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ALTERNATIV	  TIL	  TVANGSANBRINGELSE	  
En	  tidlig	  intensiv	  indsats	  i	  hjemmet	  betaler	  sig	  
	  
	  
Mere	  forebyggelse	  og	  færre	  anbringelser	  
Anbringelsesudgifterne	  er	  for	  de	  fleste	  kommuner	  et	  problem,	  som	  i	  voldsom	  grad	  belaster	  kommunernes	  
økonomi.	  Derfor	  rettes	  fokus	  i	  stigende	  grad	  på	  forebyggende	  og	  tidlige	  indsatser,	  der	  skal	  resultere	  i	  mindre	  
indgribende	  foranstaltninger	  over	  for	  børnene	  og	  deres	  familier.	  Disse	  bestræbelser	  forsøges	  mest	  konsekvent	  
udført	  i	  den	  såkaldte	  Sverigesmodel,	  som	  bliver	  forsøgt	  implementeret	  i	  bl.a.	  Herning	  Kommune.	  
Sverigesmodellen	  bygger	  på	  den	  antagelse,	  at	  tidlige	  forebyggende	  indsatser	  kan	  hindre	  senere	  
døgnanbringelser,	  og	  at	  det	  på	  den	  lange	  bane	  betaler	  sig	  at	  ansætte	  flere	  sagsbehandlere,	  som	  kan	  følge	  disse	  
forløb	  tæt:	  
	  
Sverigesprogrammet	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  forventning	  om,	  at	  man	  gennem	  omlægning	  af	  1)	  kommunens	  
myndighedsarbejde	  for	  udsatte	  børn,	  unge	  og	  familier	  og	  2)	  de	  indsatser	  og	  tilbud,	  kommunen	  anvender,	  kan	  opnå	  
en	  mere	  effektiv	  ressourceudnyttelse	  på	  området.	  Det	  er	  således	  forventningen,	  at	  kvaliteten	  af	  den	  støtte,	  
kommunen	  giver	  de	  udsatte	  børn,	  unge	  og	  familier,	  kan	  øges	  samtidig	  med,	  at	  der	  kan	  realiseres	  økonomiske	  
besparelser	  (KORA,	  2015,	  side	  6).	  

Denne	  artikel	  vil	  ikke	  handle	  om	  myndighedsarbejdet,	  men	  om	  ”omlægning	  af	  de	  indsatser	  og	  tilbud,	  kommunen	  
anvender”.	  Og	  fokus	  vil	  ikke	  mindst	  være	  rettet	  på	  de	  menneskelige	  gevinster	  af	  de	  tidlige	  intensive	  indsatser.	  	  

Sverigesprogrammet	  er	  baseret	  på	  et	  normaliseringsperspektiv,	  som	  sikrer,	  at	  børn	  og	  unge	  bevarer	  en	  
tilknytning	  til	  eget	  hjem	  og	  nærmiljø,	  ligesom	  man	  udvikler	  og	  udnytter	  de	  ressourcer,	  der	  er	  i	  børn	  og	  unges	  
familie	  og	  netværk,	  og	  det	  er	  baseret	  på	  et	  vidensperspektiv,	  hvor	  de	  indsatser	  og	  tiltag,	  der	  vælges,	  baserer	  sig	  på	  
den	  nyeste	  viden	  og	  forskning	  på	  området	  (KORA,	  2015,	  side	  6).	  Begge	  perspektiver	  er	  bærende	  for	  arbejde	  i	  
Projekt	  A-‐Holdet.	  

Er	  du	  kommunens	  eller	  mors	  lille	  barn?	  
Et	  stigende	  antal	  børn	  fra	  socialt	  belastede	  og	  psykisk	  sårbare	  familier	  bliver	  tvangsfjernet	  umiddelbart	  efter	  
fødslen	  for	  at	  sikre	  barnets	  udvikling,	  sundhed	  og	  trivsel.	  Det	  kan	  kun	  hilses	  med	  glæde,	  at	  kommunerne	  efter	  
årtiers	  skandalesager	  (hvem	  husker	  ikke	  TV	  2´s	  dokumentar	  ”Er	  du	  mors	  lille	  dreng?”	  fra	  1998	  og	  ”Mors	  lille	  
dreng	  -‐10	  år	  efter”	  fra	  2008)	  er	  blevet	  mere	  opmærksomme	  på,	  hvor	  hurtigt	  et	  spædbarn	  udvikler	  en	  varig	  
skade,	  ligesom	  det	  er	  glædeligt,	  at	  kommunerne	  handler	  tidligere	  og	  mere	  konsekvent	  end	  tidligere	  set.	  Når	  dette	  
er	  sagt	  er	  det	  også	  vores	  vurdering,	  at	  der	  er	  klogere	  alternativer	  til	  de	  tidlige	  tvangsfjernelser,	  ligesom	  der	  er	  
klogere	  alternativer	  til	  nogle	  få	  timers	  daglig	  støtte	  til	  de	  familier,	  der	  beholder	  deres	  barn.	  
	  
Social	  investment	  
Tvangsfjernelser	  umiddelbart	  efter	  fødslen	  sikrer	  spædbarnets	  udvikling,	  men	  en	  tvangsfjernelse	  har	  også	  store	  
omkostninger.	  Dels	  er	  der	  store	  menneskelige	  omkostninger	  med	  megen	  smerte	  og	  ”sår	  på	  sjælen”	  for	  både	  barn	  
og	  forældre,	  og	  dels	  er	  en	  årelang	  anbringelse	  i	  en	  plejefamilie	  er	  en	  bekostelig	  affære	  for	  kommunen,	  som	  ofte	  
betaler	  25.000	  kr.	  om	  måneden	  for	  et	  ophold	  i	  en	  plejefamilie.	  Et	  simpelt	  regnestykke	  viser,	  at	  en	  vellykket	  tidlig	  
indsats	  med	  et	  intensivt	  spædbarnsprojekt	  over	  6	  måneder,	  hurtigt	  er	  tjent	  ind.	  Hertil	  kommer	  de	  menneskelige	  
gevinster	  i	  form	  at	  den	  lykke	  og	  livskvalitet,	  der	  er	  forbundet	  med,	  at	  barnet	  kan	  blive	  i	  sin	  familie.	  	  

Både	  i	  nordisk	  og	  europæisk	  sammenhæng	  er	  det	  en	  forholdsvis	  ny	  trend	  at	  snakke	  ”social	  investment”.	  Der	  er	  
tale	  om	  analyser,	  som	  prøver	  at	  vende	  den	  sædvanlige	  optik	  på	  udsatte	  børn	  og	  unge	  som	  en	  økonomisk	  
belastning	  for	  kommunerne	  til	  en	  optik,	  hvor	  en	  tidlig	  social	  indsats	  betragtes	  som	  en	  langsigtet	  økonomisk	  
investering.	  I	  Danmark	  har	  Center	  for	  Alternativ	  Samfundsanalyse	  (CASA,	  2010)	  forsket	  i	  sociale	  investeringer.	  
Konklusionen	  var,	  at	  udgifterne	  til	  udsatte	  ikke	  bare	  er	  en	  belastning	  for	  budgettet,	  men	  en	  indsats,	  som	  betyder,	  
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at	  der	  kan	  spares	  på	  længere	  sigt.	  Hvis	  det	  lykkedes	  at	  sikre	  ”et	  almindeligt	  liv”	  for	  blot	  ét	  ud	  af	  fem	  børn,	  som	  de	  
tidligere	  sociale	  indsatser	  er	  rettet	  imod,	  er	  der	  en	  samfundsøkonomisk	  gevinst	  ud	  over	  den	  menneskelige	  
gevinst.	  

Med	  alternativer	  til	  tvangsfjernelser	  tænker	  vi	  ikke	  på	  i	  fagligt	  henseende	  utilstrækkelige	  indsatser	  med	  nogle	  få	  
timers	  daglig	  støtte	  i	  hjemmet,	  som	  desværre	  stadig	  ses.	  Vi	  tænker	  på	  seriøse,	  fagligt	  funderede	  og	  intensive	  
indsatser,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  hele	  familien	  i	  døgndrift.	  Det	  kan	  være	  en	  anbringelse	  af	  hele	  familien	  på	  en	  
døgninstitution,	  og	  det	  kan	  være	  ved	  at	  arbejde	  med	  familierne	  i	  deres	  eget	  hjem.	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  beskrive,	  
hvordan	  vi	  i	  Projekt	  A-‐Holdet	  arbejder	  med	  de	  psykisk	  sårbare	  spædbørnsfamilier	  i	  eget	  hjem.	  
	  
Familier	  med	  begrænsede	  forældrekompetencer	  
Projekt	  A-‐Holdets	  spædbørnsprojekter	  henvender	  sig	  til	  socialt	  udsatte	  og	  psykisk	  sårbare	  forældre,	  som	  har	  
haft	  en	  turbulent	  barndom	  med	  omsorgssvigt,	  overgreb	  og	  anbringelser.	  De	  kan	  lide	  af	  angst	  og	  depression	  og	  
have	  en	  tilknytning	  til	  psykiatrien.	  Forældrene	  kan	  være	  under	  18	  år,	  men	  er	  typisk	  mellem	  18	  og	  29	  år	  og	  har	  
måske	  i	  årevis	  siddet	  fast	  i	  kontanthjælpssystemet	  med	  alt	  hvad	  dette	  indebærer.	  En	  del	  har	  ikke	  færdiggjort	  
folkeskolens	  afgangsprøve,	  andre	  har	  mislykkede	  forsøg	  på	  at	  gennemføre	  praktikker	  og	  ungdomsuddannelser,	  
de	  har	  ofte	  fået	  tvangsfjernet	  et	  eller	  flere	  børn,	  og	  forældrekompetenceundersøgelser	  viser,	  at	  der	  kan	  være	  en	  
bekymring	  for,	  om	  forældrene	  har	  de	  fornødne	  forældrekompetencer.	  Det	  kendetegner	  alle	  familierne,	  at	  de	  
ønsker	  det	  bedste	  for	  deres	  børn	  og	  at	  det	  er	  et	  brændende	  ønske	  for	  dem,	  at	  deres	  barn	  skal	  have	  en	  bedre	  
barndom	  end	  de	  selv	  har	  haft.	  	  
	  
Når	  kommunen	  på	  trods	  af	  dette	  giver	  familierne	  en	  chance	  for	  at	  beholde	  det	  nye	  barn	  kan	  det	  skyldes,	  at	  
moderen	  har	  fundet	  en	  stabil	  partner,	  det	  kan	  skyldes,	  at	  en	  enlig	  mor	  er	  blevet	  ældre	  og	  mere	  moden	  eller	  har	  et	  
godt	  familiært	  netværk,	  eller	  det	  kan	  skyldes,	  at	  man	  er	  blevet	  mere	  opmærksom	  på	  og	  ønsker	  at	  afprøve	  den	  
nyeste	  viden	  og	  forskning	  på	  området.	  	  
	  
Vi	  flytter	  ind	  hos	  familien	  umiddelbart	  efter	  fødslen	  
Projekt	  A-‐Holdets	  spædbarnsprojekter	  har	  en	  varighed	  på	  6	  måneder.	  	  Tilbuddet	  er	  karakteriseret	  ved,	  at	  det	  er	  
meget	  intensivt	  umiddelbart	  efter	  fødslen,	  hvorefter	  støtten	  aftrappes,	  så	  kommunens	  medarbejdere	  selv	  kan	  
tage	  over,	  når	  barnet	  i	  en	  alder	  af	  6	  måneder	  kan	  komme	  i	  dagpleje	  eller	  vuggestue.	  Vi	  er	  med	  andre	  ord	  hurtigt	  
inde	  og	  hurtigt	  ude.	  
	  
Spædbarnsprojektet	  præsenteres	  for	  forældrene	  før	  fødslen	  og	  træder	  i	  kraft	  ved	  fødslen,	  hvor	  Projekt	  A-‐
Holdets	  medarbejdere	  møder	  ind	  på	  fødegangen.	  Efter	  at	  have	  fulgt	  familien	  5	  dage	  på	  fødeafdelingen	  flytter	  
Projekt	  A-‐Holdets	  medarbejdere	  ind	  hos	  familien.	  Perioden	  med	  døgndækning	  alle	  ugens	  dage	  varer	  typisk	  4	  
uger.	  Om	  nødvendigt	  kan	  dette	  følges	  op	  af	  2	  uger	  med	  døgndækning	  fra	  mandag	  til	  fredag.	  Efter	  perioden	  med	  
døgndækning	  besøges	  familien	  4-‐5	  dage	  om	  ugen.	  Helst	  ikke	  mindre	  end	  5	  timer	  ad	  gangen,	  da	  vi	  har	  brug	  for,	  at	  
barnet	  er	  vågen	  noget	  af	  tiden,	  så	  vi	  kan	  se	  og	  arbejde	  med	  spædbarnets	  samspil	  med	  forældrene.	  
	  
Princippet	  er,	  at	  ansvaret	  i	  stigende	  grad	  overdrages	  til	  forældrene,	  som	  på	  ”fridagene”	  beskriver	  i	  en	  SMS,	  
hvordan	  dagen	  er	  forløbet.	  Dette	  for	  at	  træne	  refleksion	  og	  mentaliseringsevne.	  Efter	  ”fridagene”	  er	  der	  fra	  
medarbejderside	  ekstra	  observation	  vedr.	  barnets	  kontakt,	  pasning	  (hygiejne,	  rød	  numse	  m.v.)	  og	  trivsel.	  	  
	  
Projekt	  A-‐Holdets	  leder	  kan	  kontaktes	  døgnet	  rundt	  alle	  ugens	  dage,	  hvis	  der	  opstår	  problemer	  på	  de	  
personalefri	  dage,	  og	  vi	  vil	  kunne	  være	  hos	  familien	  indenfor	  en	  time.	  Lederen	  tager	  selv	  minimum	  1	  døgnvagt	  
om	  ugen	  og	  yder	  daglig	  supervision	  til	  medarbejderne,	  ligesom	  hun	  har	  en	  meget	  nær	  kontakt	  til	  forældrene.	  
	  
Medarbejderne	  arbejder	  fra	  1	  til	  3	  døgn	  ad	  gangen,	  hvorfor	  der	  er	  en	  høj	  grad	  af	  personkontinuitet.	  Der	  er	  få	  
personaleskift	  og	  der	  er	  kun	  få	  medarbejdere,	  som	  familien	  skal	  forholde	  sig	  til.	  	  
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Den	  samlede	  medarbejdergruppe	  rummer	  såvel	  en	  stor	  aldersspredning	  og	  en	  meget	  bred	  erfarings-‐	  og	  
uddannelsesmæssig	  baggrund.	  Der	  er	  pædagoger	  med	  erfaringer	  fra	  vuggestuer,	  pædagoger	  med	  erfaring	  fra	  
arbejde	  med	  psykisk	  sårbare	  personer,	  	  to	  psykologer	  med	  erfaring	  fra	  behandlingsarbejde	  og	  undervisning,	  
samt	  lederen,	  der	  er	  uddannet	  pædagog,	  psykoterapeut	  MPF,	  kandidat	  i	  pædagogisk	  psykologi	  og	  certificeret	  i	  
Susan	  Harts	  neuroaffektive	  uddannelse.	  
	  
Sikring	  af	  barnets	  udvikling	  gennem	  intervention	  
Tilstedeværelsen	  af	  Projekt	  A-‐Holdets	  medarbejdere	  sikrer,	  at	  der	  bliver	  taget	  vare	  på	  de	  basale	  ting	  omkring	  
omsorg	  og	  stimulering	  af	  et	  spædbarn.	  Ikke	  mindst	  at	  børnene	  udvikler	  sikker	  tilknytning.	  Vi	  nøjes	  ikke	  med	  at	  
observere	  samspillet,	  men	  intervenerer	  aktivt	  på	  forskellige	  måder.	  På	  alle	  tider	  af	  døgnet	  –	  også	  om	  natten	  –	  
står	  medarbejderen	  til	  rådighed	  med	  hjælp	  og	  guidning.	  Forældrene	  undervises	  i	  spædbarnets	  behov	  og	  
aflæsning	  af	  dets	  signaler,	  de	  lærer	  at	  berolige	  barnet,	  der	  arbejdes	  med	  forældrenes	  kontakt	  med	  og	  stimulation	  
af	  barnet	  og	  forældrene	  undervises	  løbende	  i	  nærmeste	  udviklingszone.	  Medarbejderne	  bruger	  meget	  tid	  på	  at	  
fortælle	  om	  (undervise	  i)	  spædbarnets	  behov	  og	  signaler,	  men	  bruger	  ikke	  mindst	  sig	  selv	  som	  modeller,	  når	  de	  
med	  spædbarnet	  demonstrerer	  forskellige	  ting.	  Der	  arbejdes	  intensivt	  på	  at	  udvikle	  forældrenes	  
mentaliseringsevne.	  Der	  arbejdes	  ud	  fra	  en	  neuroaffektiv	  udviklingspsykologisk	  referenceramme.	  
	  
I	  perioder	  er	  Projekt	  A-‐Holdets	  støtte	  af	  kompenserende	  karakter,	  hvor	  vi	  exempelvis	  sørger	  for,	  at	  den	  daglige	  
struktur	  bliver	  opretholdt	  og	  barnet	  bliver	  stimuleret.	  Medarbejderne	  er	  også	  meget	  opmærksomme	  på	  
forældrenes	  tilknytningsmønstre,	  og	  bruger	  meget	  tid	  på	  at	  bevidstgøre	  dem	  om,	  hvad	  der	  sker	  i	  samspillet	  med	  
barnet	  (og	  forældrene	  imellem)	  og	  lære	  dem	  andre	  mestringsstrategier.	  Efter	  aftale	  med	  kommunen	  kan	  der	  
suppleres	  med	  terapeutiske	  samtaler.	  Der	  er	  således	  sikkerhed	  for,	  at	  barnet	  ikke	  lider	  nogen	  form	  for	  
omsorgssvigt.	  
	  
Plejefamilie	  står	  stand	  by	  
Det	  er	  en	  del	  af	  konceptet,	  at	  kommunen	  har	  en	  plejefamilie	  stående	  parat	  til	  at	  modtage	  barnet	  med	  dags	  varsel,	  
hvis	  det	  bliver	  uforsvarligt	  at	  holde	  barnet	  i	  hjemmet.	  Den	  nødvendige	  statusrapport	  med	  sammenfatning	  af	  
observationer	  og	  vurdering	  af	  forældrekompetencer	  vil	  kunne	  udarbejdes	  på	  1-‐2	  arbejdsdage	  til	  brug	  for	  en	  
behandling	  i	  børneudvalget	  med	  henblik	  på	  anbringelse.	  I	  TV2s	  dokumentar	  tog	  dette	  en	  måned,	  hvor	  barnet	  
nåede	  at	  trække	  sig	  helt	  ind	  i	  sig	  selv.	  Der	  er	  således	  sørget	  for	  optimal	  sikkerhed	  for,	  at	  barnet	  aldrig	  kan	  nå	  at	  
blive	  omsorgssvigtet	  og	  udvikle	  varige	  skader.	  	  
	  
Døgnrytme	  og	  struktur	  i	  dagligdagen	  for	  familien	  
Når	  forældrene	  selv	  har	  haft	  en	  kaotisk	  barndom,	  kan	  døgnrytme	  og	  struktur	  i	  dagligdagen	  være	  et	  ukendt	  
fænomen,	  som	  forældrene	  hverken	  kender	  til	  eller	  forstår	  vigtigheden	  af.	  Og	  som	  med	  alt	  omkring	  arbejdet	  med	  
disse	  forældre:	  det	  man	  ikke	  selv	  har	  lært	  og	  kender	  til	  fra	  sin	  barndom,	  kan	  man	  ikke	  give	  videre	  til	  sit	  barn,	  
hvilket	  er	  kritisk	  for	  det	  at	  være	  en	  ”god-‐nok-‐forælder”.	  En	  god-‐nok-‐forælder	  er	  bl.a.	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  
pålidelig	  og	  forudsigelig,	  og	  en	  passende	  struktur	  gør	  det	  muligt	  for	  barnet	  at	  opleve	  fysisk	  og	  følelsesmæssig	  
sikkerhed,	  forstå	  og	  lære	  om	  sit	  miljø	  og	  udvikle	  evnen	  til	  regulering	  og	  selvkontrol.	  Den	  daglige	  struktur	  består	  
i,	  at	  man	  på	  bestemte	  tidspunkter	  står	  op,	  spiser	  morgenmad,	  går	  med	  barnevognen,	  handler	  ind,	  laver	  
sansemotoriske	  øvelser	  med	  babyen	  osv.	  Strukturen	  er	  tilpasset	  forældrene	  og	  døgnrytmen	  er	  tilpasset	  barnet.	  
Hos	  forældre,	  som	  har	  svært	  ved	  at	  udsætte	  egne	  behov,	  er	  det	  en	  krævende	  opgave	  at	  få	  opbygget	  den	  
nødvendige	  døgnrytme	  og	  struktur.	  	  
	  
Når	  vi	  ikke	  længere	  er	  hos	  familien	  dagligt	  observeres	  ud	  fra	  barnets	  reaktion,	  om	  kontakt,	  stimulation,	  
døgnrytme	  og	  struktur	  er	  opretholdt.	  Et	  fokus	  på	  strukturen	  er	  også,	  at	  hverdagen	  skal	  hænge	  sammen	  for	  alle	  
parter,	  når	  vi	  nærmer	  os	  tiden,	  hvor	  barnet	  skal	  i	  dagpleje	  eller	  vuggestue	  og	  forældrene	  skal	  påbegynde	  
uddannelse	  eller	  arbejde.	  
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Observation	  contra	  vejledning	  og	  intervention	  
Mange	  husker	  stadig,	  hvordan	  personalet	  i	  TV-‐dokumentaren	  ”Er	  du	  mors	  lille	  dreng?”	  var	  vidne	  til,	  hvordan	  det	  
lille	  barn	  blev	  omsorgssvigtet	  og	  blev	  mere	  og	  mere	  indadvendt	  uden	  at	  medarbejderne	  kunne	  gribe	  ind.	  I	  
modsætning	  til	  TV-‐dokumentaren,	  hvor	  formålet	  var	  at	  vurdere	  forældreevnen,	  er	  formålet	  med	  dette	  projekt	  at	  
udvikle	  forældrenes	  kompetencer	  og	  sikre,	  at	  barnet	  de	  første	  6	  måneder	  får	  den	  tilstrækkelige	  omsorg	  og	  
stimulation.	  Det	  er	  formålet	  at	  udvikle	  forældrenes	  mentaliseringsevne,	  lære	  forældrene	  et	  spædbarns	  behov	  og	  
aflæsning	  af	  dets	  signaler,	  lære	  forældrene	  at	  berolige	  barnet,	  og	  træne	  deres	  evner	  til	  kontakt	  med	  og	  
stimulation	  af	  barnet.	  Og	  det	  er	  som	  ovenfor	  nævnt	  indbygget	  i	  konceptet,	  at	  medarbejderne	  kompenserer	  for	  
forældrenes	  manglende	  omsorg	  og	  stimulation	  så	  barnet	  ikke	  tager	  skade.	  
	  
Der	  er	  et	  meget	  tæt	  samarbejde	  med	  sagsbehandler,	  sundhedsplejerske	  og	  psykolog.	  Lederen	  af	  Projekt	  A-‐Holdet	  
har	  som	  leder	  og	  koordinator	  af	  projektet	  en	  meget	  tæt	  kontakt	  til	  familierne	  og	  de	  involverede	  medarbejdere.	  I	  
perioden	  med	  døgnvagter	  tager	  lederen	  selv	  minimum	  1	  døgnvagt	  om	  ugen	  for	  at	  lære	  familierne	  bedst	  muligt	  at	  
kende	  og	  kunne	  give	  den	  bedst	  mulige	  supervision	  til	  de	  involverede	  medarbejdere.	  Desuden	  kan	  lederen	  
kontaktes	  24/7,	  hvis	  familien	  oplever	  akutte	  problemer.	  
	  
Forældrenes	  motivation	  
Kendetegnende	  for	  målgruppen	  er,	  at	  forældrene	  altid	  har	  et	  stort	  ønske	  om	  at	  give	  deres	  barn	  en	  bedre	  opvækst	  
end	  de	  selv	  har	  fået,	  men	  i	  kraft	  af	  deres	  lave	  selvtillid	  og	  selvværd	  og	  dårlige	  forudsætninger	  skal	  der	  ikke	  meget	  
til,	  før	  medarbejdernes	  guidning	  og	  vejledning	  opfattes	  som	  en	  kritik	  af	  deres	  forældrekompetencer.	  Den	  store	  
udfordring	  er	  at	  kunne	  arbejde	  i	  det	  minefelt,	  hvor	  forældrene	  hele	  tiden	  bliver	  konfronteret	  med	  deres	  
manglende	  kompetencer	  uden	  at	  blive	  overvældet	  af	  angsten	  for,	  at	  kommunen	  fjerner	  deres	  barn.	  Forældrene	  
er	  meget	  bevidste	  om,	  at	  deres	  barn	  bliver	  fjernet,	  hvis	  ikke	  de	  klarer	  at	  være	  gode-‐nok-‐forældre,	  hvor	  vi	  hele	  
tiden	  sammen	  med	  sagsbehandler	  og	  sundhedsplejerske	  definerer	  nogle	  meget	  specifikke,	  konkrete	  og	  
kontrollerbare	  mål,	  så	  forældrene	  selv	  kan	  vurdere,	  hvor	  langt	  de	  er	  fra	  målet.	  	  
	  
Fordele	  ved	  at	  arbejde	  i	  forældrenes	  hjem	  
Ved	  at	  arbejde	  i	  forældrenes	  hjem	  sikres,	  at	  ingen	  læring	  skal	  overføres	  fra	  livet	  på	  en	  døgninstitution	  til	  livet	  i	  
eget	  hjem.	  Døgninstitutionen	  er	  indrettet	  til	  spædbørn	  og	  deres	  familier,	  mens	  familierne	  ofte	  bor	  i	  små	  
upraktiske	  lejligheder	  uden	  de	  mest	  basale	  ting.	  Vi	  hjælper	  forældrene	  med	  at	  indrette	  de	  ofte	  meget	  trange	  
boliger	  mest	  hensigtsmæssigt	  og	  få	  en	  hverdag	  til	  at	  fungere	  i	  egne	  rammer.	  Vi	  hjælper	  med	  alt	  det,	  der	  er	  brug	  
for	  hjælp	  til:	  organisere	  pusleplads	  og	  bad,	  daglig	  struktur,	  sund	  kost,	  effektiv	  hovedrengøring	  i	  en	  lejlighed	  med	  
skimmelsvamp	  og	  hjælp	  med	  diverse	  praktiske	  ting.	  Herunder	  hjælp	  med	  at	  få	  overblik	  over	  en	  økonomi,	  som	  
ofte	  er	  uoverskuelig.	  	  
	  
I	  forældrenes	  oplevelse	  er	  der	  stor	  forskel	  på,	  om	  de	  er	  på	  ”udebane”	  eller	  på	  ”hjemmebane”.	  Om	  forældrene	  er	  
”gæster”	  på	  en	  døgninstitution,	  eller	  om	  Projekt	  A-‐Holdets	  medarbejdere	  er	  ”gæster”	  i	  forældrenes	  hjem.	  Som	  
medarbejder	  kræver	  det	  en	  helt	  anden	  ydmyghed	  og	  hensynsfuldhed	  at	  flytte	  ind	  hos	  en	  familie	  i	  en	  trang	  
lejlighed.	  Hos	  en	  familie	  brugte	  vi	  udtrykket,	  at	  de	  skulle	  betragte	  os	  som	  ”en	  flue	  på	  væggen”	  hvortil	  svaret	  var,	  
at	  vi	  var	  ”store	  spyfluer”.	  Underforstået	  at	  vi	  på	  intet	  tidspunkt	  var	  så	  anonyme,	  som	  vi	  havde	  håbet	  på	  vi	  kunne	  
være,	  men	  fylder	  rigtig	  meget.	  I	  perioden	  med	  døgndækning	  efterlyser	  forældrene	  da	  også	  perioder	  med	  
”alenetid”,	  men	  de	  giver	  også	  udtryk	  for,	  at	  fordelene	  ved	  vores	  indsats	  i	  døgndrift	  overskygger	  ulemperne.	  
	  
Hyppig	  kontakt	  med	  sagsbehandler	  og	  grundig	  dokumentation	  
I	  perioden	  med	  døgndækning	  udarbejdes	  der	  hver	  uge	  en	  grundig	  statusrapport	  (5-‐6	  sider)	  med	  mange	  
konkrete	  eksempler	  fra	  dagbogsnotaterne,	  og	  i	  de	  efterfølgende	  måneder	  afleveres	  en	  grundig	  statusrapport	  
hver	  måned.	  Statusrapporterne	  er	  disponeret	  efter	  punkterne	  i	  handleplanen.	  Efter	  afslutning	  af	  
spædbarnsprojektet	  udarbejdes	  en	  samlet	  rapport	  over	  forløbet.	  
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Materiale	  til	  forældrekompetenceundersøgelse	  
Skulle	  vi	  komme	  i	  den	  situation,	  at	  forældrene	  ikke	  magter	  opgaven,	  forefindes	  der	  så	  detaljerede	  observationer	  
vedr.	  forældrenes	  forældrekompetencer,	  at	  de	  –	  evt.	  med	  supplerende	  psykologiske	  undersøgelser	  af	  forældrene	  
-‐	  kan	  indgå	  i	  den	  forældrekompetenceundersøgelse,	  som	  danner	  grundlaget	  for	  behandling	  i	  kommunens	  
børneudvalg	  i	  forhold	  til	  beslutning	  om	  fjernelse.	  
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