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1. Indledning 
I efteråret 2013 tog John Gejl, sektionsleder ved Dagtilbud, Børne- og Familieafdelingen, Silkeborg 

Kommune kontakt til VIA UC for at spørge, om vi kunne medvirke til at løfte en opgave vedrørende 

undersøgelse af fordelingen af OBS-pladser i Silkeborg Kommune. Gennem et stykke tid er der foregået 

overvejelser mht. metoder, procedurer og struktur i Børne- og Familieafdelingen, og fra midt/ sidst på 

efteråret 2014 skal en ny model for fordeling af OBS-pladser i afdelingen være på plads. Derfor ønskes en 

undersøgelse af forskellige aspekter af den eksisterende praksis og der ønskes et materiale, der kan bidrage 

til at kvalificere beslutningsprocessen vedrørende en kommende, ny struktur og fordeling af ressourcerne.   

Fra PBU – Pædagogik, Børn og Unge i Højskolen for Videreuddannelse og kompetenceudvikling, VOK i 

professionshøjskolen mente vi, dvs. områdeleder Poul Erik Phillipsen og undertegnede straks at, det var en 

interessant opgave.  

OBS-problematikkens forskellige aspekter, forhistorie mv. blev drøftet første gang ved møde med John Gejl 

og pædagogisk udviklingskonsulent Bodil Rønne på Silkeborg Rådhus d. 3. oktober 2013. Her blev det 

fremført, at der ønskes en undersøgelse af en række forhold vedrørende OBS-pladserne på kommunens 

institutioner. 

Derefter gik vi i gang med at udarbejde en beskrivelse af og et konkrete tilbud på løsning af opgaven. Efter 

at det praktiske var faldet på plads har der været afholdt 4 (5) møder med Arbejdsgruppen vedrørende 

OBS-pladser, hvor undersøgelsens design, praktiske forløb mv. er blevet diskuteret og aftalt. 

Der har hele forløbet igennem været et tæt og godt samarbejde imellem pædagogisk konsulent Bodil 

Rønne, Børne- og Familieafdelingen og undertegnede. Det vil jeg gerne takke for; det er altid bedst, når 

kommunikationen fungerer og praktiske problemer løses. 

Det har i det hele taget været et spændende forløb at være med i og at kunne bidrage til.  

Nærværende rapport er en ’pixi-udgave’ af den samlede rapport. Den suppleres af dels den samlede 

rapport, nemlig: ”Undersøgelse af fordelingen af OBS-Pladser ved Børne- og Familieafdelingen Silkeborg 

Kommune 2014”, hvori man kan finde yderligere materiale, bl.a. i form af 9 bilag, samt en lidt mere 

omfattende redegørelsen for undersøgelsen, dens forløb, design og metode.  

Og dels undertegnedes ppt-oplæg på fællesmødet d. 12. juni 2014 for en bredere kreds af involverede 

deltager fra institutioner, TR, PPR, forvaltning i Silkeborg Kommune.  

Alt materiale kan fås ved henvendelse til Bodil Rønne eller undertegnede. 

Med ønske om givtigt udbytte af læsning af rapporten 

 Juni 2014 

 

Håkon Grunnet hagr@via.dk  

Evalueringskonsulent  

PBU, VOK – VIAUC 

Hedeager 2, 8200 Aarhus N 
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2. Om undersøgelsen – design, metode og forløb 
I opdraget fra Børne- og Familieafdelingen til evaluator står der, at undersøgelsen vil tage udgangspunkt i 

formulerede undersøgelsesspørgsmål, eller ’forundrings-spørgsmål’, som opstilles i samarbejde med Børne- 

og Familieafdelingen. Undersøgelse vil have en eksplorativ, dvs. en udforskende og afsøgende karakter. 

Undersøgelsen har således ikke gået ud på at af- eller bekræfte bestemte hypoteser eller formodninger, 

eller måle på, om bestemte, foruddefinerede mål er nået. Gennem en åben tilgang til området har det 

været intentionen at afdække en række forhold, der kan bidrage til at træffe fremadrettede beslutninger 

på baggrund af. 

Undersøgelsen har inddraget ledere og medarbejdere på de relevante institutioner, idet disse må formodes 

at kunne bidrage med gode eksempler, erfaringer og vurderinger, der vil være relevante for etableringen af 

en ny model for fordelingen af OBS-pladser mv. i Silkeborg Kommune 

Undersøgelsens design og metode 

Undersøgelsens metode består i en triangulering af metoder, dvs. anvendelse af en vifte af metoder til 

dataindsamling af viden og derefter en sammenføjning af disse data fra de forskellige kilder. 

For det første har Børne- og Familieafdelingen velvilligt forsynet evaluator med materiale, fx 

kommissorium, mødeindkaldelser og referater fra ’Arbejdsgruppen vedrørende OBS-pladser’. Desuden er 

der ved møder med afdelingen blevet udvekslet diverse oplysninger om antallet af OBS-pladser, 

institutionsstørrelser, institutionsnormeringer osv. 

For det andet er der blevet udviklet og gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der forløb fra 17. februar 

2014 til 28. februar 2014. Denne del af undersøgelsen er i sin natur kvantitativ. (se bilag 1 i den samlede 

rapport) 

Men samtidig har spørgeskemaundersøgelsen markante kvalitative træk ved sig, idet der i spørgeskemaet 7 

steder har været muligheder for åbne besvarelser (såkaldte ’tekstbokse’). Alle tekstbokse har været i 

tilknytning til de stillede spørgsmål og temaer. Dette har rigtig mange benyttet sig af og der er derved tilført 

undersøgelsen et meget righoldigt materiale i form af udsagn, holdninger, præciseringer og konkrete 

forslag. (se bilagene 2-9 i den samlede rapport) 

I spørgeskemaunderundersøgelsen har deltaget 11 institutionsledere, 81 pædagogiske medarbejdere og 13 

personer fra PPR (psykologer/ tale-høre, sundhedspleje, fysioterapeuter, sektionsledere), samt 

medarbejdere fra den kommunale forvaltning, i alt 105 personer 

Desuden er der gennemført 4 semistrukturerede interviews   

- 1 interview m/ 1 institutionsleder 

- 1 interview m/ 1 PPR-repræsentant  

- 1 interview m/ 1 person fra sundhedsplejen  

- 1 interview m/ 3 medarbejdere fra tre daginstitutioner 

Det samlede materiale, dvs. spørgeskemaundersøgelsen i tekst og tabeller samt de bearbejdede 

besvarelser fra tekstbokse i spørgeskemaet, plus egne noter i tilknytning til det udleverede materiale og fra 

kondenseringer af de fire interviews – alt dette materiale er blevet bearbejdet, analyseret og tilslut 
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sammensammenfattet i 2 rapporter. Nemlig dels denne PIXI-udgave (som du sidder med), hvor kun 

’Resultater og opmærksomhedspunkter’ er gengivet. Og dels den samlede rapport, der desuden indeholder 

de i alt 9 bilag mv. 

God læselyst. 
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3. Undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsens resultater og 
opmærksomhedspunkter 
Undersøgelsen har taget udgangspunkt i en række spørgsmål, som Arbejdsgruppen vedrørende OBS-pladser 

opstillede på arbejdsgruppens første møder i efteråret 2013. Disse spørgsmål danner grundlag for 

undersøgelsen, dvs. de udgør undersøgelsesspørgsmålene1 og de indgår som baggrund for de konkret 

stillede spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen og i interviews. 

De oprindelige undersøgelsesspørgsmål, som arbejdsgruppen vedrørende OBS-pladser stillede, er følgende: 

1. Hvad er grundlaget for OBS-fordelingen? Hvilke kriterier er til stede? 

2. Eksisterer der målsætninger for ’godt OBS-arbejde’? Fx: ”At lære børnene at rumme fælleskabet”?  

– Hvis ja, hvorledes ses målsætningen konkret at komme til udfoldelse som retningslinier og i 

praksis? 

3. Ledelse og organisering: 

– Hvorledes organiseres arbejdet med OBS-børnene? 

– Hvilke ledelsesmæssige tiltag synes at fungere? 

– Hvilke styrker og udfordringer ses i de forskellige ’huse’ og ved de forskellige ordninger, 

tiltag og praksisser? 

4. Hvordan sikres en ensartet praksis og ressourcetildeling på tværs af kommunen? 

– Hvordan sikres en fleksibel tildeling af ressourcer i kommunen? 

– Kan der laves fleksible OBS-pladser eller ordninger? 

5. Faglighed og kompetencer hos medarbejderne 

– Kan der gives et bud på, hvad en mindste gruppe for OBS-børn kan være, hvor den 

relevante faglige og de nødvendige kompetencer blandt medarbejderne samtidigt er til 

stede?  

Tidligt i undersøgelsen stod det klart, at flere af disse spørgsmål ikke kan besvares entydigt med denne 

undersøgelse. Det vil kræve et mere omfattende arbejde, der bl.a. vil omfatte sammenligninger på tværs af 

institutionerne fx mht. ”styrker og udfordringer i de forskellige ’huse’”, osv. En del af spørgsmålene kan 

også kun besvares normativt (eller ’politisk’). Undersøgelsens funktion er derfor at bidrage med et 

materiale, der kan arbejdes videre på og som der til slut kan træffes beslutninger på baggrund af. 

Det er baggrunden for at dette afsnit hedder ”Undersøgelsens resultater og opmærksomhedspunkter”, og 

ikke fx ’Resultater og Anbefalinger’. Dobbeltheden af resultater og ’opmærksomhedspunkter’ understreger, 

at Børne- og Familieafdelingen er i gang med et forløb – en proces vedrørende fordelingen af OBS-pladser 

mv. Opmærksomhedspunkterne i det følgende er tænkt som bidrag til at kvalificere denne proces. 

Nedenfor følger en gennemgang af, hvilke resultater, undersøgelsen har bidraget med og hvilke 

opmærksomhedspunkter undersøgelsen har givet anledning til. 

1. Hvad er grundlaget for OBS-fordelingen? Hvilke kriterier er til stede? 

I spørgeskemaundersøgelsen er det alene lederne, PPR, personer i tværgående funktioner eller personer 

ansat i forvaltningen, der er blevet stillet spørgsmål om grundlag og kriterier for fordelingen af OBS-pladser.  

                                                           
1
 Denne skelnen mellem undersøgelsesspørgsmål og de konkret stillede spørgsmål er af metodisk art. De konkret stillede spørgsmål 

er forsøg at nedbryde et undersøgelsesspørgsmål i en række emnemæssige og metodemæssige underspørgsmål, hvis besvarelse 
kommer så tæt på besvarelse af de oprindelige undersøgelsesspørgsmål som muligt. 
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Ikke alle har svaret på disse spørgsmål og generelt er der ikke fast viden om hverken den samlede fordeling 

eller kriterier herfor. Hvilket nok kan undre en smule. 

Lederne er, i marginalt højere grad end PPR & sundhedsplejen osv. bekendt med grundlag og eventuelle 

kriterier for fordelingen af OBS-pladser, men den type overvejelser fylder åbenbart ikke meget. Det er så at 

sige ikke et anliggende i hverdagen for den enkelte, åbenbart heller ikke på institutionsniveau.  

 

Nedenstående citater fra tekstbokse, og fra interviews understreger denne vurdering: 

 ‘Stammer fra tidligere tid, måske helt tilbage til de gamle kommuner?’ 

 ‘Ressourcerne fra OBS bruges til ‘udfyldning af huller’, hvis der fx er nedgang i antallet af OBS-børn’  

 ’Tendens til at spørgsmålet om OBS-børn og OBS-ressourcer drukner i det daglige’ 

 

Medarbejderne er i spørgeskemaundersøgelsen ikke er blevet spurgt til grundlaget for OBS-fordelingen og 

hvilke kriterier, der er til stede. Det er derimod sket i forbindelse med deltagelsen i interviews. Grunden 

hertil er, at det vurderedes, at det i højere grad var spørgsmål, som skulle rettes mod ledere, men der det 

viser sig, at flere medarbejdere i spørgeskemaundersøgelsens åbne tekstbokse alligevel har ment og 

kommenteret på dette tema. 

En enkelt medarbejder udtrykker det meget betegnende således:  

 ”Kriterierne og tildelingen har vi ikke indflydelse på – sidder ikke med ved bordet/ K-møder’” 

 

Blandt ledere, medarbejdere og de øvrige personalegrupper tegner der sig således et billede af uklarhed 

vedrørende tildelingen af OBS-pladserne.  

 

Det leder frem til følgende overvejelser: man kan ved gennemgangen af materialets mange udsagn (fra 

tekstbokse og interviews) få den tanke, at OBS-pladserne og fordelingen af dem stammer fra en anden tid. I 

materialet tales lige så meget om inklusion, om Silkeborg Kommunes ’mindset’ og andre tiltag, der fylder i 

hverdagen. Det underbygges af udsagn som disse:  

 ’Generelt gør det sig gældende at vi mangler en klar definition af hvad en OBS plads er!’  

 ’Skulle OBS- pladser mon ikke hellere hedde speciel børnehave - jeg oplever ikke at børnene visiteres til 

andet end skole.’ 

 ’Mon OBS-pladser er et midlertidig tilbud hvor formålet er at observere og udrede barnet eller er det 

ikke mere et "stationært" tilbud, hvor barnet først kommer videre når det skal visiteres videre i skole.’  

 

Forholder sig således, så kan man opstille følgende opmærksomhedspunkter til grundlag og kriterier for 

tildelingen af OBS-pladserne i Silkeborg Kommune: 

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring - 1: 

For det første bør det overvejes at udarbejde og tydeligere beskrive, hvad en OBS-plads er.  

Måske trænges der til refleksion og bredere diskussion, der kan føre frem til en (gen-) beskrivelse af, hvad 

der udløser en OBS-plads? 

I den forbindelse bør man overveje, hvad der menes med et ’OBS-barn’? En sådan karakteristik, der knyttes 

til et bestemt barn, harmonerer vel i grunden ikke med Silkeborg Kommunes mindset og inklusionspolitik 

mv? Mindsettet i Silkeborg Kommune italesætter i højere grad konteksten omkring et barn, som en mere 

adækvat og tidssvarende måde at håndtere problemer ved og omkring barnet på?  
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For det andet kan det overvejes, om der i forbindelse med tildeling af en OBS-plads tydeligere gøres klart, 

hvorfor og til hvad en OBS-plads tildeles. Dvs. at kriterier for tildelingen gøres klarere og bindes sammen 

med målsætninger, handleplaner og indsatser, der kommer tilstede som følge af tildelingen af OBS-

pladsen. ‘Hvad ønskes i forbindelse med en OBS-plads’? 

I denne forbindelse kan det begrundelsen for tildelingen af en OBS-plads overvejes på flere planer.  

 Er det en tidsbegrænset tildeling til institutionen?  

 Følger tildelingen af en OBS-plads et/ flere børn?  

 Følger tildelingen af en OBS-plads en bestemt type af indsats, som har vist særligt gode resultater? 

 Eller lignende 

2. Eksisterer der målsætninger for ’godt OBS-arbejde’? Fx: ”At lære børnene at rumme 

fælleskabet”?  

 Hvis ja, hvorledes ses målsætningen konkret at komme til udfoldelse som retningslinier og i 

praksis? 

I spørgeskemaundersøgelsen siger 56 % (af alle respondenter i alle faggrupper) ja til, at der eksisterer 

målsætninger; 36 % mener at disse målsætninger er nedskrevet. Dvs. at mange i virkeligheden er lidt 

tvivlende, især med hensyn til om eventuelle målsætninger er nedskrevne.  

Ledernes vurdering af, om der eksisterer målsætninger og om de også er nedskrevne er ikke overraskende 

højere. Henholdsvis 75 % og 63 % af ledere svarer ja til de to spørgsmål. 

 

Hvad der er mere interessant er, at omkring halvdelen af undersøgelsens respondenter, herunder rigtig 

mange af de pædagogiske medarbejdere, har taget sig tid til at skrive i de åbne tekstbokse i forbindelse 

med fx ”hvad er et godt arbejde på din institution”, at ”arbejde med OBS-børn” osv. (Se særligt bilagene 2, 

5, og 9 i den samlede rapport) 

Konkret skriver 40 – 65 respondenter – dvs. ca. ½-delen af alle respondenter – kommentarer til et eller flere 

af følgende temaer:  

 OBS-arbejde - generelt  

 Om ‘godt OBS-arbejde med børnene’  

 Om faglighed (i medarbejdergruppen) i forbindelse med OBS-arbejde.   

 

Og interessen og entusiasmen går igen i de foretagne interviews. Der er både mangfoldige generelle 

overvejelser over, hvad der gavner børnene og hvorledes man fagligt og i dagligdagen bør arbejde med 

børnene, så barnet støttes i sin udvikling og kan føle sig tryg. 

Det kan eksempelvis lyde således: 

 ’SMTTE, børnene kommer under lup, sparring fra kollegaer, ressourcer til at træffe ekstra 

foranstaltninger, kontinuitet, tydelige voksne, nærhed, få børn, overskuelighed’ 

 ’når barnet inkluderes i hverdagen og begår sig socialt på et acceptabelt, grundet en 

faglig/tværfaglig indsats, eller en spontan igangsat aktivitet hvor inklusionen lykkes, men det er 

kendetegnet af indsatser der kræver mange hænder og kollegial opbakning’ 

 ‘Det er vigtigt at der på stuen hvor obsbarnet er tilknyttet er et godt samarbejde mellem obs 

pædagogen og primærpædagogen især og dernæst også tid til at informere øvrige 

medarbejdere på stuen om mål og delmål for obsbarnet. 
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 ’At alle børn føler sig som en del af et børnefællesskab’ 

 ’Rummelighed og altid at tage udgangspunkt i barnets perspektiv’ 

 ’fokus på det enkelte barns helt særlige behov for støtte’ 

 ’At de voksne har tid og nærvær til at se OBS-barnet som den, det er., og dermed guide det i 

fællesskabet, samt indretter fællesskabet, så OBS barnet er en del af det. At vi pt har en ekstra 

"OBS-pædagog" på institutionen’ 

 ’at føle sig ok’ 

 ’Det har stor betydning at børn og forældre selvom målsætningen er ens, kan blive behandlet 

forskelligt, og dermed kan vi rumme de forskelligheder og meget forskellige problemstillinger vi 

møder. Et højt fagligt niveau, specialpædagogisk viden, stort tværfaglig samarbejde. 

Kontinuerlig faglig udvikling og tilegnelse af ny viden og forskning inden for vores område og 

nærmeste områder’ 

Det er således tydeligt i materialet, at der er en massiv interesse til stede i feltet med hensyn til at arbejde 

meningsfuldt med de udsatte børn, herunder OBS-børn.  

Der er ligeledes mange tilkendegivelser i besvarelserne og det nærmest lyser ud af materialet, at der både 

er fælles/  institutionsbaserede og ‘private’ målsætninger for, hvorledes man bedste hjælper og udvikler de 

udsatte børn. Det fremgår således med al ønskelig tydelighed, at alle medarbejdergrupper er stærkt 

optaget af deres arbejde. Se igen særligt bilagene 2, 5 og 9.  

 

Der synes som om der er to overordnede tilgange (i ordvalget) til at beskrive disse problemstillinger:  

For det første en tilgang til børnene og arbejdet, der er præget af overvejelser vedrørende begreber som 

‘menneskesyn’, ‘børnesyn’, af tanker om om empati og af erfaring som en basal kvalifikation.  

Der tales om at ‘skærme-barnet’, der lægges megen vægt på små enheder, hvor barnet kan føle sig trygt, 

og der tales om særlige ’rum’ til børnene.  

Endelig tales der også meget om mere tid og flere ressourcer.  

Denne tilgang til problemstillingerne fremhæver barnet og barnets perspektiv og den synes at have bund i 

et engagement, hvor følelser for barnet er en vigtig kvalifikation. 

 

For det andet synes der at være en mere faglig eller fagprofessionel tilgang til de problemstillinger, der er 

knyttet til at arbejde med udsatte børn, herunder OBS-børn. Denne tilgang er præget af overvejelser om 

‘faglighed’ og ’kompetencer’, og af overvejelser vedrørende ‘tværfagligheds’-kompetencer, forstået som 

flere fagligheder der arbejder sammen og understøtter hinanden. Der tales om mere og bedre brug af de 

ressourcer, herunder ressourcepersoner, der er rundt om barnet, og der tales om inklusions-kompetencer 

og om mere og bedre inklusion.  

For begge hovedtyper af tilgange tales der om flere og bedre ‘redskaber’ til brug i arbejdet.   

 

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring - 2. 

Dette rejser følgende spørgsmål, der bør afklares: 

For det første kan man oveveje, hvorledes man kan drage nytte af det store engagement og de mange 

overvejelser, der ses i materialet. Medarbejderne gør sig som nævnt mange overvejelser over, hvad der 

skal til i arbejdet med børnene. Nogle af disse overvejelser er naturligt nok optaget af manglen på 

ressourcer, flere hænder osv. Men rigtig mange er overvejelser vedrørende bedre udnyttelse af 
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ressourcerne, mere samarbejde, at finde og bruge de gode eksempler osv. Der findes gode eksempler rundt 

omkring på de enkelte steder eller ’huse’. Hvorledes videndeles og nyttiggøres dette? 

For det andet bør det overvejes hvorledes de to ovennævnte tilgange understøttes og videreudvikles? Der 

tales flere steder i materialet om ’mindsettet ud i alle kroge!’.  

Måske er der tale om, at der skal et kompetenceløft til? Et kompetenceløft, der kan føre til, at man i praksis 

bliver bedre til at bruge hinandens ressourcer, altså det, nogen i materialet har kaldt ’tværfagligheds-

kompetencer’?  

Det vil sige at man udvikler nye (?) samarbejdsformer, der med fuld respekt for hinandens fagligheder 

alligevel fastholder det at kunne bruge hinanden til det, hver enkelt er bedst til. 

Helt afgørende er det at få hold på, af hvem og hvordan sådanne processer og kompetenceudviklingsforløb 

sættes i værk og gennemføres, med størst mulig virkning for praksis. 

3. Ledelse og organisering: 

 Hvorledes organiseres arbejdet med OBS-børnene? 

 Hvilke ledelsesmæssige tiltag synes at fungere? 

 Hvilke styrker og udfordringer ses i de forskellige ’huse’ og ved de forskellige ordninger, tiltag og 

praksisser? 

Spørgeskemaundersøgelsen viser at der er fra 43 % til 78 % af respondenterne, der svarer ja til, at der er 

”særligt ledelsesmæssigt fokus på”:  

 Særlige foranstaltninger for OBS-børnene (78 % af alle) 

 Særlige måder at organisere arbejdet med OBS-børnene på (59 %) 

 Særlige metoder og tiltag ift OBS-børnene (63 %) 

 At kompetenceudvikle medarbejderne/ personalet til at kunne håndtere opgaven, m/ OBS-børn 

(30-43 %) 

 

Tager vi ledernes besvarelser for sig, så ses det at de er lidt mere positive, men faktisk ikke så meget. 

Det er således ikke tvivl om, at der findes et ledelsesmæssigt fokus på at løse opgaven med OBS-børnene. 

Det fylder, så at sige.  

 

Hvis man ser efter hvilke tiltag, ordninger og holdninger, der på det organisatoriske niveau giver gode 

resultater, så bliver det svært. Da medarbejderne ikke kender til, hvorledes arbejdet organiseres på andre 

institutioner, er der er spurgt til, ’hvad er I på netop din institution rigtig gode til’. Det giver så det problem, 

at der ikke kan sammenlignes på tværs, og spørgsmålene er kommenteret meget holdningsprægede.  

 

Her fremhæves udsagn som nedenstående (fra åbne tekstbokse og interviews), som karakteristiske for 

’vores institution’: 

 Generelt: ’Rummelighed’ – ’inklusion’ – ’samarbejde’ – ’tværfaglig’ – ‘se barnet’ – ’menneskesyn!’  

 ’Forældresamarbejdet’ 

 Særlige foranstaltninger:  

- mindre rum  

- ture specielt for OBS-børn eller  

- særlige aktiviteter for OBS-børn, når de andre er af sted)  

- En særlig bus, knyttet til institutionen 
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 Samtidig fremhæves det at: ’alle børn – også OBS-børn er forskellige. Derfor er rummelighed vigtig’. 

 Diversitet fremfor fælles retningslinier og: ’hos os kan vi håndtere det med rummelighed, diversitet 

og forskelle’.   

Der er også enkelte kommentarer til ’ledelse’ generelt: 

 Det er ’ikke ledelse, men fællesskab, der skaber resultaterne!’ Dvs.: 

- Fælles holdninger og/ eller 

- Fælles sprog 

Respondenterne er ikke særligt konkrete med hensyn til at beskrive de mange og meget forskellige tiltag, 

foranstaltninger, der har med OBS-børn at gøre, men tiltag, måder og metoder ser ud til at udspringe af 

forskellige traditioner og kulturer på de enkelte institutioner.  Her hos os gør vi sådan og sådan.. 

 

Det rejser en række spørgsmål, idet at indsatserne, eller ‘måderne at gøre det på her hos os’ hver for sig 

kan være udmærkede, men samlet set er de ikke særligt sammenlignelige, eller eventuelt overførbare. Især 

fremstår eventuelle resultater af indsatserne som svært eller måske slet ikke sammenlignelige (?)  

Som det ses ovenfor, er der desuden en stærk animositet mod ’fælles retningslinier’, ligesom forskellighed 

og diversitet er plusord. 

 

Det fører os frem til:  

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring – 3.   

Hvordan kan der videndeles omkring ”de gode eksempler” – ” de gode erfaringer” samt ”de gode tiltag” på 

de enkelte institutioner? Hvordan kan der arbejdes på at sprede ikke kun de gode historier, men især de 

gode resultater? 

Og videre: hvordan kan der sikres et vist fælles (ressourcemæssigt – uddannelsesmæssigt) niveau omkring 

arbejdet med OBS-børnene på institutionerne? Uden at det går ud over engagement og de enkelte 

institutioners autonomi? 

Da spørgsmålet drejer sig om ledelse og organisering, så må et følgespørgsmål være at få afklaret, 

hvorledes ledelserne skal medvirke til denne proces. 

4. Hvordan kan sikres en ensartet praksis og ressourcetildeling på tværs af kommunen? 

– Hvordan sikres en fleksibel tildeling af ressourcer i kommunen? 

– Kan der laves fleksible OBS-pladser eller ordninger? 

 

I spørgeskemaundersøgelsen er ledere, PPR mv. blevet bedt om at besvare spørgsmålene vedrørende 

ensartet praksis og ressourcetildeling på tvær af kommunen. Øvrige medarbejdere, dvs. pædagogerne, har, 

ligesom i forbindelse med spørgsmålene vedrørende den nuværende fordeling af OBS-pladser ikke besvaret 

spørgsmålene. I interviews i de åbne svarmuligheder har medarbejderne kunnet give udtryk for deres 

holdninger og vurderinger, som de mener knytter sig til også denne problematik. 

Generelt kan det siges, at der ikke er klare svar på undersøgelsesspørgsmålene ovenfor. Der er mange svar, 

men de stritter i flere retninger. Eller måske er det mere præcist at sige at de er upræcise eller uafklarede? 

Her er nogle eksempler:  

 

 Både objektive vurderinger som test mm, men også subjektive vurderinger som familiens samlede 

ressourcer 
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 Viden om det fællesskab barnet indgår i, den pædagogiske viden og praksis samt barnets måde 

 objektivt vurderet behov 

 Barnets behov for støtte 

 Der hvor det gavner barnet at få ekstra opmærksomhed/ressourcer til at møde dets behov. Hvor 

barnet har brug for specifikt tilbud med personale der har kompetencer til at gøre en god forskel i 

barnets trivsel og udvikling. 

 For enkelte børn og forældre betyder det at være i det nære miljø meget, og for dem er en fleksibel 

tildeling optimalt. Man kan derfor afsætte x antal pladser som værende "flyvende". Man skal dog 

være meget opmærksom på ikke at gå på kompromis med den faglighed som barnet har behov for 

for at kunne udvikle sig. 

 Ved at afdække behovet i de enkelte institutioner.- 

 Hæve grundnormeringen med x-antal timer 

Dette er kun et udpluk. (Man kan evt. selv læse videre i bilag nr. 7. og nr. 8 i den samlede rapport) 

Generelt samler udsagnene og besvarelserne sig i to hovedgrupper. Begge disse hovedgrupper ønsker, at 

der til grund for fordelingen af OBS-pladser ligger ’objektive kriterier’, men der er ikke klare svar på, hvad 

’objektive’ betyder i denne sammenhæng 

 

Den første hovedgruppe bevæger sig omkring begreber som faglighed, kompetencer, sikre fagligt miljø mv. 

I centrum for kriterier for fordelingen af OBS-pladser og udvikling af tilbud til OBS-børn står hele tiden 

opbygning af stærke faglige miljøer og støtte hertil, suppleret med ’særlig støtte til forældrene’.  

 Det er vigtigt ’ikke at splitte faglighed vedrørende OBS-pladserne for meget op (på for mange inst.)’ 

 Der skal ’sikres et fagligt niveau, samle viden og kompetencer, fremfor at sprede tid & ressourcer’ 

 Med hensyn til antallet af børn, der skal til at sikre et fagligt miljø siges også, at ’1-2 ‘OBS-børn’/ 

pladser er for lidt til at sikre fagligt niveau’ 

 Med hensyn til forældre, så siges det, at der bør være ’særlig støtte til forældre (fremfor til få børn 

på flere institutioner) fx til kørsel’ 

Disse udsagn peger i retning af, at tildelingen af OBS-pladser sikres på få, dvs. færre institutioner, end i dag. 

At kræfterne, ressourcerne og fagligheden samles på færre institutioner med OBS-pladser og med flere 

OBS-børn samlet på disse institutioner, fremfor at sprede ressourcerne. At der bliver muligheder for særlig 

støtte til forældrene, fx til kørsel. Og at det eventuelt kan afsættes ressourcer til et antal OBS-pladser, der 

kan være ’flyvende’, altså en slags akutberedskab. 

 

Den anden hovedgruppe tager udgangspunkt i begreber om ‘barnets behov’, lokal forankring, trivsel i de 

forskellige institutioner og lignende. 

 Udstrakt hensyn til ‘barnet-i-det-nære miljø’. Dette begrundes ofte i barnets ’bopæl og nærheden 

til skoledistriktet’ 

 At barnet så vidt muligt ikke skal skifte institution. Lokal forankring (der hvor det giver mening) 

 ’Afdækning af et barns behov for at blive ‘skærmet’ i dele eller hele dagen’ 

 Fysiske rammer – rum til at kunne være tæt på – små enheder – tryghed 

 Man skal ’afdække behovet i de enkelte institutioner – tjek trivsel i forskellige inst’ (med henblik på 

at undersøge, hvor børnene trives). 

 Hæve grundnormeringerne med x-antal timer 
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 Mere fleksibel visitationspraksis, mere lokal autonomi til den enkelte institution: 

’Institutionslederen visiterer ud fra objektive behov’   

 ’VIGTIG VIGTIG!!! Bevar de små enheder....... Alt andet er på ingen måder gavnligt for børn med 

særlige behov.’ 

Der gives, heller ikke her, helt klare svar på, hvorledes en mere ensartet praksis og ressourcetildeling på 

tværs af kommunen kan se ud. Det ser ud som om at holdningen er, at antallet af institutioner med OBS-

pladser bør forblive som det er nu (?) 

Og at ressourcetildelingen og -fordeling skal forblive som den er nu. Dette understøttes også af, at der tales 

meget varmt vedrørende rammerne for barnet, de ’fysiske rum’, og om ’at skærme barnet’ samt om 

’vigtigheden af små enheder’. 

 

Det fører os frem til:  

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring – 4.   

Hvordan man kan sikre en mere ensartet og fleksibel ressourcetildeling på tværs af kommunen, afhænger i 

sidste instans af, hvorledes man forstår at forene de ovenstående synspunkter til fælles, og børnenes, 

bedste. Hvorledes kan dette sikres? Hvordan kan dette sættes i værk og hvorledes gøres der brug af 

lederes, medarbejderes (alle faggrupper) og PPR´s mfl. ekspertise og fagligheder?   

Dette fører os videre til den sidste runde med resultater og opmærksomhedspunkter. 

5. Faglighed og kompetencer hos medarbejderne 

 Kan der gives et bud på, hvad en mindste gruppe for OBS-børn kan være, hvor den relevante faglige og 

de nødvendige kompetencer blandt medarbejderne samtidigt er til stede?  

I undersøgelsens materiale gives der ikke entydige svar på ovenstående spørgsmål. Der er stor enighed om 

vigtigheden af gode kompetencer, af faglighed og af uddannelse.  

Undersøgelsen igennem har vi set at alle faggrupper i spørgeskemaundersøgelsen og i interviews generelt 

vægter faglighed og kompetencer højt. Det ses både i de åbne besvarelser og beskrivelser af ”hvad er godt 

OBS-arbejde?’, og ved spørgsmålet: ”Hvad gør I specielt godt på jeres institution?” og helt generelt i 

besvarelser og interviews.  

Der er dog nuancer i, hvorledes faglighed og kompetencer forstås. 

 

’Fagligheden’ forstås overordnet set i 2, måske 4, forskellige kategorier: 

1. ‘Personlige’ kompetencer. Menneskesyn/ børnesyn, tilgang til barnet, øje for barnet, erfaring, 

empati, evne til at skabe tryghed 

2. Særlig viden, specifikke kompetencer, evne til at kunne inddrage anden faglighed, 

‘tværfaglighedskompetence’. Arbejde med flere faggrupper i spil, synergi & videndeling 

3. Kendskab og evne til at anvende ‘redskaber’, fælles sprog 

4. Ledelse & (med)ejerskab: fællesskab på institutionen, fælles supervision, fælles forståelse af 

opgaven, fælles forståelse af handleplaner mv.  

 

Den første tilgang (1) har vi her kaldt ’personlige kompetencer. Her er begreber som ’menneskesyn’ og 

’børnesyn’, ’tilgangen til barnet’, ’øje for barnet’, ’erfaring’, ’empati’ og ’evne til at skabe tryghed’ centrale. 

Se fx nedenstående: 
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 ’Energi, kreativitet, empati, fleksibilitet, ro, struktur & overblik’ 

 ’Den pædagogiske tænkning: at alle børn har ressourcer’ 

 ’Se på det enkelte barn, fremfor at kigge på diagnoser’ 

 ’Anerkendende tilgang, rummelighed, helhedstænkning, tværfagligt samarbejde, at turde, 

ydmyghed’ 

 ’At alle har indsigt i barnets vanskeligheder, god formidling af handleplaner og andet, fx hvilke 

hensyn der skal tages’ 

 

Den anden tilgang er optaget af særlig viden, specifikke kompetencer, evnen til at kunne inddrage anden 

faglighed i arbejdet, ‘tværfaglighedskompetence’, der giver synergi, samt af at arbejde med flere 

faggrupper i spil. Det kan fx bestå i følgende: 

 ’Fokus på den professionelle rummelighed i forholdet mellem OBS-pædagogerne og almindelige 

pædagoger. Eller mellem specialpædagoger og almindelige pædagoger’  

 ’Specialpædagogisk viden, herunder mulighed for udvikling og videreuddannelse i forhold til nye 

opgaver. Mulighed for kollegial supervision og sparring, tværfagligt samarbejde’, der forstås som 

kompetenceudvikling, som er med til at højne niveauet for arbejdet. 

 ’Samarbejde med børnepsyk. Høj grad af gensidigt samarbejde mellem forældre og institution, tillid, 

nærvær. Det at kunne inkludere børnene i fællesskabet, men ikke for enhver pris og absolut ikke 

altid.’  

 ’Viden og evne til at kunne analysere samspil, evne til samarbejde, at kunne kommunikere 

anerkendende til barn og system, varieret pædagog faglig viden og at turde anvende det sammen 

med andre. Det at kunne tænke ud af boksen - innovativt. At kunne arbejde flerfagligt med respekt 

for hinandens kompetencer’ 

De to sidste tilgange, 3) og 4) skiller sig ikke tilstrækkeligt ud fra de to ovenstående og ses mere som 

supplerende i forhold til de to. 

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring – 5.   

Til spørgsmålet om ’hvor stor eller lille skal en mindste gruppe for OBS-børn kan være, hvor den relevante 

faglige og de nødvendige kompetencer blandt medarbejderne samtidigt er til stede’, kan svaret måske 

være at indføre et kvalitetsbegreb.  

Kan der sikres et vist, fælles kvalitetsniveau i arbejdet med OBS-børn. Med det kan fx menes:  

 En kompetent og faglig baseret,   

 Tværfaglig gennemført, 

 Resultatorienteret (barnets udvikling, retning og muligheder) og  

 Ressourcemæssig bæredygtig indsats (dvs. ressourcemæssig nogenlunde ens indsats, på tværs af 

kommunen) i tildelingen af OBS-pladser og i arbejdet med OBS-børn? 

 

 

Kan der etableres en sådant fælles kvalitetsforståelse og -niveau, baseret på faglighed og kompetencer?  
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4. Bilagsfortegnelse. (Se i den samlede rapport) 

Bilag 1. Spørgeskemaundersøgelsen: Alle resultater/ data samlet.  

 

Bilagene 2- 9 er tematisk samlede besvarelser fra tekstbokse, som i undersøgelsen er angivet som åbne 

muligheder og uddybende eller supplerende besvarelser.  

Ikke alle respondenter har benyttet sig af disse muligheder, men rigtig (usædvanligt) mange har. Der er ikke 

foretaget rettelser for slå- og stavefejl mv.  

Bilag 2. Tekstboks: ”Beskriv kort, hvad du synes karakteriserer ’et godt OBS-arbejde’ på din institution”.  

Bilag 3. Tekstboks: ”Hvilke fagligheder og kompetencer mener du er nødvendige for at ’et godt OBS-

arbejde’ kan komme til stede?”.  

Bilag 4. Tekstboks: ”Hvilke kompetencer mener du mangler på jeres institution for at kunne udføre et 

’godt OBS-arbejde’?” 

 Bilag 5. Tekstboks: ”Er der på din institution på anden vis et særligt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet 

med OBS-børn? Beskriv kort” 

Bilag 6. Tekstboks: ”Beskriv kort hvad du synes at I er særligt gode til på din institution med hensyn til 

arbejdet med OBS-børnene” 

Bilag 7. Tekstboks: ”Hvilke kriterier burde efter din mening ligge til grund for fordeling af OBS-pladser i 

Silkeborg Kommune? ” 

Bilag 8. Tekstboks: ”Hvordan kan man eventuelt sikre en mere fleksibel tildeling af ressourcer i 

kommunen med hensyn til fordeling af OBS-pladser?” 

Bilag 9. Tekstboks: ”Her er du velkommen til at skrive andet, som du mener, har betydning for et godt 

OBS-arbejde i Silkeborg Kommune”. 

 


