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1. Indledning 
 
1.1. Baggrund for og beskrivelse af projektet. 
Med udgangspunkt i Bornholms Regionskommune indsatsområder (rummelighed, 
best practice og det forpligtende samarbejde), samt lov om pædagogiske lære-
planer er der opstået et behov for at afklare, hvordan der i Bornholms Regions-
kommune (BRK) arbejdes sammen i relation til børn med særlige behov. 
 
Projektet ”Læringsmål, metoder og aktiviteter i forhold til børn med sær-
lige behov i dagtilbud” tager afsæt i en kortlægning af BRK’s samarbejde om 
børn med særlige behov med henblik på at skabe et helhedssyn og sammen-
hæng i den kommunale indsats gennem forøget vidensdeling, opkvalificering af 
pædagogisk personale samt en revurdering af målgruppen og arbejdsgangene. 
 
Behovet for at skabe overblik skal ses i lyset af følgende forhold: 
- I forbindelse med dannelsen af BRK 1. januar 2003 blev der etableret nye sam-
arbejdsstrukturer på området, hvoraf flere er under evaluering i projektperioden. 
- Loven om pædagogiske læreplaner med krav om særlig fokus på indsats for 
børn med særlige behov, der trådte i kraft i august 2004. 
- BRK’s politiske målsætninger om rummelighed, best practice og forpligtende 
samarbejde. 
 
Projektet består af 5 faser: 

1. Undersøgelse og beskrivelse af nuværende praksis 
2. Udvikling af fora, medier og metoder til vidensudveksling 
3. Gennemførelse af diplomuddannelse i inklusionsfaktorer1 og formidling 
4. Udarbejdelse af forslag til det fremtidige samarbejde på området 
5. Revidering af læreplaner 

 
Denne rapport beskriver resultatet af arbejdet med den første fase og udgør i 
den forbindelse en delrapport i forbindelse med hele projektet. 
 
1.2. Om læsning af rapporten 
Først forklares baggrund og mål for projektet, og der redegøres for undersøgel-
sens opbygning. Siden følger et kapitel om forståelsen af begrebet ”børn med 
særlige behov”. Derefter kommer et kapitel med kortlægning af samarbejdet og 
endelig afsluttes med et kapitel, hvor vi med udgangspunkt i kortlægningen   
reflekterer over samarbejdet omkring børn med særlige behov i BRK i relation til 
målet om at arbejde inkluderende. Rapporten indeholder desuden en bilagssam-
ling, hvor der forefindes en alfabetisk sammenfatning af alle nævnte tilbud og 
agenter på området, uddybende bilag, samt de offentlige dokumenter, vi har fået 
udleveret i forbindelse med undersøgelsen. 
 
Vores datamateriale bygger i overvejende grad på interview med repræsentanter 
(oftest ledelserne) fra dagtilbuddene og agenter fra BRK. I rapporten har vi valgt 
ikke at citere enkeltpersoner direkte af hensyn til såvel forskningstekniske som 
etiske årsager. I de få tilfælde, hvor en virksomhed optræder med navn, skyldes 

                                       
1 Se i øvrigt bilag 3 for definition på social inklusion 
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det, at den har en særlig funktion (såsom specialtilbuddet Mælkebøtten), eller at 
der foreligger et offentligt tilgængeligt datamateriale (såsom rapport fra Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium). 
 
Fra 1.1.2003 blev fem kommuner samlet i Bornholms Regionskommune. Forvalt-
ningsniveauet blev nedlagt og alle overgik til at være selvstændige virksomhe-
der. I kommunalt regi overgik alle dagtilbud derfor til at blive betegnet med be-
grebet virksomheder. Begrebet ”virksomhed” optræder ikke som en integreret 
del i vores informanters dagligdagssprog. Mange benytter (med udgangspunkt i 
hvor de strukturelt hører hjemme) i stedet begrebet ”dagtilbud”. Begge begreber 
dækker over dagpleje såvel som daginstitution, (hvad enten disse udgøres af 
integrerede institutioner, børnehaver eller specialinstitutioner) og optræder der-
for synonymt i rapporten. 
 
I rapporten anvendes også begrebet ”spirepladser”. Begrebet benytter nogle in-
formanter til at betegne pladser knyttet til udvalgte almene dagtilbud med på 
forhånd tildelt støttefunktion, mens andre har gjort opmærksom på, at dette ikke 
var en rigtig betegnelse. Det har imidlertid ikke været muligt for os at få enten 
be- eller afkræftet, hvad den officielle betegnelse var. Derfor fastholdes det i 
denne rapport at omtale disse pladser som ”spirepladser. 
 
 
2. Undersøgelsens opbygning 
Undersøgelsen er opbygget med udgangspunkt i nedenstående forståelse af for-
målet. 
 
2.1. Undersøgelsens formål 
Formålet er i projektbeskrivelsen beskrevet som: ”Undersøgelse og beskrivelse af 
de eksisterende tilbud og den nuværende praksis i forhold til børn med særlige 
behov i BRK. Beskrivelsen skal desuden indeholde en kortlægning af samarbejdet 
mellem de forskellige institutionstyper og mellem de forskellige agenter på om-
rådet.” 
 
Opgaven består altså i at skabe overblik over indsatsen i BRK ved at beskrive 
praksis omkring tilbud og samarbejde i relation til børn med særlige behov, som 
disse er defineret i loven om pædagogiske læreplaner. Det er med andre ord ikke 
den konkrete pædagogiske praksis i BRK’s virksomheder, der er i fokus, selvom 
denne selvsagt har betydning for virksomhedernes oplevelse af samarbejdet. 
 
Opgaven skriver sig ind projektets overordnede mål, der i projektbeskrivelsen 
beskrives således: 
Nærværende projekt: ” Læringsmål, metoder og aktiviteter i forhold til børn med 
særlige behov i dagtilbud” har 2 ”løftestænger”. Den ene løftestang er den opga-
ve, der i Servicelovens § 8a pålægges dagtilbuddene i forhold til udvikling og be-
skrivelse af metoder, aktiviteter og læringsmål i forhold til udsatte børn/børn 
med særlige behov. Den anden løftestang er arbejdet med de politisk vedtagne 
indsatsområder i Bornholms Regionskommune: Rummelighed, Best Practice og 
Det forpligtende samarbejde. 
 



 4 

Det er projektets ambition at forene disse to rammer for arbejdet i de bornholm-
ske dagtilbud, så der gøres en samlet indsats for at udvikle og kvalificere arbej-
det i forhold til udsatte børn/børn med særlige behov. Den centralt fastsatte be-
stemmelse om, at dagtilbuddet skal beskrive metoder, aktiviteter og læringsmål 
for denne børnegruppe skal udmøntes inden for den decentralt fastsatte be-
stemmelse om, at der skal arbejdes med rummelige/inkluderende miljøer i de 
bornholmske institutioner og skoler.  
 
2.2. Undersøgelsens teoretiske ståsted 
Vi valgte fra starten at anlægge et interaktionistisk og socialkonstruktionistisk 
perspektiv. Ved dette forstås, at det empiriske materiale antages at være flerty-
digt og kontekstafhængigt. Der ligger endvidere heri den antagelse, ”…at betyd-
ning af en handling eller et fænomen skabes i interaktionen mellem mennesker 
eller mellem mennesker og ting.(…) betydning er således ikke en uafhængig 
størrelse, som en forsker kan afdække. Betydning er derimod et relationelt fæ-
nomen, som kun kan bestemmes situationelt med inddragelse af konteksten (et 
begreb, som også omfatter andre ”aktører”, som kan være både mennesker og 
ting).” 2 
 
Ved at anlægge et sådant perspektiv, gjorde vi os det fra starten af klart, at det, 
vi ville undersøge, var socialt konstrueret. Selv om det undervejs i processen er 
muligt at indhente skriftlige dokumenter, statistiske tal, og andre skriftlige data, 
så anser vi også disse dokumenter som værende socialt konstrueret i en bestemt 
kontekst. For denne undersøgelse har dette afsæt haft betydning for selve udar-
bejdelsen af undersøgelsesdesignet, for gennemførelsen og for analysen af un-
dersøgelsen. 
 
Fx lægger begrebet ”kortlægning” op til, at der findes et entydigt svar på, hvor-
dan samarbejdet er, mens samarbejdet i praksis vil bero på, hvilke aktuelle mu-
ligheder, der rejser sig og bliver grebet i den lokale kontekst i relation til det  
enkelte barn i relation til dets livsarenaer3. Vores tilgang til opgaven blev derfor 
at samle de mange forskellige fortællinger om praksis til en beskrivelse af børn 
med forskellige særlige behov og deres muligheder og begrænsninger mht. at 
finde støtte i BKS´s professionelle samarbejdsstruktur. 
 
Som udefrakommende forskere af en praksis ligger der en værdi i, at vi ikke er 
en del af eller på forhånd kendte noget til regionskommunens politik eller prak-
sis, da vi dermed ikke har nogen politiske interesser i relation til undersøgelsen. 
Det gør os imidlertid ikke til objektive iagttagere, idet vores kortlægning og ana-
lyse selvsagt er farvet af et inklusionsperspektiv qua vores tilgang som videncen-
terkonsulenter. 
 
Som grundlag for at forstå praksis og samarbejdet er vi inspireret af andre un-
dersøgelser4 af dagtilbudspraksis og referer i den forbindelse særligt til forskning 
fra Socialforskningsinstituttet. Desuden inddrager vi offentlige dokumenter, så-

                                       
2 Järvinen og Mik-Meyer.2005. s. 10 
3 Mere om livsarena forståelsen i afsnit om kortlægning af samarbejdet 
4 Se litteraturhenvisninger bagerst i rapporten 
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som Socialministeriets materialer udarbejdet i forbindelse med de pædagogiske 
læreplaners indførelse, samt lovstof med tilknytning eller relevans for området.  
 
2.3. Undersøgelsesdesign. 
Den tidlige planlægning af undersøgelsesdesignet tog udgangspunkt i et spørge-
skema, der skulle sendes ud til alle institutioner. Det kom dog aldrig i gang, da 
mange af virksomhederne i BRK over en årrække havde deltaget i forskellige  
undersøgelser af deres praksis. Der kunne, ifølge fagkonsulenten, derfor være 
opstået en vis træthed over for spøgeskemaundersøgelser, hvorfor svarprocen-
ten måtte forventes at blive meget lav – yderligere understøttet af at mange 
virksomheder p.t. oplever et øget arbejdspres. I samråd med fagkonsulenten på 
området blev undersøgelsen i stedet baseret på en kvalitativ tilgang.  
 
Vi valgte at benytte det kvalitative interview som primær metodik suppleret med 
skriftlige dokumenter, sparring med fagkonsulent og i sidste runde en gruppedi-
skussion med virksomhedslederne (dagtilbudsledere). Undervejs har vi suppleret 
med dokumenter indhentet fra regionkommunens hjemmeside samt dokumen-
ter, vi er blevet bekendt med og har fået adgang til i forbindelse med vores in-
terviews. 
 
I vores interview fokuserer vi på interviewpersonens professionelle livsverden og 
normer, gennem at forholde os nysgerrigt udforskende i forhold til interviewper-
sonens konstruktioner af børnene og samarbejdet på området, samt personens 
brug af centrale begreber. I situationen gør vi dette ved at benytte en åben in-
terviewguide, hvorfra interviewpersonen udfolder sit perspektiv. Undervejs beder 
vi personen udfolde de for vedkommende centrale forhold og begreber yderlige-
re, samt evt. illustrere disse gennem praksisfortællinger. Herigennem får vi mu-
lighed for at forstå personens udsagn og oplevelser i relation til vedkommendes 
forforståelser og positioneringer af sig selv og andre i feltet.  
 
Desuden spørger vi til forskelligheder for at få fortællinger fra mange perspekti-
ver og skiftende positioner. Med dette metodevalg lægger vi jf. vores teoretiske 
ståsted, op til en undersøgelse, der giver mulighed for at afdække den interview-
edes begrebsdefinition i relation til ”børn med særlige behov”, samt personens 
deraf følgende perspektiver på praksis og tilknyttede handle muligheder i relation 
til børn såvel som det professionelle samarbejde omkring dem.  
 
Deltagere 
Interviewene foregår med personer, der indtager og positioneres forskellige ste-
der i det felt, undersøgelsen retter sig imod. Vi søger dermed at finde mange for-
skellige perspektiver på samarbejdet i praksis, så disse efterfølgende kan danne 
baggrund for en analyse af feltet. Vi har derfor interviewet agenter, der repræ-
senterer centrale tilbud fra kommunen, samt dagtilbudsledere fra flere forskellige 
typer af dagtilbud repræsenterende alle BKS´s distrikter.  
 
De deltagende agenter er i første omgang udvalgt på baggrund af informationer 
på kommunens hjemmeside vedr. specialtilbud og i samråd med fagkonsulentens 
øvrige viden om, hvem der havde kontakt med området. Personkredsen er deref-
ter udvidet med yderligere agenter, der gennem interviewene er blevet påpeget 
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som betydningsfulde, enten fordi de indgik i et samarbejde, eller fordi de havde 
et perspektiv, der adskilte sig væsentligt fra interviewpersonens eget. 
 
De interviewede agenter er: 

- PPR: leder, koordinator af specialpædagogisk korps, psykolog, talepæda-
gog 

- Børn og Unge-virksomheden: leder, leder af Handicapteamet 
- Leder af visitationsvirksomheden til vidtgående specialundervisning 
- Leder af psykiatri- og handicapvirksomheden 
- Sundhedsplejerske 
- Leder af dagplejen 
- Familiebehandler fra Familiecentervirksomheden 

 
De deltagende virksomheder er i første omgang udvalgt ud fra deres formelle 
kontakt med området samt forholdet mellem deres ansøgninger om og andel i 
støttebevillinger fra specialpædagogisk korps. Således er der foretaget interviews 
med virksomhedsrepræsentanter fra de fire nedenstående kategorier. 
 
 Søgt specialpædagogisk 

støtte 
Ikke søgt specialpæda-
gogisk støtte 

Tildelt specialpædagogisk 
støtte 

 (Specialinstitution og spi-
replader) 

Ikke tildelt specialpæda-
gogisk støtte 

  

 
Det har tillige været hensigten, at undersøgelsen repræsenterede alle virksom-
heder. Dette er søgt varetaget ved at fremlægge delresultater (indhentet på 
baggrund af interviews med repræsentanter fra alle distrikter) til bearbejdning 
på et fagrådsmøde, hvor alle kommunens virksomhedsledere havde mulighed for 
at kommentere og supplere delresultaterne. 
 
Idet lederen som ansvarlig for virksomhederne må formodes at have kendskab til 
igangsatte støtteforanstaltninger, er interviewene primært foretaget med virk-
somhedslederne, men der har været tilfælde hvor souschef og pædagog har del-
taget i stedet, da de af ledelsen skønnedes at vide mere om for undersøgelsen 
relevant praksis. Alle tre distrikter, samt Specialbørnehaven er repræsenteret i 
interviewrækken. 
 
Interviewsituationen 
Alle interview på nær et fandt sted i fagsekretariatet. Ved alle interview var vi 
begge tilstede. Den ene fungerede som hovedinterviewer og den anden noterede 
og samlede op på fokuspunkter undervejs i interviewet. Hvert interview var sat 
til at vare maksimalt en time. Interviewene er optaget og efterfølgende aflyttet, 
afnoteret og delvist transskriberet5. 
 
Alle interviewpersoner blev præsenteret for en udskrift af vores pålagte opgave i 
undersøgelsen og dernæst spurgt; 
Hvad har du fået at vide om undersøgelsen? 

                                       
5 De områder af materialet, hvor der angives særlige perspektiver på et felt, er fuldt transskriberet. 
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Set fra dit perspektiv, hvad tænker du er vigtigt for os at vide i forbindelse med 
denne undersøgelse? 
 
Til slut i interviewet blev personen bedt om at forholde sig til en grafisk fremstil-
ling af mulige samarbejdspartnere. Vi bad vedkommende om at se på tegningen 
og derefter kommentere på, hvilke af virksomhederne interviewpersonen havde 
samarbejde med, og som vurderede, det ville være interessant for os at inter-
viewe, og med hvilken begrundelse vi skulle interviewe dem. Dernæst spurgte vi, 
om de havde kendskab til; 

1. De institutioner, der havde børn, der blev søgt støtte på, og fik det bevil-
get 

2. De institutioner, der havde børn, der blev søgt støtte på, og ikke fik det 
bevilget 

3. De institutioner, der ikke søgte støtte 
4. De institutioner, der havde støtte (i form af specialpædagogisk bistand) 

indbygget i deres normering. 
 
2.4. Begrebet ”Børn med særlige behov” 
 
I projektansøgningen opstillet af regionskommunen præciseres gruppen af ”børn 
med særlige behov” som nedenfor. Opmærksomheden og fokus rettes her mod 
gruppen af børn med vanskeligheder. 
 
I projektbeskrivelsen fremgår projektets baggrund således: ”1. august 2004 
ændredes Lov om Social Service således, at alle daginstitutioner (inkl. dagplejen) 
iflg. § 8a skal ”udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 
år og aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og ud-
vikling”. Læreplanen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af, ”hvordan udsatte 
børns læring understøttes”. I bekendtgørelsen til loven er dette beskrevet såle-
des: ”Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, metoder og 
aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov”. 
 
Det kan fremstå, som om gruppen af udsatte børn/børn med særlige behov er 
blevet glemt i det mere almene pædagogiske arbejde. Når dette sammenholdes 
med Socialministeriets evaluering fra 2002 af kommunernes arbejde med Ser-
vicelovens formålsbestemmelse om dagtilbud til børn, viser der sig et behov for 
at sætte et særligt fokus på denne del af dagtilbuddenes pædagogiske lærepla-
ner, hvis lovteksten skal få betydning for gruppen af udsatte børn/børn med sær-
lige behov.  
 
Allerede i planlægningen af undersøgelsen blev det tydeligt, at gruppen af ”børn 
med særlige behov” må anses for at være en uklart defineret gruppe. Når man 
undersøger begrebet ”børn med særlige behov”, dukker der hurtigt mange for-
skellige udtryk op. Svage børn, børn med særlige behov, udsatte børn, børn med 
hindringer for læring, børn med negativ social arv m.fl. Selv i samme materiale, 
eksempelvis materialet fra socialministeriet udarbejdet i forbindelse med de pæ-
dagogiske læreplaner, vises ikke speciel konsekvens i brugen af et begreb. Altså 
er det nærliggende at konkludere, at der er tale om en bred og diffus gruppe af 
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børn; både børn med fysiske og medicinske handicap samt børn med psykosocia-
le problemer.  
 
Da kortlægningen tager udgangspunkt i samarbejdet om ”børn med særlige be-
hov”, bliver det essentielt at afklare, hvilken gruppe af børn der er i tale. I dette 
afsnit sætter vi derfor fokus på, hvem gruppen af ”børn med særlige behov” er. 
Dette gør vi ud fra en beskrivelse af, hvad forskning peger på, hvad der fra mini-
steriel side peges på og endelig, hvordan vi tænker begrebet i dette projekt. 
 
Forskning 
Den seneste omfattende undersøgelse, der findes af en sådan børnegruppe, ud-
gøres af Per Schultz Jørgensens undersøgelse af såkaldte ”risikobørn” (først fra 
1993 senest fulgt op i 20026). Her findes gruppen af risikobørn til at bestå af tre 
grupper: 
 

1. Gruppen af børn med definerede (diagnoser) mentale, fysiske og sociale 
handicap.  

 
2. Gruppen af truede børn, børn med familiemæssige sociale belastninger 

(negativ social arv), psykosociale problemer, børn der af anden grund er 
udsatte i forhold til marginalisering.  

 
3. Gruppen af børn med særlige behov, forstået som børn der er henvist til 

undersøgelse, børn der midlertidigt udgør bekymring, børn der af forskelli-
ge årsager ikke ser ud til at trives. 

 
(modellen tager afsæt i Per Schultz Jørgensens definition fra 1993/2002) 

 
Undersøgelsen viser desuden, at 15–17 % af de danske børn befinder sig i risi-
kozonen. I SFI’s seneste undersøgelse af daginstitutionen som forebyggende ind-
sats7, er tallet forhøjet til mellem 15-20 %. Det er med andre ord værd at hæfte 
sig ved er, at der er tale om en forholdsvis stor gruppe af børn - en femtedel af 
den samlede børnegruppe - der på den ene eller anden måde er indeholdt i den 
brede risikogruppe. 
 
Lovgrundlag 
I Socialministeriets informationshåndbog om indførelsen af pædagogiske lære-
planer i dagtilbud siges det bl.a.:  
”I stedet for at tale om børn med særlige behov skal der fokuseres på at tale om 
”børn med hindringer for læring.” (...) Disse hindringer er med til at true eller 
handicappe børnene – og de ligger ikke nødvendigvis i barnet selv. Selv når bar-
net har fysiske, medicinske, neurologiske eller andre problemer, vil en af hin-
dringerne også ligge i barnets relation til det omgivende miljø. Hindringerne kan 
også have at gøre med samfundets måde at klassificere og diagnosticere børn, 
de kan have at gøre med kommunale strukturer og organiseringsformer, eller de 
kan have at gøre med forhold i hjemmet eller dagtilbuddet.” 8 
 
                                       
6 P. Schultz Jørgensen. Social Kritik. 84/2002. 
7 Bente Jensen. Kan daginstitutionen gøre en forskel? SFI 2005 
8 Socialministeriets undervisningsmateriale om læreplaner i dagtilbud 
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Hvorfor lige pludselig dette skifte, hvad er forskellen på at tale om børn med 
særlige behov og børn med hindringer for læring, kunne man spørge?  
Skiftet fra det individorienterede og fejl- og mangel til et mere relationelt og 
konstruktionistisk syn på udviklingsbehov er sket gradvist efter Salamancaerklæ-
ringens9 vedtagelse. Fra 1993 og op til år 2000 går tankegangen på dette områ-
de mere og mere i retning af talen om rummelighed, samt på retten til at være i 
de samme uddannelsesmiljøer. I erklæringen hedder det bl.a.; 
 
”Uddannelsessystemer og uddannelsesforløb skal indrettes og iværksættes på en 
sådan måde, at de tager hensyn til de store forskelle i egenskaber og behov. 
De, der har særlige uddannelsesmæssige behov, skal have adgang til almindelige 
skoler, som skal være i stand til at imødekomme deres behov ved at anvende en 
pædagogik, der er centreret omkring det enkelte barn”. 
 
Men det er ikke kun uddannelsessystemet, der nævnes her. Med indførelsen af 
de pædagogiske læreplaner i dagtilbud 2004, rettes blikket også mod en klar 
indsats på 0-6-årsområdet. I socialministeriets eget materiale10 om læreplaner 
hedder det: 
I dagtilbudene er der mindst tre årsager til at stræbe efter rummelighed 

• Inklusion giver et bedre liv til børn med særlige behov 
• Samfundet kan (måske) spare penge ved at inkludere børn, der ellers 

skulle på institution 
• På længere sigt skulle færre unge ende uden uddannelse og efterfølgende i 

arbejdsløshed 
 
Det bliver nu meget tydeligt, at et af formålene med indførelsen af den pædago-
giske læreplan er at give børn mere lige livschancer. Derfor skal arbejdet med at 
tilpasse læringsmuligheder og udfordringer til børn med særlige behov have en 
særlig opmærksomhed. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøet skal der tages hen-
syn til børns forskellige forudsætninger. En analyse og fortolkning af de officielle 
dokumenter viser os, at det kunne give mening at anskue gruppen af børn som 
en gruppe med særlige uddannelsesmæssige behov, hvor årsagen til dette behov 
ikke spiller en rolle for indsatsen, men hvor retten til indsatsen betones. I mini-
steriets eget materiale om negativ social arv hedder det således også: ”Alle børn 
og unge har ret til støtte uanset deres familiemæssige baggrund.”11 
 
Fortolkning af ”børn med særlige behov” i dette projekt 
Fra socialministeriets side har der i al materialet været lagt vægt på, at børn 
med sociale belastninger/børn med negativ social arv, træder frem som en af de 
sårbare grupper, den særlige pædagogiske indsats retter sig imod. Et andet 
punkt der fremhæves, er at gøre noget for børn med hindringer for læring. Der 
tales om børnenes uddannelsesmæssige behov, og her skal indsatsen rettes mod 
barnets samspil med omgivelserne.  
 
Kortlægningen i dette projekt skal danne baggrund for det fremtidige samarbejde 
om social inklusion i BRK, og materialet må derfor forventes at have betydning 
for den fremtidige praksis på området – herunder de pædagogiske læreplaner. Vi 
                                       
9 Salamancaerklæringen. Verdenskonference om Specialundervisning. 
10 Se litteraturhenvisninger bagerst i rapporten  
11 Socialministeriets mål og indsatser 05/06. 
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har derfor valgt at forholde os til hele gruppen af risikobørn, som disse er define-
ret på baggrund af den solide forskning, vi har refereret til tidligere i dette kapi-
tel. Det vil med andre ord sige, at kortlægningen af samarbejdet baseres på P. 
Schultz Jørgensens identifikation af børn med særlige behov, som værende 
grupperne af: 
 

1. Børn med definerede handicaps 
2. Børn med familiemæssige sociale belastninger 
3. Børn der midlertidig udgør en bekymring 

 
Definitionen bryder med en traditionel tænkning af ”børn med særlige behov” 
som værende udelukkende børn med definerede handicaps. Til gengæld indfan-
ger den gruppen af børn, som socialministeriets bestræbelser særligt er rettet 
imod i retorikken omkring at ”bryde den sociale arv”, idet begrebet social arv 
knyttes an til børn med familiemæssige sociale belastninger og børn, der midler-
tidigt udgør en bekymring. Hermed kommer definitionen til at indeholde både 
den traditionelle gruppe og den gruppe af børn, man fremover også ønskes at 
rette fokus mod. 
 
3. Kortlægning af tilbud og samarbejdet 
I dette kapitel redegøres der for tilbud og samarbejde om børn med særlige be-
hov. Først forklares hvilket perspektiv der er anlagt i redegørelsen, herefter føl-
ger en oversigt over de tilbud og agenter, vi er blevet opmærksomme på i un-
dersøgelsen. Afslutningsvis følger selve kortlægningen af samarbejdet. 
 
3. 1. Introduktion til analysemodel 
Vi har i kortlægningen valgt at beskrive indsatsen ud fra børnenes perspektiv – 
dvs. sætte fokus på, hvor børn med særlige behov har mulighed for at opleve 
støtte og særlige indsatser i deres livsbane, fra de fødes, til de begynder i skole.  
 
Tager vi udgangspunkt i børn i 0-6 års alderens hverdagsliv, vil det for en stor 
dels vedkommende foregå i to miljøer – familien og dagtilbud. Professor i social-
psykologi, Lars Dencik, påpeger vigtigheden af at tage udgangspunkt i barnets 
oplevelse af handlemuligheder ikke kun i relation til disse to miljøer isoleret set, 
men særligt i barnets overgange imellem og begribelse af forskellighederne i de 
to miljøer. 
 
”I diskussionen og forskningen om børns vilkår har man ikke forsømt at interes-
sere sig for daginstitutionerne som sådan, ej heller for familien taget for sig så at 
sige. Derimod har man ejendommeligt nok ikke reflekteret systematisk over, 
hvad selve forskellen betyder for, hvordan barnet kan forholde sig.”  (Dencik, s. 
248) 
 
Til illustration af dette forhold introducerer han følgende analysemodel til beskri-
velse af barnets dobbeltsocialisering.  
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Dencik, s. 246 
 
De to arenaer udgør tilsammen barnets socialiseringsbetingelser i et praksissam-
spil mellem deltagerne i de to arenaer og mellem arenaerne indbyrdes. Arenaer-
ne er grundlæggende forskellige i kraft af at være henholdsvis offentlig og privat 
arena. I praksis betyder det, at der er forskellige adækvate samværslogikker, 
barnet skal mestre at begå sig i og imellem for at møde anerkendelse i form af 
social værdsættelse fra arenaens øvrige deltagere. 
 
Som analysemodel udgør de to arenaer 0-6 års barnets virkelighed. Dermed bli-
ver det yderst relevant at beskrive BRK´s tilbud til børn med særlige behov i  
relation til disse arenaer. Vi benytter derfor modellen som grundskitse til illustra-
tion af BRK’s tilbud og samarbejde omkring børn med særlige behov og har i re-
lation til denne valgt at uddybe, hvor den udenomsfamiliære omsorg praktiseres, 
idet det skaber særlige muligheder og begrænsninger for tilbuddet. 
 
3. 2. Eksisterende tilbud 
I nedenstående figur har vi forsøgt at illustrere eksisterende tilbud på området. 
Tilbuddene er mange, og de varierer i deres fokus for indsats. Nogen er rettet 
mod den familiære arena, andre mod institutionsarenaen, og nogen er rettet 
mod begge arenaer. Andre er rettet mod personer som fx barnet, forældrene 
eller det pædagogiske personale som personer. De omtalte tilbud og agenter er 
listet alfabetisk og yderligere beskrevet i bilag 1. 
 
 
 



 12 

 

 
 
 
3. 3. Kortlægning af samarbejdet 
De aktuelle tilbud varierer selvsagt med typen af behov hos barnet. Der er såle-
des stor forskel på, hvilke muligheder et barn med særlige behov har afhæng af 
om det er et barn med defineret handicap, med familiemæssige sociale belast-
ninger eller et barn der udgør bekymring. I kortlægningen af samarbejdet sorte-
res derfor i, hvilke tilbud og agenter der er aktuelle for de konkrete børnegrup-
per.  
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Også barnets alder er afgørende for typen af tilbud. Vi har derfor opdelt beskri-
velsen af samarbejdet i perioderne: 
 

1. 0 år - endt barsel 
2. Begyndende dagtilbud – 3 år 
3. 3 år – skolestart 

 
3.3.1 Tilbud og samarbejde om børn med definerede handicaps 
 
Tilbud og agenter: 0 år – afsluttet barsel 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Uden for hjemmet - Forældre 
- Sundhedsplejen 
- Handicapteam (i hjemmet      

forudsat forældrene ønsker     
det). 

- Mælkebøttens rådgivning 
- Familiecenteret 

- Hospitalslæge 
- Praktiserende læge 
- Mælkebøttens observation 
- Mælkebøttens behandling  
- Visitation til specialundervis-
ning 

 
 
Samarbejde 
Hospitalslæge registrerer handicaps, der kan observeres ved eller umiddelbart 
efter fødslen og orienterer Børn og Unge-virksomhedens Handicapteam, der ta-
ger kontakt til familien. 
 
99% af BRK’s børn modtager besøg af sundhedsplejen, der udfører helbredstjek 
og yder rådgivning og vejledning til forældrene. Hvis sundhedsplejen får mistan-
ke om helbredsmæssige problematikker, henvises familien til egen læge (der kan 
visitere barnet videre til specialist) eller til Børn og Unge-virksomhedens Handi-
capteam, der visiterer til observation og udredning på barnet i Mælkebøtten. 
Teamet kan også visitere til familiebehandling, hvis forældrene har behov for be-
handling i relation til det at være forældre til et handicappet barn. 
 
På baggrund af Mælkebøttens udredning visiteres barnet videre til specialist 
og/eller behandling i Mælkebøtten. En sagsbehandler i Handicapteamet har en 
dialog med forældrene omkring barnets støttebehov og kan tilbyde rådgivning og 
vejledning i støttemuligheder i henhold til serviceloven. Desuden deltager lede-
ren af Handicapteamet i visitationsmøder, når børnene visiteres til et dagtilbud.  
 
Hvis barnets handicap ikke opdages i forbindelse med sundhedsplejens besøg, 
kan forældre til enhver tid kontakte egen læge eller Mælkebøttens Rådgivning, 
der tilbyder at observere barnet i dets hjemmemiljø samt støtte forældrene i at 
finde det rigtige tilbud til barnet. 
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Tilbud og agenter: Begyndende dagtilbud – 3 år 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Uden for hjemmet - Forældre 
- Mælkebøttens rådgivning 
- Handicapteam (i hjemmet    

forudsat forældrene ønsker 
det). 

- Familiecenteret 

- Praktiserende læge 
- Dagplejen/Daginstitution 
- PPR 
- Visitation til specialundervis-

ning 
- Mælkebøttens observation 
- Mælkebøttens behandling 

 
Samarbejde12 
Daginstitutionens personale vil ved mistanke om handicaps/diagnoser hos barnet 
i samråd med barnets forældre udarbejde en beskrivelse af barnet og underrette 
PPR.  
 
PPRs talepædagoger og/eller psykologer udarbejder en udredning på barnet.  
Udredningen danner grundlag for evt. indstilling til specialpædagogisk støtte. 
Specialpædagogisk støtte er imidlertid sjældent forekommende for denne alders-
gruppe, da man afventer bedre grundlag for at vurdere barnets egenudvikling. 
Hvis der registreres fysiske handicaps, der kræver hjælpemidler, orienterer PPR 
Handicapteamet om sagen. 
 
Dagplejen har pr. definition13 ikke støttepædagoger. Hvis barnet er støttetræn-
gende kan det flyttes til et daginstitutionstilbud. PPR ønsker en vurdering af bar-
nets egenudvikling i en daginstitutionskontekst, før der bevilliges støtte. 
 
Tilbud og agenter: 3 år – skolestart 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Uden for hjemmet - Forældre 
- PPR, 3-årsscreening  
- Mælkebøttens rådgivning 
- Handicapteam (i hjemmet       

forudsat forældrene ønsker 
det). 

- Familiecenteret 

- Praktiserende læge 
- Daginstitution 
- PPR 
- Mælkebøttens observation 
- Børne- og Ungdomspsykia  
trisk Amb. 
- Børneklinikken (fra Kbh.) 
- Mælkebøttens behandling 
- Søstjernen  
- Daginstitution evt. med spi-
regrupper 
- Handicapteam 

 

                                       
12 En stor del af de nævnte tilbud og samarbejdet mellem disse går igen for hele 0-6 årsalderen, hvorfor vi i de 
efterfølgende afsnit om denne børnegruppe kun uddyber forskellene. 
13 Nævnes i flere interview 
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Samarbejde 
99 % af BRK´s børn deltager i en sproglig screening omkring 3-årsalderen. Hvis 
screeningen resulterer i en vurdering af mindre sprogproblemer, rådgives foræl-
drene i øvelser, og der aftales evt. opfølgningsbesøg. Ved større sprogproblemer 
indstilles barnet til specialpædagogisk bistand, der foregår i daginstitutionen. 
Screeningen kan også resultere i bekymring for barnets kognitive udvikling fx 
autisme eller kontaktvanskeligheder. I disse tilfælde visiteres barnet enten til 
observation i Mælkebøtten eller til egentlig udredning på Børneklinikken (der til-
byder udredninger på Bornholm, selvom den er lokaliseret i København). Barnet 
kan ved mistanke om psykiatriske problemstillinger desuden henvises fra egen 
læge eller PPR til undersøgelse i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, 
hvis barnet er fyldt 4 år.  
 
En mistanke kan ligeledes opstå på baggrund af observationer fra daginstitutio-
nens personale eller PPR-medarbejdere, der kommer jævnligt i institutionen 
(Hyppighed afhænger af børnegruppen, idet støtten tildeles det enkelte barn og 
ikke institutionen). 
 
Hvis barnet viser sig at have fysiske eller kognitive vanskeligheder visiteres det 
til en specialplads i Mælkebøtten eller til en daginstitution, der skønnes særlig 
egnet til at møde barnets behov. Det kan enten være en ”spireplads”, hvis der er 
tale om et sårbart barn14, eller en plads i Børnehuset Søstjernen, hvis der er tale 
om et fysisk handicappet barn. Viser det sig, at barnet ikke får udbytte af institu-
tionens tilbud, er det muligt at flytte barnet mellem special- og normalinstitution. 
I forbindelse med et barns flytning fra Mælkebøtten til normalinstitution udfor-
mes en beskrivelse af barnet, og der foretages besøg i børnehaven både med og 
uden deltagelse af barnet. Institutionen har mulighed for at deltage i Mælkebøt-
tens afsluttende handleplansmøde sammen med forældrene for således at opti-
mere barnets overgangsbetingelser. Der samarbejdes i øvrigt omkring videns-
udveksling de to institutioner imellem, samt om særlige ressourcer som fx  
fysioterapeut. 
 
Hvis barnet får stillet en psykiatrisk diagnose, er der for denne aldersgruppe  
oftest tale om ADHD, der behandles medicinsk. Barnet fortsætter sit ophold i 
daginstitutionen, men kan evt. få bevilliget støtte fra Specialpædagogisk Korps. 
Forældre til børn, der diagnosticeres med ADHD, tilbydes fra Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Ambulatorium at deltage i gruppeforløb med undervisning i 
ADHD. Ambulatoriet tilbyder også rådgivning og vejledning til agenter på områ-
det, hvilket særligt benyttes af læger, børnesagsbehandlere og PPR. 
 
I forbindelse med barnets overgang fra dagtilbud til skole afholdes visitationsmø-
der med deltagelse af barnets nuværende institution, leder af Handicapteamet, 
PPR og leder af visitationsvirksomheden. Når barnet er visiteret, videreformidles 
oplysninger om barnet mellem de implicerede institutioner og agenter. 
 

                                       
14 Jf. kriterier for spirepladser 



 16 

3.3.2. Tilbud & samarbejde om børn med familiemæssige sociale belast-
ninger 
 
Tilbud og agenter: 0 år – afsluttet barsel 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Uden for hjemmet - Forældre 
- Sundhedsplejen 
- Familiecenteret 

- Praktiserende læge 
- Børnesagsbehandler 

 
Samarbejde 
Som tidligere nævnt modtager stort set alle BRK’s børn besøg af sundhedsplejen. 
De børn, der ikke tilses, vurderes at befinde sig i velfungerende familier (der ak-
tivt fravælger besøg af sundhedsplejen ud fra en vurdering af, at sundhedsple-
jens ressourcer er bedre brugt i andre familier). De børn, der ikke tilses, tilhører 
dermed formodentlig ikke børnegruppen med sociale vanskeligheder.  
 
Hvis sundhedsplejen ved et besøg får mistanke om sociale vanskeligheder 
og/eller muligt omsorgssvigt, indleder hun i første omgang en dialog med foræl-
drene med henblik på at styrke deres viden og omsorgsevne. I tillæg hertil hen-
vises til familiebehandlingens anonyme rådgivning. Sundhedsplejen kan også 
efter samtykke fra forældrene kontakte børnesagsbehandlere i Børn og Unge-
virksomheden, der visiterer til et passende støttetilbud. Besøgene kan imidlertid 
også resultere i en underretning til Børn og Unge-virksomheden, der sætter en § 
38undersøgelse i gang med henblik på en vurdering af, om barnet skal fjernes 
fra familien. Underretninger er imidlertid sjældne i forbindelse med sundhedsple-
jens besøg, da indsatsen er rettet mod at samarbejde med familien om dennes 
omsorgsopgave, således at barnet kan blive i familien. 
 
Børn med sociale vanskeligheder har mulighed for at få tildelt en kontaktperson. 
Det sker imidlertid ikke i praksis for denne aldersgruppe, ud fra den betragtning, 
at barnet har mere gavn af en styrket forældrekontakt end en kontakt til en so-
cialarbejder. Indsatsen rettes derfor oftest mod at styrke forældrenes forældre- 
og/eller omsorgsevne gennem familiebehandling, aflastning eller terapi, hvis 
problemstillingen omhandler relationen til barnet. Forældre kan også ved hen-
vendelse til Familiecenterets rådgivning modtage 5 gratis anonyme terapeutiske 
samtaler, der efterfølgende kan udvides med yderligere 10 samtaler, forudsat 
der visiteres til det15.  
 
Et barn i denne gruppe kan også blive ”opdaget” ved besøg hos egen læge, hvor 
lægen kan få mistanke om vold, misbrug eller psykiske lidelser i familien. Lægen 
kan således også indgå i en dialog med familien og kontakte Børn og Unge-
virksomheden med familiens samtykke eller lave en underretning, hvis familien 
ikke ønsker at indgå i dialog om problematikken. 
 
Dagplejelederen deltager (sammen med Mælkebøtten, koordinator af Specialpæ-
dagogisk Korps, en medarbejder fra PPR og leder af visitationsvirksomheden) i 
kvartalsvise koordinerende møder vedr. kommende børn. I forbindelse med visi-

                                       
15 Ifølge familiecentervirksomhedens eget materiale. Det er ikke oplyst, hvem der foretager visitation. 
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tation til dagtilbud lægges vægt på at matche dagtilbud og familie, således at 
barnets behov tilgodeses bedst muligt.  
 
Tilbud og agenter: Begyndende dagtilbud – 3 år 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Uden for hjemmet - Forældre 
- Familiecenteret - Praktiserende læge 

- Dagplejen/Daginstitution 
- Visitation for specialundervis-

ning 
- PPR (psykologer) 
- Børnesagsbehandler 

 
Samarbejde16 
Både dagplejen og daginstitutionens personale vil med sin hyppige kontakt med 
familien ofte være i stand til at genkende børn, der har sociale vanskeligheder, 
da vanskelighederne afspejles i barnets trivsel i dagtilbuddet.  
 
I dagplejen findes en unik mulighed for at skabe et særligt tillidsforhold mellem 
dagpleje og forældre, idet tilbuddet foregår i dagplejens hjem, hvormed relatio-
nen får karakter af privathed. Dagplejen optræder derfor i praksis ofte som støt-
tende og rådgivende for forældre med svag forældreevne. Dagplejen har i lighed 
med daginstitutionerne underretningspligt og mulighed for at videreformidle  
kontakt til Børn og Unge-virksomheden gennem den pædagogiske konsulent i 
dagplejen. 
 
Daginstitutioner har mulighed for at tildele børn med sociale vanskeligheder  
støttetimer fra sin interne støtteressource. Daginstitutionen kan desuden med 
forældrenes samtykke kontakte en børnesagsbehandler, der kan visitere familien 
støtte på hjemmearenaen. Endelig kan den pædagogiske leder lave en underret-
ning ved at udfylde en ”bekymringsseddel”, som børnesagsbehandleren inden for 
2 uger bekræfter modtagelsen af. 
 
PPR kan yde bistand i form af supervision på den pædagogiske praksis, men yder 
ikke yderligere specialpædagogisk støtte til denne børnegruppe. Daginstitutionen 
kan i øvrigt få rådgivning fra pædagogiske konsulenter i fagsekretariatet. 
 

                                       
16 Ligesom i den foregående børnegruppe går en stor del af de nævnte tilbud og samarbejdet igen for hele 0-6 
årsalderen, hvorfor vi også her kun uddyber forskellene. 
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Tilbud og agenter: 3 år – skolestart 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Uden for hjemmet - Forældre 
- PPR, 3-årsscreening 
- Familiecenteret 

- Praktiserende læge 
- Daginstitution 
- PPR 
- Visitation for specialunder-
visning 
- Børnesagsbehandler 

 
Samarbejde 
 
PPR´s talepædagoger kan i forbindelse med den tidligere nævnte sproglige 
screening, når barnet fylder 3 år, få mistanke om sociale vanskeligheder. Ved 
sådan mistanke forsøger talepædagogen at indgå i dialog med forældrene og kan 
med forældrenes samtykke rette henvendelse til PPRs psykologer eller til Børn og 
Unge-virksomheden med henblik på at finde støttemuligheder. En underretning 
kan ligeledes komme på tale.  
 
Enkelte daginstitutioner har erfaring med at yde en pædagogisk indsats i hjem-
met såvel som i daginstitutionen med formålet at skabe helhed og sammenhæng 
i barnets hverdag. Typisk vil daginstitutionens mulighed for at støtte barnet be-
grænse sig til institutionsarenaen.  
 
3.3.3. Tilbud og samarbejde om børn der udgør en bekymring 
 
Tilbud og agenter: 0 år – afsluttet barsel 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Udenfor hjemmet Forældre 
- Sundhedsplejen 
- Mælkebøttens rådgivning 

- Praktiserende læge 

 
Samarbejde 
Som tidligere beskrevet kan sundhedsplejen ved hjemmebesøg opleve bekym-
ring for et barn, og på baggrund af en dialog med forældrene kontakte de agen-
ter, der kan iværksætte en nærmere undersøgelse.  
 
Både forældre og professionelle har, ved bekymring for et barns udvikling, desu-
den mulighed for at henvende sig til Mælkebøttens rådgivning, der tilbyder at 
foretage observationer af barnet i hjemmet og dagtilbuddet. 
 
Endelig kan besøg hos egen læge, som tidligere beskrevet, medføre yderligere 
tiltag, hvis der hersker bekymring for barnet. 
 
Tilbud og agenter: Begyndende dagtilbud – 3 år 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Udenfor hjemmet Forældre 
- Mælkebøttens rådgivning - Praktiserende læge 

- Daginstitution/dagpleje 
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Samarbejde17 
Ved bekymring for et barn beskriver daginstitutionen problemstillingen for PPR, 
hvorefter PPRs talepædagoger eller psykologer laver en overordnet vurdering af 
barnet i institutionen. En sådan vurdering er forudsætning for at få tildelt støtte 
fra Specialpædagogisk Korps. Der er generelt ventetid på støtte, men der er ek-
sempler på børn, der har fået støtte med det samme ved akut opståede proble-
mer. Vurderingen kan desuden resultere i, at institutionen får supervision på 
problematikken af PPRs psykologer. 
 
Bekymringer kan desuden tages op på tværfaglige teammøder, der afholdes 3 
gange om året. På disse møder deltager talepædagog, psykolog, institutionsle-
der, sundhedsplejen og en børnesagsbehandler. Det er forskelligt hvor de tvær-
faglige teams vælger at afholde møderne, men når de afholdes i daginstitutio-
nen, giver det i mulighed for at en pædagog, der har særlig kendskab til barnet 
også kan deltage. Hvis barnet, der er bekymring for, skal nævnes ved navn, skal 
forældrene give samtykke – alternativt tages problemstillinger op på et generelt 
niveau.  
 
I dagplejen afholdes ligeledes tværfaglige møder under deltagelse af dagpleje- 
lederen. Bekymringer om et barn i dagpleje kan således vendes på tværfaglige 
teammøder, men der kan også igangsættes undersøgelser gennem henvendelse 
til dagplejepædagogen. 
 
Tilbud og agenter: 3 år – skolestart 
Hjemmearena UFO 

I hjemmet Udenfor hjemmet - Forældre 
- PPR, 3-årsscreening 
- Mælkebøttens rådgivning 

- Praktiserende læge 
- Daginstitution 

 
Samarbejdet omkring denne aldersgruppe modsvarer ovenstående gruppe – 
bortset fra at også 3-årsscreening i denne aldersgruppe kan give anledning til 
bekymring, hvis barnet ikke har en alderssvarende sprogudvikling. Hvis barnet 
testes til at have en forsinket sprogudvikling instrueres forældre i øvelser og der 
aftales opfølgningsbesøg. Hvis testningen af barnet giver mistanke om kognitive 
udviklignsvankseligheder henvises til andre agenter – fx PPRs psykologer, Mæl-
kebøttens rådgivning eller udredning på børneklinikken. 
 
4. Særlige vilkår for børn i private dagtilbud 
Hvis barnet befinder sig i et privat dagtilbud, er støtteressourcen lagt ud i institu-
tionen, og der er derfor ikke noget formaliseret samarbejde med PPR – udover at 
der føres tilsyn med institutionerne af PPRs psykologer. Private dagtilbud har på 
nuværende tidspunkt ikke mulighed for at deltage i ordningen med et tværfagligt 
team. 
 

                                       
17 For denne børnegruppe er der ligeledes tale om overlap i tilbud og samarbejdet i de forskellige aldersgrupper, 
hvorfor disse kun beskrives indledningsvist. 
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4. Refleksioner over samarbejdet 
 
I dette kapitel uddyber vi de forhold omkring indsatsen, der har været særlig 
fokus på blandt vores informanter, når det handler om indsatsen omkring børn 
med særlige behov i BRK – nemlig støttetildeling, tværfagligt samarbejde, kom-
petencer og inklusionsmuligheder. I forlængelse heraf peger vi på spørgsmål, det 
vil være centralt for arbejdsgruppen at diskutere, før den senere i projektet tager 
stilling til den fremtidige indsats for børn med særlige behov i BRK. 
 
De kommunale forhold forud for sammenlægningen, den konkrete pædagogiske 
praksis i dagtilbudene samt rammer for denne, har vist sig at have væsentlig 
betydning for informanternes erfaringer med, forventninger til og oplevelse af 
samarbejdet omkring børn med særlige behov. En kortlægning af sammenhæn-
gene mellem den nuværende praksis og den tidligere kommunale praksis samt 
den konkrete pædagogiske praksis og rammerne i dagtilbudene, udgør ikke en 
del af projektbeskrivelsen. Vi har derfor ikke haft mulighed for at undersøge dis-
ses betydning nærmere. 
 
Vi har valgt at knytte kommentarer til forholdene, som de er, baseret på vores 
informanters udsagn. Når vi her reflekterer over samarbejdet omkring børn med 
særlige behov, skal konstruktionerne af samarbejdet altså ses i lyset af, at dag-
tilbudene i praksis har meget forskellige betingelser for at arbejde med inklusion, 
og at der i de tidligere fem kommuner har været meget forskellige former for 
støttetildeling, tværfagligt samarbejde og tiltag i forhold til at arbejde med inklu-
sion. 
 
4.1. Støttetildeling til grupperne af børn med særlige behov 
De tidligere fem kommuner har haft meget forskellige traditioner for, hvordan de 
specialpædagogiske støtteressourcer blev fordelt. I nogle kommuner blev  
ressourcerne administreret centralt, mens de i andre var lagt 100% ud til dagtil-
buddene. Ved sammenlægningen blev alle ressourcer centraliseret, men efter 
protest fra de dagtilbud, der havde gode erfaringer med decentralisering af res-
sourcerne, blev der indgået en aftale om en 1-årig ordning, hvor 50% af støtte-
ressourcerne blev lagt ud til daginstitutionerne fordelt med et fast beløb pr.  
indskrevet barn, og 50% blev lagt som en samlet pulje til støtte fra Specialpæ-
dagogisk Korps, som blev lagt ind under PPR.18 
 
Den del af ressourcerne, der ligger i daginstitutionerne er tænkt som midler,  
institutionen selv kan disponere over, således at der kan iværksættes en hurtig 
indsats i de tilfælde, hvor der ikke behøver at opstå en egentlig sag omkring 
barnet. Ressourcerne kan også bruges i forbindelse med mindre omfattende 
handicaps som fx. diabetikerbørn, astmabørn og børn med mindre sproglige  
vanskeligheder. De mere massive problemer kan der søges støtte til i Specialpæ-
dagogisk Korps 2 gange om året, under forudsætning af, at PPR forud for ansøg-
ningen har observeret barnet i daginstitutionen.19 Der gives typisk støtte til pro-

                                       
18 Ordningen med 50%-50%-fordeling blev evalueret, mens denne undersøgelse stod på. 
19 Det har desværre ikke været muligt at få adgang til et officielt dokument om ordningen, hvorfor disse oplys-
ninger er baseret på informationer fra PPR og Visitationsvirksomheden. 
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blematikker som ADHD, autisme, sprogproblemer, enkelte sager med AKT-
problematikker og fysiske handicaps. 
 
Et af de aspekter vi hurtigt blev opmærksomme på i vores undersøgelse og i vo-
res besvarelser, vat at når der spørges til ”børn med særlige behov”, tænkes der 
ofte i første omgang på børn med fysiske og mentale handicaps, ”gruppe 1 
børn”.20 Samtidig var alle også opmærksomme på, at sårbare børn og udsatte 
børn er børn med sociale belastninger, men det var uklart, om de hører ind  
under den officielle betegnelse af ”børn med særlige behov” og dermed er beret-
tiget til særlig støtte. 
 
Børnene og samarbejdet omkring dem betegnedes således: 
Gruppe A: Barnets behov skønnedes at stamme fra en dysfunktion i barnet,  
såsom fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Gruppen omfatter 
fx. børn med dårlig begavelse, autisme (i stigning), høre/tale problemer, ADHD 
og fysiske handicap. Desuden påpeger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulato-
rium, at gennemsnittet af børn med mentale og psykiatriske lidelser er højere i 
BRK end landsgennemsnittet. Gruppen modsvarer gruppen af børn med define-
rede handicaps (gruppe 1) jf. Schultz Jørgensens forskning, samt delvist gruppen 
af børn, der udgør en bekymring (gruppe 3), nemlig i de tilfælde hvor der er  
mistanke om en dysfunktion hos barnet. 
 
I BRK møder disse børn typisk støtte og vejledning fra PPR og Specialpædagogisk 
Korps, eller børnene visiteres til Mælkebøtten (specialinstitutionen i BRK),  
Søstjernen (almen dagtilbud med mulighed for at inkludere børn med fysiske 
funktionsnedsættelser) eller til en ”spireplads”.  
 
Gruppe B: Børn med sociale adfærdsforstyrrelser, koncentrationsproblemer og 
mistrivsel. Disse børns særlige behov synes at stamme fra noget udenfor barnet, 
oftest relateret til socialt belastende livsomstændigheder som misbrug eller psy-
kisk sygdom hos en eller begge forældre, manglende omsorgsevne i familien, 
samt forældre med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Karakteristisk for 
denne gruppe børn er, at de udgør en varieret del af almen dagtilbudsområdet, 
lige fra dagpleje til børnehaver. Gruppen modsvarer i høj grad gruppen af børn 
med familiemæssige sociale belastninger (gruppe 2) jf. Schultz Jørgensens 
forskning, og i nogen grad børn der udgør en bekymring (gruppe 3), hvis bekym-
ringen ikke handler om en dysfunktion hos barnet. 
 
Generelt, når der spørges ind til foranstaltninger, indsats og støtte til denne type 
børn, er svarene oftere at disse børn ikke får støtte eller at det er sværere at få 
støtte, end hvis der er tale om børn med fysiske eller psykiske lidel-
ser(diagnosticerede) børn. Den støtte der gives, kommer, når det vedrører fami-
liemæssige problemer, fra Børn og Unge-virksomheden. Det kan være i form af 
henvisning til familiebehandling eller fjernelse af barnet.  
 
Noget af det, der går igen i vores interview er, at børnene og deres særlige  
behov synes at fordele sig mellem to forskellige støtteenheder, Gruppe A tilknyt-
tes PPR og de specialpædagogiske dagtilbud, mens gruppe B tilknyttes Børn og 

                                       
20 Se tidligere inddeling 
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Unge-virksomheden. Det betyder bl.a., at gruppen af bekymringsbørn tilknyttes 
PPR eller Børn og Unge-virksomheden afhængig af typen af problemstilling. 
 
Tildelingen af støtte kan i grove træk skitseres således: 
 

Søgt specialpædagogisk støtte 
 

 

Ja 
 

 Nej 

 Ja 
 

Gruppe 1 
 

Gruppe 1 - 
børn placeret i 
specialtilbud 

Tildelt/modtager 
specialpædagogisk 
støtte i dagtilbu-
det Nej 

 
Gruppe 2 Gruppe 3 

 
 
Der har dog været eksempler på at PPR har bevilliget støtte til massive AKT-
problemer på 0-6 årsområdet, hvor de kan vise sig som mistrivsel, følelsesmæs-
sige problemer, modenhedsproblematikker, børn der ikke kan sidde stille, børn 
der farer rundt, koncentrationsproblemer osv. Disse problemtyper er i stigning 
men er svære at årsagsbestemme som hørende til gruppe A eller B, da det er 
uvist om børnenes adfærd skyldes en dysfunktion i barnet eller om den hænger 
sammen med livsomstændigheder som fx forældres misbrug.  
 
Der findes ikke en samlet registrering af, hvordan støtten i det forløbne år er for-
delt på de enkelte behov, men sammenholder vi oplysningerne fra interviewene 
med gruppen af børn med særlige behov, er der meget der tyder på, at: 
 

- Børn med definerede handicaps (gruppe 1) får støtte bevilliget gennem 
PPRs Specialpædagogiske Korps og gennem Børn og Unge-virksomhedens 
Handicapteam. 

 
- Børn med familiemæssige sociale belastninger (gruppe 2) ikke tilgodeses i 

støtteordninger i dagtilbuddene, med mindre barnets daginstitution har 
mulighed for at sætte ind, ved at gøre brug af institutionens andel af den 
udliciterede støtteressource. Støtten rettes derimod mod barnets familie. 

 
- Børn, der udgør en bekymring (gruppe 3), får opmærksomhed gennem ta-

le-pædagogers eller psykologers observationer, der kan resultere i støtte i 
daginstitutionen, hvis barnet defineres som hørende til børnegruppe 1. 

 
Betragter vi barnets situation udfra Denciks analysemodel med de to arenaer, 
bliver det tydeligt, at den støtte, børnene oplever, er af meget forskellig kvalitet. 
Børn med definerede handicaps har mulighed for at finde støtte til at overvinde 
hindringer for læring i både institutions- og familiearena.  
 
I den retorik der traditionelt har været på området ”børn med særlige behov”, 
(ikke bare i BRK) har fokus overvejende været på behov, der udsprang af  
biologiske, psykologiske eller medicinske lidelser og funktionsnedsættelser i tra-
ditionel forstand. Der ligger således særlige traditioner i samspillet mellem dag-
institution, PPR og socialforvaltning, hvor PPR er oprettet ud fra et behov for at 
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have et system, der i særlig grad er gearet til at sætte ind med en specialpæda-
gogisk bistand i form af specialiseret viden og pædagogiske tiltag for barnet, 
hvor der er tale om funktionsnedsættelser eller indlæringsproblemer. Denne  
forståelse af barnet, og den støtte der iværksættes udspringer af en traditionel 
”integrationsretorik”, hvor barnet ses som genstand for støtten, og når støtten 
ophører, kan barnet genintegreres i normalmiljøet. 
 
Når det her i undersøgelsen bliver tydeligt, at børn med familiemæssige sociale 
belastninger, er særlig udsat i de støttestrukturer, der er opbygget i BRK, kan 
traditionen muligvis forklare den manglende afklaring af støttebehovet21. Ikke 
desto mindre har børnene, qua definitionen på gruppen, ikke særlig gode støtte-
muligheder i familiearenaen, og de har heller ikke mulighed for at få tildelt særlig 
støtte i daginstitutionsarenaen, med mindre daginstitutionen kan gøre brug af 
den interne støtteressource. Bekymringerne om denne gruppe børn ”fylder  
meget” i vores interviewmateriale. Pædagoger peger på, at de bruger forholdsvis 
meget tid på enkelte børn med adfærdsproblemer, at nogen bruger megen tid på 
forældresamarbejdet, samt at det kan være svært at få eksterne samarbejds-
partnere til at samarbejde om disse børn og familier.  
 
Der er således flere eksempler på, at den interne støtteressource i praksis ofte 
tildeles børn med familiemæssige sociale belastninger. Den interne ressource er 
imidlertid fordelt jævnt pr. indskrevet barn, og derfor vil der værre få – og oftest 
ingen - ressourcer til børn, der bor i belastede områder, hvorimod børn, der bor i 
socialt velfungerende områder på øen, kan være heldigere stillet. Med andre ord, 
er der tale om en ressourcefordeling, der rammer skævt, således at de børn, der 
er dårligt stillet i livet også er dårligst stillet i daginstitutionen. 
 
I Socialforskningsinstituttets undersøgelse af daginstitutionernes indsats overfor 
socialt udsatte børn fremgår det, at børnegruppen af udsatte børn er meget 
ujævnt fordelt på institutionerne.  
 
Hvor findes socialt udsatte børn22? 
 
14 % af institutionerne vurderer de har 0 % 
49 % af institutionerne vurderer de har under 10 % 
24 % af institutionerne vurderer de har mellem 10 -19 % 
11 % af institutionerne vurderer de har 20 – 50 % 
1,5 % af institutionerne vurderer de har over 50 % 
 
Andre data viser – at det samlede tal er stigende i danske daginstitutioner 
 
Det har ikke været muligt, at få fat i demografiske undersøgelser af fordeling på 
BRK, men af de interviews vi har foretaget, og med det materiale vi har haft til 
rådighed fra regionskommunen, tyder alt på, at andelen af børn med sociale  
belastninger ligesom det øvrige land samler sig i bestemte institutioner. Med  

                                       
21 Herved forstås, afklaring i forhold til om det er en opgave for PPR eller for socialforvaltningens sagsbehandle-
re 
22 (Fra; Bente Jensen – SFI rapport 2005) 
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andre ord, tyder alt på, at en stor gruppe af børn i belastede områder ikke får 
den fornødne hjælp til at overvinde de hindringer for læring, de står overfor i  
deres daginstitutionsarena. 
 
Ser vi et øjeblik på familiearenaen, er indsatsen fra Børn og Unge-virksomheden 
rettet mod de voksne omkring barnet fx gennem tilknytning af en familiebehand-
ler. Else Kristensen, der i adskillige forskningsprojekter23 har set på børns  
opvækstvilkår i socialt belastede familier, peger i sine undersøgelser på, at den 
indsats, der rettes mod disse familier, ikke er tilstrækkelig. Når børnene er 3,5 
år, har de lidt så meget skade, at deres adfærd og indstilling til hverdagslivet 
ikke kan genoprettes ved en støtte som udelukkende rettes mod familien. På 
dette tidspunkt er børnenes sociale relationer og deres opmærksomhed påvirket i 
en sådan grad, at det går ud over deres læring. Denne gruppe børn har sværere 
ved at indgå i fællesskaber, de kommer oftere i konflikt med de andre børn og de 
har koncentrationsproblemer. Det bliver derfor særligt vigtigt at arbejde med 
disse børns relationer til deres medmennesker, hvilket der er unikke betingelser 
for i institutionsarenaen, forudsat den pædagogiske ressource er til stede.  
 
Meget peger i øvrigt på, at jo tidligere støtten sættes ind, des større sandsynlig-
hed er der for, at det har en effekt.24 På dette område er der imidlertid også en 
væsentlig forskel blandt diagnosticerede børn og børn med adfærdsmæssige og 
sociale problemer. Dagtilbudssystemet er som regel på forhånd gearet til at 
modtage diagnosticerede børn, idet der er afsat pladser til dem i form af special-
børnehavepladser, ”spirepladser” eller etableret særlige betingelser, der gør  
daginstitutionen parat til at modtage et barn med netop denne diagnose. Når vi  
derimod taler om gruppen af socialt belastede børn med hindringer for læring, så 
er det stort set altid tale om en støtte, der skal søges efter barnets start i institu-
tionen - til trods for den relativt store sandsynlighed for, at behovet for støtte er 
mere eller mindre permanent i særlige områder på Bornholm.  
 
Vender vi blikket mod gruppen af børn, der udgør en bekymring, viser der sig 
her at være mange veje at hente støtte. Oftest vil en bekymring blive behandlet i 
et tværfagligt team, hvor der superviseres for at støtte barnet i daginstitutionen. 
Fortsætter bekymringen derefter vil talepædagogen eller PPR-psykologen, der er 
tilknyttet daginstitutionen foretage observationer af barnet og samtaler med  
pædagoger og forældre, og på baggrund af disse henvises barnet videre i det 
relevante system, hvor der kan være tale om støtte fra PPR såvel som visitation 
til videre undersøgelse.25 
 
Hvis bekymringen retter sig mod mistanke om kognitive vanskeligheder eller  
fysiske handicaps, der giver anledning til henvisning til Mælkebøttens rådgivning, 
lægges der her stor vægt på at observere barnet i både familie- og institutions-
arena. Således sker vurderingen af barnets potentielle problemer på baggrund af 
en aktuel helhedsforståelse af barnet. Ligeledes indsættes støtten til barnet med 
fokus på begge arenaer, og der er mulighed for at trække på stedets tilknyttede 

                                       
23 Else Kristensen, Små børn i familier med sociale belastninger, SFI 2003, Opvækst med særlig risiko, SFI 
2006 
24 Iflg. de anvendte undersøgelser fra SFI og vores interviewmateriale. 
25 Jf. interviewmateriale 
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specialister. Et barn kan også henvises til længevarende observation i Mælkebøt-
ten. 
 
En bekymring kan også give anledning til undersøgelse på børneklinikken, der 
observerer barnet i en observationsbørnehave over en periode på 3 dage og lige-
som Ambulatoriet inddrager familiearenaen gennem observation af dennes  
samværsformer og anamnese. Børneklinikken kan henvise til endelig udredning, 
hvis der er mistanke om en dysfunktion hos barnet. 
 
Hvis bekymringen giver anledning til undersøgelse på Børne- og Ungdomspsykia-
trisk Ambulatorium, kan barnets observeres i institutionsarenaen, hvis det skøn-
nes nødvendigt. Familiearenaen søges inddraget ved observation af samværet i 
familien gennem dennes tilstedeværelse i Ambulatoriet og via anamnese. Hvis 
barnet diagnosticeres, vil det i nogle tilfælde blive medicineret, og de to arenaer 
vil blive tilbudt rådgivning og vejledning omkring støtte af barnet. 
 
Endelig kan en bekymring give anledning til observation af et barns trivsel i  
daginstitutionen og underretning til Børn og Unge-virksomheden, der oftest vil 
sætte ind med familiebehandling. Det er muligt at tildele barnet en kontaktper-
son, men ordningen benyttes sjældent for denne aldersgruppe. Barnet kan, jf. 
ovenstående beskrivelse af gruppe 2, muligvis finde støtte i daginstitutionen. 
Hvis ressourcen er til stede, findes her en unik mulighed for at støtte barnet  
ud fra et helhedsperspektiv, idet der kan etableres et samarbejde med barnets 
forældre. Daginstitutionen og forældrene er til stede, ikke bare i hver af barnets 
arenaer, men også ved overlappet mellem barnets to arenaer. 
 
2/3 af gruppen af børn med hindringer for læring har sandsynligvis hindringer, 
der relaterer sig til deres familiesituation. Det bliver dermed nærliggende at   
fokusere på, hvordan familien og familiens viden og kompetencer er inddraget i 
forhold til at definere den rette støtte til barnet. Denne mulighed for at have et 
helhedsperspektiv på barnet fra både institutions og familiearena gælder imidler-
tid for alle grupper af børn med særlige behov. I en stor del af vores interview-
materiale understreges da også vigtigheden af kontakten til og samarbejdet med 
barnets forældre. Her tillægges det særlig betydning om støtten til et barn fore-
tages af barnets primære pædagog, der har en særlig kontakt og historie med 
forældrene, eller om støtten varetages af en specialpædagog fra PPRs Korps, 
som forældrene ikke har nogen forhistorie med. I forlængelse heraf, er det i   
øvrigt bemærkelsesværdigt, at forældrene ikke deltager i det indledende møde 
mellem koordinator af Specialpædagogisk Korps og daginstitutionen, hvor ind-
satsen for barnet fastlægges. 
 
Set fra barnets perspektiv er der både fordele og ulemper ved at støtten tildeles 
fra henholdsvis daginstitutionen og fra Specialpædagogisk Korps. En pædagog 
udefra har mulighed for at se relationerne omkring barnet og supervisere  
personalet i nye måder at relatere til barnet på – samtidig med at der er mulig-
hed for at afprøve, om måderne virker i praksis. Desuden sker det, at specialpæ-
dagogen, der kommer udefra, får øje på andre børn i institutionen, der har  
særlige behov. 
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Når institutionen selv råder over ressourcerne giver det mulighed for, at indsætte 
støtte straks fra et behov registreres og bevare den, til der er registreret en æn-
dring i barnets trivsel. Med andre ord bliver ressourcerne mere præcist udnyttet, 
når de tildeles og afvikles efter registreret behov, frem for når de forudtildeles 
efter en bestemt tildelingsstruktur. Ressourcerne kan i daginstitutionen tillige 
hurtigt omfordeles mellem børn, samt tildeles på de tidspunkter, der passer  
børnene bedst, uden at skulle tage hensyn til andre opgaver udenfor huset. En  
anden fordel er, at børnene møder en støttepædagog, de kender i forvejen, og 
der skal således ikke først opbygges nye relationer at arbejde udfra. (Samme 
forhold gælder i øvrigt for forældrene). Samtidig giver det en kontinuitet for  
barnet, at pædagogen bliver i huset efter endt støtte, selvom støtten overgår til 
et barn i en anden børnegruppe. Endelig skal der ikke afses samme mængde  
ressourcer til opstartsmøder, opfølgnings- og afslutningsmøder, som med den  
anden ordning, der kræver deltagelse af leder af Specialpædagogisk Korps,  
specialpædagogen, leder af daginstitutionen og en pædagog, der kender barnet 
– samt ofte en vikar til at indgå i normeringen, mens der afholdes møder. Med  
andre ord går flere af støttetimerne direkte til samværet med barnet i børne-
gruppen, og fokus ligger på udbedring af barnets vanskeligheder her og nu. 
 
Et af de tiltag der længe har været fokus på i PPR-regi generelt i Danmark er, at 
støtten ændres fra at være rettet mod barnet til i højere grad at være konsultativ 
i forhold til den pædagogiske praksis. Dette er også en tendens, der fremhæves i 
de interview, vi har foretaget i Bornholms Regions-kommune, hvor støttekorpset 
har etableret en konsultativ metode, hvor støttepædagogfunktionen beskrives 
som eksemplarisk, forstået på den måde, at støttepædagogen ved sin egen ind-
sats i pædagogisk praksis viser andre, hvordan der kan arbejdes med barnet. 
Samtidig har hun også den funktion, at hun skal vejlede og give supervision til 
pædagogerne i institutionen. 
 
Ordningen betyder, at der ved tildeling af støtteressourcer gennem Specialpæda-
gogisk Korps samtidig tilstræbes pædagogisk udvikling af personalegruppen,  
således at denne kan fortsætte arbejdet, når specialpædagogen forlader institu-
tionen. Ordningens succes afhænger imidlertid af, om personalet har mulighed 
for at deltage i støttepædagogens arbejde, hvilket ifølge vores materiale sjæl-
dent er tilfældet. En enkelt institution har, for at løse problemet, deltaget i en 
forsøgsordning, hvor daginstitutionen blev tildelt ekstra vikartimer fra PPR, såle-
des at personalegruppen fik mulighed for at blive opkvalificeret gennem special-
pædagogens arbejde. 
 
Fra barnets perspektiv, bliver det dermed af afgørende betydning, om støtten 
tildeles barnet i børnegruppen her og nu, eller om dele af støtten også skal gå til 
udvikling af personalegruppen til gavn for kommende børn med særlige behov. 
De foretagne interviews viser en delt begejstring vedrørende den konsultative 
indsats. Det er bl.a. blevet fremhævet som problematisk at få supervision af en 
støttepædagog, og generelt er opfattelsen hos de interviewede institutioner, at 
de ville have større gavn af selv at udføre støtten i forhold til børn med særlige 
behov, og at blive kompenseret på økonomisk vis26. Set fra barnets perspektiv 
nævnes, at der går alt for mange timer fra til møder, planlægning og andre funk-

                                       
26 Således at de selv ansætter en anden i stuepædagogens funktioner. 



 27 

tioner qua ansættelsen i et korps. Men det har også været nævnt, at det er kon-
struktivt at få andre øjne på sin institution, at det har givet stof til eftertanke at 
se og tale med støttepædagogerne, og at støttepædagoger i nogle tilfælde  
besidder en særlig viden i forhold til et særligt behov, som er kommet hele insti-
tutionen til gavn. 
 
Samarbejdet om ”børn med særlige behov” står overfor betydelige udfordringer, 
og der lægges også fra socialministeriets side op til, at samarbejdet skal gøres til 
genstand for nye samarbejdsrelationer. I regeringens strategiplan hedder det; 
”Vi skal styrke den sammenhængende indsats mod negativ social arv på tværs af 
faglige grænser og sektorgrænser, så hjælpen kan sættes ind, netop når og hvor 
problemerne opstår”.  
 
Udfra det tilgængelige lov- og forskningsmateriale er det barnets uddannelses-
mæssige ret, der skal sættes fokus på ved tildeling af støtte. Set fra barnets per-
spektiv, er det uvæsentligt hvorfra hindringerne for læring stammer, og det er 
uvæsentligt, hvilken instans der administrerer støtteressourcerne, så længe bar-
net bare får den støtte, det har brug for. Spørgsmålet er hvordan den sammen-
hængende indsats fremover skal foregå i BRK - og vi forslår på baggrund af re-
fleksionerne i dette afsnit, at arbejdsgruppen tager stilling til nedenstående 
spørgsmål. 
 
Opsamling og spørgsmål til diskussion i arbejdsgruppen. 

 
• Hvordan sikrer man sig, at barnets ret til at blive hjulpet med at overvinde 

hindringer for læring realiseres, uanset hvilken type af hindringer der er 
tale om? 

 
• Hvordan begribes barnet udfra et helhedsperspektiv, hvor begge barnets 

arenaer inddrages? 
 
• Hvordan skabes et overblik over fordelingen af støtteressourcer i relation 

til børnenes særlige behov? 
 
• Hvordan kan støtteressourcerne tildeles, så de bedst muligt tilgodeser 

børn med særlige behov? 
 

 
 
4.2. Tværfagligt samarbejde 
Det er klart, at sammenlægningen har haft stor betydning for det tværfaglige 
samarbejde – dels fordi samarbejdsstrukturerne er omlagt, og dels fordi vejen 
fra praksis til embedsmænd og det politiske niveau er blevet længere. Da områ-
derne var mindre, kendte dagtilbud og forvaltning til hinanden og hinandens 
praksis, hvorfor det tværfaglige samarbejde forløb mere ukompliceret. 
 
Hvis vi ser på BRK i dag forløber den tværfaglige indsats forholdsvis ukomplice-
ret, når det gælder indsatsen for børn i gruppe 1. Der er et tæt samarbejde  
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mellem alle agenter på området; visitationsvirksomheden, PPR, Børn og Unge-
virksomhedens Handicapteam, Specialinstitutionen Mælkebøtten, Daginstitutio-
nen Søstjernen, Daginstitutioner med spirepladser, sundhedsplejen og forældre-
ne. I forlængelse af dette, samarbejdes der ligeledes tæt om den del af børnene i 
gruppe 3, hvor der er mistanke om dysfunktioner. Der er måske en svag tendens 
til, at børnelægen i højere grad henviser til undersøgelse på Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Ambulatorium, mens PPR henviser til undersøgelse i Mælkebøt-
ten eller på børneklinikken, hvilket igen lægger sig op ad en pågående debat om 
fordele og ulemper ved diagnosticering af børn. 
 
Når det gælder gruppe 2, børn med familiemæssige sociale belastninger, peger 
flere informanter imidlertid på, at der stadig hersker et udbredt behov for koor-
dinering af samarbejdet om det enkelte barn – særlig når det gælder samarbej-
det mellem PPR, børnesagsbehandlere og daginstitutioner. Mange udtrykker 
imidlertid, at samarbejdet er væsentligt forbedret med indførelsen af tværfaglige 
teams, hvor daginstitutionsleder/dagplejeleder, en sagsbehandler og distriktets 
tilknyttede talepædagog, psykolog og sundhedsplejen mødes tre gange årligt. 
Formålet med møderne er forebyggende, og de opleves også af mange informan-
ter som sådan. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at de 
private institutioner ikke indgår i tværfaglige teams. 
 
Organiseringen med tværfaglige teams er endnu så ny, at det er svært at vurde-
re udbyttet. Men mulighederne for at sparre og mødes med andre faggrupper er 
til stede i denne organisering, og alle informanter udtrykker stor tilfredshed med 
det tværfaglige team. Især er der tilfredshed med at teammøderne foregår i  
selve daginstitutionerne, da det giver alle deltagere i teamet en ide om de ram-
mer, institutionen kan byde barnet, og åbner mulighed for at andet personale i 
institutionen kan deltage, når særlige sager fordrer det. Det omtales i øvrigt som 
en fordel, at det er fast tilknyttede personer, der deltager i de tværfaglige teams 
– og på dette område har der været lidt begyndervanskeligheder. Disse tilskrives 
særligt den forskellige organisering hos henholdsvis Børnesagsbehandlere, der er 
tilknyttet sager udfra børnenes cpr-numre og således er Ø-dækkende, mens PPR 
og sundhedsplejen er tilknyttet i de distrikter, som møderne forekommer i. Her-
med har teammedlemmerne forskellige betingelser for at forholde sig til de aktu-
elle sager, der bliver rejst på møderne (efter samtykke af forældrene). Mens PPR 
og sundhedsplejen kan forholde sig til både sagligt og fagligt, kan Børnesagsbe-
handlere i mange tilfælde udelukkende forholde sig fagligt, da det i sidste ende 
vil være en kollega, der skal tage sig af den konkrete sag. Flere informanter  
efterlyser en mere ens struktur for deltagerne, så der opnås en kontinuitet i det 
tværfaglige samarbejde. 
 
I det fremtidige samarbejde omkring børn med særlige behov vil Børn og Unge, 
der traditionelt har taget sig af familiens sag, komme til at spille en langt større 
rolle end tidligere, fordi barnets hindringer for læring og trivsel i højere grad er 
blevet genstand for indsatsen.27 Hovedindsatsen bliver, (set fra barnets perspek-
tiv), hvordan dette barn gives lige muligheder for læring og udvikling i daginsti-
tutionen. Der stilles således større krav til samarbejde om den pædagogiske  

                                       
27 Se efterfølgende afsnit om social inklusion i BRK 
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indsats, hvilket betyder, at der må rettes et blik på det samarbejde institutioner-
ne har med de forskellige instanser, særligt PPR og Børn og Unge.  
 
Samarbejdet mellem daginstitutionerne og Børn og Unge er af forholdsvis simpel 
karakter, idet det begrænser sig til, at daginstitutionerne kan udarbejde en un-
derretning til Børn og Unge. Børn og Unge er herefter forpligtet til at svare på 
modtagelsen, men skal i øvrigt ikke indgå i et yderligere samarbejde med dagin-
stitutionen, og må ikke oplyse daginstitutionen om den videre sagsbehandling af 
hensyn til familiens diskretion. Diskretionen omkring sagen er ikke nødvendigvis i 
barnets interesse, og nogle af vores informanter efterlyser derfor at kende til og 
evt. blive inddraget i den indsats, der bliver gjort i relation til barnet som følge af 
en underretning.28 
 
Ser vi på samarbejdet mellem PPR og daginstitutionerne er det i sagens natur 
helt anderledes nuanceret. Her hersker et veludviklet samarbejde, hvor daginsti-
tutionerne samarbejder med PPRs talepædagoger, psykologer og specialpæda-
goger. 
 
Samtlige daginstitutioner, vi har snakket med, har været yderst tilfredse med 
deres samarbejde med de tilknyttede talepædagoger og psykologer. Især frem-
hæves det som meningsfuldt, når talepædagoger og psykologer videregiver en 
faglig viden gennem undervisning i specielle handicaps eller særlige 
problemstillinger, eller når de yder rådgivning og vejledning i tilknytning til den 
konkrete praksis med børnene. Generelt opleves både talepædagoger og 
psykologer som værende opmærksomme på at praktisere deres støtte til et barn 
med fokus på barnets relationer til andre børn i børnegruppen. 
 
Når det gælder samarbejdet mellem daginstitutionerne og Specialpædagogisk 
Korps bliver det en tand mere kompliceret. PPR og Specialpædagogisk Korps 
skønner, at 75% af daginstitutionerne er glade for støtten fra Specialpædagogisk 
Korps.29 Samtidig angiver 2/3 af daginstitutionslederne i BRK30 uafhængigt af 
hinanden, at de oplever en bedre udnyttelse af ressourcen, når de selv admini-
strerede den, mens 1/3 mener, at ressourcen benyttes bedst ved at blive fordelt 
på både daginstitution og Specialpædagogisk Korps. 
 
Korpset arbejder ud fra en strategi om at inspirere og opkvalificere institutionen 
gennem sit arbejde, hvilket daginstitutioner da også tilkendegiver at have  
oplevet – især når det gælder fagspecifik viden. Langt de fleste daginstitutioner 
oplever imidlertid i høj grad selv at være kompetente til at varetage støtteopga-
ven. (I den forbindelse bliver det relevant at medtænke, at personalet i en del af 
daginstitutionerne før kommunesammenlægningen har deltaget i særlige under-
visningsforløb rettet mod at opbygge kompetencer blandt dagtilbud, 
sagsbehandlere og støttepædagoger i relation til samarbejdet om børn med 
særlige behov). I en presset hverdag frustreres daginstitutionspersonalet bl.a. 
derfor over de mange timer, der går fra, når der bevilliges en indsats fra 
Korpset; det være sig til møder, introduktion af den nye støttepædagog til huset, 
                                       
28 E. Kristensen peger i sine undersøgelser på, at de professionelle der omgås børnene til daglig, som reglen 
ganske godt er klar over, hvilke børn der befinder sig i risikozonen. Hun nævner en ofte stor frustration hos de 
professionelle, da det kan være vanskeligt at få et samarbejde i gang omkring denne gruppe børn. 
29 Jf. vores interviews 
30 Ved en personlig rundspørge i forbindelse med fagrådsmøde 
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til møder, introduktion af den nye støttepædagog til huset, introduktion af støt-
tepædagogen til forældrene, indrette sig efter hvornår vedkommende kommer 
og forlader huset igen, forholde sig til vedkommende som kollega (og så alligevel 
ikke), koordinere samarbejdet, når støttepædagogen ikke er tilstede osv.  
 
Man kan med andre ord forklare de delte forestillinger om det optimale ressour-
ceforbrug ud fra forskellige fortolkninger af, hvad formålet med støtteressourcer-
ne er; hvor daginstitutionerne tænker i konkrete timer til det konkrete barn her 
og nu, tænker PPR at Specialpædagogisk Korps også i at varetager en udvik-
lingsopgave i forbindelse med støtten af barnet.  
 
Daginstitutionerne fremhæver imidlertid alle, at de er i stand til at håndtere 
gruppen af børn med familiemæssige sociale belastninger indenfor rammerne af 
et alment dagtilbud, hvis de får, eller kunne få, den fornødne støtte i form af 
ekstra hænder eller mindre børnetal i grupperne. Samtidig ser de det som en 
god mulighed at have en person tilknyttet, der kommer udefra og observerer 
barnet i relation til de voksne og de andre børn i daginstitutionen og derfra hjæl-
pe daginstitutionen til at få nye ideer til den pædagogiske praksis. Disse formår 
daginstitutionens personale herefter selv at føre ud i dagligdagen, hvor de som 
tidligere nævnt har adskillige fordele i at have en historie i institutionen og konti-
nuitet i relationen til barn såvel som forældre. I forlængelse heraf tilkendegiver 
flere daginstitutioner et ønske om opfølgningsbesøg af en udefrakommende  
observatør og sparringspartner. 
 
Omvendt peger PPR og Specialpædagogisk Korps31 på, at det er vigtigt hele tiden 
at have en opdateret viden at videreformidle til daginstitutionerne, men at det 
kan være svært at manøvrere i relation til daginstitutioners pædagogiske prak-
sis, hvor ledelsesretten ligger hos daginstitutionslederen – særligt når der iblandt 
optræder daginstitutioner, der ikke forholder sig åbent overfor muligheden, at 
barnet kunne støttes på en måde, der varierer fra institutionens foretrukne prak-
sis. Der er imidlertid både fra daginstitutionernes og Specialpædagogisk Korps 
enighed om at tilstræbe, at en specialpædagogisk indsats ikke skal være en slags 
appendix til barnets øvrige institutionsliv, men at indsatsen skal integreres i bar-
nets dagligdag i børnefællesskabet og kunne videreføres når støtten ophører, 
eller afvikles når behovet ophører. 
 
BRK har mange forskellige tilbud om støtte til børn og familier med særlige  
behov, men spørgsmålet er, om mulighederne for indsats og støtte er tilstrække-
ligt koordineret? Samarbejde om ”børn med særlige behov” involverer ofte man-
ge parter, da barnet konstant bevæger sig ind og ud af forskellige arenaer og 
støttetilbud. Det forudsætter en høj grad af samarbejde, så alle trækker på 
samme hammel og har samme tilgang til processen. Således fordrer praksis, at 
der er én ansvarlig i barnets sag. I BRK berettes imidlertid om manglende klar-
hed over, hvem der egentlig tager sig af sagen i samarbejdet om børn med  
særlige behov.32 
 

                                       
31 I interviewmateriale og evalueringen af Specialpædagogisk Korps 
32 Flere kommuner arbejder på at geare daginstitutionsledelsen til at kunne varetage opgaven som tovholder i 
barnets sag, fx Gentofte kommune. Herved får daginstitutionen og i særlig grad dens ledelse større ansvar og 
kompetence end tidligere, hvor en sag godt kunne være varetaget af alle eller ingen 
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For barnet er det væsentligt, hvordan de implicerede parter samarbejder; at  
indsatsen koordineres og optimeres, og at viden på området til stadighed skabes, 
samles og videregives. Vi finder det derfor væsentligt at arbejdsgruppen forhol-
der sig til nedenstående spørgsmål. 
 
Opsamling og spørgsmål til diskussion i arbejdsgruppen. 

 
• Hvilke fordele og ulemper – og hvilke interesser er på spil – i forbindelse 

med diagnosticering af et barn? 
 
• Hvilke kompetencer besidder personalet i de forskellige dagtilbud i relation 

til at arbejde med inklusion af børn med særlige behov? 
 
• Hvordan optimeres samarbejdet mellem daginstitutioner og Specialpæda-

gogisk Korps, så barnet oplever mest mulig støtte i at overvinde hindrin-
ger for læring både på kort og på lang sigt? 

 
• Hvordan koordineres BKS´s tilbud og samarbejdet om et barn, således at 

barnet (og barnets familie) får en oplevelse af sammenhæng? 
 
• Hvordan sikres en koordinering af det tværfaglige samarbejde om børn i 

private pasningstilbud? 
 
• Hvordan kan samarbejdet i de tværfaglige teams videreudvikles og skabe 

viden på tværs af fag og funktioner? 
 
 

 
4.3. Social inklusion i BRK 
Et af de politisk vedtagne indsatsområder er rummelighed, og som arbejdsgrup-
pen bag projektbeskrivelser skriver; ”arbejdet med udvikling af metoder til erfa-
ringsudveksling samt arbejdet med udvikling af samarbejdsrelationer tager sit 
udgangspunkt i det fokus, der ønskes lagt på rummelighed/inklusion”33. Den  
internationale betegnelse for rummelighed er social inklusion, som i dette afsnit 
vil blive anvendt synonymt med rummelighed.  
Med begrebet social inklusion forstås barnets hindringer for læring som et  
kompleks samspil med omgivelserne. Hindringerne for læring kan relateres til 
hjemmearena og institutionsarena såvel som til et diagnosticeringssystem34.  
 
Når vi i projektet har haft til opgave at kortlægge samarbejdet om børn med 
særlige behov, er det jf. projektbeskrivelsen nærliggende at relatere samarbejdet 
til BKS´s bestræbelser på social inklusion. Hertil kommer, at samarbejdet om 
børn med særlige behov på et nationalt plan jf. Salamanca-erklæringen er for-
pligtet til at tage afsæt i en inkluderende praksis.35 
 

                                       
33 Fra projektbeskrivelsen. 
34 Se tidligere henvisning til socialministeriets materiale vedr. pædagogiske læreplaner. 
35 Se evt. bilag 3 
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I BRK findes der desuden en politik om rummelighed. Heri lægges der op til, at 
institutionerne i 2006 arbejder med den institutionelle vinkel på rummelighed. 
Ved den institutionelle vinkel tænkes der på fællesskabet, det sociale miljø, del-
tageraspektet og de relationelle forhold. I forhold til dagtilbudsområdet hedder 
det endvidere36;  

• Dagtilbudet møder barnet åbent og fordomsfrit 
• At det pædagogiske miljø giver børnene mulighed for leg samt kreative 

eksperimenter, at der tilrettelægges ud fra børnenes forskellighed og  
• muligheder for tilgang til leg og læring. 
• At de fysiske rammer lever op til regionskommunens begreber om rumme-

lighed og fleksibilitet 
• At personalet er indstillet på, at bruge deres viden i det tværfaglige sam-

arbejde for at sikre udvikling hos det enkelte barn og familien. 
 
Kigger man på organiseringen i BRK, så er der på den ene side en tendens, der 
går i retning af, at nogen børn med særlige behov mere eller mindre automatisk 
anbringes i Mælkebøtten. Fx modtager dagplejen ikke som tidligere mongolbørn. 
Set fra barnets perspektiv, er det både muligt og ikke muligt at forblive i sit dag-
tilbud. Det afhænger udelukkende af omfanget af behovet for støtte. 
 
I langt de fleste institutioner ligger der imidlertid et inkluderingsaspekt alene ved 
at flere almindelige daginstitutioner (Søstjernen og spirepladserne), er specielt 
gearet til at modtage børn med særlige behov. Hertil kommer, at langt de fleste 
institutioner jævnligt modtager børn med særlige behov (jf. Schultz Jørgensens 
definition af børnegruppen). Inklusion kædes i de fleste af ministeriets skrifter 
sammen med muligheden for tidlig indsats. I den forbindelse omtales tidlig ind-
sats oftere i forbindelse med negativ social arv og sociale belastninger end i for-
bindelse med fysiske og psykiske lidelser.  
 
Den retorik, der knytter sig til ”inklusionsforståelsen”, ser intentionen med inklu-
sionen som overordnet at give alle børn lige livschancer, hvorfor den pædagogi-
ske praksis i højere grad end tidligere må satse på at opstille læringsmål og  
facilitere meningsfulde læringsmiljøer omkring børnene, der tager udgangspunkt 
i børnenes differentierede behov og evt. hindringer for læring.  
Her har alle typer af hindringer for læring lige status, idet indsatsen retter sig 
mod barnets uddannelsesmæssige behov og det fællesskab hvori læringen fore-
går. 37 I relation hertil er det bemærkelsesværdigt få af de nuværende tilbud og 
støtteforanstaltninger, der tager udgangspunkt i børnefællesskaberne, og  
dermed retter sig mod et inkluderende perspektiv på børn med særlige behov. 
 
I de institutioner, hvor der har været arbejdet med inklusion af børn med særlige 
behov, fortælles gennemgående om, at børn med særlige behov ikke kan ses 
som en ensartet gruppe. Disse børn er lige så forskellige som andre børn, fx. 
med hensyn til valg af kammerater og til at igangsætte lege. Der ses heller ikke 
en tendens til, at børn i Spirepladserne søger hinanden. Der fortælles desuden 
om en høj grad af accept af de børn, der har synlige ”særlige behov”, hvilket er i 
tråd med hvad forskning peger på.38 Børnene er hurtige til at acceptere, at nogen 
                                       
36 Fra; Politik om ”rummelighed”. 
37 For en diskussion af begrebets betydning henviser vi til bilag 3. 
38 se fx Borgunn Ytterhus 
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børn i gruppen skal noget andet end dem selv, eksempelvis strækkes ud, have 
taleundervisning eller gå til ridning, og børnene lærer hurtigt, hvordan de kan 
inddrage hinanden i legene med de hjælpeforanstaltninger, der nu end måtte 
skulle til, eksempelvis at skulle løftes over i sandkassen af en voksen. 
 
Hvis vi kigger på gruppen af børn, hvis særlige behov stammer fra familiære  
sociale belastninger, så er der en klar tendens til, at de, som nævnt andetsteds, 
samler sig i nogle institutioner. I disse tilfælde peger meget på, at der mere er 
tale om eksklusion end inklusion. Her fremhæver pædagogerne nemlig, at da 
mange af disse børn fylder meget (enkelte kan lægge beslag på en voksen i flere 
timer), så er inklusion mere en vision end en del af praksis. Som tidligere nævnt 
er de oftere involveret i klammeri med de andre børn, og der fortælles om børn 
der græder meget, og børn der niver, sparker og banker hinanden – til tider  
tilsyneladende umotiveret. Disse børn er og bliver med andre ord oftere eksklu-
deret end inkluderet af de andre børn. Social inklusion opstår ikke ved at børn 
bringes sammen i det samme institutionsmiljø. Det opstår ud fra nogle fysiske 
rammer og en gennemtænkt pædagogik.  
 
En inkluderende praksis skabes både af børn og voksen i samspil med hinanden.  
At arbejde med inklusion bærer i sig konstant sin modsætning, eksklusion. For 
de børn, der accepteres og indgår i børnefællesskaber, vil deres særlige behov 
fra tid til anden medføre en eksklusion, fx at man må gå fra til særlige foran-
staltninger. For andre børn er udgangspunktet snarere, at de allerede er eksklu-
deret eller ekskluderer sig selv. Pædagogikken må således tage sit afsæt i  
arbejdet med at inkludere det ekskluderede barn. I den forbindelse beskriver  
institutionerne, at de i deres pædagogiske praksis forsøger at skabe forudsigelig-
hed i hverdagen, faste strukturer omkring børnene og kontinuitet i voksenkon-
takten. På den anden side nævnes det også, at nogen børn kan have brug for et 
skift, så det er også legalt at henvende sig til andre voksne. 
 
Hvad angår de fysiske rammer er det tydeligt, at institutionerne har meget for-
skellige muligheder for at arbejde med inklusion. Både institutionernes størrelse, 
børnetal, bygninger og arkitektoniske indretning varierer meget og er mere eller 
mindre velegnet til at arbejde med social inklusion. Hertil kommer at børnegrup-
pens og forældrenes ressourcer i relation til at arbejde med social inklusion er 
meget varierende.39 
 
Heldigvis er der fra politisk side (ifølge et af vores interviews) sket et skift, sådan 
at der nu ses en begyndende forståelse for, at social inklusion handler om at lave 
nogle tiltag, der gør at daginstitutionerne kan rumme børn med særlige behov, 
hvor man i begyndelsen forstod rummelighed, som at alle børn kunne placeres i 
en normal institution og pædagogikken indrettes derefter. Dette skift i forståelse 
af at der er behov for tiltag, der kan skabe de nødvendige rammer bliver således 
alfa omega for at inklusionsforpligtelsen overhovedet kan praktiseres på det  
niveau, der tilstræbes både nationalt og i BRK. 
 

                                       
39 Det er i den forbindelse tankevækkende, at en del af de institutioner, der ikke har familier, der er socialt 
belastet betegner sig som heldige. 
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Flere informanter har bemærket paradokset i, at man i BRK taler meget om 
rummelighed samtidig med, at der diagnosticeres flere og segregeres mere. Her 
står BRK som yderområde med alt sandsynlighed overfor en særlig udfordring i 
at arbejde med social inklusion samtidig med, at der diagnosticeres og tvangs-
fjernes langt flere børn i BRK end landsgennemsnittet.40 
 
I en diskussion af bestræbelserne på social inklusion i BRK anbefaler vi, at  
arbejdsgruppen diskuterer nedenstående spørgsmål. 
 
Opsamling og spørgsmål til diskussion i arbejdsgruppen. 

 
• Hvilke betingelser/rammer har de forskellige daginstitutioner for at arbej-

de med social inklusion? 
 
• Hvordan forstås begrebet social inklusion i BRK? 
 
• Hvad kan der gøres for at børn, uanset de særlige behovs karakter, mødes 

af et inkluderende dagtilbud? 
 
• Hvordan harmonerer BKS´s mangeartede tilbud med inklusionsbestræbel-

serne? 
 
• Hvordan kan BRK tackle de særlige udfordringer, der ligger i at være 

yderområde og ø-samfund? 
 

 
 
5. Perspektivering 
 
Sideløbende med at denne undersøgelse og kortlægning er igangsat, er der en 
masse tiltag på området, nemlig: 
 

- evaluering af modellen for tildeling af støtte til børn med særlige behov,  
- der tages beslutning om spirepladserne,  
- der foretages en undersøgelse og omstrukturering af Børn og unge-

virksomheder 
- virksomhederne (daginstitutionerne) omstruktureres til fællesledelse og 

organisering udfra at pengene følger barnet.  
 
Der er med andre ord en del af de områder, der beskrives i rapporten, som er 
behandlet i andet regi og vil/kan være ændret ved rapportens afslutning. Disse 
ændringer har selvsagt betydning for arbejdet med social inklusion, og det bliver 
i den forbindelse væsentligt at undersøge, hvordan ændringerne harmonerer  
eller disharmonerer med fundene i denne rapport. 
 
Denne rapport er et bud på en kortlægning. Selvom fagsekretariatet har udsendt 
rapportens faktuelle dele til kommentar hos de relevante bidragsydere, vil der 
muligvis stadig være ting, vi kan have misforstået eller har fået forkerte – eller 
                                       
40 Se i øvrigt bilag 2 om børn med familiære sociale belastninger og udviklingstendenser i BRK. 



 35 

forældede - informationer om. Der vil også være ting, der er blevet sagt i inter-
views, som ikke kan genfindes i rapporten, idet vi har fokuseret på det, som vi 
finder, er de store linjer i samarbejdet om børn med særlige behov. Det gør 
imidlertid ikke den store forskel, idet denne rapports kortlægning ikke udgør en 
endelig sandhed om samarbejdet i BRK, men er et konglomerat af perspektiver, 
der skal tjene til videre diskussion og planlægning af det fremtidige arbejde i 
BRK.  
 
Det væsentligste ligger forude - nemlig at alle agenter, der har en funktion i rela-
tion til arbejdet med børn med særlige behov, har adgang til arbejdsgruppen  
enten gennem deltagelse i den eller i de diskussionsfora arbejdsgruppen skaber 
undervejs i processen. 
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Bilag 1 
 
Uddybende oversigt over tilbud til og om børn med særlige behov i BRK 
 
I dette bilag forefindes beskrivelser af de tilbud i BRK, som vores informanter har 
nævnt som muligheder for støtte til 0-6 årige børn med særlige behov og deres 
familier. Tilbuddene er listet alfabetisk og beskrevet ud fra det skriftlige materia-
le, det har været muligt at indhente om tilbudene samt interviewpersonernes 
oplysninger. 
 
 
Børnehuset Søstjernen 
Målgruppe: Børn 0–6 år, Handicapvenlige omgivelser 
Antal pladser: Integreret institution, 14 vug.pladser, 44 bh.pladser.  
Geografisk placering: Rønne 
Strukturel placering: Virksomhed, under ”Fagsekretariatet for Børn– og skole-
området.” 
Ansvarfordeling: Ø-dækkende i forhold til handicappede børn 
Opgaver: Pædagogisk dagpasningstilbud med handicapvenlige omgivelser. Per-
sonalet har kvalificeret sig i bl.a. fysiske handicap. 
 
 
Børnesagsbehandlere 
Målgruppe: Børn 0-6 år (+ børn og unge fra 6-18 år) 
Geografisk placering: Aakirkeby. 
Ansvarsfordeling: Ø-dækkende med sagsopdeling efter personnumre. 
Strukturel placering: Børn og Unge-virksomheden. 
Opgaver: Tilsyn med at børn har en acceptabel tilværelse, hvilket gøres gen-
nem: 

• Råd og vejledning. Socialrådgiverens kontakt med familien udgør en del af 
forebyggelsen. 

• Deltagelse i tværfaglige teams. 
• Afdækning af problemstillinger og evt. visitation til støttemuligheder som:  

o Familiebehandling 
Bruges som en væsentlig del af indsatsen. Behandlingen er primært 
rettet imod forældrene, så de bliver i stand til at varetage forældreop-
gaven. 
o Kontaktpersonordningen 
En støttekontaktperson i forhold til barnet nogle timer om ugen. 
o Aflastning 
Barn og familie får et frikvarter fra hinanden og barnet ser, hvordan en 
anden familie fungerer. Aflastningen er typisk en weekend om måne-
den eller 3 hverdage i en uge. 
o Hjemmehos 
Typisk støtte til mindre børn. 
(dette er et tiltag der nævnes som aftagende, idet der i højere grad  
tildeles familiebehandling) 
 
 
 



 39 

o Psykologbistand 
Psykologbistand kan enten tildeles forældre (hvis problemet har relati-
on til forældres forhold til barnet) eller som terapiforløb til støtte af 
børn. 
o Økonomisk støtte 
Hvis det kan gøre en betydningsfuld forskel for barnet, at familien får 
styr på økonomien her og nu. 

• § 38 undersøgelse på baggrund af indkomne underretninger 
• Fjernelse af børn fra deres familie. 

 
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium 
Målgruppe: Børn i alderen 4-6 år (+ op til 18 år),  
Ansatte: 2 læger, 2 kliniske psykologer, 1 pædagog, 2 sygeplejersker, 1 social-
rådgiver og 2 lægesekretærer. 
Geografisk placering: Rønne. 
Områdedækning: Ø-dækkende. 
Strukturel placering: Psykiatrivirksomheden under sundhedssekretariatet. 
Opgaver: Ambulatoriet varetager primært opgaver som at: 
- Lave udredninger på baggrund af visitationer (ca. 10 pr. måned). 
- Konsulentfunktioner som rådgivning af PPR, Familicentervirksomheden, Børn og 
Unge-virksomheden samt det pædagogiske personale. 
- Foretage akutte tilsyn til indlagte børn. 
- Undervise og holde foredrag (for PPR, Specialpædagogisk Korps, Sundhedsple-
jen). 
- Etablering af psykoeducative forløb for forældre til nydiagnosticerede børn med 
ADHD. 
- Psykoterapeutiske forløb. 
 
 
Dagplejen 
Målgruppe: Børn fra afslutning af forældres barsel til 3 år. 
Antal pladser: 1 leder, 8 dagplejepædagoger, 125 dagplejere hver med tre til 
fire børn. 
Geografisk placering: Ø-dækkende. 
Strukturel placering: Fagsekretariatet for Børn og Skoleområdet. 
Opgaver: Pædagogisk dagpasningstilbud efter servicelovens bestemmelser,  
underlagt udarbejdelse af pædagogiske læreplaner. 
(Dagplejepædagoger har tilsynspligt i dagplejen samt med den private pasnings-
ordning) 
 
 
Familiecentervirksomheden 
Målgruppe: Familier med børn. 
Ansatte: 15 familiebehandlere. 
Ansvarsfordeling: Familiebehandlingscentrene er placeret tre steder på øen 
(Rønne, Hasle og Nexø). 
Strukturel placering: Familiecentervirksomheden. 
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Opgaver:  
• Direkte støttemuligheder til barnet 

o Kontaktpersonordning (kræver visitation fra Børn og Unge-
virksomheden) 

Støtte kan fx bestå i støtte på det nære plan til at komme i gang med 
fritidsaktiviteter, støtte til kontakt mellem daginstitution og hjem og 
korrektion af uacceptabel adfærd. 
 

• Indirekte støttemulighed gennem støtte til familien 
o Familiebehandling (kræver visitation fra Børn og Unge-

virksomheden) 
Familiebehandling er et forebyggende tilbud, der arbejder med at finde 
løsninger på den aktuelle problemstilling ud fra familiens egne ønsker 
og krav til tilværelsen. Behandlingen kan tage form af observation, vi-
deooptagelser, rådgivning, deltagelse i møder (fx med barnets daginsti-
tution) eller støtte i forbindelse med tvangsfjernelser. Behandlingen fo-
regår primært i familiens hjem. Støtten er rettet mod forældrene med 
det formål at øge kontakten mellem barn og forældre. 
 
o Praktisk/pædagogisk bistand (kræver visitation fra Børn og Unge-

virksomheden) 
Støtte af praktisk karakter til familier med massive problemer, hvor der 
kræves konkrete anvisninger og støtte til at få struktur på hverdagen. 
 
o Terapeutiske samtaler (kræver visitation fra Børn og Unge-

virksomheden) 
Terapeutiske samtaler med enkelte i familien, med forældre eller hele 
familien. I disse forløb er der ikke andre samarbejdspartnere involveret 
end familiebehandling. Der arbejdes på at etablere flerfamilieterapi pr. 
1/8 2006. 
 
o Kontaktpersonordning (kræver visitation fra Børn og Unge-

virksomheden) 
Der kan tilbydes en kontaktpersonordning til hele familien i forhold til 
forældrerollen, således at familien støttes i at skabe en tryg hverdag 
for børnene. 
 
o Ung mor (16 – 25 år) (visitation fra både Børn og unge-

virksomheder samt andre instanser) 
Tilbud til unge gravide eller mødre, der har brug for at udvikle deres 
forældrekompetence. 
 
o Åben anonym rådgivning (Tilbud uden visitation) 
Åben anonym rådgivning pr. telefon eller ved personlig samtale (for 
børn og unge, for forældre og for mænd) – op til 5. samtaler. 
 
o Konsultativ familierådgivning (visiteres af familiecenteret) 
Konsultativ familierådgivning – længerevarende samtaleterapi (10 gan-
ge udover de 5 i den anonyme rådgivning). 
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Handicapteamet 
Målgruppe: Børn med længerevarende handicap plus kroniske lidelser. Børn med 
ydelser. 
Ansatte: 2 sagsbehandlere til 250 -300 sager. 
Strukturel placering: Børn og Unge-virksomheden 
Opgaver: Af primære opgaver peges på: 

- Yde rådgivning og vejledning i, hvor der kan hentes hjælp i relation til ser-
viceloven, samt lytte efter, hvad der er hjælpsomt for den enkelte familie 

- Yde støtte til udformning af ansøgninger. 
- Yde økonomisk støtte – fx tabt arbejdsfortjeneste. 
- Formidle boligskift. 
- Være tovholder i for hold til børnenes fritid.  
- Afholde kurser (fx om autisme) for forældre og fagpersoner, såfremt der 

er plads. 
- Deltage i visitationsmøder. 

 
 
Mælkebøtten 
Målgruppe: Børn i alderen 0-7 år med særlige fysiske og/eller psykiske behov, 
der ikke kan tilgodeses i en kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave. 
Antal pladser: Flydende, men dækkende de faktiske behov. (I behandling, ob-
servation, rådgivning og vejledning gjorde 73 familier brug af stedet i 2005.) 
Geografisk placering: Svaneke. 
Områdedækning: Ø-dækkende. 
Strukturel placering: Specialvirksomhed, under ”Fagsekretariatet for Børn- og 
Skoleområdet.” 
Opgaver: Mælkebøtten varetager flere forskellige opgaver: 

• Specialinstitution, der tilbyder særlig hensyntagen og træning fx. gennem 
fysioterapi, musikterapi, talepædagogiske bistand. 

 
• Observationsinstitution. Foretagere observationer og laver udredninger af 

børn visiteret til observation gennem PPR. 
 

• Rådgivning og vejledning af forældre og pædagoger i indsatser for børne-
ne på baggrund af observationer af barnet i familie og i daginstitutionen. 
Herunder opfølgningsbesøg hos familier og evt. daginstitutioner. 

 
• Organiserer konsultationer med diverse specialister på handicapområdet 

som fx. børnelæge, børnepsykiater, øjenlæge, tandlæge og pædiater. 
(Børn, der stiftes bekendtskab med i rådgivningen, kan få konsultation hos 
stedets pædiater. Pædiater henviser til videre undersøgelser eller anviser 
opfølgningsbesøg af Mælkebøttens medarbejdere.) 

 
 
PPR 
Målgruppe: Børn i alderen 0-18 år med læringsmæssige, psykiske og psykoso-
ciale vanskeligheder. 
Antal ansatte: 10 specialpædagoger i Specialpædagogisk Korps, 6 psykologer, 
6 tale-hørekonsulenter og 5 pædagogiske konsulenter. 
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Områdedækning: Ø-dækkende, men ansatte er opdelt i 3 teams (nord, øst og 
vest). 
Strukturel placering: Under Fagsekretariatet for Børn- og Skoleområdet 
Opgaver: Forebyggelse og afhjælpning af læringsmæssige, psykiske og psyko-
sociale vanskeligheder hos børn gennem specialpædagogisk støtte til børn på 
baggrund af PPR’s observationer og udredning, rådgivning og vejledning af for-
ældre og pædagogisk personale, undervisning og supervision af pædagogisk per-
sonale. 
Specialpædagogiske tilbud; 

• Talepædagoger: Alle børn på øen tilbydes i det kvartal de fylder 3 år, at 
blive sprogscreenet i eget hjem. Tilbud om evt. opfølgning i hjemmet. Føl-
ger børn med taleproblemer med tilbud og støtte til den sproglige udvik-
ling i daginstitutionerne. Rådgivning og støtte til pædagoger i dagtilbud. 

• Psykologer: Udfører rådgivning, test og observationer på indstillede børn. 
Interview og rådgivning til forældre med indstillede børn. Rådgivning og 
supervision i dagtilbud til personalegrupper. Deltager i tværfaglige team.  

• Specialpædagogisk korps: Støtte- og observationsforløb samt sprogsti-
mulering i tidsbegrænsede perioder til indstillede børn. Konsultation i for-
hold til dagtilbudspersonale. 

 
 
Private virksomheder 
Målgruppe: Børn i alderen fra barselsophør til skolestart. 
Antal pladser: 20-30 
Geografisk placering: Allinge-Gudhjem (1), Nexø (3) og Rønne (1) 
Områdedækning: Ø-dækkende. 
Strukturel placering: Virksomhed under Fagsekretariatet for Børn- og Skole-
området. 
Opgaver: Puljeinstitutioner. 
 
 
Specialpædagogisk korps. 
Målgruppe: dagtilbud. 
Ansatte: 1 koordinator, 10 specialpædagoger. 
Område: Ø-dækkende. 
Strukturel placering: Under PPR. 
Opgaver: Støtte- og observationsforløb samt sprogstimulering i tidsbegrænsede 
perioder 
 
 
Spirepladser 
Målgruppe: Børn med store tale/sprogvanskeligheder, følelsesmæssigt sarte 
børn, børn med lettere udviklingsforsinkelser og børn med lette opmærksom-
hedsforstyrrelser 
Antal pladser: 3 daginstitutioner med 4 spirepladser i hver institution. 
Geografisk placering: Nexø, Allinge og Rønne, men er principielt Ø-dækkende. 
Strukturel placering: Virksomhed under ”Fagsekretariatet for Børn– og skole-
området.” 
Opgave: At arbejde inkluderende med særligt sårbare børn i et overskueligt mil-
jø med fast struktur, en forudsigelig hverdag, hvor kravene er tilpasset det  
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enkelte barns behov. Opgaven løses i tæt samarbejde med forældre, PPR og 
Mælkebøtten. Virksomheden er opnormeret med en specialpædagog, der bærer 
særligt ansvar for at indgå i børnenes hverdag og udfærdige handleplaner, ob-
servationer m.m. Børnene visiteres efter indstilling fra PPR. 
 
 
Sundhedsplejen 
Målgruppe: Nyfødte børn og deres familie 
Ansatte: 13 sundhedsplejersker 
Ansvarsfordeling: Sundhedsplejen er opgavemæssigt fordelt på tre geografiske 
områder, der modsvarer områdeopdelingen i PPR.  
Strukturel placering: Familiecentervirksomheden. 
Opgave: Besøge og undersøge helbredstilstanden hos 99% af alle børn i hjem-
met under barslen. Antallet af besøg afpasses efter den enkelte families behov. 
Ved mistanke om særlige behov hos barnet eller forældrene henvises til Børn og 
unge-virksomheder eller andre relevante agenter på området. Hvis der opleves 
omsorgssvigt forsøger sundhedsplejersken at forblive i kontakten med forældre-
ne og skabe dialog om omsorgsopgaven. Der indberettes sjældent. Sundhedsple-
jen deltager desuden som sparringspartnere i de tværfaglige teammøder. 
 
 
Virksomheder (daginstitutioner) 
Målgruppe: Børn i alderen fra barselsophør til skolestart eller 3 år til skolestart 
Antal pladser: Fra 22 – 97 i den enkelte virksomhed.41 
Geografisk placering: I Allinge-Gudhjem-distrikt har distrikt 1 kun børnehaver, 
mens distrikt 2 udelukkende har integrerede institutioner. I Nexø-distrikt (distrikt 
3 + 5) og Rønne-distrikt har alle distrikter både integrerede institutioner og bør-
nehaver. Nogle virksomheder ligger tæt andre ligger mere isoleret. 
Områdedækning: Principielt Ø-dækkende, men der visiteres plads til en institu-
tion i barnets lokalområde. 
Strukturel placering: Virksomhed under ”Fagsekretariatet for Børn– og skole.” 
Opgaver: Pædagogisk dagpasningstilbud efter servicelovens bestemmelser.  
Siden 2004 ligeledes krav om udarbejdelse og integrering af pædagogiske lære-
planer. 
 
 
Visitationen for specialundervisning 
Målgruppe: Børn med behov for specialpædagogisk støtte 
Ansvarsfordeling: Ø-dækkende 
Strukturel placering: Visitationsvirksomheden 
Opgaver: Lederen af visitationen er pædagogisk og økonomisk ansvarlig for visi-
tation i forbindelse med 2 årlige ansøgningsrunder. Der visiteres til 

1) Specialpædagogisk Korps (under PPR) 
2) Mælkebøtten 
3) Pladser i institutioner med fast støttepædagog. (spirepladser) 

Visitationen foregår på baggrund af en gennemgang af indkomne ansøgninger i 
et visitationsudvalg, der består af leder af visitationsvirksomheden, leder af PPR, 
koordinator af specialpædagogisk Korps, samt en talepædagog. 

                                       
41 Tallene er baseret på BKS´s opgørelse pr. 21.11.05. 
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Bilag 2 
 
Om børn med hindringer for læring grundet familiære sociale belastnin-
ger. 
 
I dette bilag kommer vi nærmere ind på den særlige gruppe af risikobørn, hvor 
hindringer for læring i overvejende grad stammer fra sociale og familiemæssige 
belastninger. Vi vil anvende tal fra Danmarks statistik samt flere rapporter, der 
er udarbejdet med henblik på at samle viden indenfor dette område. I bilaget 
gennemgår vi, hvorfor denne gruppe børn efter vores opfattelse er særlig inte-
ressant at sætte fokus på, hvordan den evt. kan spottes, og endelig giver vi for-
slag til hvilke tiltag der kan diskuteres etableret for at støtte denne gruppe af 
børn i at overvinde deres hindringer for læring. 
 
Børn med sociale belastninger i BRK. 
Er der på Bornholm særlig grund til at vise interesse for denne gruppe af børn? 
 
BRK er et område i forandring. Et af de markante elementer der fremgår af  
Regionsrådets egen plan og redegørelse42 fra 2005, er at erhvervsstrukturen er 
under forandring. Arbejdsområder som fiskeri og landbrug, der traditionelt har 
været hovedbeskæftigelser på øen, har gennem de sidste år mistet mange  
arbejdspladser. Det betyder for nuværende, at arbejdsløsheden de seneste 6-7 
år har været markant højere på Bornholm end i det øvrige land. Samtidig er  
befolkningstallet faldende. Hvor resten af landet ser en stigning i beskæftigelsen, 
går det den anden vej på Bornholm. Ledigheden er i 2005 opgjort til ca. 9 %, 
mens landsgennemsnittet er ca. 5 %. En opgørelse43 fra 2000 viser, at ledighe-
den er højest i Allinge-Gudhjem og Nexø området. 
 
I mange af de interviews vi har foretaget, nævnes arbejdsløshed, misbrugspro-
blemer og manglende familieressourcer som en hyppig årsag til at børn ikke tri-
ves og har hindringer for læring i institutionerne. Både fra Børn og Unge-
virksomheden, PPR og socialpsykiatrien påpeges et stort behov for at kunne støt-
te og hjælpe denne gruppe børn. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium 
peger på og dokumenterer44 en stigende gruppe af børn med adfærdsmæssige 
problemer, der kunne stamme fra en opvækst i socialt og genetisk belastede  
familier. Vores interviewmateriale peger også i retning af at særlige områder på 
øen er mere socialt belastede end andre, fx nordlandet og midtøen.  
 
Svaret på det indledende spørgsmål må være ”Ja”, idet det er forventeligt at ar-
bejdsløsheden ikke aktuelt er for nedadgående, og at der forholdsmæssigt findes 
en større gruppe af børn, der vokser op under disse forhold, end i resten af lan-
det.  
 

                                       
42 Regionkommuneplan, -erhverv, beskæftigelse og turisme, 29.nov. 2005 
43 Bornholm i tal 2002, Bornholms amt. 
44 I interview samt i egen rapport 
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Arbejdsløshed og børnenes hindringer for læring.  
Er arbejdsløshed nødvendigvis en uddannelsesmæssig belastning i børnenes op-
vækst? 
Else Kristensen, der i adskillige forskningsprojekter45 har set på børns opvækst-
vilkår i socialt belastede familier, peger i sine undersøgelser på, at familiære  
sociale belastninger især forekommer hos familier med dårlig økonomi, arbejds-
løshed, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og manglende uddannelse, 
oftest også i kombination med at moderen i familien har psykiske problemer.  
 
Det er væsentligt at hæfte sig ved, at det først og fremmest er en kombination af 
disse belastninger, der fører frem til en risiko, men også at det har en indbygget 
uforudsigelighed i sig, da ikke alle børn med de opvækstbetingelser nødvendigvis 
er udsatte. Der er ikke nogen statistisk sikkerhed for at forudsige, at denne 
gruppe af børn rammes af hindringer for læring, men det kan konstateres, at det 
oftest er denne kombination, der leder til det.  
 
I vores interviewmateriale omtales ofte, at børn med hindringer for læring og 
samtidige sociale belastninger kommer fra familier i højere grad end fra enlige 
forsørgere. Det afviger fra andre undersøgelser, bl.a. Else Kristensens undersø-
gelser, hvor disse risikozone-børn oftest kommer fra enlige forsørgere. En forkla-
ring kan findes i KL’s kulegravningsrapport46. Denne rapport peger nemlig på, at 
der en forskel på by- og landområder, når vi taler om børn i socialt belastede 
familier. I større byer vil disse børn oftere skulle findes i familier med en forsø-
ger, mens det modsatte gør sig gældende for mindre byer og landområder. Her 
ses denne gruppe børn at bo i familier med både en far og en mor, men hvor 
samtlige af de andre faktorer som tidligere nævnt også er til stede, såsom mang-
lende arbejdsmarkedstilknytning, dårlig økonomi og psykisk sygdom. En markør, 
som det at vokse op hos en enlig forsørger, vil på Bornholm ikke nødvendigvis 
være en markør, idet barnet lige såvel kan findes i en traditionel familie. Det, der 
kan anvendes som markører, vil derfor i højere grad være; 
- dårlig økonomi 
- manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og manglende uddannelse 
- misbrug 
- psykisk sygdom hos mor 
- manglende omsorgsressourcer 
- barnet har problemer med at relatere sig til andre børn, kommer ofte i klam-
meri med de andre børn 
- barnet udviser opmærksomhedsforstyrrelser og koncentrationsproblemer 

(sammenskrivning af flere undersøgelser på området) 
 
Svaret på andet spørgsmål må derfor være, at stort set alle danske undersøgel-
ser47 peger på, at arbejdsløshed i familier ikke nødvendigvis udgør en belastning 
i børnenes opvækst, men at arbejdsløshed i kombination med andre faktorer er 
en afgørende omstændighed i barnets opvækst og muligheder for selv at kunne 

                                       
45 Else Kristensen, Små børn i familier med sociale belastninger, SFI 2003, Opvækst med særlig risiko, SFI 
2006 
46 Rapport om kulegravning af særlig støtteområdet for børn og unge. Udarbejdet af Kommunernes landsfor-
ening. Amtsrådsforeningen. Socialministeriet. Maj 2003. 
47 (og tilsvarende internationale, der dog ikke er refereret til her) 
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begå sig uddannelsesmæssigt nu og senere i livet. Da arbejdsløsheden i Born-
holms regionskommune er relativt større end i resten af landet, er der overve-
jende sandsynlighed for, at der i denne region findes en gruppe af børn, der 
kræver særlig pædagogisk og uddannelsesmæssig støtte i deres opvækst. Der er 
således både økonomiske og pædagogiske grunde til at se på forebyggende tiltag 
for denne gruppe af børn og familier. 
 
En rapport udarbejdet af familiecentervirksomheden, Nexø-rapporten48, under-
bygger ovenstående problematik, gennem sin analyse af lignende problemer i 
Nexø-området. Her peges på et lokalområde, hvor fiskeriet har mistet arbejds-
pladser, hvor uddannelse ikke nødvendigvis er en del af den sociale kapital, og 
hvor misbrug ses som en følge af de sociale belastninger. Her findes en gruppe 
truede børn og unge, for hvem samarbejdet mellem alle involverede i børnenes 
hverdagsliv, kan have betydning for børnenes fremtid. Her inddrages lokalmiljøet 
i indsatsen og der arbejdes på at koordinere indsatsen, for de socialt belastede 
familier og deres udsatte børn og unge49.  
Meget tyder også på, at der er i befolkningsgruppe er overvejende sandsynlighed 
for, at børnene påvirkes i negativ uddannelsesmæssig retning. 
 
Der er derfor god grund til at se på, om der kan sættes tidligere ind i forhold til 
en særlig gruppe af børn50. Udgifterne til børne- og socialområdet har over årene 
været stigende51, og skønt børnetallet er faldende, må udgifterne til området 
fortsat forventes at stige grundet den stigende arbejdsløshed, tilflytning af sårba-
re familier og den nationale forpligtelse til at arbejde mod inklusion. 
 
Pædagogisk indsats 
Hvilke indsatser kan der peges på, og hvordan kan de sættes i værk? 
 
Sammenfattende kan man sige, at meget tyder på, at en indsats, hvor oftest 
moderen i familien får hjælp eller barnet isoleret får støtte i sit dagtilbud, ikke 
nødvendigvis fører til den ønskede effekt52. Dette betyder ikke, at disse indsatser 
ikke har en effekt, men snarere at indsatsen for nogen børn og familier ligger på 
et tidspunkt, hvor det er nødvendigt at rette den mod barn og familie under et. 
Strategien må derfor være, at indsatsen rettes mod barnet i relation til inklude-
rende dagtilbud, og at familien inddrages og ses som en del af problemløsningen. 
 
Som tidligere nævnt er kommuner i dag forpligtet til at indtænke inklusion i den 
pædagogiske praksis. Dette er også indskrevet i Bornholm Regionskommunes 
børnepolitik. De politisk vedtagne indsatsområder er; rummelighed, best practice 
(erfaringsudveksling) og det forpligtende samarbejde.  
Nyere forskning på læringsområdet53 viser, at læring og mulighed for læring ikke 
kun er en kognitiv proces, men i ligeså høj grad er et resultat af muligheder for 
at deltage i hverdagslivsprocesser. Læringen ses her som et resultat af og som 
indlejret i deltagelsen i fællesskaberne. Samtidig peger flere udviklingsprojekter54 
                                       
48 Nexørapporten, Ove Hektor og Karina Elkjær, marts 2006, Familiecentervirksomheden Rønne. 
49 Denne rapport og indsatsen retter sig i højere grad mod unge end mod 0-6 årsområdet. 
50 Jf. ministeriets intentioner vedr. inklusion. Se tidligere i vores rapport. 
51 Alle referencer til tal og statistik vedr. fra de to ovenfornævnte opgørelser fra BRK 
52 Belæg for denne argumentation kan bl.a. findes hos Else Kristensen og Kommunernes landsforening. 
53 Jean Lave & Etienne Wenger. Charlotte Højholt. Ole Dreier. M.fl. 
54 Udført og beskrevet af bl.a. Anja Hvidtfeldt Stanek og Maja Røn Larsen 
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i dagtilbud i retning af, at det netop er i det almene dagtilbuds differentierede 
fællesskaber, at der skabes forudsætninger og muligheder for læring. Det er med 
andre ord i samværet med ressourcestærke børn, at barnet, med hindringer for 
læring, gives mulighed for at indgå i menings- og betydningsfulde relationer.  
 
Et af de aspekter der til tider trækkes frem i debatten om det inkluderende  
læringssyn er, at inkluderingen sker på bekostning af de stærke børn, således at 
disses læring bliver truet55, når de udsættes for individualiserede børn med sær-
lige vanskeligheder. Den modsatte problematik er dog også nødvendig at være 
opmærksom på, idet forældre til børn med særlige behov udtrykker bekymring 
for, om de ressourcer, der er afsat til støtte af deres barn, nu også kommer  
deres barn til gode. Kulegravningsrapporten fra KL peger i den forbindelse på, at 
ressourcestærke forældre er meget bevidste om at sikre de bedste betingelser 
for netop deres barn56, hvorfor det er værd at rejse diskussionen om børns  
læring i fællesskaber og det sociale ansvar for hele gruppen af børn, så forældre 
vedkender sig et ansvar for rummeligheden i institutionerne. I den forbindelse 
skal det nævnes, at der i undersøgelsen er peget på, at forældrene, i kraft af den 
opdragelse de gav til deres børn, var en del af forklaringen på, at børn med sær-
lige behov var succesfyldt inkluderet i det almindelige dagtilbud. 
 
Det er med udgangspunkt i en didaktisk og velovervejet pædagogisk praksis, at 
der skabes læringsmiljøer, hvor børn udfordres, undres og udvikler social ansvar-
lighed. At udvikle et inkluderende tilbud stiller fordringer til den pædagogiske 
faglighed. Mange danske institutioner har tradition for at fokusere meget på selv-
forvaltning og ikke-struktur i hverdagslivet. Vores erfaringer fra arbejdet med 
inklusion57 og interview med pædagoger også her på Bornholm viser, at nogen af 
disse børn behøver mere forudsigelighed og enighed omkring den pædagogiske 
praksis. Inkluderende pædagogik medfører derfor en mere didaktisk planlagt 
pædagogisk praksis, hvor muligheder for læring er indtænkt i miljøets rammer 
og struktur. Det betyder jo ikke at alle børn ”skal udsættes for den samme struk-
tur”, men at mangfoldigheden i børnenes ressourcer og muligheder for at lære af 
og gennem hinanden er indtænkt i dagligdagen. Der bliver her tale om mere  
differentierede hverdagstilbud, med forskellige deltagelsesmuligheder. Fokus  
ligger her på lige muligheder for at kunne deltage i de samme miljøer og tilbud, 
og forskelligheden og det differentierede ligger i, hvordan disse muligheder  
udnyttes af den enkelte. 
 
Tilbuddet til disse børn og deres familier er afhængig af en høj grad af kontinui-
tet, ikke kun i rammer omkring barnet, men også i kontakten til familien. Særlig 
den daglige, kontinuerlige kontakt og mulighed for opfølgning af aftaler fremhæ-
ves som en af de væsentligste årsager til succes i dette arbejde med barn og  
familie. Det fremhæves, at barnet og familien ikke har brug for brud i kontakten, 
hvorfor nogen helst ser at det er institutionernes egne pædagoger (og ikke støt-
tepædagoger på bunden tid), der varetager denne opgave. Et muligt tiltag i  
inkluderende retning ville være, som flere interviewede institutioner også peger 
på, at den enkelte institution selv regulerer støtteressourcerne. Dette enten i 

                                       
55 Maja Røn Larsen. Børnefællesskaber i den pædagogiske praksis. Vera, no.29, 2004. s. 68. 
56 Rapport om kulegravning af særlig støtte-området for børn og unge. Udarbejdet af Kommunernes Landsfor-
ening. Amtsrådsforeningen. Socialministeriet. Maj 2003. s. 57. 
57 Vores egne deltagelse i udviklingsprojekter og mangeårigt samarbejde med pædagogisk praksis 
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form af selv at ansætte støttepersoner, eller vikarer for de pædagoger, der går 
fra som støtte personer, eller permanent at opnormere enkelte institutioner, der 
måtte skønnes at have et ekstra støttebehov, enten i form af spirepladser eller 
som en generel opnormering.  
 
Kigger vi efter inspiration udenfor BRK nævner Kulegravningsrapporten multisy-
stemisk terapi (MST) som en af de mere succesfyldte indsatser, hvor effekten 
påviseligt har været målt58. Hovedfokus i denne behandlingsform er, at familien 
ses som en samarbejdspartner i processen, og at det er i familien løsningsmulig-
hederne for bedre trivsel og læring hos barnet skal findes. Nogle af tiltagene på 
småbørnsområdet har været familiekontrakter og børnehuse. Børnehuse er en 
foranstaltning, hvor professionelle er til rådighed, når det brænder på i familien. 
Karakteristisk for disse tiltag er dog, at de oftest sættes i værk, når det brænder 
på, eller det er tydeligt at skaderne er sket. Det ville være ønskeligt, at dagtil-
buddene i højere grad blev en del af det forebyggende tilbud og havde mulighed 
for at sætte ind på et tidligere tidspunkt. Det kunne ske ved, at institutioner  
havde mulighed for at have familiegrupper59, hvor børn og familier for en kortere 
periode kunne modtage en samlet indsats og behandling. En sådan indsats  
fordrer et tæt samarbejde mellem dagtilbud, PPR og socialforvaltningen. Lige 
præcis de tre instanser, som oftest er involveret i disse børnesager. På længere 
sigt kan et sådan tilbud også fungere som vidensopsamling og udvikling, og  
derved medvirke til, at børnene får hjælp tidligere end det ses i dag. 
 
Svaret på det sidste spørgsmål er, at indsatsen skal være et samlet tilbud til 
barn og familie, og at den skal foregå i det almindelige dagtilbud. Der peges  
derfor på at dagtilbud, PPR og socialforvaltningen sammen udvikler og giver et 
sådant tilbud. Tilbuddet bør ligge, hvor der demografisk er størst sandsynlighed 
for, at et sådan tilbud er påkrævet. 
 
 
 
 

                                       
58 Flere referencer kan ses på www.mst-danmark.dk 
59 Et sådan tiltag er der netop er indsendt ansøgning på fra Klemensker børnehave og PPR. 
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Bilag 3  
 
Social inklusion 
I dette bilag opridser vi forskellige vinkler af begrebet social inklusion, der har 
været på dagordenen i socialpolitikken siden 1990’erne. Til sidst afklarer vi, 
hvordan vi ser begrebet inklusion. 
 
Begrebet tager sit afsæt i Salamanca-erklæringen60. I dette handlingsprogram, 
der er vedtaget af bl.a. Danmark, står der at, ”..skolerne bør være i stand til at 
modtage alle børn uanset deres fysiske, intellektuelle, sociale, følelsesmæssige, 
sproglige situation”.61 I stk. 53 præciseres det, at det ligeledes gælder for det   
0-6-årige barn. Det påpeges endvidere, at såfremt der skal kunne udvikles inklu-
sive skoler, er det nødvendigt med en tidlig identificering, vurdering og stimule-
ring af det lille barn evt. i form af særlige programmer. ”..pasningsordninger og 
uddannelsesprogrammer for børn op til 6 års alderen skal udvikles og/eller    
reorienteres, så de understøtter fysisk, intellektuel og social udvikling og skole-
modenhed.62” 
 
Set ud fra denne erklæring bliver det ikke muligt at tale om ”børn med særlige 
behov”, uden at det knyttes an til en diskussion om den inkluderende institution 
og en inkluderende pædagogik. Det er imidlertid vanskeligt at give en entydig 
definition på begrebet inklusion. 
 
I den internationale litteratur defineres det således; 
 
     Social inklusion er 

• at acceptere forskelle 
• at normalisere levevilkårene og ikke personen – udvidet normalitetsbe-

greb 
• ikke det samme som integration – der tager afsæt i et barnesyn, hvor 

barnets fejl, mangler og problemer er/bliver årsagen til udskillelse 
 
                                                  (Tilstone, Florian & Rose, Routledge 1998) 
 
 
Set i et dansk perspektiv kunne inklusion forstås på følgende måde; 
 
    Social inklusion handler om  

• Samfundsmæssig deltagelse – samfundsmæssige tiltag der sikrer indivi-
det mod at blive udelukket fra samfundet 

• Medborgerskab - retten til at deltage samt lige adgang til velfærdssam-
fundets goder 

• Et dannelsesperspektiv – pædagogiske principper om rummelighed i ud-
dannelsessystemet 

                                            (Bent Madsen, Hans Reitzels forlag, 2005) 
 
                                       
60 Verdenskonference om Specialundervisning. Salamanca, Spanien. Juni 1994. UNESCO 
61 ibid. Indledningen. 
62 Ibid stk.53. 
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Og endelig bliver det i KID rapporten fra BRK formuleret som; 
 
Den pædagogiske opgave har to niveauer  

1. det sociale niveau – at bringe personerne sammen i sociale miljøer, at se 
minoriteten som en del af fællesskabet 

2. det individuelle niveau – at bevare den enkeltes integritet, at se forskel-
ligheden som identitetsskabende 

                                       (fra KID-projekt, Bornholms Regionskommune 2004) 
 
Med de tre udlægninger af inklusion er det nærliggende at konkludere, at inklusi-
on ikke er et endegyldigt mål, men mere en proces med flere niveauer. Inklusion 
handler grundlæggende om et menneske- og samfundssyn, og medfører derfor 
en nytænkning i mange af de kommunale strukturer og organiseringer. 
 
Det er ikke megen skandinavisk forskning, vi endnu har på området social inklu-
sion. Fra Borgunn Ytterhus63, der har undersøgt daginstitutionsområdet og fra 
Anders Gustavsson64 og Peder Hang65 der begge har undersøgt skoleområdet, er 
der meget der tyder på, at det vigtigste - set fra barnets perspektiv – er ”at høre 
til”. Dvs. at det, at kunne indgå i fællesskaber med de ressourcer, man har og 
opleve sig selv som en del af et fællesskab, opleves som det mest betydningsful-
de.  
 
Anders Gustavsson fremhæver, at der i inklusionsdebatten ofte stilles skarpt på 
rettighederne, men ifølge ham handler det mere om mulighederne for at kunne 
udnytte rettighederne. Hans undersøgelse peger på, at det, at have været en del 
af inkluderende processer, har givet de unge en grundlæggende tro på at høre 
til, hvilket formodentlig får en betydning for, hvordan den enkelte udnytter sine 
rettigheder.  
 
I denne rapport har vi været inspireret af ovenstående referencer og fortolknin-
ger af begrebet social inklusion. Afslutningsvis sammentrækker vi det ovenstå-
ende og definerer social inklusion som: 
 
 
Social inklusion er retten til at gøre mulighed af at deltage i de samme 
uddannelsesmiljøer. 
 
 Forstået på denne måde, handler inklusion om samspillet mellem: 
 

• fællesskabet og den pædagogiske praksis; organiseringen af tilbud og 
pædagogiske muligheder i lokalmiljøet, og 

 
• individet; den enkeltes mulighed for at gøre brug af sin ret. 

 
 

                                       
63 I; Tøssebo, Jan (red) Integrering och inkludering. Handicap & Samhälle. Studentlitteratur. 2003. 
64 ibid 
65 ibid 
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Bilag 4 
 
Dokumenter uleveret af BRK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bilag fra Bornholm regions kommune. 
 

Projektbeskrivelse 

- læringsmål, metoder og aktiviteter i forhold til børn 
med særlige behov i dagtilbud 

 
 

Projektets baggrund 

1 august 2004 ændredes Lov om Social Service således, at alle daginstitutioner (incl. dagplejen) 
iflg. § 8a skal ” udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen ½-2 år og 
aldersgruppen fra 3 år til skolealderen, der giver rum for leg, læring og udvikling”. Læreplanen skal 
bl.a. indeholde en beskrivelse af, ”hvordan udsatte børns læring understøttes”. I bekendtgørelsen til 
loven er dette beskrevet således : ”Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål, 
metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov”. 
 
Vedtagelsen af §8a er fra ministeriel side fulgt op af såvel økonomi til kommunernes decentrale  
implementering af lovændringen som af centrale uddannelsesinitiativer og skriftligt 
inspirationsmaterilae, - dels i papirudgave og dels i netudgave. Men lovens pasus vedr. udsatte børn 
/ børn med særlige behov behandles ikke i dette inspirationsmateriale, der har fokus på børns læring 
generelt og på de 6 temaer, der skal behandles i læreplanerne. Det kan fremstå som om gruppen af 
udsatte børn / børn med særlige behov er blevet glemt i det mere almene pædagogiske arbejde. Når 
dette sammenholdes med Socialministeriets evaluering fra 2002 af kommunernes arbejde med 
Servicelovens formålsbestemmelse om dagtilbud til børn1 viser der sig et behov for at sætte et 
særligt fokus på denne del af dagtilbudenes pædagogiske læreplaner, hvis lovteksten skal få 
betydning for gruppen af udsatte børn / børn med særlige behov. Socialministeriets evaluering af 
kommunernes indsats overfor børn med særlige behov viste bl.a., at : 

- Der hos medarbejderne i dagtilbudene er behov for faglig indsigt, dialogisk kapacitet, evne 
til at forholde sig til grundlæggende etiske spørgsmål og kapacitet til analyse af 
institutionelle forudsætninger og holdninger 

- Kommunerne skal sætte ind på at anvende den viden, der allerede findes i organisationen. 
 
I Bornholms Regionskommune har de temadage, der i første omgang skal danne udgangspunkt for 
de enkelte institutioners arbejde med de pædagogiske læreplaner også taget udgangspunkt i de 6 
overordnede temaer uden inddragelse af det særlige perspektiv, der fordres vedr. de udsatte børn / 
børn med særlige behov. Men sideløbende med dette arbejde er en gruppe med repræsentanter for 
hele børne, - familie og skoleområdet i gang med tilrettelæggelsen af et forløb, der skal sikre en 
udmøntning af de politisk vedtagne indsatsområder : 
 

- Rummelighed 
- Best Practice (erfaringsudveksling) 
- Det forpligtende samarbejde 

 

                                                 
1 Søren Smidt m.fl. : ”Pædagogik og politik i kommunerne”. Dagtilbud til børn. Rapport 1. CASA December 2002 



Det forventes, at arbejdsgruppen får politisk opbakning til at lade rummelighed / inklusion være 
omdrejningspunktet for disse 3 indsatsområder, således at arbejdet med udvikling af metoder til 
erfaringsudveksling samt arbejdet med udvikling af samarbejdsrelationer tager sit udgangspunkt i 
det fokus, der ønskes lagt på rummelighed / inklusion2. I arbejdsgruppens drøftelser har det været 
fremtrædende, at der er et ønske om at erstatte en individ-fokuseret problemdiagnosticering med et  
fokus på helheds- og relationstænkning. 
 

Nærværende projekt : ” Læringsmål, metoder og aktiviteter i forhold til børn med særlige behov i 
dagtilbud” har således 2 ”løftestænger”. Den ene løftestang er den opgave, der i Servicelovens § 8a 
pålægges dagtilbuddene i forhold udvikling og beskrivelse af metoder, aktiviteter og læringsmål i 
forhold til udsatte børn / børn med særlige behov. Den anden løftestang er arbejdet med de politisk 
vedtagne indsatsområder i Bornholms Regionskommune : Rummelighed, Best Practice og Det 
forpligtende samarbejde. 
 
Det er projektets ambition at forene disse to rammer for arbejdet i de bornholmske dagtilbud, så der 
gøres en samlet indsats for at udvikle og kvalificere arbejdet i forhold til udsatte børn / børn med 
særlige behov. Den centralt fastsatte bestemmelse om, at dagtilbuddet skal beskrive metoder, 
aktiviteter og læringsmål for denne børnegruppe skal udmøntes indenfor den decentralt fastsatte 
bestemmelse om, at der skal arbejdes med rummelige / inkluderende miljøer i de bornholmske 
institutioner og skoler.  

Formål 

Det er projektets formål at skabe kvalitet i udviklingen og beskrivelsen af læringsmål, metoder og 
aktiviteter for børn med særlige behov som disse kommer til udtryk i de pædagogiske læreplaner i  
Bornholms Regionskommunes dagtilbud.  

Delmål 

I arbejdet med projektets formål skal der arbejdes med 4 delmål : 
  

1. Opkvalificering af ledere og støttepædagoger i analyse og forståelse af de faktorer, der 
medvirker til inklusion i dagtilbuddets rammer, - herunder betydningen af en anerkendende 
relation til såvel børn med særlige behov som til deres forældre.  

2. Afklaring og brug af den viden, der findes og det arbejde, der udføres i forhold til børn med 
særlige behov i Bornholms Regionskommune. 

3. Udvikling af såvel personlige som organisatoriske kompetencer i forhold til 
erfaringsudveksling og vidensdeling i Bornholms Regionskommune med udgangspunkt i 
den viden, der findes om børn med særlige behov. 

4. Udvikling af sammenhængende og helhedsorienterede tilbud til børn med særlige behov på 
baggrund af en fælles forståelse af arbejdsdelingen mellem de forskellige typer dagtilbud i 
Bornholms Regionskommune.  

Målgruppe 

Målgruppen er udsatte børn / børn med særlige behov. 
Arbejdet retter sig mod ledere og støttepædagoger i Bornholms Regionskommunes dagtilbud, 
hvilket indbefatter såvel dagpleje som normal- og specialinstitutioner for børn mellem 0 og 6 år. 
                                                 
2 Den politisk vedtagne ”overskrift” er ”rummelighed”, men arbejdsgruppen har på eget initiativ inddraget 
inklusionsbegrebet i sine drøftelser. 



Projektforløb 

Projektet tager sit afsæt i den ressource, der i findes på kommunens samlede dagtilbudsområde, men 
arbejder samtidig med tilførsel af viden til området i form af opkvalificering i de områder, som 
Socialministeriets analyse fra 2002 påpeger et behov for i forhold til områdets arbejde med børn 
med særlige behov :  

• faglig indsigt 
• dialogisk kapacitet 
• evne til at forholde sig til grundlæggende etiske spørgsmål 
• analyse af institutionelle forudsætninger og holdninger 

Opkvalificeringen finder sted indenfor den ramme, Bornholms Regionskommune har opstillet i 
form af et ønske om at skabe rummelige / inkluderende institutioner. 
 
Projektet opdeles i flg. faser :  

1. Undersøgelse og beskrivelse af de eksisterende tilbud og den nuværende praksis i 
forhold til børn med særlige behov i Bornholms Regionskommune. Beskrivelsen skal 
desuden indeholde en kortlægning af samarbejdet mellem de forskellige institutionstyper 
og mellem de forskellige agenter på området. 

2. Udvikling af fora, medier og metoder (intranet, avis, debatfora, netværksgrupper, 
hjemmeside m.m.) til løbende udveksling af viden, erfaringer og resultater indenfor 
projektets rammer.  

3. Gennemførelse af et dialogbaseret undervisningsforløb (diplomuddannelse) i analyse og 
forståelse af de faktorer, der medvirker til inklusion i dagtilbuddets rammer, - herunder 
betydningen af en anerkendende relation til såvel børn med særlige behov som til deres 
forældre. Der undervises også i skriftlig og mundtlig formidling – med udgangspunkt i 
den del af institutionernes egne læreplaner, hvori beskrives ”overvejelser om læringsmål, 
metoder og aktiviteter [….] i forhold til børn med særlige behov”.3 Undervisningen gør 
brug af de etablerede fora, medier og metoder. 

4. På baggrund af det hidtidige projektforløb udarbejder Regionskommunes  Fagsekretariat 
for Børn & Skole i samarbejde med gruppen af dagtilbudsledere, lederne for 
Pladsformidling, Visitationsvirkosmhed, PPR, Familiecenteret (familiebehandlere + 
sundhedsplejersker) og børnesagsbehandlere et forslag til afgrænsning af målgrupper for  

a. Normalinstitution 
b. Spirepladser4 
c. Specialbørnehave 
d. Tildeling af støtte fra Specialpædagogisk Korps 

Forslaget skal desuden indeholde en beskrivelse af, hvordan samarbejdet mellem disse 
institutionstyper og mellem de forskellige agenter på området skal fungere i fremtiden 
med henblik på etablering af et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud til børn 
med særlige behov. 
Forslaget behandles i Børne- og Skoleudvalget. 

5. De enkelte institutioner reviderer deres læreplaner i forhold til en fornyet beskrivelse af 
de overvejelser, der gøres i institutionen med henblik på læringsmål, metoder og 
aktiviteter i forhold til børn med særlige behov. 

                                                 
3 ”Leg og lær. – En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud.” Ministeriet for 
Familie- og Forbrugeranliggender 2005 
4 Spirepladser findes i 2-3 af regionskommunens daginstitutioner. Pladserne er defineret som forbeholdt børn med store 
tale/sprogvanskeligheder, følelsesmæssigt sarte børn, børn med lette udviklingsforsinkelser og børn med lette 
opmærksomhedsforstyrrelser. 



 
 

Tidsperspektiv 

 
Fase 1 : 1.10.05 – 1.6.06 
 Undersøgelse og kortlægning af nuværende tilbud og praksis. Undersøgelsen gennemføres af 

ekstern konsulent i samarbejde med Fagsekretariatet for Børn & Skole samt relevante 
fagpersoner i Bornholms Regionskommune. 

 Alle dagtilbud i Bornholms Regionskommune har færdiggjort deres læreplaner (Senest 1.3.06) 
 Udvikling og etablering af fora og medier til brug for formidling af viden og erfaringer indenfor 

projektets rammer. 
 
Fase 2 : 12.9.06 – 29.10.06 
 Diplomuddannelse. Fagmodulet ”Individ og specialpædagogik” for ledere og/eller støttepædagoger. 

 
Fase 3 : 1.11.06 – 1.3.07 
 Fastlæggelse af de forskellige dagtilbuds målgrupper og af arbejdsgange, der sikrer helhed og 

sammenhæng for børn med særlige behov i Bornholms regionskommune. 
 Alle dagtilbud gennemgår deres læreplaner læreplaner i forhold til en fornyet beskrivelse af de 

overvejelser, der gøres i institutionen med henblik på læringsmål, metoder og aktiviteter i 
forhold til børn med særlige behov. 

 
Fase 4 : 1.3.07 – 1.6.07 
 Afsluttende evaluering og rapportskrivning 

Evaluering 

Evaluering og rapportskrivning foretages af ekstern konsulent. Der evalueres primært på de 
skriftlige outputs fra projektet. 
 
Erfaringsformidling 
Den eksterne erfaringsformidling sker løbende via en hjemmeside på www.brk.dk.  
Den interne erfaringsformidling finder sted på Bornholms Regionskommunes intranet. 
Der udgives en afsluttende rapport. 
De involverede konsulenter, ledere og støttepædagoger stiller sig i begrænset omfang til rådighed 
for undervisning på pædagoguddannelsen. 
 
Ressourceanvendelse 
NVIE bidrager med  
Undersøgelse og kortlægning ......................................................................... 250 timer 
Evaluering og rapportskrivning ....................................................................... 250 timer 
 
Bornholms Regionskommune bidrager med 
Etablering af medier til vidensdeling...............................................................   80 timer 
Projektledelse...................................................................................................................  70 timer 
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Ambulatoriets ansatte 
 
 
 
 

- Mai-Britt Hansen, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 
o Ansat fra 1. november 2004 

 
 

- Jens Kruse, 1. reservelæge, speciallæge i børnesygdomme 
o Ansat fra 1. maj 2005 

 
 

- Eva Munch, klinisk psykolog med speciale i børneneuropsykologi 
o Ansat fra 1. november 2004 

 
 

- Jytte Kofod Andersen, klinisk psykolog med speciale i børnepsykologi 
o Ansat fra 1. januar 2004 i det tidligere Børne Unge Team1 

 
 

- Lulu Jacobsen, pædagog  
o Ansat fra 1. januar 2004 i det tidligere Børne Unge Team1 

 
 

- Vivi Hald, sygeplejerske  
o Ansat fra 1. september 2003 i det tidligere Børne Unge Team1 

 
 

- Birgitte Finne, sygeplejerske 
o Ansat fra 15. marts 2006 

 
 

- Jean Lehim, socialrådgiver 
o Ansat fra 1. august 2005   

 
 

- Britta Rahm, lægesekretær 
o Ansat fra 1. juli 2004 i det tidligere Børne Unge Team1 

 
 

- Lotte Andersen, lægesekretær 
o Ansat fra 5. juni 2005  

 
 

1: Psykiatriens Børne Unge Team var forløberen til børne-ungdomspsykiatrisk ambulatorium. 

Børne Unge Teamet blev oprettet 1. januar 2004 med ansættelsen af egen psykolog og pædagog, 



forud for disse ansættelser var der pr. 1. august 2003 ansat en sygeplejerske. Børne Unge Teamet 

blev tilknyttet konsulentordningen med Bispebjerg Hospitals børne- og ungdomspsykiatere, som 

tidligere havde ligget i psykiatrisk center. 

 
Målgruppe 

 
 
 

 
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium arbejder med aldersgruppen fra 4 til 18 år indenfor 
følgende diagnosegrupperinger: 
 
 

- Når der er mistanke om/eller påvist psykoser 
 
 

- Affektive lidelser (mani, depression) 
 
 

- Tilstande med udtalte tvangshandlinger eller tvangstanker 
 
 

- Anoreksi 
 
 

- Gennemgribende udviklingsforstyrrelser 
 
 

- Når børn og unge udfører alvorlige selvmordsforsøg 
 
 

- Når psykofarmakologisk behandling med neuroleptika, antidepressiva og centralstimulantia 
af børn og unge ønskes iværksat 

 
 

- Ved alvorlige diagnostisk uafklarede psykiske tilstande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af ambulatoriets arbejde 
fra 1. november 2004 – 1. marts 2006 

 
 
 
 
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium overtog ved åbningen den 1. november 2004 ikke 
færre end 86 patienter fra den tidligere konsulentordning mellem psykiatrivirksomhedens Børne 
Unge Team og  Bispebjerg Hospitals børne- og ungdomspsykiatere. Herudover har ambulatoriet 
modtaget 159 nyhenvisninger i tidsrummet fra 1. november 2004 til og med februar 2006, hvoraf 37 
patienter i øjeblikket er placeret på venteliste til udredning af deres vanskeligheder. Alt i alt er 
ambulatoriets samlede antal patientforløb 269 i perioden. 
 
På grund af den store arbejdsbelastning allerede fra åbningen af ambulatoriet, er ventetiden på en 
almindelig udredning af en patient i nærheden af 1 år. Dette skyldes den umiddelbart store tilgang 
af patienter allerede fra starten af, men også de rigtig mange sager med en problemstilling, der har 
gjort det nødvendigt for ambulatoriet at reagere hurtigt – det vil sige indkalde til en subakut samtale 
indenfor 1-2 uger, for eksempel ved mistanke om depression, psykoser eller alvorlige 
spiseforstyrrelser.  
 
I alt er 80 patienter indkaldt til subakut samtale fra 1. november 2004 til og med februar 2006. De 
subakutte samtaler nødvendiggør ofte en omgående udredning, for at kunne hjælpe den enkelte 
patient bedst muligt. Denne proces gør, at ventetiden for den almindelige, ikke akut-
behandlingskrævende patient forlænges. 
 
I undersøgelses- og behandlingsprocessen indgår mange elementer, som kan ses af beskrivelsen på 
side 9. Blandt andet indgår der som ofte en psykologisk undersøgelse. Ambulatoriets to psykologer 
har siden åbningen foretaget 69 psykologiske undersøgelser. Hver patient kommer til 4-5 
psykologiske tests, der efterfølgende skal analyseres og gennemarbejdes.  
 
Ambulatoriet tilbyder udover almindelige samtaler også psykoterapeutiske forløb for den enkelte 
patient. Der har i perioden været 121 individuelle psykoterapeutiske samtaler. 
 
Foruden det daglige kliniske arbejde, der skal tages hånd om dagligt i ambulatoriet, indgår alle 
behandlere i konsulentfunktioner, og tager gerne ud, for at fortælle om ambulatoriets arbejde – se 
oversigt vedrørende disse aktiviteter på side 12 og 13.  
 
Der afholdes tillige psykoedukative gruppeforløb for forældre og unge. Siden ambulatoriets  
åbning er der afholdt 7 gruppeforløb med forskellige temaer og deltagere – se oversigt side 11.  
 



Der har i perioden været 1650 ambulante aftaler med fremmøde i ambulatoriet. Dette tal dækker 
over ambulante samtaler, individuel psykoterapi, psykologiske undersøgelser, psykiatriske 
interviews samt 492 forældresamtaler. Det er ikke altid nødvendigt, at patienten/pårørende møder 
frem i ambulatoriet, for at få en problemstilling afklaret, dette kan i nogle tilfælde klares pr. telefon. 
Det ses klart i antallet af telefonkonsultationer, der beløber sig til 682 i perioden.  
 
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium på Bornholm skiller sig ud fra landets øvrige 
ambulatorier, idet der både hører børn og unge til samme sted. Det er ikke tilfældet noget andet sted 
i landet, hvor børnedelen og ungedelen holdes adskilt.  
 

Ventelistens udvikling 
 
 

 
 

På grund af den umiddelbare og store tilgang af patienter allerede fra børne-ungdomspsykiatrisk 
ambulatoriums første åbningsdag, blev der hastigt oparbejdet en venteliste. For i takt med 
overtagelsen af de mange patienter –  i alt 86 – fra  konsulentordningen med Bispebjerg Hospital 
sammenholdt med en tilgang af ikke færre end 47 nyhenviste patienter de første 4 måneder, fik 
ambulatoriets medarbejde nok at se til.   
 
I gennemsnit er der modtaget 10 henvisninger pr. måned, hvilket førte til, at ambulatoriets venteliste 
hurtigt kom op på mellem 25 og 35 patienter, hvor den har ligget konstant lige siden. Ventetiden for 
den enkelte ikke-akutbehandlingskrævende patient har således udviklet sig fra ca. 2-5 måneders 
ventetid i ambulatoriets opstartsfase til den nuværende ventetid på almindelig udredning på cirka 1 
år. 
 
Nyhenvisningerne har – trods løbende ansættelse af yderligere medarbejdere – oversteget 
ambulatoriets kapacitet. Så selvom der hver måned er blevet indkaldt patienter fra ventelisten til 
opstart af udredning, er ventelisten vokset tilsvarende på grund af mindst lige så mange 
nyhenvisninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicinsk behandling 
 
 
 

 
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium har mulighed for at sætte børn/unge i relevant 
medicinsk behandling, såfremt en af ambulatoriets læger skønner det nødvendigt. Inden en patient 
sættes i medicinsk behandling, tages dette ofte op til fælles diskussion på konference med deltagelse 
af samtlige behandlere i ambulatoriet. Dette er med til at sikre, at hver enkelt patients 
problemstilling belyses bedst muligt, inden en eventuel fælles beslutning om iværksættelse af 
medicinsk behandling. 
 
Ambulatoriet har 75 patienter i behandling med centralstimulerende medicin (centralstimulantia) for 
opmærksomhedsforstyrrelser, mens 28 patienter herudover er i behandling med anden medicin 
(antidepressiva og neuroleptica). 
 
 
 
 
 
Det drejer sig om præparater indenfor følgende grupper: 
 

- Centralstimulantia, der gives mod opmærksomhedsforstyrrelse 
o F.eks. Ritalin, Ritalin Uno og Concerta –  inden ambulatoriet kan udlevere Concerta, 

skal der udfærdiges en ansøgning om udleveringstilladelse til sundhedsstyrelsen, da 
præparatet ikke findes på det danske marked. 

 
- Strattera, nyt præparat mod opmærksomhedsforstyrrelse  

o inden ambulatoriet kan udlevere Strattera, skal der udfærdiges en ansøgning om 
udleveringstilladelse til sundhedsstyrelsen, da præparatet ikke findes på det danske 
marked. 

 
- Antidepressiva, der oftest gives mod depressioner og tvangstanker  

 
 



- Neuroleptica, der oftest gives mod psykotiske symptomer og angst  
 
 

- Benzodiazepin, der gives mod angst og uro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demografiske data 
 
 
 

 
Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium udfærdigede i september 2005 - som en del af 
arbejdet indenfor den nye regionsdannelse - en opgørelse over, hvor mange børn og unge, der var 
tilknyttet ambulatoriet i forhold til den samlede befolkning fra 4 til 18 år.  
 
Tallene for Bornholm ligger set i forhold til landsgennemsnittet væsentlig højere, idet procentdelen 
af nyhenviste på landsplan ligger på 0,7%, hvorimod Bornholms børne-ungdomspsykiatriske 
ambulato-rium, får hele 1,9% af børne-ungepopulationen henvist – se nedenstående tabel. 
 
 
 
 
 
Aldersmæssig fordeling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal af patienter: 

Aldersgruppe Antal 1 
Børn:   4 til og med 14 år 5824 
Unge: 15 til og med 17 år 1656 
I alt   7480 

1: Tallene er hentet fra www.statistikbanken.dk 
 
 
 
 
Antal tilknyttede patienter pr. 28.09.05 208 
- heraf på venteliste 26 
Antal børn-unge 4-18 år 7480 
%-del af nyhenviste ift. børne-
ungepopulationen1 

1,9% 

%-del af tilknyttede ift. børne- 2,8% 



ungepopulationen 
1: Som grundlag for beregningen er antallet af henvisninger pr. halvår 
(70), omregnet til antal af henvisninger pr. år (140), da antallet af optalte 
henvisninger over perioden må betragtes som værende typisk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af et typisk forløb 
 
 
 
Herunder beskrives et typisk patientforløb i børne-ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Som man 
kan se af nedenstående, skal hver enkelt patient og pårørende igennem mange delelementer, for at 
gøre det muligt for ambulatoriet at lave en fyldestgørende udredning. Hvert enkelt ordinære 
udredningsforløb strækker sig typisk over 3-4 måneder, hvorefter erklæringen udfærdiges og en 
eventuel afslutning almindeligvis kommer på tale. 
 
 
 
Henvisning modtages 
 
Henvisningen visiteres 

o Dette forgår på møde med deltagelse af samtlige behandlere i ambulatoriet. 
 

- Patient og forældre møder til første orienterende samtale 
o Samtalen forestås af to af ambulatoriets behandlere. Samtalen deles ofte op (især ved 

samtaler med unge) således, at den ene behandler taler med patienten, mens den 
anden behandler taler med forældrene. 

 
- Oplysninger indhentes 

o Med tilladelse fra forældre indhentes der fødselsoplysninger, øvrigt journalmateriale 
samt evt. journal fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvoraf der udarbejdes 
resumé i patientens børne-ungdomspsykiatriske journal. 

 
- Planlægning, der aftales en undersøgelses- og behandlingsplan 



o Denne planlægning tager udgangspunkt i, hvad der er aftalt med patient og forældre 
ved den første orienterende samtale. Planlægning af udredningsforløb kan eventuelt 
ske på ambulatoriets konferencer, hvor samtlige behandlere deltager. 

 
- Psykiatrisk interview 

o Ved et sådan interview, får man klarlagt patientens symptomer. 
 

- Forældre møder til anamnese-samtale 
o En anamnese-samtale er et interview angående barnets opvækst og udvikling. Denne 

samtale er en meget vigtig del i udredningen af patienten, og foregår typisk over 2 
gange af 1-2 timers varighed. 

 
- Patient møder til psykologisk undersøgelse 

o Den psykologiske undersøgelse består almindeligvis af 4-5 forskellige psykologiske 
tests med hver deres mødedag. 

 
- Forældre møder til samtaler 

o Sideløbende med patientens psykologiske undersøgelse, kan forældrene gå til 
samtale hos en af de tilknyttede behandlere. Herigennem kan de få råd, støtte og 
vejledning i håndteringen af de pågående problemer med patienten. 

 
- Kontakt med patientens netværk 

o Der er ofte behov for at gå ind i en direkte kontakt med Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning eller inddrage patientens lærere, for herigennem at få belyst patientens 
problemer fra andre perspektiver. 

 
- Miljøobservation 

o I visse tilfælde sendes en behandler ud at observere patienten i vante, skolemæssige 
omgivelser. Der tales med samme lejlighed med patientens lærere. 

 
- Sagen tages på konference 

o Efter færdiggørelse af den psykologiske undersøgelse, tages sagen op på konference 
med deltage af samtlige behandlere. Her stilles patientens diagnose, og der besluttes 
eventuel behandling og fremtidige anbefalinger. 

 
- Forældre møder til tilbagemelding 

o Ambulatoriet indkalder altid i første omgang forældrene uden patient til en 
tilbagemelding på undersøgelserne. Her informeres de om den givne diagnose og de 
fremtidige tiltag. 

 
- Forældrene møder til tilbagemelding sammen med patienten 

o Her møder patient og forældre sammen til en tilbagemelding, for at patienten 
herigennem får en personlig information vedrørende den givne diagnose. 

 
- Netværksmøde 

o For at informere alle implicerede parter om undersøgelsens resultater, inviteres der 
til netværksmøde med deltagelse af to af ambulatoriets behandlere, men nogle gange 
er flere blevet involveret. Det er typisk Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 



sagsbehandler fra Børn og Unge-virksomheden, lærere og patientens forældre, der 
deltager i dette møde, der har til formål at målrette/koordinere den nødvendige 
indsats overfor den enkelte patient. 

 
- Yderligere opfølgning 

o Efter afholdelse af netværksmøde, kan det blive tale om yderligere samtaler med 
f.eks. patientens lærere eller søskende/fjernere pårørende, for herigennem at oplyse 
yderligere om diagnose og tiltag i øvrigt i forhold til patientens vanskeligheder. 

 
- Erklæring udfærdiges 

o Der udarbejdes slutteligt en børne-ungdomspsykiatrisk erklæring på patienten. 
Denne erklæring tjener som vigtigt værktøj for alle implicerede parter. 

 
- Eventuelt fortsættelse af forløb 

o Efter udfærdigelse af erklæringen, kan der eksempelvis -  i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt -  fortsættes med ambulante samtaler, kognitiv terapi, støttende samtaler 
til forældre og opfølgning på eventuel iværksat medicinsk behandling. Disse 
efterfølgende forløb kan strække sig over mange måneder/år. 

 
 
 

Psykoedukative forløb 
 

(temaopdelt vidensformidling og erfaringsudveksling) 
 
 

 
Ambulatoriet har lige siden åbningen den 1. november 2004 tilbudt forældre til nydiagnosticerede børn 
med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) at deltage i et psykoedukativt forløb, som en 
del af de behandlingsmæssige tiltag. Som det kan ses af nedenstående, har ambulatoriet gennemført fire 
forløb af denne karakter.  
 
Herudover har ambulatoriet haft to forældregrupper til henholdsvis psykotiske unge samt unge med 
sociale og kommunikative vanskeligheder. 
 
Der deltager minimum to ansatte fast igennem forløbene, og der inddrages øvrige ansatte ad hoc. 
 
 
 
 

- Forår 2005, forældregruppe for nydiagnosticerede børn med ADHD 
o 12 familier blev inviteret til at deltage, hvoraf 8 familier tog imod tilbuddet. 
o Forældregruppen mødtes 5 gange af 2 timers varighed. 

 
- Forår/sommer 2005, gruppe for unge med sociale og kommunikative vanskeligheder 

o 10 unge blev inviteret til at deltage, hvoraf de 6 tog imod tilbuddet 
o Gruppen af unge mødtes 5 gange af 2 timers varighed. 

- Sideløbende hermed mødtes forældregruppe til denne gruppe af unge 



o Forældre til 7 af de 10 inviterede unge var repræsenteret. 
o Forældregruppen mødtes 2 gange af 2 timers varighed 
 

- Efterår 2005, forældregruppe for nydiagnosticerede børn med ADHD 
o 10 familier blev inviteret til at deltage, 6 familier tog imod tilbuddet. 
o Forældregruppen mødtes 5 gange af 2 timers varighed.  

 
- Efterår 2005, forældregruppe til unge med psykoser 

o 10 familier blev inviteret til at deltage, 5 familier tog imod tilbuddet. 
o Forældregruppen mødtes 6 gange af 2 timers varighed.  

 
- Efterår 2005, forældregruppe for nydiagnosticerede børn med ADHD 

o 10 familier blev inviteret til at deltage, 6 familier tog imod tilbuddet. 
o Forældregruppen mødtes 5 gange af 2 timers varighed. 

 
- Forår 2006, forældregruppe for nydiagnosticerede børn med ADHD 

o 11 familier blev inviteret til at deltage, 7 familier tog imod tilbuddet. 
o Forældregruppen mødtes 5 gange af 2 timers varighed. 

 
 
 

Konsulentordninger/samarbejdsmøder 
 
 

 
Samtlige behandlere i børne-ungdomspsykiatrisk ambulatorium deltager aktivt i ambulatoriets faste 
konsulentfunktioner overfor diverse samarbejdspartnere, nemlig: 
 
 

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
o Her tages aktuelle specifikke problemstillinger op, hvor der er tvivl om, hvorvidt barnet 

har en reel børne-ungdomspsykiatrisk problematik. 
 

- Familiecentervirksomheden 
o Der lægges vægt på vejledning i forhold til de problemstillinger familiebehandlerne 

møder i deres arbejde i familierne, der kunne vise sig at indeholde en problematik, 
der hører til i ambulatoriets område.  

 
- Hybelordningen 

o Ambulatoriets ansatte giver råd og vejledning i forhold til den enkelte for 
ambulatoriet kendte patient. Herudover er der desuden rådgivning i forhold til 
problemstillinger, som Hybelordningens personale generelt døjer med i dagligdagen. 

 
- Heldagsskolen 

o I dette forum deltages i statusmøder, netværksmøder. Ambulatoriet har desuden her 
en rådgivende/vejledende funktion i forhold til børn, der allerede er kendt i 
ambulatoriet. 

 



- Apennina 
o Her deltages konsekvent i statusmøder på samtlige børn. Herudover foreligger der en 

egentlig aftale vedrørende supervision til skolens personale. 
 

- Børn og Ungevirksomheden  
o Ambulatoriet indgår her i drøftelse og vejledning i sager, der kunne vise sig at 

indeholde en børne-ungdomspsykiatrisk problemstilling. Herudover følges der op på 
fælles sager. 

 
- Øvrige implicerede 

o Efter behov ydes der vejledning til f.eks. lærere, støttepersoner og pædagoger i 
forhold til det enkelte barns specifikke vanskeligheder.  

 
- Bornholms Centralsygehus 

o Efter konkret henvendelse kan der tilbydes akut tilsyn på indlagte børn og unge på 
centralsygehuset, såfremt der skulle være bekymring for en børne-
ungdomspsykiatrisk problemstilling. 

 
- Praktiserende læger 

o Der afholdes møder med praksiskonsulent, for at koordinere samarbejdet mellem 
lokale læger og børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium. 

 
 
 

Foredrag/undervisning 
 
 
 
 

Ligesom alle behandlere i ambulatoriet tager del i konsulentfunktionen, deltager de også aktivt i de 
foredrag ambulatoriet bliver bedt om at afholde i forskellige fora. 
 
Siden åbningen af ambulatoriet er der afholdt undervisning/foredrag for følgende: 
 

- Foreningen sind 
 

- Regionskommunens Sundhedsplejersker 
 

- Heldagsskolen 
 

- Lægesekretærforeningen 
 

- ADHD-foreningen 
 

- Rønne Privatskole 
 

- Specialpædagogisk Korps 
 



- Lægekredsforeningen 
 

- Uddannelsescentret på Snorrebakken 
 

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
 

- Bornholms Centralsygehus, yngre læger under uddannelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordeling af 188 forløb på børn fra 0-14 år  
fra 1. november 2004 til 1. marts 2006 

 
 
 
 

I denne aldersgruppe er 43 patienter henvist fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 41 fra egen 
læge, 14 patienter er henvist fra børnelæge, 12 er henvist fra børn-ungevirksomheden. 5 patienter 
kommer fra andre henvisere, mens 3 forløb er på patienter, der er kommet retur efter en 
døgnindlæggelse på Bispebjerg Hospital. 15 patienter er henvist direkte til ambulatoriet fra 
Bispebjerg Hospital, men 55 er overgået fra konsulentordningen mellem psykiatriens Børne Unge 
Team og Bispebjerg Hospitals børne-ungdomspsykiatere. Det udmønter sig i følgende procentvise 
fordeling: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Fordeling af 188 forløb på børn fra 0-14 år

Pædagogisk 
psykologisk 
rådgivning

23%

Egen læge
22%

Børnelæge
7%

Henv. direkte fra 
BBH 
8%

Overgået fra 
konsulentordning 

med BBH
29%

Børn- & 
Ungevirksomheden

6%

Andre
3%

Retur efter døgnindl. 
BBH
2%

Pædagogisk psykologisk
rådgivning
Egen læge

Børnelæge

Henv. direkte fra BBH 

Overgået fra konsulentordning
med BBH
Børn- & Ungevirksomheden

Andre

Retur efter døgnindl. BBH

 
 
 
 
 
 
 

Fordeling af 81 forløb på børn fra 15-18 år  
fra 1. november 2004 til 1. marts 2006 

 
 
 
 

I denne aldersgruppe er 6 patienter henvist fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 31 er henvist 
egen læge og 5 er henvist fra børne-ungevirksomheden. 2 patienter kommer fra andre henvisere, 2 
er kommet retur efter døgnindlæggelse på Bispebjerg Hospital, mens 4 patienter er henvist direkte 
fra Bispebjerg Hospital. Desuden er 31 patienter overgået fra konsulentordningen med Bispebjerg 
Hospital.  
 
Det får diagrammet til at se således ud: 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Fordeling af 81 forløb på unge fra 15-18 år
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Fordeling af 269 forløb på børn/unge fra 0-18 år  
fra 1. november 2004 til 1. marts 2006 

 
 
 

 
Her er de 2 foregående diagrammer slået sammen, hvilket får det samlede billede til at se således 
ud: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Fordeling af 269 forløb på børn/unge fra 0-18 år
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Månedsfordeling af 159 modtagne henvisninger  
fra 1. november 2004 til 1. marts 2006 

 
 

 
 
Ambulatoriet har modtaget 159 nye henvisninger i ovenstående tidsrum. Det er værd at bemærke, at 
ambulatoriet, som det kan ses af nedenstående tabel, alene i de 4 første måneder efter åbningen, fik 
ikke færre end 47 henvisninger! Herudover ses der kun små udsving i mængden af henvisninger. 
Dog udskiller juli sig markant med kun en enkelt henvisning. Årsagen til dette skal findes i, at 
mange af ambulatoriets henvisere holder ferie i denne måned, og af den grund sørger for at henvise 
til ambulatoriet inden en evt. ferielukning. Dette kan også ses i diagrammet for henholdsvis maj og 
juni måned, hvor der er indkommet 12 henvisninger pr. måned  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Månedsfordeling af 159 modtagne henvisninger 
fra 1/11-04 - 1/3-06
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Månedsfordeling henvisninger/subakutte samtaler  
fra 1. november 2004 til 1. marts 2006 

 
 
 
 

De sorte søjler udgår antallet af afholdte subakutte samtaler. I alt har der været 80 af disse i forløbet. 
Enkelte måneder andrager afholdte subakutte samtaler et større antal end antallet af nye 
henvisninger, dette skyldes umiddelbart, at det ikke udelukkende er nyhenviste, der har behov for 
en subakut samtale. Det er kendetegnende for ambulatoriets henviste, at den enkelte patients 
situation hurtigt kan ændre status og herigennem kan skabe behov for en subakut vurdering i løbet 
af ventetiden. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Månedsfordeling henvisninger/subakutte samtaler
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Patienter i medicinsk behandling set i forhold til det totale antal patientforløb 
Fra 1. november 2004 til 1. marts 2006 

 
 
 

Af nedenstående diagram kan læses, at en stor del af ambulatoriets patienter, der er i medicinsk 
behandling for deres opmærksomhedsforstyrrelse, har påbegyndt denne inden de er overgået til 
ambulatoriet. Helt eksakt har 44 patienter været i behandling med centralstimulerende medicin 
inden de blev henvist til ambulatoriet, mens 31 patienter er sat i behandling med 
centralstimulerende medicin efter udredning i ambulatoriet. 28 ambulante patienter er herudover i 
anden medicinsk behandling med eksempelvis antidepressiva eller neuroleptica (mod psykotiske 
symptomer). 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Patienter i medicinsk behandling set i forhold til 
det totale antal patienter
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Patienter i behandling med centralstimulerende medicin, fordelt på henvisende instans 
Fra 1. november 2004 til 1. marts 2006 

 
 
 

Her ses fordelingen af de i alt 75 patienter i behandling med f.eks. Ritalin, som er et af de 
præparater, der hører indenfor gruppen af centralstimulerende medicin.  
 



Søjlerne er delt op i de patienter, der var i medicinsk behandling på henvisningstidspunktet, og de 
patienter, som efter endt udredning er sat i behandling med centralstimulerende medicin af 
ambulatoriet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 patienter i behandling med centralstimulerende medicin, 
fordelt på henvisende instans
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Nyhenviste patienter i behandling med centralstimulerende medicin  
set i forhold til samlet antal henviste pr. instans 

Fra 1. november 2004 til 1. marts 2006 
 
 

 



Her ses fordelingen af de 21 nyhenviste patienter som ambulatoriet har sat i behandling med 
centralstimulerende medicin.  
 
De fleste henvisninger vedrørende børn/unge med opmærksomhedsforstyrrelser kommer fra 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Dette kan umiddelbart ses af nedenstående tabel, hvor 16 
patienter med opmærksomhedsforstyrrelse – ud af 50 nyhenviste fra Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning – efter endt udredning har taget imod en opstart af medicinsk behandling. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nyhenviste patienter i behandling med centralstimulerende 
medicin set i forhold til samlet antal henviste pr. instans
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     Nyker d. 27.10.05 
PPR´s evaluering af Specialpædagogisk Korps. 

 
 
Indledning. 
Specialpædagogisk Korps blev pr. 1.8.04 en del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og 
nærværende evaluering forholder sig til det udførte arbejde i perioden fra d. 1.8.04 til dags dato. 
 
Evalueringen svarer på de spørgsmål, der er rejst i ”Evalueringsskema bilag 3”. 
 
 
Evalueringens baggrund. 
Specialpædagogerne er blevet bedt om skriftligt at svare på en række spørgsmål, der uddyber 
spørgsmålene i ”Evalueringsskema bilag 3” og PPR´s tre lokalteam (talepædagoger og psykologer) 
er ligeledes blevet bedt om skriftligt, at besvare en række spørgsmål. 
På baggrund af dette materiale har Jeannette Billing og Rud Sletterød sammenskrevet evalueringen. 
Råmaterialet kan rekvireres i kopi på PPR. 
 
 
Anvendelsen af ressourcen i Specialpædagogsk Korps. 
 
Medarbejderressourcen. 
Ved etableringen blev der ansat 8 specialpædagoger samt en medhjælper, og den 1. november 04 
blev der ansat en koordinator, som både har en koordinatorrolle og selv udfører specialpædagogiske 
opgaver. Efterhånden som det underskud PPR overtog fra det gamle korps blev betalt, er der blevet 
ansat flere pædagoger, således at korpset pt. består af  1 koordinator,  9 pædagoger samt en 
medhjælper. Der er desuden ansat en pædagog, som starter i korpset d. 1.1.06 
De specialpædagogiske opgaver er blevet opdelt på følgende måde: 

- 2-sprogstilbud (i henhold til Folkeskolelovens § 4a), som består af et 
gruppetilbud på 15 timer pr. uge samt mulighed for rådgivning om konkret  
2-sprogligt arbejde i de børnehaver som har 2-sprogede børn. 
Der er tilknyttet 1 pædagog og 1 medhjælper. 

- Tilbud til danske børn med tale-sprogvanskeligheder. 
Der er tilknyttet 1 pædagog. 

- Tilbud til børn med specifikke vanskeligheder, børn med kontakt/trivsel- 
problemer samt akutte behov. 
Der er pt. tilknyttet ca. 4 pædagoger og 5 pr. 1.1.06. 

- Tilbud til særlig sarte og udsatte børn (spirepladser) 
Der blev fra starten oprettet spirepladser i Marthas Minde og  Troldhøj og pr. 
1.9.05 er der blevet oprettet spirepladser i Tejn Børnehave. 
Der er tilknyttet 1 pædagog i hver af disse børnehaver. 

 



 
 
Gennemførte specialpædagogiske forløb. 
 

Periode 2-sprogsgruppe Sproggruppe – 
danske børn 

Spirepladser Øvrige forløb 

1.8.04 – 28.2.05 6 børn 3 forløb i 3 
børnehaver 

4 børn pr. 
børnehave 

10 forløb i 8 
børnehaver 

1.3.05 – august 05 6 børn 2 forløb i 2 
børnehaver 

4 børn pr. 
børnehave 

18 forløb i 10 
børnehaver 

August 05 – d.d. 
 

5 børn 4 forløb i 2 
børnehaver 

4 børn pr. 
børnehave 

12 forløb i 10 
børnehaver 

 
Den samlede oversigt over de gennemførte forløb er vedlagt som bilag 1. 
 
Når der står angivet et bestemt antal dage pr. uge for et enkelt forløb, er det det tilsigtede antal dage. 
D.v.s. at disse dage ind i mellem vil være  afbrudt af møder, kurser, ferier og f.eks. sygdom fra 
specialpædagogens side. Når vi finder det relevant at nævne i denne sammenhæng, er det for at 
tydeliggøre, at der måske vil kunne opstå et misforhold mellem de dage som PPR opgiver og de 
dage som børnehaverne opgiver de har haft en specialpædagog fra korpset. 
 
Som det ses af den samlede oversigt har der været gennemført forløb i næsten alle øens børnehaver. 
 
 
Andet. 
 
De specialpædagogiske forløb startes og afsluttes med en samtale, hvor børnehaven, 
specialpædagogen og koordinatoren deltager. Desuden afsluttes alle forløb med, at 
specialpædagogen udfærdiger en rapport, der udleveres til børnehaven og forældrene. 
 
Specialpædagogerne har deltaget i forskellige relevante kurser og i indeværende efterår deltager 4 
af pædagogerne i et modul på den specialpædagogiske diplomuddannelse.  
Desuden er der iværksat et samlet uddannelsesforløb for hele gruppen. 
Dette uddannelsesforløb er vedlagt som bilag 2. 
 
Specialpædagogerne deltager i PPR´s fællesmøder og har deres eget faggruppemøde hver 14. dag af 
2 timers varighed. Desuden modtager gruppen supervision ca. hver 3. uge ved 2 af PPR´s 
psykologer. 
 
 
 
 
 
 
Specialpædagogernes og teamenes evalueringssvar. 
 
Specialpædagogerne: 
 



Nedenstående spørgsmål er videreudviklet af spørgsmålene fra Fagsekretariatet vedr. arbejdet 
i specialpædagogisk korps, samarbejdet med børnehaverne samt det tværfaglige samarbejde 
med psykologer og talepædagoger, og spørgsmålene er blevet besvaret af alle 
specialpædagoger: 
 
Specialpædagogernes generelle vurdering af det specialpædagogiske arbejde i børnehaverne? 
Specialpædagogerne oplever at de, ved at være en del af et udefrakommende korps, der træder ind i en 
konkret børnehave, har mulighed for at se barnet i et andet/nyt perspektiv ud fra en specialiseret viden 
og erfaring. Det er en fordel, at være en udefrakommende pædagogisk instans, der ikke er en del af den 
kulturbestemte forståelse, som barnet er en del af i børnehaven. Det har givet mulighed for, at sætte 
fokus på den pædagogiske praksis omkring barnet der udspiller sig i børnehaven, nærmere bestemt et 
fokus der kan supplere den pædagogiske praksis som børnehaverne allerede selv har sat fokus på.  
Det er netop dette supplement som et specialpædagogisk korps giver mulighed for. 
En anden fordel ved at korps er, at specialpædagogerne ikke er en del af den faste normering, der skal 
tage hensyn til alle de mange aspekter, der er afgørende i den konkrete børnehave. 
 
Specialpædagogerne oplever generelt set, at det specialpædagogiske arbejde har været nyttigt for barnets 
positive udvikling og der har i de fleste tilfælde været et fornyet syn på det pædagogiske arbejde 
omkring barnet, på det tidspunkt hvor forløbet er afsluttet. De oplever at det primært, har været en 
indsats, der har skabt fornyet og positiv perspektiv på barnets situation som helhed, samt at de har haft 
mulighed for at støtte barnets i at udvikle sine relationer til både børn og voksne i børnehaven. 
Men opgaverne har været meget forskellige og det er børnehaver og specialpædagoger også, så derfor er 
der ikke 2 opgaver der er ens, men specialpædagogerne forsøger at tage deres erfaringer med sig fra den 
ene opgave til den anden. Enkelte forløb er, i samarbejde med børnehaven, blevet afsluttet ved at 
barnet er blevet flyttet til andre dagtilbud. 
 
Ud fra den generelle vurdering, så mener specialpædagogerne, at vi skal være særlig 
opmærksomme på: 
At udbygge det tværfaglige samarbejde ud over PPR-ansatte, til også at omfatte Familie-
centervirksomheden, sagsbehandlere m.v. 
At børnehaverne er afklarede omkring den opgave de kan forvente af en pædagog fra korpset. 
At der i visitationsprocessen også sættes fokus på de ressourcer som barnet har, så der er klarhed over 
ressource-perspektivet hos barnet. 
At forløbets længe har betydning for den specialpædagogiske indsats. 
At det er barnet der har fået bevilliget støtte, så fokus ikke er, at det er børnehaven der har fået en 
ekstra ressource. 
Specialpædagogerne skal fortsat arbejde på at forbedre deres faglige viden, samt blive bedre til at 
rådgive børnehaverne. 
At sikre klare aftaler med børnehaverne inden et forløb starter. 
At børnehaver og specialpædagoger skal sikre at få en fælles forståelse af indholdet i opgaven. 
 
 
 
At de børnehaver der ønsker det også kan få afsat tid til bedre at kunne udnytte den specialpædagogiske 
indsats. 
At specialpædagoger og børnehaver skal være åbne for at de begge kan lære noget af hinanden. 
At specialpædagogerne arbejder ud fra et fælles pædagogisk grundsyn. 
Spirepladser: 



Den samlede personalegruppes sammensætning m.h.t. forholdet mellem uddannede og ikke-uddannede 
medarbejdere. 
 
Hvilke ydre-/organisatoriske forhold har betydning for kvaliteten af den specialpædagogiske 
indsats? 
Et udviddet samarbejdet med relevante PPR medarbejdere. 
Mulighed for mere intense arbejdsperioder. 
Tidspresset kan have betydning for ikke at kunne opnå den faglige kvalitet i forberedelse, proces og 
indhold som vi ønsker. 
At tid til forberedelse og indsamling af ny viden er væsentlig for det specialpædagogiske arbejde. 
Et godt forarbejde. 
At startmøderne får afdækket arbejdets tilrettelæggelse, hvem der er tovholder, hvem der arbejder 
omkring barnet, samt viljen til samarbejdet. 
At de børnehaver der har en tydelig struktur i hverdagen og en længere planlægning, er lettere at 
tilrettelægge et specialpædagogisk forløb i. 
At korpset fungerer som bagland. 
Mulighed for supervision. 
Viden om samarbejdsprocedure i hele systemet. 
Arbejdsro efter hele denne omstrukturering. 
 
Hvilke faglige forhold har betydning for kvaliteten af det specialpædagogiske arbejde? 
Korpskollegaer, faggruppemøder, fællesmøder på PPR, teammøder, samt indblik i den enkelte 
specialpædagogs faglige viden og erfaringer. 
Kurser, uddannelse. 
En fyldestgørende beskrivelse af problematikken omkring barnet. 
En høj grad af viden og tværfagligt samarbejde. 
Et fagligt fællesskab med de fagpersoner der arbejder omkring barnet. 
At samarbejdet med børnehaverne er velfungerende. 
At være ”klædt ordentligt på” i forhold til den nye rolle og funktion. 
 
Hvordan har specialpædagogernes samarbejde med børnehaverne fungeret? 
Når børnehaverne har været åbne for at samarbejde med specialpædagogisk korps, (og det har de været 
i de fleste forløb), har det fungeret godt, og vi har løbende kunne justere samarbejdet, samt få afklaret 
specialpædagogens funktion i arbejdet omkring barnet. 
Vi er også opmærksomme på, at den enkelte specialpædagogs tilgang til samarbejdet har betydning for 
hvordan børnehaven kan udnytte den specialpædagogiske ressource. 
 
 
 
Samarbejdet er afhængig af en omhyggelig start på forløbende hvor afklaring af roller, ansvar og 
forventninger til samarbejdet drøftes. Samtidig med at en grundig præsentation åbner op for et fagligt 
kendskab til hinandens viden og erfaringsområder. 
Men samarbejdet er også afhængig af at specialpædagogerne får kendskab til den enkelte børnehaves 
kultur og pædagogiske grundsyn. 
 
Hvordan har det tværfaglige samarbejde med psykologer og talepædagoger fungeret? 
Specialpædagogerne har generelt svaret, at de har et godt samarbejde med talepædagoger og psykologer, 
samt at de har stor gavn af den tværfaglige sparring i det specialpædagogiske arbejde. 
Det nævnes også at det er gavnligt at deltage i teammøder og netværksmøder. 



 
Hvordan har dit samarbejde med de øvrige specialpædagoger fungeret? 
Specialpædagogerne giver alle udtryk for et godt samarbejde med deres kollegaer, samt at det er gavnligt 
med det kollegiale samarbejde, for at kunne få det faglige bagland til at støtte det individuelle 
specialpædagogiske arbejde.  
Men det er også tydeligt at der er behov for at samarbejdet prioriteres højt, for det er primært i korpset, 
at de tætte kollegiale relationer bygges op. 
 
Hvordan har dit samarbejde med den faglige koordinator fungeret? 
Generelt giver specialpædagogerne udtryk for, at samarbejdet med koordinatoren er væsentligt for at få 
igangsat og afviklet de specialpædagogiske forløb, det er gavnligt med en denne funktion for at skabe 
mulighed for det bedst mulige samarbejde med børnehaverne.  
 
Hvilke udviklingsmuligheder ser du i organisationen – Specialpædagogisk Korps ? 
At kunne bruge hinandens viden og erfaringer 
At pædagogerne i korpset bliver uddannet og specialiseret, så de kan gå målrettet ind i arbejdet med de 
sårbare børn. 
At korpset uddanner sig inden for specifikke handicap. 
At korpset arbejder på at udbygge det nødvendige tværfaglige samarbejde omkring børn og familier. 
At korpset udvikler sig til at være et bredt, fagligt funderet og veluddannet korps, med både et 
individuelt og et fælles fagligt fokus. 
At korpset bliver i stand til at fungere mere konsulterende og måske bruges mere i det afklarende og 
observerende pædagogiske arbejde. 
At korpset afholder temadage for øvrige pædagoger. 
At korpset bliver medvirkende til at kvalificere det samlede pædagogiske område inden for dagpasning, 
samt at vi udvikler metoder til at formidle og udvikle den allerede eksisterende viden som 
daginstitutionsområdet indeholder. 
At korpset samarbejder med seminariet om kurser. 
At vi udvider korpset til også at skulle arbejde med SFO og skoleområdet, som de øvrige PPR.- 
medarbejdere betjener. 
 
 
 
 
 
Hvordan kan disse udviklingsmuligheder komme børn og personale i børnehaverne til gode? 
Ved at vi kan få udnyttet den samlede viden der er på området, samt omkring det enkelte barn. 
Ved at den pædagogfaglige profession får en mere synlig og kvalificeret anerkendelse inden for 
småbørnsområdet. 
At specialpædagogerne bliver dygtigere og dermed vil kunne skabe udvikling omkring sig i 
børnehaverne. 
At vi får et bredere syn på barnet og på de voksne der arbejder omkring det. 
At vi udvikler nye redskaber til arbejdet med de sårbare børn. 
At vi gennemfører flere pædagogiske observationsopgaver. 
At vi arbejder mere konsultativt og dermed understøtter pædagoger i børnehaverne i at søge nye 
perspektiver på det pædagogiske arbejde. 
Personalet i børnehaverne vil kunne få en sparringspartner der ser problematikken med 
udefrakommende øjne, men samtidig med den pædagogiske tilgang som også børnehaven selv har. 
 



 
Hvilke begrænsninger ser du der er det støttepædagogiske arbejde? 
Hvis der ikke er faglig respekt mellem specialpædagoger og børnehavepædagoger. 
Hvis vi ikke har en god dialog omkring barnet. 
Hvis vi ikke bliver anset som en ekstra ressource, men som en midlertidig opnormering. 
Hvis børnehaverne er så trængte i deres arbejde, så det de primært mener de har behov for er ekstra 
hænder. Dette kan give modstand over for det nødvendige samarbejde mellem specialpædagoger og 
børnehavepædagoger. 
At de specialpædagogiske forløb kan bliver for usammenhængende ved overgangen fra børnehave til 
skole. 
 
Spirepladser: 
Hvis alle spirepladser i den samme børnehave er sammensat af børn med meget vanskelige 
problematikker, så er 4 børn mange at skulle tage fagligt ansvar for på samme tid. 
 
Kan disse begrænsninger mindskes? Og på hvilken måde? 
Hvis vi kun havde en opgave af gangen og så kortede den af til den halve tid, så ville den tid vi bruger 
til andet arbejde, bl.a. mødevirksomhed på PPR kun påvirke det konkrete specialpædagogiske forløb i 
mindre grad. 
Vores forløb skal være udviklende for os, så derfor vil det være gavnligt at lave opfølgning til alle 
opgaverne og dermed drage erfaringer af forløbet til de næste opgaver. 
For at modvirke modstand og vanskeligt samarbejde, så er det vigtigt at vi specialpædagoger og 
børnehavepædagoger ser det som en fælles opgave at samarbejde omkring børnene. 
Tiden vil arbejde for at den modstand, der kan være mod korpset, nu bl.a. pga. en generel utilfredshed 
med normeringen, vil udvikle sig til at sætte fokus på udnyttelse af den faglige ressource der ligger i 
specialpædagogisk korps. 
Gennem vores opstarts/afslutningsmøder hvor bl.a. et øget kendskab mellem børnehavepædagogers og 
specialpædagogers faglige forståelse og erfaring, bliver kendt, kan vi begrænse vores uhensigtsmæssige 
samarbejde. 
 
 
Selve korpsets uddannelsesforløb er med til at begrænse de vanskeligheder, der ligger i at skulle kunne 
indtage en ”ny” rolle i det pædagogiske arbejde i børnehaverne. 
Spirepladser: 
At visitationsdelen tage højde for sammensætningen af de børn der er på spirepladserne i 
børnehaverne. 
 
Andet du synes vi bør vide? 
Jeg synes det er et rigtig spændende, afvekslende, udfordrende, udviklende og krævende arbejde, det er 
jeg rigtig glad for. 
Jeg er stadig glad for mit arbejde og føler mig ”heldig”, når jeg møder nogen af de fastansatte 
støttepædagoger i børnehaverne. De har slet ikke den samme mulighed for uddannelse og kurser. De 
kan også føle sig ensomme – jeg har hele PPR. 
Vi bør have en procedure for at kunne anvende den specialpædagogiske ressource på en anden måde 
end den er bevilliget, hvis det viser sig at en problemstilling har ændret sig væsentligt til det bedre fra 
det tidspunkt hvor der blev ansøgt om forløbet til det skal i gang, f.eks. til en andet barn der har et 
større behov. 
  



Nedenstående spørgsmål besvares af  specialpædagogen der arbejder med sproggrupper i 
børnehaverne: 
Med dit særlige fokus på sproggruppearbejdet i børnehaverne, hvilke fordele og ulemper ser du der er i dette arbejde? 
Det er en fordel at arbejdet foregår i barnets egen børnehave, så det samtidigt med sproggruppe-
arbejdet, er muligt at arbejde med barnets venskabsrelationer. Det opleves ikke som om børnene bliver 
ekskluderet fra fællesskabet, men som om børnene oplever at de skal være med til noget særligt og 
spændende, så andre børn i gruppen også gerne vil være med.  
En anden fordel ved at arbejde med sproggruppen ude i børnehaven er, at samarbejdet med personalet 
dér, bliver tættere og samtidig bliver det muligt at følge barnet i andre situationer end i sproggruppen. 
 
Ulemperne ved sproggruppen er, at der kan være pladsmangel i børnehaverne, så det bliver svært at 
finde et egnet sted til arbejdet.  
En anden ulempe er, at det kan tage noget tid at få samlet børnegruppen og den tid går så fra 
sproggruppearbejdet. Børnehaverne er dog indstillede på at støtte op omkring denne proces. 
 
Hvis der skulle skabes mulighed for at udvikle kvaliteten i dette arbejde, hvad skulle der så sættes fokus på og hvilke 
forslag har du til sådan en udviklingsproces? 
Jeg synes generelt at der er givet plads til at udvikle kvaliteten i dette sprogarbejde, både i form af 
kurser, samt plads til selv at bruge sin fantasi omkring hvordan jeg kan lære børnene at lege gennem 
sproget.  
 
Nedenstående spørgsmål besvares af specialpædagoger fra Spirepladser: 
Med jeres særlige fokus på Spirepladserne hvilke fordele og ulemper ser du der er i dette arbejde? 
Arbejdet med børn i det beskyttede miljø som vi kalder for spirepladser fungerer rigtig godt. Men det 
kræver at børnehaven har en intern struktur der giver plads til disse børn, for at gøre det muligt at skabe 
den afgrænsede og forudsigelige struktur som disse børn har gavn af i deres dagligdag. 
 
 
Det er en fordel at børn og familier får en tilknyttet en person, som de kan få et meget tæt og 
kontinuerligt samarbejde med. En person som de kan føle sig tryg ved og som hele tiden ved hvor det 
enkelte barn er lige nu i sin udvikling, og som derfor hele tiden kan tage udgangspunk i barnets 
udviklingsfase og arbejde der ud fra.  
Det er også en fordel at børnehaven er et mindre miljø, mens det på samme tid kan være en ulempe 
fordi børnehaven er meget sårbar over for fravær i personalegruppen. 
Det samme gælder for børnegruppen, det er en fordel at der ikke er så mange børn at forholde sig til 
for børnene på spirepladser, men det er samtidig også en ulempe hvis legerelationer er for fasttømrede 
og derfor kan virke ekskluderende på et barn med særlige behov. 
Det er også nævnt som en fordel, at arbejdet med spirepladser giver mulighed for at kunne tilrettelægge 
sit specialpædagogiske arbejde uden det tidspres der ligger i en tidsbegrænset periode. 
En ulempe kan være at børnene kan blive opfattet som udelukkende specialpædagogens ansvar og 
dermed er der en risiko for at børnene ikke bliver opfattet som en del af hele den samlede børnegruppe. 
Men hvis man er opmærksom på denne risiko, så kan børnehavepædagoger og specialpædagoger også i 
fællesskab søge at undgå sådan en situation. 
Det kan også være en ulempe hvis man bliver betragtet som en del af børnehavens faste normering, og 
dette perspektiv kræver at beskrivelse af arbejdsopgaven er præcis. 
 
Hvis der skulle skabes mulighed for at udvikle kvaliteten i dette arbejde, hvad skulle der så sættes fokus på og hvilke 
forslag har du til sådan en udviklingsproces? 
Temadage for hele personalegruppen og fælles temadag for alle 3 børnehaver med spirepladser. 



Supervision for hele personalegruppen 
Fortsat udvikling og opdatering af specialpædagogerne. 
Andre faggrupper med til P-møder til at formidle viden og metoder til udvikling af børnene. 
 
 
Nedenstående spørgsmål besvares af specialpædagogen fra 2 – sprogsgruppen: 
Med dit særlige fokus på 2 – sprogsgruppen og det 2 – sproglige arbejde ude i børnehaverne, hvilke fordele og ulemper ser 
du der er i dette arbejde? 
I 2-sprogsgruppen er det en fordel at have gruppen samlet i et lokale som er indrette til de fysiske 
behov, som dette arbejde kræver og som er 2-sprogsgruppens ”eget” lokale. Der er behov for at kunne 
arbejde uden forstyrrelser, samt for at kunne have alle de nødvendige pædagogiske materialer placeret i 
lokalet. 
I børnehaverne er det en fordel at opleve barnet i det miljø som det hovedsageligt fungerer i. I denne 
sammenhæng skal barnet ikke forholde sig til flere miljøer, samt køre i taxa frem og tilbage til 2-
sprogstilbudet.  
Men det er en ulempe, at det er svært at komme til at arbejde uforstyrret, samt at jeg skal tage mine 
materialer med mig mellem 2-sprogsgruppen og den konkrete børnehave. 
 
Hvis der skulle skabes mulighed for at udvikle kvaliteten i dette arbejde, hvad skulle der så sættes fokus på og hvilke 
forslag har du til sådan en udviklingsproces? 
Det ville kunne udvikle kvaliteten i 2- sprogsarbejdet hvis børnehaven stiller noget materiale og 
pædagogiske ressourcer til rådighed, for at skabe en sammenhæng mellem min pædagogiske indsat og 
den dagligdag som barnet fungerer i børnehaven. Der er bl.a. behov for et uforstyrret lokale. 
Der skal udarbejdes flere procedure for dette samarbejde, for at vi kan fastholde hinanden i de 
nødvendige samarbejdsaftaler. 
Det øger også kvaliteten når/hvis jeg gennemfører relevante kurser. 
 
 
Distriktsteamene (psykologer og tale-hørepædagoger): 
 
Nedenstående spørgsmål er blevet besvaret af de tre distriktsteam: 
 
Hvordan vurderer I fordele og ulemper ved at specialpædagogisk korps er placeret under PPR? 
Der peges på, at samarbejdet er nemmere, når medarbejderne er organiseret i samme organisation, samt 
at det medfører en opkvalificering af specialpædagogerne og det arbejde, der udføres i fællesskab. 
Desuden peges der på, at specialpædagogerne får en mere uafhængig rolle i forhold til institutionerne. 
Som ulempe nævnes, at der er mange i virksomheden, samt at ansøgningsfristerne formindsker 
fleksibiliteten og muligheden for at etablere akut hjælp. 
 
Hvordan vurderer I jeres nuværende tværfaglige samarbejde med specialpædagogisk korps? 
Samarbejdet beskrives som udmærket, men stadig under opbygning. 
Det nævnes, at der mangler tilbagemelding om visitationerne til de medarbejdere, der er tilknyttet 
barnet. 
 
På hvilken måde kan det tværfaglige samarbejde være medvirkende til at understøtte PPR´s arbejde med børn i 
daginstitutionerne? 
Specialpædagogerne har mulighed for at fastholde indgåede aftaler og mulighed for at integrere de 
enkelte fokusområder. At vi kommer fra samme virksomhed medfører bedre sammenhæng i 
vejledningen og mulighed for supervision mv. 



 
Kan det tværfaglige samarbejde ændres, således at kvaliteten af PPR´s indsats i børnehaverne forbedres? 
Ja, ved at der altid holdes et indledende møde med alle involverede fagpersoner. Det foreslås også, at 
hvert distriktsteam får tilknyttet faste støttepædagoger. 
 
Hvordan vurderer I ordningen med spirepladser i en børnehave (fordele og ulemper)? 
Spirepladserne beskrives som en rigtig god ordning, der absolut er behov for. 
Børnehavens størrelse har indflydelse på tilbuddet, og det nævnes som en fordel, hvis en børnehave 
kunne have flere spirepladser, således at der kunne tilknyttes to specialpædagoger til børnehaven. 
 
Samlet evaluering. 
Korpset har på de foreliggende vilkår løst sin opgave fint.  
Det specialpædagogiske arbejde har været nyttigt for børnenes positive udvikling, og der har i de fleste 
tilfælde været et fornyet syn på det pædagogiske arbejde omkring barnet, når forløbet er blevet afsluttet. 
Det har været udnyttet, at specialpædagogerne kommer fra en anden institution, og derfor har andre 
muligheder for at se på barnet og relationerne i børnehaven.  
 
Det tværfaglige samarbejde med de øvrige PPR-medarbejdere er blevet udviklet, og det har vist sig  
nemmere, når alle er ansat i samme organisation.  
De faglige kompetencer bliver udviklet gennem et omfattende kursusprogram, hvor en del af 
aktiviteten er på diplomniveau. Desuden er der igangsat et fælles uddannelsesforløb og kompetencerne 
er også blevet udviklet gennem den tilbudte gruppesupervision og specialpædagogernes 
faggruppemøder. 
Spirepladserne vurderes som en god ordning og 2-sprogsarbejdet er velfungerende. 
Perioden har naturligvis været præget af, at korpset har været under opbygning, og en sådan opbygning 
altid vil være en længere proces. 
 
Samarbejdet med børnehaverne har i de fleste tilfælde fungeret fint, men det viste sig hurtigt at den 
gode samarbejdsrelation er afhængig af, at roller, ansvar og forventninger er afklaret inden forløbets 
start.  
Efter ansættelsen af koordinatoren er der derfor satset meget på en grundig indledende samtale med 
deltagelse af børnehaven, koordinator og specialpædagog, hvilket skønnes absolut nødvendigt. Desuden 
er der arbejdet med en afslutningssamtale og rapport, så det sikres, at arbejdet videreføres af 
børnehaven, når specialpædagogen overføres til nye opgaver. 
 
De gennemførte forløb har været meget forskellige, og dækket et bredt felt af de problemstillinger, som 
naturligt hører under korpsets arbejde. 
Antal medarbejdere på de enkelte områder, antal forløb mv. fremgår af de to første sider i denne 
evaluering. 
 
Der ses mange udviklingsmuligheder. F.eks. peges der på: 

- en specialisering af medarbejderne 
- udbygning af det tværfaglige samarbejde  omkring børn og familier. 
- fortsat udbygning af det tværfaglige samarbejde på PPR 
- udbygning af den konsultative funktion 
- at korpset holder temadage for de øvrige pædagoger 

Den største begrænsning i korpsets arbejde vurderes som situationer, hvor det ikke lykkes at få en reel 
fælles forståelse med børnehaven inden et forløb startes. 
Der efterlyses også arbejdsro efter at denne omstrukturering er blevet gennemført. 



 
Samtlige specialpædagoger, tale-hørerpædagoger samt psykologer har deltaget i evalueringen. 
 
 
 
 
Lederens bemærkninger. 
Perioden har været præget af, at korpset har været under opbygning, såvel m.h.t. antal medarbejdere 
som udvikling af en pædagogiske filosofi. 
Specialpædagogerne har skulle finde en ny rolle og er bl.a. blevet pålagt at arbejde mere konsultativt. 
Det har været svært, men det er min klare vurdering, at korpset er kommet langt i denne udvikling. Der 
er et stort engagement omkring arbejdet og en stor vilje til at videreudvikle de personlige kompetencer.  
Korpset yder et stykke arbejde i Regionskommunen, hvor jeg tror det vil være meget svært, at opnå 
samme kvalitet ved andre organisationsformer. 

Rud Sletterød 
 

 
 
 
 



Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) 
 

Formål 
• Indsamle, udvikle og formidle viden om inklusion og eksklusion som processer i 

samfund, institutioner og menneskers hverdagsliv 
• Udvikle faglig viden og metoder, der kvalificerer velfærdsprofessionerne til at imødegå 

ekskluderende processer og skabe betingelser for menneskers deltagelse i 
inkluderende fællesskaber 

• Forbedre betingelserne for social deltagelse for børn, unge og voksne med særlige 
behov, så flest mulige får den nødvendige støtte til deres udvikling og læring inden for 
normalsystemets rammer 

 
Baggrund 
NVIE er et nationalt videncenter, dannet i et partnerskab mellem CVU Vest og CVU 
Storkøbenhavn med støtte fra undervisningsministeriets midler til udvikling af CVU’ernes 
videncenterfunktioner. De to CVU’er repræsenterer tilsammen et uddannelsesmiljø med 
600 akademiske medarbejdere og 9000 studerende.  
 
NVIE er etableret i 2005 med det formål at udvikle nationale spidskompetencer inden for 
det pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige område med særligt fokus på udsatte og 
sårbare grupper i samfundet.  
 
Organisation 
NVIE er organisatorisk forankret i de to CVU’ers udviklings- og forskningsafdelinger og 
indgår i et tæt samspil med grunduddannelser, efter- og videreuddannelser. Der er nedsat 
en styregruppe bestående af de to CVU rektorer, de to chefer for udviklings- og 
forskningsafdelingerne samt studierektorer. Den daglige ledelse forestås af to 
chefkonsulenter, der i samarbejde med de 10 faste videncenterkonsulenter har ansvaret 
for bemanding, kvalitetssikring, forskningstilknytning, videndeling samt projektudvikling. 
Hertil kommer ca. 40 projektkonsulenter, der er tilknyttet NVIE’s udviklings- og 
forskningsprojekter.  
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