tryg ramme om 

ungdomsuddannelse og start på uddannelse – så vi ved, 
hvor vi skal bo og kan koncentrere os om læring 

Understøtter en god introduktion til nye 
lærere og kammerater, så vi bliver en del af fællesskabet,  

og så der tages hensyn, hvis vi har særlige behov

Holder lidt fast i os, indtil 
vi er færdige med en uddannelse
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To gange har Emils liv slået en kolbøtte: Da han var 
to år, hvor han blev adopteret fra Bulgarien af et æg-
tepar i Nordsjælland, og igen i sjette klasse, hvor det 
gik op for hans danske forældre og folkeskole, at han 
var mange år bagud fagligt.

- Jeg var virkelig kørt træt i forhold til at gå i skole. 
Jeg var kommet rigtig meget bagud i mange fag og 
gjorde alt muligt for at slippe for at gå i skole. En 
psykolog vurderede, at jeg havde indlæringsvanske-
ligheder, og så kom jeg i familiepleje.

En lærer skulle følge ham fra plejefamilien til skole 
for at sikre, at han kom derhen, men han fandt nye 
måder at snige sig væk fra undervisningen på:

- Jeg gik fra skolen, når den lærer, som skulle holde 
øje med mig, var gået. Men det blev også opdaget, 
og jeg var efterhånden i så kort snor, at jeg indså, at 
der ikke var nogen vej udenom at indhente alt det, 
jeg var bagud. Derefter kom jeg på døgninstitution 
og i specialskole, og siden da har jeg virkelig rykket 
mig fagligt.

Faglig fremgang og kulturchok 
Det faglige efterslæb har han næsten indhentet i lø-
bet af det halvandet år, han foreløbig har gået på 
specialskole og boet på en social døgninstitution – en 
moderniseret firlænget gård i en lille landsby tre ti-
mers transport fra sin hjemby. På institutionen bor tre 
drenge og fem piger mellem 15 og 20 år. 

Når han i dag ser tilbage på tiden i folkeskole, undrer 
det ham, at der gik så mange år, før nogen reagerede 
på, at han ikke brød sig om at være i skole og var 
langt bagud i de fleste fag, især matematik.

Emils skole ligger en halv times buskørsel derfra. At 

cialskolen, har gjort en vigtig forskel, oplever Emil. 

- Vi har to eller tre lærere til seks elever, så man kan 
ikke sidde og putte sig i klassen. Det kunne jeg godt 
i folkeskolen. Mine lærere her giver sig også tid til at 
forklare tingene ordentligt, og hvis jeg ikke forstår 
det, sætter læreren sig sammen med mig og viser mig 
veje, jeg kan gå. 

Især én af lærerne er Emil rigtig glad for. 

- Jeg kan bare ikke lade være med at smile, selv når 
jeg er sur og vil gå og har lagt bøgerne væk. På en 
drillende, kærlig måde får hun mig altid til at se mig 
selv lidt udefra og prøve at løse opgaven én gang til, 
indtil jeg klarer det.

Nyt fokus på uddannelse
Beslutningen om at skulle tilbage på en folkeskole og 
gå i en almindelig 10. klasse giver Emil lidt sommer-
fugle i maven, indrømmer han. Men mest af alt glæ-
der han sig til nye kammerater og oplevelser. Han har 
en klar plan for fremtiden. Efter 10. klasse vil han på 
handelsgymnasiet, det har han talt med uddannelses-
vejlederen på specialskolen om. Derefter vil han have 
en videregående uddannelse. 

- For et par år siden tænkte jeg ikke på uddannelse 
som noget vigtigt, men det har ændret sig, nok fordi 

starte dér var både socialt og fagligt et kulturchok, 
husker Emil:

- Det var meget overvældende og voldsomt, for man-
ge af de andre elever har meget større udfordringer 
fagligt og i form af diagnoser, og flere af dem bliver 
hurtigt hidsige. Så jeg gentog mit mønster med at gå 
fra timerne.

Men skolen tog hurtigt hånd om problemet ved at 
indskærpe over for de øvrige elever, at de skal respek-
tere Emils behov for at være i fred, når han ønsker 
det. Så det gør de nu, forklarer han. Han bryder sig 
dog stadig ikke rigtig om at være sammen med de 
andre elever, og det er han lidt ked af, fortæller han, 
men tilføjer dog, at det går meget bedre end i star-
ten. 

Min lærer får mig til at smile
Han har siden starten på specialskolen for halvandet  
år siden hævet sit niveau i matematik fra 2. klasse til 
et alderssvarende niveau. Han går nu i 9. klasse og 
forbereder sig på folkeskolens afgangsprøve, og det 
tegner godt: Han har fået flotte terminsprøvekarakte-
rer i alle fag, og han starter efter sommerferien i 10. 
klasse på en folkeskole. At det er lykkedes at indhente 
det store faglige efterslæb har krævet en meget stor 
personlig indsats – og voksne, der har både udfordret 
og støttet ham på en god måde, vurderer Emil:

- Jeg er meget stolt af mig selv, for der har været situ-
ationer undervejs, hvor jeg har været meget opgiven-
de, og bare har skubbet bøgerne fra mig. Men så får 
jeg at vide, at det godt kan lykkes for mig. Det siger 
både mine lærere, min sagsbehandler, pædagogerne 
på opholdsstedet og min mor og far. 

At der er god normering og gode lærere på spe-

jeg får det at vide af alle voksne omkring mig. Min 
foreløbige drøm er at blive kørende sælger, for jeg 
elsker at tale med mennesker - og kvalitetsbiler. Men 
jeg er også meget interesseret i politik, og jeg elsker 
sprog, især kunne jeg godt tænke mig at lære fransk 
eller spansk.

Emil vil gerne blive boende på opholdsstedet, indtil 
han er færdig med gymnasiet:

- Mit opholdssted siger, at vi ikke bliver sluppet helt, 
før vi har en uddannelse, og det er jeg glad for, for 
det ville for mig være for stor en forskrækkelse plud-
selig at klare mig selv, når jeg bliver 18 år. Jeg fore-
trækker en blød overgang.

Han oplever, at medarbejderne på opholdsstedet er 
gode til at støtte ham i skolearbejdet. Konkret lektie-
hjælp får han ikke, for det er ikke nødvendigt: Lek-
tierne bliver lavet i skoletiden på specialskolen. Men 
han kunne godt tænke sig, at der var mindre udskift-
ning blandt medarbejderne på institutionen:

- De er meget gode til at tale med os unge om skole, 
men der kommer hele tiden nye medarbejdere ind 
og ud, en enkelt er gået ned med stress efter kun én 
måned. Det kunne jeg og de andre unge godt tænke 
os blev anderledes. 

Da Emil i starten af 8. klasse blev anbragt på et opholdssted og startede på specialskole, 
var han fagligt langt bagud og havde massivt fravær. Halvandet år senere er det faglige 
efterslæb næsten væk, og han er klar til at tage en uddannelse.

•  16 år
•  Går i 9. klasse på en specialskole
•  Bor på døgninstitution 
•  Fritidsinteresser: Biler og politik
•  Skal i 10. klasse på en folkeskole og 
  derefter handelsgymnasiet
•  Ønskejob: Kørende sælger

EMIL

INTERVIEW

JEG ER BLEVET MEGET STOLT AF MIG SELV
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Tro på dig selv – du kan, hvad du vil

 
Vær engageret i det, du laver, 

og kæmp for det 

 
Du skal bruge det i din fremtid

 
Op med hovedet, 

og vær ikke bange for at fejle

 
Vær ligeglad med, hvad andre siger 

 
Søg hjælp hos de voksne. 

Og sig til, hvis du har brug for et break

DE UNGES RÅD TIL 

ANDRE ANBRAGTE 
BØRN OG UNGE
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- Det var super spændende, 
og der var masser af læring i det. 
Jeg mødte nogle søde mennesker og 

har mødt mange nye ansigter. 
Tak til Egmont Fonden for, at de ville 

lave det her topmøde. 
Simon, 15 år

- Tusind tak for en uforglemmelig dag! 
Savner allerede jer allesammen! 

Nikita, 13 år

- Det var meget hyggeligt, og det 
var sjovt at lære hinanden at kende. 
Det var et godt arrangement, og det 

var godt at sidde sammen i en gruppe 
og lave opgaver fælles, så snakkede 
man sammen på en anden måde. 

Jeanette, 15 år

- Det har været en ekstrem 
dejlig dag! Har lært en masse ting, 

og selv bidraget med noget. Jeg mødte 
mange nye mennesker, der kunne rela-
tere sig til sådan, som jeg har det, det 
var rigtig godt. Det var fedt at man 

kunne snakke om skole, og det der 
motiverer en til at komme i skole. 
Jeg har ikke selv gået så meget i skole 
på det sidste, og det var godt at kunne 

snakke med andre om. 
Patrick, 17 år

- Sikke en dag! Farverige 
personligheder & festlige sjæle. Det ku’ 
godt være svært til tider at rumme alle 
de nye og ukendte ansigter. Men idet 
man står sammen om noget, bliver 

det hele mere overskueligt. 
Kenneth, 16 år

HVAD SIGER 
DE UNGE 

OM AT DELTAGE PÅ 
EGMONT FONDENS 
BØRNETOPMØDE 

2017
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