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Forebyggelse frem
for tvangsfjernelser
Der er sket store forandringer siden Barnets Reform i 2011. I Mariagerfjord
Kommune har man opbygget en finmasket organisation, der satser på
tidlige indsatser overfor udsatte børn, unge og familier. Det har givet gode
resultater, blandt andet færre og bedre anbringelser, mener de.

tekst THOMAS KOKHOLM /// foto JAKOB LERCHE

Det var banebrydende, da
man i 2013 samlede indsat-
sen på den gamle skole i Han-
dest. ”Det handler om at se
det i barnets perspektiv”, si-
ger leder Peter Thomsen (th.).
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S tatsminister Mette Fre-
deriksens nytårstale sat-
te for alvor gang i debat-
ten om udsatte børn og
unge og særligt anbrin-
gelser udenfor hjemmet.
Fagpersoner, forskere,
politikere, organisatio-
ner og tidligere anbragte

børnmed videre har delt deres viden og
erfaringer.
Generelt har der været ros tilMette Fre-
deriksen for at sætte socialpolitikken på
dagsordenen,men budskabet om, at flere
udsatte børn burde anbringes udenfor
hjemmet – omnødvendigtmed tvang –
faldt flere for brystet. Skulle det nu være et
succeskriterie? For eksempelmente social-
rådgivernes formandMads Bilstrup, at det
var helt forkert at forestille sig, atman som
sagsbehandler i en kommune skulle arbejde
ud fra politisk fastsattemåltal. Dertil er sa-
gerne alt for komplekse. Og forsker Anne-
DortheHestbæk fra VIVE påpegede, at hun
i sin forskning ikke kan finde evidens for, at
det skulle være godt at anbringe flere børn
og unge, eller at der skulle være enmasse
børn, der skulle have været anbragt, men
som ikke er blevet det.

Efter undfangelsen
På landsplan er antallet af frivillige og
tvungne anbringelsermodsat statsministe-
rens ønske faldende. Det er det også iMa-
riagerfjord Kommune, hvor Kit Borup er

familiechef. Det er faldet gennem flere år,
men for at sætte tal på viser en opgørelse, at
anbringelser af 0 til 17-årige fra faldt 123 i
2017 til 111 i 2019.
Det er der en god, kompleks forklaring på,
og det har at gøremed de store forandringer
i arbejdetmed de udsatte børn og familier,
der er sket de senere år.
En rød tråd i kommunens organisering og
arbejde er tidlige indsatser. Indsatserne
skal gerne i gang, inden barnet er født. Ofte
gennemhenvendelser fra fagfolk, typisk fra
jordemødre, praktiserende læger, sagsbe-
handlere og jobcenteret, fårman tidligt
identificeretmødre og familier, somman
mener er i risiko for ikke at kunne klare for-
ældrerollen. De får ekstra besøg af sund-
hedsplejersken i graviditetsperioden.
–Det er virkelig vigtigt, formeget sker inden
for barnets første 1.000 dage. Det er her, hele
fundamentet for det sociale, sproglige og
kognitive udvikling lægges. Det viser forsk-
ningen klart og tydeligt, sigerKit Borup.
I forlængelse heraf harMariagerfjord Kom-
mune også indført det, de kalder Baby Cafe,
for de ”sårbare gravide”.
–Nogle af de her forældre har et svagt
netværk.Demangler ofte rollemodel-
ler omkring sig, der kanhjælpemed gode
erfaringer. I BabyCafeen kan de få råd og

vejledning fra
sundheds-
plejersker og
familiekonsu-
lenter. Sam-
tidig kan vi

opfange, hvis der er
noget, der er ved at gå
galt, sigerKit Borup.

Færre
teenagemødre
Den opsøgende tid-
lige indsats foregår
også, inden barnet
overhovedet er undfanget. Kit Borup for-
tæller, atman tilbage i 2012 konstaterede,
atman i kommunen havde uforholdsmæs-
sigtmange teenagemødre. Derfor bestemte
man sig for at lave en særlig indsats overfor
denne gruppe.
– Vi startede med at lave en særlig fami-
lieplanlægnings vejledning for de udsatte
unge. Det handler om oplysning med hen-
syn til prævention – vi giver også økono-
misk tilskud til prævention. Vi fortæller
dem om, hvad det betyder at få et barn, og
også hvad det koster, fortæller Kit Borup.
Sundhedsplejerskerne giver alle de an-
bragte børn og de, der er i efterværn, et
sundhedstjek. Her taler de også med de
unge om seksualitet. De anbragte børn
og unge og de, der er i efterværn, er en
gruppe, der ofte kan have problemer med
at sætte grænser, når de får et forhold, og
derfor er de mere udsatte for at endemed
en tidlig graviditet.
– Så hvordanman sætter grænser og pas-
ser på sig selv, det taler vi ogsåmeddemom.
Alle de her tiltag betyder, at antallet af teen-
ageforældre har været faldende.Det betyder
også, at antallet afmeget umodne forældre,

Man kan udrette utrolige
ting, når man får hele fami-
lien involveret, forklarer Elin
Tollestrup, der er leder af 0
til 11-års området på Res-
sourcecenteret.

Årsag og sam-
menhæng er

komplekst i de her
sager. Ifølge fami-
liechef Kit Borup
kan de mange

forebyggende til-
tag fører til færre

anbringelser.
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der får småbørn, dermåske skal anbringes,
fordi de ikke kan klare det, falder. Det er jo
der, det blivermeget komplekst, ogman ikke
bare kan sige, at der skal laves flere anbrin-
gelser. Vi har arbejdetmålrettet på, at færre
bliver umodne forældre, og det betyder så
også, at der er behov for færre anbringelser,
sigerKit Borup.

År nul
SpørgermanKit Borup, så komdet store
banebrydende skifte, daman iMariager-
fjord Kommune besluttede at oprette
Ressourcecenteret på den gamleHandest
Skole tilbage i 2013. Her harman samlet
indsatsen i forhold til de udsatte børn og
unge samt familier.
DanskeKommuner besøgerRessourcecen-
teret sammedag, som regeringen løfter slø-
ret for elementerne i dennye ”Barnets lov”.
PåRessourcecenteret arbejder godt 40med-
arbejdere – familiekonsulenter, pædagoger,
psykologer,med flere.Her foregår en lang
række ting. For eksempel er der det såkaldte
14-19 tilbud, hvor børn efter skoletid kan
kommeog få samværmed vokse og andre
børn. Et tilskud af familieliv for de børn, der
er i underskud.
– Det handler om, at de kan få social kon-
takt og møde normer og dannelse. Og så
kan de helt praktisk lære at lave mad, lave
lektier og smøre madpakke til næste dag,
inden de tager hjem, forklarer Lisbet Nis-
gaard, der er leder af 11 til 23-års området
på Ressourcecenteret.
Ifølge familiechefKit Boruphører det også
med til historien, atmanhar fået etableret

et langt tættere samarbejdemed skoler og
daginstitutioner. Lærerne og pædagogerne
er blevet langtmere bevidste omden vigtige
rolle, de spiller. Efter 2013 steg antallet af
underretninger såledesmed 11 procent.
– Vi har også løftet hele det her område
ud af skolernes økonomi. De skal ikke be-
kymre sig om, hvorvidt en indsats belaster
skolens økonomi, siger Kit Borup.

Flere klarer sig
På ressourcecenteret er der også tre
lejligheder, hvor nybagte familier i ri-
sikogruppen kan flytte ind og bo som
udgangspunkt i tre måneder. Under fami-
liedøgnopholdet får de hjælp og rådgiv-
ning til at klare hverdagenmed et spæd-
barn. Samtidig kan sundhedsplejersken og
familiekonsulenten vurdere, om det går,
eller der skal tages et hurtigt initiativ, for
eksempel i form af en anbringelse.
Elin Tollestrup er leder af 0 til 11-års om-

rådet på Ressourcecenteret.
– Vi kan også lave hyppige opfølgende besøg
i hjemmet, men familiedøgnopholdet giver
noget helt andet. Her flytter familierne
ind og understøttes i at få en hverdag til
fungere. De skal købe ind og lavemad, som
omde var hjemme, samtidigmed at de pas-
ser et spædbarn. Der er nogle, der virkelig
udvikler sig. Omvendt bliver det også ret ty-
deligt i de tilfælde, hvor det ikke går, og en
anbringelse af barnet kan blive nødvendigt,
siger Elin Tollestrup.
For eksempel optagerman amme-situatio-
ner og andre kontaktsituationer på film.
– Forældrene kan selv se filmen,men som
fagfolk kan vi også bruge dem til at se, om
barnet er ved at trække sig socialt. Det er
meget tydeligt, og så skal der handles, siger
Elin Tollestrup.
De forældre, somman især har heldmed at
hjælpe på sporet til et normalt familieliv, er
dem, hvis største problemer, at de ikke har
andre rollemodeller at støtte sig op af og al-
drig selv har oplevet tilstrækkelig omsorg.
– Det her betyder rigtigmeget, at fami-
liedøgnopholdet geografisk befinder sig i
kommunen, så forældrenes hverdag ligner
den, de skal hjem til, og de kan få støtte i de-
res netværk. Det giver rigtig gode resulta-
ter, siger Kit Borup.
Familiedøgnopholdene er også en af forkla-
ringerne på, at kommunen har oplevet en
nedgang i antallet af anbringelser.
– For ti år siden tror jeg, at halvdelen af fami-
lieanbringelserne endtemed en anbringelse
af barnet. I dag er detmeget færre. Vi er nede
under ti procent nu. Familiedøgnopholdet er
en del af forklaringen, sigerKit Borup.
Hvis man tror, kommunerne viger tilbage
fra anbringelser, fordi det er dyrt, så tror
man fejl.
– De her familiedøgnophold er måske tre
gange dyrere end en anbringelse. Men det
handler om, hvad der bedst for barnet, og
om at se tingene i det lange perspektiv, si-
ger Kit Borup.

Unge flytter ind
På Ressourcecenteret er der også seks væ-
relser, hvor unge teenagere kan flytte ind
en kort periode, hvis der er problemer i
hjemmet.
– Det er typisk alvorlige teenageproblemer,
som går ud over skolegang og så videre. Det
kan så være et skridtmod at flytte ind i et
botilbud.Men det kan også være, atman
kan løse problemerne, og de kan flytte hjem
igen.Man kan blive overrasket over, hvor

Lisbeth Nisgaard, der er leder
af 11 til 23-års området på
Ressourcercenteret, mener,
man skal passe på med ikke
at rokke båden for meget
med ”Barnets lov”.

Vi er rigtig
godt i gang
med de fore-

byggende indsatser.
Det ermit indtryk, at
det er dermange
kommuner, der er.
Lisbet Nisgaard, leder på Ressourcecentret
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langtman kan komme, når hele familien
kommer i spil, siger Elin Tollestrup.
Det kan blandt andet hjælpe de unge til at
klare skolen.
–Det er en katastrofe, hvis de ikke kommer
imål og afslutter skolens 9. klasse. Det viser
al forskning og erfaring. Så er de i risiko-
gruppen for altmuligt – det gælder på kort
og lang sigtmisbrug, dårlig sundhed, psyki-
ske problemer og så videre, sigerKit Borup.
I den verserende diskussion om anbringel-
ser er det blevet kritiseret, at der ikke er
nok fokus i kommunerne på, at de anbragte
børn får en uddannelse. Omkring 40 pro-
cent får ikke 9. klasses afgangseksamen.
–Det har vi skarpt fokus på. Jeg kan se, at vi
havde 9 anbragte børn i niende klasse sidste
år. Femaf dem tog eksamen.Det er jo etme-
get lille statistiskmateriale,mendet er da
bedre end gennemsnittet. Vi gør ogsåmeget
ud af at vejlede plejefamilier om skole og ud-
dannelse, sigerKit Borup.

Tilbage til nytårstalen
Vi vender tilbage til nytårstalen og den over-
ordnede politiske diskussion. Fagfolkene på
Ressourcecenteret har en fornemmelse af,
at der er ting, der bliver overset.
–Vi er rigtig godt i gangmedde forebyg-
gende indsatser. Det ermit indtryk, at det er
dermange kommuner, der er. SidenBarnets
Reform (2011, red.) er der virkelig blevet sat
skik påmeget, siger LisbetNisgaard.
Det er naturligvismed en vis spænding, at
hun og kollegaerne imødeser regeringens

nye initiativer.
–Man skal jo passe
på, atman ikke kom-
mer til at smide gode
tiltag udmedbade-
vandet ved at vende
rundt på det hele,

fordimanhar
taltmednogle
børn, der har
haft oplevelser
for flere år siden.
Jeg underkender slet ikke deres oplevelser,
mender er sket forandringer til det bedre,
siger LisbetNisgaard.
Socialrådgiver Dorte Pagter er leder af fa-
milierådgivningen, og hun er den, der skal
sanktionere og godkende, at diverse tiltag
er i overensstemmelsemed servicelovens
bestemmelser.
–Vi har det grundlag i lovgivningen i dag,
der skal til for, at vi kan lave de indsatser,
somvi finder nødvendige, siger hun.
LisbetNisgaardmener, at der er ting i debat-
ten, der bliver for forsimplede.
–Når statsministeren siger, at der forud for
en anbringelse som 11-årig ofte er gået ni
dårlige år, så er det for forsimplet. Der kan
sagtens være problemer, der først opstår
senere i barnets liv. Det kan være hændelser
som skilsmisse, psykisk sygdomogmisbrug.
SomKit Borup ser det, så laverman i dag
færre,menmere kvalificerede anbringelser.
– Vi gørmeget for, at anbringelserne bliver
bedre, og følger op på skolegang og sund-
hed.Med den tidlige indsats finder vi tid-
ligt ud af, om der er brug for anbringelse. Vi
ser hurtigere, om der er en forældreevne,
som barnet kan trivesmed.
I optakten til ”Barnets lov” påpeger rege-
ringen, at barnet i højere grad skal høres
og inddrages i anbringelsessager. En netop
offentliggjort undersøgelse fra organisa-
tionen Socialpædagogerne viser blandt 169
anbragte børn i 11-18-årsalderen, at kun
hver tredje er blevet tagetmed på råd i de-
res anbringelsessag.
– Vi taler meget med børnene og lytter til
dem.Man skal så også huske på, at bar-

net skal være modent nok. Men vi prøver
på alle måder at respektere det anbragte
barns ønsker, for eksempel når det hand-
ler om samværmed forældrene. Men det
er også et område, hvor vi kan blive bedre,
siger Kit Borup.
Adspurgt, om der så ikke er børn iMari-
agerfjord Kommune, der ikke er anbragt,
men burde være anbragt, må familieche-
fen alligevel tage et forbehold, alle de gode
tiltag til trods.
–Når alt det her er sagt, så ved vi fra forsk-
ningen, at der er storemørketal på det her
område, både når det gælder forældresmis-
brug og overgreb – både seksuelle og volde-
lige.Men jeg vil vende det om og sige, at vi
har gjort rigtig meget for at opspore, om
der er børn, der mistrives, siger Kit Borup.
• tkn@kl.dk

Vi har de redskaber i
lovgivningen, der skal til,
mener socialrådgiver og

leder af familierådgiv-
ningen Dorte Pagter.

Til venstre er lokale til
overvåget samvær. Til
højre er opholdsrum
til 9-14 tilbuddet, hvor
børn i underskud kan
få voksensamvær og
familiesituation.


