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Debat: Der er brug for systematisk feedback på
anbringelsesområdet

12. juni 2018 kl. 3:00 |DEBAT

DEBAT: Man skal kunne indsamle erfaringer fra tidligere anbringelser, så systemet kan lære af de
anbragtes oplevelser, skriver David Pedersen, formand for foreningen De Anbragtes Vilkår.

Af David Pedersen
Formand for De Anbragtes Vilkår

Hvad er de vigtigste udfordringer inden for anbringelsesområdet i Danmark, og hvad bør få opmærksomhed under et
politisk servicetjek?

Det gav 44 tidligere anbragte deres svar på ved et af vores topmøder. En af deres hovedpointer var, at deres erfaringer fra
anbringelsen skal opprioriteres og bruges systematisk til fortsat udvikling af anbringelsesområdet.

 

FAKTA

TEMA: ANBRAGTE BØRN

(Foto: Lars Helsinghof Bæk/Ritzau Scanpix)

1  
Regeringen overvejer at gøre det sværere at afbryde anbringelser
8. januar 2020

2  
Børnenes statsminister kan få svært ved at levere på centralt valgløfte
28. maj 2019

3  
R: Afbureaukratiser børneområdet og gavn udsatte børn
26. juni 2018

4  
LA: Giv de svigtede børn chancen for at få en ny familie
19. juni 2018

Tidligere anbragte: Problemerne slutter ikke, fordi man fylder 18 år

ƒsocial

https://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget
https://www.altinget.dk/social/artikel.aspx?emne=5653
https://www.altinget.dk/social/artikel/regeringen-overvejer-at-goere-det-svaerere-at-afbryde-anbringelser
https://www.altinget.dk/social/artikel/mette-frederiksen-kan-komme-i-mindretal-om-tvangsfjernelser
https://www.altinget.dk/social/artikel/r-afbureaukratiser-boerneomraadet-og-goer-det-bedste-for-udsatte-boern
https://www.altinget.dk/social/artikel/la-giv-de-svigtede-boern-chancen-for-at-faa-en-ny-familie
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8.9.2020 Debat: Der er brug for systematisk feedback på anbringelsesområdet - Altinget: social

https://www.altinget.dk/social/artikel/debat-der-er-brug-for-systematisk-feedback-paa-anbringelsesomraade 2/4

Lyt til tidligere anbragte
De rammer, anbragte børn og unge vokser op i, er ikke bygget op af de anbragtes erfaringer, og de er heller ikke blevet
justeret på baggrund af de anbragtes feedback.

Det er et paradoks, at der ikke findes et system, der fører de tidligere anbragtes erfaringer tilbage til den
anbringelsesindsats, de voksede op i, hvad end det var en institution eller en plejefamilie.

Ved vores topmøde var der enighed om flere pointer. En af hovedpointerne formulerer en tidligere anbragt således:

“Anbragte børn og unge og tidligere anbragte skal have mulighed for at evaluere og komme med feedback til kommunen
og anbringelsesstedet. Det skal forvaltes på en respektfuld og tryg måde, og det skal tages skidealvorligt.”

Hvordan kan man så indfri dette ønske?

En model kunne være at udvikle socialtilsynets kvalitetsmodel og sikre de nødvendige midler til, at de fem regionale tilsyn
kunne favne et ekstra tema i deres kvalitetsmodel - et feedbacktema. 

Et tema, der skaber et tilbageløb af evalueringer fra indsatsens tidligere anbragte, som med hjælp fra tilsynet støtter hver
enkelt indsats i at bruge evalueringerne til at se nye udviklingsmuligheder.

I De Anbragtes Vilkår er vores oplevelse, at refleksioner om anbringelsens påvirkning på voksenlivet først bliver
kvalificerede fire til fem år efter anbringelsen, når man har en referenceramme.

Øremærk ressourcer til evaluering
Skal det politiske servicetjek munde ud i et konkret og seriøst ryk fremad for anbringelsesområdet, skal Socialtilsynet
sikres de nødvendige ressourcer og øremærke dem til, at et brugerperspektiv kan tilføjes til tilsynets kvalitetsmodel.

En anbringelse er ikke et ambulant forløb, en daginstitution eller et klubtilbud. Det er et flerårigt døgnforløb, der
strukturer børn og unges hverdagsliv på en langt mere gennemgribende måde end ikke-anbragtes.

Professionalisering af anbringelsen har selvfølgelig ikke ramt rigtigt i første huk. Det er en idyllisk forestilling. Ligesom at
forestillingen om, at man kan slutevaluere anbringelsen i anbringelsesperioden er naiv. 

Hvis ikke vi inddrager de tidligere anbragtes erfaringer og fører deres viden om brug af faglige og praktiske værktøjer
tilbage til anbringelsesindsatserne, kan vi aldrig lykkes. Fremtidens løsning skal skabes på tværs og findes med
udgangspunkt i de unikke historier og erfaringer.

Blev opgaven løst? Hvad betød de faglige redskaber for den unges identitet og selvforståelse? Og opnåede den anbragte
de praktiske og faglige færdigheder, som pågældende får brug for senere i livet? Disse justeringsmuligheder er stadig
ukendte for anbringelsesindsatserne i Danmark.

Bring anbringelsen frem til version 2.0 med et sundt og moderne videnssystem til gavn for de anbragte,
anbringelsesindsatserne og samfundet.

debat@altinget.dk

Follow @altingetsocial 2,700 followers

Anbragte børn » Udsatte børn og unge »

Se alle »KARRIERE

Tilsynschef med en dialogbaseret tilgang til Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune
Frist: 25/09-2020 08:30

Konsulent til politisk arbejde hos Akademikerne
Frist: 14/09-2020 12:00

Innovativ forhandlingskonsulent og tilbudsudvikler til Danske Fysioterapeuter
Frist: 18/09-2020 12:00

Centerchef til Center for Børn & Læring, med ambitioner på dagtilbud- og
skoleområdet i Guldborgsund Kommune
Frist: 16/09-2020

KFUM-Spejderne i Danmark søger kommunikationskonsulent
Frist: 30/09-2020

Kontorchef til Minister- og Ledelsessekretariatet i Beskæftigelsesministeriets
departement
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