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Karen Hækkerup besøger et
opholdssted og et botilbud
i_Z[',

Christine Antorini besøger et
dagbehandlingstilbud og en
intern skole
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MINISTERBESØG – KAREN HÆKKERUP

Medlem af Brugerrådet, Henrik Lawaetz, var med
i velkomstkomiteen og til at vise Karen Hækkerup
rundt på Søholm.

Direkte dialog
med ministeren
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup
har besøgt det private
botilbud Søholm og det
private opholdssted
Dueslaget. Det kom der
rigtig meget godt ud af.
For ministeren, beboerne
og de to steder.
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Af Stig Andersen, journalist

F

or Martin Cohr Caspersen kom
der noget særdeles konkret ud
af det, da Karen Hækkerup den 25.
september besøgte bo- og aktivitetsstedet Søholm ved Kirke Såby på
Sjælland. Ministeren inviterede nemlig
også ham og de øvrige beboere på
Søholm ind og besøge hende på
Christiansborg. Et sådant besøg vil
Martin benytte til at diskutere videre

med ministeren om et helt konkret
problem.
»Under besøget på Søholm fik jeg
talt med Karen Hækkerup om, hvad
unge som jeg skal gøre i fremtiden,
når det handler om bolig«, fortæller Martin. »Jeg foreslog hende, at
der blev oprettet et bofællesskab til
unge, som er kærester, hvor der stadigvæk er personale, men hvor jeg
kan leve mit eget liv sammen med
min kæreste«.

MINISTERBESØG – KAREN HÆKKERUP

»Jeg har fundet den pige, som jeg
rigtig gerne vil være sammen med.
Vi er forlovede, og vi skal giftes«,
fortsætter Martin. »Og jeg kan ikke
være tjent med at skulle leve et liv,
hvor jeg hele tiden skal køre frem og
tilbage mellem hendes lejlighed i
Viby og min lejlighed her på Søholm.
Der, hvor min kæreste bor, er der ikke
nattevagt, det er ikke så rart, og min
kæreste kan ikke flytte ind til mig i
min lejlighed på Søholm«.
Så det du talte med ministeren om var
at få etableret et bofællesskab, hvor du
kan flytte sammen med din kæreste?
»Lige præcis. Men hvor der stadigvæk er en forstander, ligesom vi
har på Søholm, og personale, som vi
kan have daglig kontakt med. Og så
skal der være en nattevagt. Jeg har
brug for den tryghed, der er ved at
bo et sted som Søholm. Men jeg vil
også gerne leve et normalt liv«, siger
Martin, som ligesom sin kæreste lider
af epilepsi.
Hvad sagde Karen Hækkerup til dit
forslag?
»At hun ville tage det med ind på
’Borgen’. Og hun har jo indbudt os
til at komme ind og besøge hende
på Christiansborg. Det glæder vi os
til. Ved den lejlighed vil jeg følge
op på mit forslag om et bosted for
kærester«, fastslår Martin.

pigerne også gerne ville bo sammen
med sin kæreste. Jeg synes bestemt,
man må se på, om indsatsen på dette
felt kan blive bedre, og jeg er helt
indstillet på at snakke videre med
Martin om mulighederne, når han
sammen med de andre på Søholm
kommer ind og besøger mig på
Christiansborg«.

»Jeg fik lov til at være med helt
inde«
Som formand for Brugerrådet på
Søholm var det Martin, der sammen med Brugerrådets øvrige
medlemmer, Charlotte Larsen, Marc
Søndergaard og Henrik Lawaetz, der
tog imod Karen Hækkerup, da socialog integrationsministeren ankom til
Søholm i ministerbilen, en stor Audi.
Det var også ministerbilen, der
blev det første, Karen Hækkerup
blev konfronteret med, men hun
forsikrede Martin og de andre om, at
det jo kun var en, hun havde til låns
som minister. Hendes egen bil er en
Skoda, fortalte hun Brugergruppens
medlemmer.
Karen Hækkerup har i sin tid
som social- og integrationsminister
markeret sig kraftigt med et ønske
om at gøre en indsats for de udsatte

grupper i samfundet, og den 25. september tog hun imod en invitation
om at besøge bostedet Søholm ved
Kirke Såby og opholdsstedet Dueslaget i Hvalsø på Sjælland. Det blev en
god dag både for ministeren og for
de to medlemmer af LOS.
»For det første fik jeg lov til at se
et sted, der fungerer rigtig godt«,
siger Karen Hækkerup. »Men jeg fik
også lejlighed til at høre, hvad det er
for tanker, de tumler med. Om deres
kærlighedsliv, om deres fremtid,
om forholdet til forældrene og om,
hvordan det er at være ’dem’. Det var
meget givende, for det var mere end
bare at se en institution. Jeg fik lov til
at være med helt inde hos de mennesker, som det handler om. Det var
jeg rigtig, rigtig glad for«.
Også Søholms forstander, Søren
Olsen, var glad for minister-besøget.
Både på beboernes og institutionens
vegne.
»Det var vigtigt, at vores brugere
fik en fantastisk dag«, siger Søren Olsen. »Og for mig var det godt at vise,
at vi også inden for det private område kan lave nogle fornuftige tilbud.
Der er og har været en hetz mod det
private område. Derfor er det fint, at
vi bliver kendt i det politiske system«.

Karen Hækkerup vil snakke
videre
Og hans forslag blev taget med ind
på ’Borgen’ af Karen Hækkerup.
»Det gjorde jeg«, siger Karen Hækkerup, »og jeg lagde meget mærke
til, hvad Martin fortalte. Hans ønske
kommer lige oven på den tv-udsendelse, der hedder »Undskyld vi er
her«, som handler om tre piger med
Downs syndrom, hvor den ene af

Det var formanden for Brugerrådet, Martin Cohr Caspersen,
der bød velkommen, da Karen Hækkerup ankom til Søholm.
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Lene Pedersen havde haft travlt med at rydde op i sin lejlighed,
så hun kunne vise den frem og fortælle om livet på Søholm.

Besøg hos Lene og Rasmus
På Søholm blev Karen Hækkerup vist
rundt af Brugerrådets medlemmer. I
den gamle lejlighedsfløj besøgte ministeren Lene Pedersen, som var den
første beboer på Søholm, efter at der
i 2002 blev indført døgndækning
på stedet. Hun havde fået ryddet
grundigt op i sin lejlighed og fortalte
stolt, hvordan hun havde det med at
bo på Søholm.
Alle lejligheder på Søholm er
2-værelses lejligheder, både i den
gamle og den ny afdeling. Og i
Søholms nye fløj besøgte ministeren
Rasmus Dehn i hans lejlighed med
udsigt over den midtsjællandske
natur. Både for Lene Pedersen og
Rasmus Dehn var det første gang,
de havde besøg af en minister, og
for Rasmus var ministerbesøget så
overvældende, at han måtte smide
sig på sengen for lige at samle
sig om, hvad han havde oplevet –
næsten inden ministeren var ude af
hans dør igen.
Før Brugerrådet bød på kaffe i
spisestuen på Søholm var en meget
nysgerrig Karen Hækkerup rundt og
se stedets forskellige værksteder og
de aktiviteter, der er på Søholm. Og
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Martin, Charlotte, Marc og Henrik
fortalte stolt om det hele.
Da kaffen var hældt op, blev det til
en rigtig god snak mellem ministeren, Brugerrådets medlemmer og
Søholms forstander, Søren Olsen. Og
der blev tid til mange emner i den
lille time, der var til rådighed.

Intens snak ved kaffebordet
Det blev til en snak om Søholms
seneste rejsemål, Tyrkiet, som Karen
Hækkerup kunne fortælle, at hun
også havde besøgt sammen med
sine børn. Om den daglige køkkenog serveringstjans på Søholm, som
– heldigvis – ikke omfatter opvasken,
om musik, juletraditioner, brugernes
indtægter og hvad de betaler for at
leve og bo på Søholm, om Søholm
som et sted, hvor nogle arbejder og
hvor andre kører udfra til et job ude
i byen hver dag, om Brugerrådets
indflydelse, som bl.a. omfatter, at det
er med ved ansættelser på Søholm.
Og mange andre ting.
Det var også under kaffen Martin
fortalte en meget lydhør Karen
Hækkerup om sin kæreste og deres
planer om at blive gift. Og altså
fremsatte ønsket om et sted, hvor

de kunne bo sammen. Men der
blev også tid til, at Karen Hækkerup
fortalte om sit arbejde i Folketinget
og som minister. Besøget fandt sted
dagen før hun offentliggjorde sin nye
tilsynsreform, som hun gav et ord
med på vejen. »Det er vigtigt med et
godt tilsyn, for alle, der bor på steder
som Søholm, skal have det godt. Så
jeg vil være ’skrap’, forsikrede hun
Brugerrådets medlemmer.
Også Henrik Lawaetz fra Brugerrådet havde en indgående snak med
ministeren. Han er en af de ældste
på Søholm, og han ville gerne vide,
hvad der skulle ske med sådan nogle
som ham, når de bliver gamle. Og han
fortalte Karen Hækkerup, at han selv
gerne ville i et slags oldekolle. Hun
fortalte ham, at det var noget, der blev
arbejdet med, for »det er trist, når folk
kommer for tidligt på plejehjem. Så
bliver de for hurtigt gamle«, sagde
hun. Og hun og Henrik kunne hurtigt
enes om, hvor vigtigt det er at finde
gode løsninger, også for de gamle.
Henrik fik også en rigtig god snak
med ministeren om sin 87 år gamle
mor, som bor i Hellerup, og som, selv
om Henrik helst vil blive boende på
Søholm, gerne vil have ham til at flytte
hjem. Men Karen Hækkerup støttede
ham i, at han har ret til sit eget liv.

Flere sager tages op
Det blev en god snak. Med en både
meget interesseret og medlevende
minister og fire fortællelystne – og
lidt stolte – medlemmer af Søholms
Brugerråd.
»Det var en kæmpe oplevelse for
beboerne. De var stolte over at modtage ministeren og at vise Søholm
frem. Og de er stolte over, at der er en
minister, som vil komme og besøge
dem. Det, at ministeren har været
her, det kan Brugerrådets medlemmer bruge. Det er ikke institutionen
Søholm, hun har besøgt. Det er dem«,
siger Søholms forstander, Søren Olsen.
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»Det var en god snak, vi havde
med Karen Hækkerup, og det var det
for os alle«, siger Martin Cohr Caspersen. »Hun lyttede jo rigtig meget til,
hvad vi fortalte hende«.
Midt i besøget blev det ene af
Brugerrådets medlemmer, Marc Søndergaard, afhentet og måtte forlade
snakken med Karen Hækkerup. Han
skulle hjem. Men inden nåede han at
stille spørgsmålet til Karen Hækkerup: Hvorfor må jeg ikke få lov til at
bo på Søholm. Han kommer der hver
dag for at deltage i stedets aktiviteter, og det er på Søholm, han gerne
vil bo. Også den korte snak bliver der
nu fulgt op på efter ministerbesøget.
»Den sag bliver fulgt op af Marcs
forældre«, fortæller Søren Olsen.
»De ringede dagen efter og spurgte,
om det kunne være rigtigt, at Marc
havde talt med Karen Hækkerup.
Ja, det er da rigtig nok, kunne jeg jo
svare«.
»For dem har spørgsmålet om,
hvor Marc skal bo, været en langvarig
proces«, siger Søren Olsen. »Marc
er fra Roskilde, han vil allerhelst
bo på Søholm, men Roskilde har
tilbudt ham et andet sted. Tilsyneladende fordi Roskilde Kommune
har besluttet, at kommunen ikke vil
anbringe nogen uden for deres egen
kommune. Og Søholm ligger i Lejre
Kommune. Den sag bliver nu taget
op igen«.

Døren er blevet åbnet
Hvad kan Søholm bruge ministerbesøget til?
»Med ministerens besøg oplever jeg, at vi nu har en adgang til
politikerne«, siger Søren Olsen. »Det
at få sat ansigter på, at ministeren
har set stedet og har et billede af,
hvem vi er, hvis vi kontakter hende,
er en kæmpe fordel. Og alene den
kendsgerning, at der nu er ’åbnet en
dør’, kan da inspirere mig til at følge
ministerens besøg op«.

»Jeg har en række ønsker, som jeg
gerne vil i kontakt med ministeren
om. Bl.a. den netop offentliggjorte
tilsynsreform, som jeg overordnet
synes er god, men som der også er
ting i, vi bør diskutere. F.eks. momsproblematikken. Den kommunale
sektor må løfte moms af deres ydelser, det må vi ikke som selvejende
institution. Det betyder, at det, vi skal
betale 125 kroner for, det betaler det
offentlige kun 100 kroner for. Så kan
priserne jo ikke sammenlignes«.
»En anden ting er, at vi har pædagogstuderende som halvårspraktikanter i det, der hedder lønnet praktik. I den offentlige sektor får man
refunderet 50 procent af lønnen, når
man tager en pædagogpraktikant.
Det får vi ikke som private«, siger
Søren Olsen.

Glæde over LOS-initiativet
Efter besøget på Søholm kørte
Audien med ministeren til Hvalsø,
hvor Karen Hækkerup besøgte
opholdsstedet Dueslaget, som er et
opholds- og behandlingssted sted
for unge med personlighedsforstyrrelser. Også her fremhæver lederen,
Sindy Flengmark, nødvendigheden
af, at der skabes et andet billede af
den private sektor.
»Det var et godt initiativ fra LOS at
få ministeren til at besøge os, for der
er brug for at nuancere det billede,
der er af de private opholdssteder.
Det er lidt negativt«, siger hun.
»Ministerens besøg var en mulighed for os til at vise, at vi laver noget,
der fungerer godt, og som efter
vores opfattelse er et vigtigt stykke
arbejde. Jeg synes, det er dejligt, at
Karen Hækkerup tager sig tid til at
tage ud og se tingene«, siger Sindy
Flengmark.
Også på Dueslaget blev Karen
Hækkerup vist rundt. Det er et
bosted, hvor mange af de unge, som
Sindy Flengmark fortalte ministeren,

»er kaotiske og personlighedsforstyrrede«, altså »unge, der har det
rigtig dårligt«, og flere af dem har før
opholdet på Dueslaget været indlagt
på psykiatriske afdelinger. De unge
er ude af det psykiatriske system,
når de kommer på Dueslaget, men
de er ikke færdigbehandlede, og
Karen Hækkerup blev derfor også
orienteret om det samarbejde, som
Dueslaget har med det psykiatriske
system. »Det er ikke nok at være kærlige overfor disse unge mennesker,
der er også brug for en dybdegående psykologisk forståelse og indsigt«,
forklarede Sindy Flengmark.

Natacha fortalte sin historie
Efter at have set stedet, de unge beboeres værelser og en lang og grundig snak med Dueslagets ledelse og
ansatte, var der kaffebord med hjemmelavet lagkage, hvor også nogle
af Dueslagets beboere var med, og
hvor de fortalte ministeren om deres
liv og deres problemer. I en meget
direkte dialog fortalte de unge bl.a. ,
hvordan de »pludselig følte at der var
noget galt med mig«, og hvordan de
havde følt sig ’forkerte’.
Med var også Natacha Winther,
som er tidligere beboer på Dueslaget, og som i dag er en velfungerende ung under uddannelse. »Jeg
flyttede til Dueslaget, fordi jeg ikke
længere kunne være hos mine forældre«, fortalte hun Karen Hækkerup,
»og i starten brød jeg mig ikke om
at bo på Dueslaget. Det var svært at
være væk hjemmefra«.
Men hun kom til at bo 4-5 år på
Dueslaget. »Nu er jeg flyttet ud, og
nu savner jeg stedet«, fortalte Natacha Winther, der, efter at hun forlod
Dueslaget fik sin studentereksamen
og nu er i gang med en uddannelse
til ergoterapeut, har været på besøg
på Dueslaget flere gange. Også sine
forældre, har Natacha i dag fået et
meget bedre forhold til, fortalte hun.
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Og så fik ministeren i øvrigt
en rigtig god snak med stedets
unge om dagligdagens små
problemer i forbindelse med
rengøring, oprydning og vask.
»Jeg kender det godt«, forsikrede
Karen Hækkerup. »Der er ikke noget værre, end når andre vasker
ens tøj forkert«.

De steder, der gør en forskel
I samtalen indgik også de negative sager fra opholdssteder,
som gennem den seneste tid har
været rullet op i pressen. »Der er
desværre for meget, der ikke fungerer, bl.a. fordi der jo er nogle,
som er alt for interesserede i at
tjene penge. Vi kommer til at
stille krav til gennemsigtighed«,
fastslog Karen Hækkerup og
fortalte også Dueslagets medarbejdere og beboere om den
tilsynsreform, som hun dagen
efter besøget lagde frem.
Hvad håber du Karen Hækkerup vil
bruge besøget på Dueslaget til?
»At give hende en oplevelse
af, hvad vi kan byde på«, siger
Dueslagets leder, Sindy Flengmark. »Jeg synes overordnet,
det er i orden, at dårlige steder
indenfor vores fag forsvinder.
Dårlige steder skal ikke have lov
til eksistere. Der skal ikke drives
plat på noget. Men der skal også
være en respekt for, at der er steder, hvor der gøres et stort stykke
arbejde. Og ikke mindst, at der er
mange unge, som arbejder hårdt
for deres egen udvikling, så de
kan få samme vilkår som andre
unge. Så jeg vil ønske, at ministeren indser, at der findes steder
indenfor det private område, der
gør en forskel«.
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»Jeg kan jo ikke
bare knipse med
fingrene«
Men jeg tager den viden og de indtryk, jeg har fået
ved at besøge Søholm og Dueslaget med mig i mit
daglige arbejde, siger social- og integrationsminister
Karen Hækkerup.
Af Stig Andersen, journalist

B

åde hos forstanderen på
Søholm, Søren Olsen, og
lederen af Dueslaget, Sindy
Flengmark, fremhæves det som
noget af det meget positive, at Karen
Hækkerup med sit besøg på de to
institutioner får et indblik i, hvad det
private område kan byde på.
Det er godt, at ministeren ser,
hvad vi kan i det private, som de
begge giver udtryk for.
Men hvad var det så, Karen Hækkerup så, da hun den 25. september
var på besøg hos de to LOS-medlemmer.
»For det første fik jeg lov til
at se nogle steder, som fungerer
rigtig godt. Og jeg så en masse ret
fantastiske mennesker, som jeg
håber at komme til at se igen. For
jeg gav dem jo en modinvitation og
inviterede dem ind til en rundvisning
i Folketinget. Jeg vil rigtig gerne vise
dem rundt, for det var nogle meget
givende timer, jeg havde sammen
med dem«, siger Karen Hækkerup.
De private institutioner føler sig jo lidt
hetzede. Er der efter din opfattelse
grund til det?
»Nej, men jeg kan godt forstå, at
der er nogle, som har den følelse. For

vi har desværre set nogle frygtelige
ting. Men nu har jeg lavet min store
Tilsynsreform, og med den får vi forhåbentlig styr på de grimme sager.
Og Tilsynsreformen retter sig jo også
mod de offentlige institutioner, som
underlægges samme kontrol og
hjælp som det private område«.
»For borgerne er det jo ligegyldigt, om sted man bor er et offentligt
eller et privat botilbud. For dem skal
tingene bare være i orden, og de skal
have den hjælp, som de har brug
for«, fortsætter Karen Hækkerup. »Og
jeg tror, man må sige, at den kritik,
der har været rejst, har været af en
mere generel karakter. Der er nogen,
som har haft for meget fokus på
at tjene penge og for lidt fokus på,
hvordan de rent faktisk kunne hjælpe
de borgere, som de har haft ansvar
for at give den nødvendige hjælp.
Det får vi rettet op på med Tilsynsreformen«.

Ikke kun det private område
»Det er rigtigt, at det er blandt de
private, at vi gennem pressen har
hørt om nogle skidte steder. Men
det er ikke det samme, som at der
ikke også har været sådanne sager
i offentlige institutioner. Men det er
desværre en kendsgerning, at der har
været steder, som bestemt ikke har
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Social- og integrationsminister Karen Hækkerup.
højnet ryet blandt opholdsstederne
generelt. Netop ved, at der nu kommer fokus på disse situationer, får
man fjernet de brodne kar, således at
enkeltinstitutioner ikke kan trække et
helt område ned«.
Har dit besøg på Søholm og Dueslaget
rokket ved din egen holdning til den
private sektor?
»Jeg er selvfølgelig klar over, at
der foregår både gode og dårlige
ting, også i den private sektor. Men
det var dejligt at komme ud og få
lov til at få følelsen af at komme i
kontakt med de mennesker, det
handler om. Og at komme ’rigtigt
indenfor’ og høre om, hvad det er for
et liv, de har, og hvilke tanker, de gør
sig. Det giver mig både som minister
og som menneske en oplevelse af, at
jeg har fået lov at se og høre noget,
som jeg ikke har set før. Og så jeg er
blevet både mere oplyst og vidende
om, hvad disse menneskers situation
og hverdag handler om. Selvfølgelig

har jeg vidst noget om det, også før
besøget på Søholm og Dueslaget.
Men man bliver klogere, når man
på den måde som jeg fik får lov til
at komme med ind i hjertekulen på
nogle mennesker«.

Skræmmende og relevante
spørgsmål
Under kaffen på Søholm stillede Henrik
dig spørgsmålet: Hvad skal der ske
med mig, når jeg bliver gammel. Hvad
fortæller hans historie dig?
»Henriks historie gjorde meget
indtryk på mig, for han fortalte jo om
et alt for stort pres fra familien for
at passe på sin gamle mor. Når man
hører en historie som Henriks, giver
det mig et samlet indtryk af, hvad
det er for omstændigheder, disse
mennesker er i. De er jo ikke bare
mennesker, som er udviklingshæmmede eller på anden måde har nogle
særlige udfordringer. De er mennesker som alle andre, som indgår

i nogle relationer, som kan være
besværlige, men som skal håndteres.
Og i Henriks situation var det rigtig
godt for mig at opleve også den
hjælp, han får, for at få styrke nok til
at håndtere de problemer, han har at
slås med«, siger Karen Hækkerup.
»Og når Henrik spørger mig: Hvad
skal der blive af mig, når jeg bliver
gammel?, så er det jo både et skræmmende, men også et meget relevant
spørgsmål. Vi bør have meget mere
viden om netop det problem, end
vi har i dag, for vi skal have nogle
steder til sådan nogle som Henrik,
når han bliver gammel. Steder, hvor
det er naturligt for ham at blive gammel. Og sådan nogle steder mener
jeg faktisk ikke, vi har. I dag ville han
nok blive placeret ind sammen med
normalområdet, og det er jeg ikke
sikker på vil være lykken. Jeg vil slet
ikke afvise, at fremtiden også skal
rumme nogle andre tilbud. Så min
snak med Henrik har virkelig givet
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På Dueslaget blev Karen Hækkerup modtaget af formanden for bostedet, psykolog
Helle Østerby Andersen, (i midten) og stedets daglige leder, Sindy Flengmark.
mig stof til eftertanke. Det virker meget stærkt, når et menneske kommer
med en personlig beretning, sådan
som Henrik gjorde det, og hvor det
egentlige spørgsmål jo var: Hvad skal
der blive af mig?«.
På Søholm mødte du også Martin,
der fortalte dig om sin kæreste, som
han gerne vil giftes med, og om sine
ønsker for fremtiden. Han stillede dig
spørgsmålet: Kan der ikke laves et
sted, hvor mig og min kæreste kan bo
sammen?
»Det er jo et meget menneskeligt ønske og i princippet nemt at
forholde sig til. Men det er klart, at
det er en vanskelig proces at flytte
sammen. Hvad nu hvis det ikke holder. Men Martin har ret i, at det kan
være meget vanskeligt for sådan en
som ham at opleve den frihed, det er
også at kunne bo sammen med en
anden«.
»Om det overhovedet kan lade
sig gøre i dag, er jeg faktisk ikke klar
over. Men Martins spørgsmål gør jo,
at man tænker over, hvordan vi kan
blive bedre til at hjælpe mennesker
med nogle særlige udfordringer, så
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de kan opleve og prøve det, alle vi
andre også drømmer om«.
Midt under dit besøg på Søholm blev
Marc, et af Brugerrådets medlemmer,
afhentet. Han skulle hjem, for han bor
ikke på Søholm. Og han spurgte dig,
hvorfor han ikke måtte bo på stedet.
Han hører til Roskilde kommune. Og
Søholm ligger i Lejre kommune?
»For Marc kan det virke forkert,
for stavnsbåndet blev jo ophævet
for flere hundrede år siden. Så hans
situation kan være vanskelig at
forstå. Jeg er ikke stødt på problemet
før, men vil undersøge det, herunder
hvilke muligheder Marc har for selv
at påvirke, hvor han kommer til at
bo«.

Har gjort stort indtryk
Med dit besøg har du givet disse beboere nogle forventninger. Risikerer de at
blive skuffede i den virkelige verden?
»Det tror jeg ikke. Beboerne
gjorde et virkelig stort indtryk på
mig, og det har jeg jo med mig i mit
daglige arbejde, når jeg skal træffe
beslutninger, bl.a. om de muligheder,
der skal være i deres liv og hverdag.

Og det er jo fantastisk nyttigt for mig,
både at jeg bliver klogere, og at jeg –
når jeg konfronteres med et problem
– kan huske tilbage på netop Henrik
og Martin og Marc og Charlotte.
Og jeg husker dem, for de gjorde et
meget stort indtryk på mig«.
»Det er ikke det samme, som at
jeg her og nu kan løse deres konkrete problemer«, fortsætter Karen
Hækkerup. Men mange af de ting, vi
talte om, kommer jo til at indgå i noget større, når der skal tages stilling
til de spørgsmål, de rejste. Hvordan
kan man bo sammen med sin kæreste, hvordan kan jeg få indflydelse
på, hvor jeg kan bo, og hvad skal der
blive af mig, når jeg bliver gammel».
«Det er jo ikke sådan, at jeg bare
kan knipse med fingrene, og så er
problemerne løst. Men jeg kan tage
den viden og de indtryk, jeg fik ved
at snakke med disse mennesker, med
i mit videre arbejde. Så for mig gør
det en stor forskel, at jeg har mødt
de mennesker, der er på Søholm og
Dueslaget«.
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»Det er jo børn, som
kan blive rigtig gode
samfundsborgere«

Christine Antorini lytter til Daniel, der fortalte om hvorfor »Vikasku« er en god skole for ham.

Børne- og undervisningsminister Christine
Antorini har besøgt to af
skoletilbuddene i LOS.
Og ikke mindst på Gjeddesgaard i Kirke Såby tog
hun kegler hos skolens
11 drenge. Hun var jo
næsten normal, og hun
havde cowboybukser på,
konstaterede de

Af Stig Andersen, journalist

H

un var jo næsten normal, og
hun havde cowboybukser på«.
Det er ikke hver dag, der lige
kommer en minister forbi. Hos
de 11 drenge, som er de faste
beboere på opholds- og skolestedet Gjeddesgaard ved Kirke Såby
på Sjælland gav det da også frit
spil for forestillinger, fordomme og
forventninger, forud for børne- og
undervisningsminister Christine
Antorinis besøg på stedet den 2.
november.

Da ministerbilen igen forlod
Gjeddesgaard, blev besøget livligt
diskuteret og afstemt med forventningerne. Beboerne var noget
betagede af den lidt ungdommelige
minister, og de havde oplevet hende
som både åben og ukompliceret.
Så den endelige dom fra eleverne
på Gjeddesgaards interne skole lød:
»Godkendt, hun var helt fin.«
Og oplevelsen var gensidig.
»Jeg har det bestemt ligesådan
med drengene på Gjeddesgaard«,
siger Christine Antorini. »Det, jeg
fik indtryk af ved både at overvære
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en undervisningstime og ved at
snakke med dem, er, at de jo er nogle
drenge, som bærer rundt på mange
ting fra deres liv, men som de er
åbne om. Det er alt lige fra kriminalitet til svage familiebaggrunde
og tvangsfjernelser, de har med i
bagagen, men selv om jeg kom der
som en vildt fremmed, kunne de tale
om det og var åbne og tillidsfulde.
Det var meget positivt«.
Også det, Christine Antorini
oplevede, opfatter hun som meget
positivt. Skoledelen på Gjeddesgaard
er hendes ministerområde, og hun
blev straks efter ankomsten inviteret
med til en undervisningstime, hvor
Jette Winther, en af skolens to lærere,
og to pædagoger stod for dagens
undervisning.

om konsekvenserne, når unge begår
kriminalitet, på baggrund af overskriften »Unge Netto-røvere kørte
galt i stjålet Audi«.
Nede blandt eleverne sad Christine Antorini og lyttede med, og det
var en ganske tilfreds minister der
fulgte diskussionerne om dagens
avisoverskrifter.
»Det er jo drenge, der – uanset
hvad, de har haft af nederlag i livet –
gerne vil have en uddannelse. Det er
rart at se, at der holdes fast i det. De
vil videre. Det viste både drengenes
og lærernes engagement. Jeg fik
demonstreret, at det er en skole, og
at der bliver stillet krav til eleverne,
så de bliver klædt på til at tage en
afgangsprøve. Og det er vigtigt«,
siger Christine Antorini.

Sandy, stofmisbrug og stjålne
Audier

Ministeren gik til tavlen – og
tog kegler

I dagens pensum blev der taget
afsæt i aktuelle avisoverskrifter, og
det førte til en snak og en diskussion
om aktuelle problemer i Danmark
og verden. Om konsekvenserne
af stofmisbrug og risikoen for at
miste kørekortet, om samfundets
krav til en 17-årig, der havde sat ild
på en skole, om konsekvenserne af
orkanen Sandy, der netop i disse
dage var på vej ind mod New York,
og hvor præsident Barack Obamas
modkandidat ved præsidentvalget
den 6. november, Mitt Romney, igen
og igen havde nægtet at svare på
spørgsmål om en tidligere udtalelse,
han var kommet med om, at USA’s
katastrofeberedskab burde pilles
fra hinanden. Måske ikke den mest
smarte bemærkning, nu da en orkan
nærmede sig få dage før præsidentvalget.
Det blev også til en snak om, hvad
der mon lå bag overskriften »ambulance til 100.000 kroner i timen«, og

Efter den første del af undervisningstimen bad Christine Antorini om lov
til at gå til tavlen og fortælle et par
historier om dagens pensum. Det var
ikke mindst her, hun tog kegler hos
drengene på Gjeddesgaard.
Hun har nemlig selv en relation
til to af de avisoverskrifter, der var
blevet diskuteret, og kunne fortælle,
at »ambulancen til 100.000 kroner i
timen«, som klassens elever havde
spottet handlede om militærets store
redningshelikoptere, var helikoptere,
som hun fulgte meget interesseret,
når de landede på Rigshospitalets
tag i forbindelse med ulykker eller
donor-aktioner. Hun kan nemlig se
landingsplatformen fra sin lejlighed
i København, og når hun følger så
interesseret med i, når helikopterne
lander og letter, skyldes det, at hendes egen bror er pilot på en af disse
redningshelikoptere.
Også avisoverskriften »Millionkrav mod 17-årig efter skolebrand«
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afslørede hun en relation til. Det var
nemlig hende, der som børne- og
undervisningsminister skulle have
indviet den skole, som artiklen handlede om. Men at den indvielse var
altså blevet udsat efter at en 17-årig
havde sat ild til skolen.
»Den slags gør jo, at hun forekommer helt ned på jorden for drengene«, konstaterer klasselæreren Jette
Winther den dag, Christine Antorini
var på besøg.
»De syntes, hun var sød, rar og
meget ligetil, og det tog kegler, at
hun gik op til tavlen og fortalte om
to af de historier, som vi havde været
igennem, og som hun havde sine
helt egne vinkler på«, siger Jette
Winther.

En fortrolig snak
Efter en dialog mellem ministeren
og drengene i klassen om skolen og
undervisningen på Gjeddesgaard
blev Jette Winther, pædagogerne
og alle andre ’sendt udenfor’, og
Christine Antorini fik lejlighed til i
al fortrolighed at få en snak med
klassens elever om deres liv og deres
problemer, deres familierelationer
og om det sted, som – i hvert fald i
nogle år – er blevet deres hjem.
Nysgerrigheden hos ministeren og
åbenheden og fortællelysten blandt
klassens drenge var stor, og da
hele formålet med denne tete-atete mellem Christine Antorini og
Gjeddesgaard-drengene var, at der
skulle kunne tales frit fra leveren, skal
det naturligvis ikke afsløres, hvad der
blev talt om. Kun, at der blev fortalt
om både gode og mindre gode oplevelser, også da ministeren direkte
spurgte, hvad drengene kunne ønske
sig bedre på Gjeddesgaard. Der kom
mange fingre i vejret, og det blev til
en lang skoletime.
»Jeg oplevede en gruppe meget
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Børne- og undervisningsministeren lyttede til
eleverne, der fortalte om »Vikasku«.

forskellige drenge«, siger Christine
Antorini. »Vi taler jo ikke om børn
og unge med handicap, men om
nogle børn, der har alt muligt skidt
med sig i bagagen. Det oplevede jeg
dem åbne om, og de deler det gerne
med andre og fortæller om, hvad
de synes er vigtigt, når de skal lære
noget. Bl.a. var de meget optaget af,
at undervisningen skal være konkret
og ikke abstrakt. Men jeg kan forsikre
om, at der også er mange børn i
folkeskolen, som har et ønske om,
at undervisningen ville være mere
konkret. Et sted som Gjeddesgaard er
der så selvfølgelig nogle drenge, som
har nogle diagnoser hæftet på sig,
og som måske gemmer sig lidt. Men
det er jo bl.a. derfor, der er tre lærere
og pædagoger i sådan en klasse, så
der kan tages vare om den enkeltes
behov, når det handler om at lære
noget«.
»Og min oplevelse fra timen på
Gjeddesgaard er, at det er nogle
drenge, som sagtens – hvis de får
den nødvendige støtte – kan komme
videre i livet og blive rigtig gode
samfundsborgere«, fastslår Christine
Antorini.

Hvad Christine Antorini også
fik med sig hjem
Efter timen med eleverne mødtes
hun med Gjeddesgaards ledere og
lærere, hvor der blev snakket om pædagogikken, som på Gjeddesgaard
er en såkaldt konsekvenspædagogik,
og om det daglige arbejde med
stedets elever og beboere.
Her kunne Jette Winther bl.a. fortælle om, hvordan hun for ti år siden,
da hun mødte eleverne på Gjeddesgaard tænkte, at »de kommer aldrig
til en eksamen«. Men også, at »man
jo gennem det daglige arbejde på
skolen finder drengenes kompetencer«, og hun fortalte om nogle af
drengene, der er kommet hjem med
et 12-tal i fysik fra den nærliggende
Kirke-Hyllinge skole, som Gjeddesgaard samarbejder med om dette fag.
Men hun gav også udtryk for, at hun
finder det underligt, at man ønsker,
at Gjeddesgaards skole i så høj grad
skal ligne folkeskolen.
I samtalen spurgte Christine Antorini om, hvad der sker med børnene
på Gjeddesgaard, når de forlader
stedet, og hvilket samarbejde der er
omkring deres videre uddannelse.

Gjeddesgaards bestyrelsesformand,
Simon Gjedde, og forstanderen Poul
Erik Ager gjorde her opmærksom på
et stigende problem, som opleves
i takt med det økonomiske pres
på kommunerne. »De sender jo
14-årige ud på eget værelse, hvor de
er henvist til en støtteperson i 5-10
timer om ugen«, som Simon Gjedde
udtrykte det.
»Christine Antorini havde nogle
spørgsmål omkring anbringelser, og
ministeren var meget overrasket over
oplysningen om, at 14-årige børn
bliver sendt på eget værelse«, siger
Poul Erik Ager. »Det er, hvad kommunerne gør nu, fortalte vi hende«.
»Det var jeg simpelt hen ikke klar
over finder sted«, siger Christine Antorini. »Men det var en vigtig information for mig, for selv om det ikke
er mit område, så er det ikke sådan,
at man som minister kun bekymrer
sig om det, der ligger præcis inden
de rammer, man selv har ansvar for.
Jeg har et samarbejde med Karen
Hækkerup i Socialministeriet og
også med andre ministre, hvor det er
relevant, og netop sådan en information synes jeg, det er nyttigt, at jeg
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På mødet med lærere og ledere på Gjeddesgaard blev der bl.a. fortalt om 14-årige, der flyttes til
eget værelse. En oplysning, der overraskede undervisningsministeren, og som hun vil drøfte med
bl.a. social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Til højre ses skolens leder, Poul Erik Ager.

tager med hjem og deler med mine
kolleger. Og stiller spørgsmålet: Hvad
gør vi ved det? Det kan være om den
konkrete oplysning om de 14-årige,
der flyttes til eget værelse, men det
kan også være om 18-årige og deres
muligheder for at få et sted at bo,
når de begynder en uddannelse.
Jeg kender situationer indenfor mit
eget område, hvor unge mennesker i
forbindelse med erhvervsuddannelserne sendes ud på helt egen hånd,
og hvor jeg bestemt opfatter det
som en udfordring«.

Inklusion kan være
ødelæggende
»Jeg håber, Christine Antorini med
besøget hos os fik en klar oplevelse
af, at der er brug for steder som
Gjeddesgaard«, siger forstander Poul
Erik Ager. »For jeg vil da håbe – både
for vores unge, for lærerstanden i
den danske folkeskole og også for
alle folkeskoleeleverne – at mange
af vores unge ikke foreløbig kommer
tilbage i folkeskolen på grund af den
inklusions-iver, der er. Det vil nemlig
i mange situationer være ødelæggende for klasserne«.
»Jeg tror, at hun med besøget har
set, at de unge, vi har, ikke umiddelbart kan inkluderes i en folkeskoleklasse«, fortsætter han. »Der er jo en
debat om, at alle skal kunne integre-

26

Gi’ LOS  4-2012

res i folkeskolens klasser, det, man
kalder den rummelige folkeskole, og
hvor man tror problemerne bliver
løst, bare man sætter lidt ekstra personale på. Efter min opfattelse vil noget sådant blive på bekostning af de
unge, som ikke gør opmærksomme
på sig selv, men som holder sig pænt
i baggrunden og bare venter på at
få noget lærdom. Men vores elever
sidder jo ikke pænt i baggrunden. De
gør opmærksomme på sig selv, og at
de har det skidt. Det er jo derfor, de
er her«, siger Poul Erik Ager.
»Vi arbejder selvfølgelig på, at det
kan lade sig gøre med en inklusion,
også med vores elever. Men det har
rigtig lange udsigter for de fleste af
de unge, der er her hos os«, fortsætter
Poul Erik Ager. »Derfor håber jeg, at ministeren har set, hvor relevant det er, at
der er steder som vores, der fungerer.
Og at hun opfatter det som et rigtig
godt supplement til folkeskolen«.
»Der er helt klart brug for opholdssteder med en intern skole som
på Gjeddesgård, men det er vigtigt,
at både kommuner og anbringelsessteder arbejder sammen om, at flere
af de anbragte børn og unge bliver
inkluderet i den almindelige folkeskole. Regeringen gennemførte i
foråret en lovændring, der understøtter samarbejdet mellem de kommuner, der er involveret i en anbringelse

for at understøtte inklusion. Det kan
også betyde, at den interne skole
bruges som overgang til at blive
inkluderet i folkeskolen« påpeger
Christine Antorini.

Ønskeseddel fra »Vikasku«
Efter besøget på Gjeddesgaard i Kirke Såby fortsatte Christine Antorini
til Frederiksberg, hvor hun besøgte
endnu et af LOS’s medlemmer med
skoletilbud, skole- og familiebehandlingsstedet »Vikasku«.
Her mødte hun foruden skolens
ledere, Jesper Blichfeldt og Anne Heisteberg, repræsentanter for Københavns og Frederiksberg Kommuner.
Om baggrunden for det fortæller
Jesper Blichfeldt:
»På »Vikasku« har vi kæmpet en
del med, at det er beliggenhedskommunen, som står for visitationen til
os, altså Frederiksberg, men da vi
både er et skoletilbud og et dagbehandlingstilbud, kan det blive lidt
paradoksagtigt, hvis Københavns
Kommune gerne vil have en elev ud
til os. Så kan Frederiksberg nemlig
reelt sige: Det kan godt lade sig gøre.
Men vi finder en skoleplacering, som
ikke behøver være »Vikasku««.
»I den situation kan Frederiksberg
Kommune finde et af deres egne
skoletilbud, og det giver ikke mening
for os«, siger Jesper Blichfeldt. »For
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os hænger skole og behandling
meget tæt sammen. Men jeg vil ikke
afvise, at det i nogle tilfælde kan
give mening for den unge, det drejer
sig om. F.eks. i det tilfælde, hvor
den unge anbringes på et opholdssted. Det er et område, hvor loven
efter vores opfattelse ikke er præcis
nok, og det håber jeg ministeren fik
forståelse for under besøget hos os.
Det handler egentlig om, at vi gerne
vil have en »lex Vikasku« for dagbehandlingstilbud, så man får skilt
dagbehandlingstilbud og bosteder
rent lovgivningsmæssigt«.
Christine Antorini fik naturligvis
også lejlighed til at møde børnene
på »Vikasku«. Og de havde forberedt
sig godt. Ikke bare var de, straks ministerbilen ankom til Kong Georgsvej, henne og kigge ind ad bilens
vinduer for at finde ud af, hvordan en
minister egentlig ser ud. De havde
også øvet sig i at fortælle ministeren,
hvordan de oplever »Vikasku«, og
hvad skolen betyder for dem.

Ikke brug for usikkerhed
»Det er jo børn, som dybest set alle
er meget utrygge, og som har rigtig
god grund til at være det, som går på
»Vikasku«, fortæller Jesper Blichfeldt. »De fleste af dem har nogle
voldsomme og dramatiske historier
med i bagagen. Det handler både
om selvmord, dødsfald og alkoholiserede eller voldelige forældre. Og
det er børn med diagnoser, som man
ikke skal udsætte for en usikkerhed,
som ikke er nødvendig«.
Hvad forventer du, der kommer ud af
børne- og undervisningsministerens
besøg?
»Meget handler jo om inklusion i dag«, siger Jesper Blichfeldt.
»Inklusion synes at være et meget
vigtigt ord, men nogle af de børn,
vi arbejder med, er ikke i stand til at
blive inkluderet i en almindelig folkeskole. Heller ikke i skolens særklasser.
Derfor håber jeg, at ministeren har
forstået, at man skal passe på, at der

ikke går hype i den inklusionsdebat.
At der er nogle særtilfælde, som man
er nødt til at agere ud fra«.
»Jeg håber også, at hun har oplevet, at kommer børn som vores først
ud i den almindelige folkeskole, så har
de ikke nogen fremtid. Så ender de
på bageste række hele livet igennem.
Jeg ved godt, at sådan er det ikke
nødvendigvis, men hele uddannelsessystemet er jo rettet ind på, at vi skal
have 95 procent ind i en ungdomsuddannelse. Resten er der ikke prestige
i. I dag kan mange unge ikke drømme
om at gå ud i et ufaglært job og leve
resten af deres liv med det. Men
nogen skal have de jobs, og der er
stadigvæk brug for dem«.
»Men når ikke der er prestige i det,
så skyder uddannelsessystemet forbi
den målgruppe, som vi har med at
gøre«, fortsætter Jesper Blichfeldt.
»En meget stor del af de fem procent
er vores elever. Og vi er bange for, at
de skal miste gejsten. Det er nødvendigt at få også disse unge i arbejde ,
og det handler først og fremmest om
et job, måske som kassemedarbejder
i Netto, men med et efterfølgende
kursus. I stedet for at sige, at man
skal have en uddannelse for at få
et job, skal man i nogle situationer
vende det om og sige, at nogle bare
skal have et job, og gennem det kan
de så måske få en uddannelse. Så
jeg håber Christine Antorini har fået
øjnene op for, at selv om det er en

svær gruppe at håndtere, så skal man
ikke give op«.
»Eller sagt på en anden måde:
At ministeren har fået øjnene op
for nogle af de værdier, der ligger i
et sted som Vikasku. Og at nogle af
dem, man tror, man kan rumme i folkeskolen, nemt bliver tabere på den
lange bane«, siger Jesper Blichfeldt.

Lov som forbyder mobning
Hvilke forventninger har eleverne på »Vikasku« efter Christine Antorinis besøg?
»Nogle tror jo, at en minister er gud,
der kan lave alting om på et øjeblik. Så
det blev diskuteret, om ikke Antorini
bare kunne beslutte, at der ikke må
mobbes«, fortæller Jesper Blichfeldt.
Børnene på »Vikasku« vil gerne have, at
du laver en lov, der forbyder mobning?
»Det er nok rigtigt, at børnene på
»Vikasku« stort set alle har oplevet
at blive mobbet«, siger Christine
Antorini. »Vi har faktisk en lov om
undervisningsmiljø, der meget tydeligt beskæftiger sig med ikke bare
det fysiske, men også det psykiske
undervisningsmiljø, og med særlig
fokus på mobning. Desværre kan
man ikke forhindre mobning, men
der er altså nogle gode redskaber
til at imødegå mobning. Og vi kan
faktisk måle, at der finder mindre
mobning sted nu end tidligere. Men
ét barn, der mobbes, er et barn for
meget«, fastslår Christine Antorini.

På »Vikasku« fik Christine Antorini over en kop kaffe præsenteret ønsket om en
»lex Vikasku«. Ved siden af skolens leder, Jesper Blichfeldt (med ryggen til) ses
direktøren i LOS, Geert Jørgensen, som har taget initiativ til ministerbesøget.
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Børne- og undervisningsminister Christine Antor

Inklusionsdebatten er blevet bru
Det handler jo om drenge, der uanset hvad de har haft af nederlag i livet, gerne vil
have en uddannelse og gerne vil videre i livet. Det var rart at se, at der holdes fast i
det, siger Christine Antorini efter besøg på opholdssteds-skole
Af Stig Andersen, journalist

F

or børne- og undervisningsminister Christine
Antorini var besøget på Gjeddesgaard første gang,
hun oplevede et opholdssted, der samtidig var skolested
for de børn og unge, der bor på opholdsstedet.
Som minister er hendes meget klare mål, at børn og
unge skal uddannes, og at alle mindst skal have, hvad der
svarer til en folkeskoleeksamen. Og besøget på Gjeddesgaard i Kirke Såby blev en positiv oplevelse for hende.
»Når man er sammen med både lederne, pædagogerne og ikke mindst eleverne, er det tydeligt, at de alle
gør sig rigtig meget umage med, at det er et sted, hvor
eleverne skal lære noget. Det er jo drenge, der uanset
hvad de har haft af nederlag i livet, gerne vil have en

uddannelse og gerne vil videre i livet. Det var rart at se, at
der holdes fast i det«, siger Christine Antorini.
»Eleverne på Gjeddesgaard skal have en chance gennem uddannelse. Selvfølgelig gør det indtryk, når man
fornemmer alt det, disse drenge også har med i bagagen,
men det opløftende er, at de på trods af det gerne vil
have en uddannelse. Og at det er udgangspunktet for
den måde, de bliver mødt på«.
»Derfor ser jeg ikke Gjeddesgaard som et socialpædagogisk tiltag, men som en skole magen til den alle andre børn,
der går i skole, oplever. Og det er vigtigt, at eleverne sådan
et sted netop ses og behandles ligesom alle andre børn.
Drengene på Gjeddesgaard har så et par ekstra ting med i
bagagen, og det er jo derfor, de er på opholdsstedet. Men
de kan få en uddannelse«, siger Christine Antorini.

Ikke for meget socialpædagogik
Hvad kan du bruge oplevelsen til politisk?
»Der er netop kommet en evaluering af kvaliteten af
de interne skoler på opholdssteder. En af pointerne i den
er, at man skal passe på med at behandle de børn, der
går sådanne steder, anderledes. Altså at det også disse
steder er en skole, som skal leve op til folkeskolens krav
og forventninger. Nogle steder har det nok været lidt for
socialpædagogisk, måske ud fra en oplevelse af, at det
er synd for disse børn. Og ja, disse børn har ikke haft den
nemmeste vej i livet. Men de bliver altså ikke hjulpet af,
at man sænker forventningerne til, hvad de skal kunne
videre i livet«, fastslår Christine Antorini.
»På den måde understregede mit besøg på Gjeddesgaard pointen i evalueringen. Og det vil få betydning for
det lovforslag, vi snart skal behandle, og hvor vi bl.a. vil
skærpe kravene og være sikre på, at det er læreruddannede
lærere, der organiserer undervisningen. Ligesom vi vil sikre,
at der er tilstrækkelig med elever i klasserne på skolerne til,
at der er ressourcer, så der kan gives en god undervisning«.

Christine Antorini tog kegler, da hun kunne fortælle Gjeddesgaard-skolens drenge, at hendes bror er pilot på en af de ambulancehelikoptere, der lander på Rigshospitalets tag.
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Mødte du noget på Gjeddesgaard, der sagde dig, at undervisningen ikke levede op til folkeskolens krav?
»Nej, tværtimod. Jeg havde en dialog med de to lærere,
som havde undervisningen i den time, jeg overværede,
om, hvordan de greb det an. Og de var meget fokuserede
på, at selvfølgelig skulle drengene på Gjeddesgaard have

MINISTERBESØG – CHRISTINE ANTORINI

rini:

ugt som skræmmemiddel
en uddannelse og helst bestå folkeskolens afgangsprøve.
Jeg tror, jeg besøgte et sted, hvor det fungerer godt. Også
fordi der var tilstrækkelig mange elever til, at der var et
holdfællesskab og et miljø, hvor eleverne kan lære af
hinanden«, siger Christine Antorini.

Der er brug for opholdssteder med skoletilbud
Inklusion er jo ellers et stort tema omkring folkeskolen. Skal
der overhovedet være skoler som Gjeddesgaard?
»Ja, for når vi snakker inklusion i folkeskolen, så snakker
vi om elever, som kan få et godt skoleforløb i den almindelige folkeskole. Altså situationer, hvor skolelederen i
folkeskolen kan træffe de nødvendige beslutninger om,
hvor og hvordan eleverne skal støttes. Men der er stadig
børn og unge, som har brug for mere støtte end det, som
kan gives i den almindelige folkeskole, og derfor vil der
stadigvæk være specialskoler, ligesom der stadigvæk vil
være opholdssteder med skoletilbud«.
»Derfor har diskussionen om, hvad der kan og skal gøres
for børn som dem, der bor og undervises på Gjeddesgaard,
ikke noget med inklusionsdebatten at gøre. Inklusionsdebatten er en helt anden debat, og jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved denne type skolers berettigelse og nødvendighed.
Det vi blot fokuserer på er, at det er et reelt skoletilbud, der er
på opholdsstederne, og at det kan føre til, at eleverne kommer derfra med folkeskolens afgangsprøve i hånden«.
De private institutioner har fået et lidt blakket ry på grund
af sager, som det seneste par år har været fremme i pressen.
Hvad er din opfattelse af de private tilbud på skoleområdet?
»Jeg har mest mine indtryk fra den omtalte evaluering.
Og den handler om, hvor vigtigt det er at give eleverne,
også på de private steder, en chance for at komme videre.
At det er en skole, og at lærerne organiserer undervisningen med udgangspunkt i, at alle skal have en afgangsprøve. Det var netop, hvad jeg så på Gjeddesgaard. Men
i evalueringsrapporten peges der på, at kvaliteten af de
skoletilbud, der gives, er temmelig forskellig«.

Ikke en del af inklusionsdebatten
Inklusionsdebatten er også noget, der optagerne lederne på »Vikasku« på Frederiksberg, som du også besøgte. Hvorfor opfattes
debatten om inklusion nærmest som en trussel hos mange?
»Den er af nogle blevet hørt, som om bedre inklusion er det samme, som at alle de specialiserede tilbud
skal nedlægges«, siger Christine Antorini. »Men dette
er ikke sandt. Regeringen og KL har en målsætning om,

at 96 procent af alle elever i 2015 skal inkluderes i den
almindelige undervisning. Der er således stadig elever,
som har behov for et andet tilbud, og her skal der tages
stilling til, hvor det bedste uddannelsessted er. Børnene
på »Vikasku« er alle børn, der netop har brug for et særligt
tilbud«, fastslår børne- og undervisningsministeren.
»Men desværre er inklusionsdebatten blev brugt
som skræmmeeksempel og med påstand om, at nu skal
alle ’de mærkelige’, alle de udadreagerende og alle med
adfærdsproblemer tilbage til den almindelige undervisning i folkeskolen. Det er slet ikke det, det handler om.
Inklusionsdebatten og specialtilbud er ikke hinandens
modsætninger«, siger Christine Antorini.
»Vikasku« har oplevet, at der har været perioder, hvor børn er
blevet trukket ud af den noget dyrere skole. Er det et område,
hvor vi ikke helt har råd til den velfærd, vi gerne vil have?
»Det er jo lokalt i kommunerne, beslutningerne træffes.
Og jeg hører også den slags historier, hvor man er i tvivl
om, hvorvidt det er det billigste eller det bedste tilbud, et
barn får. Men forældre, der mener, at deres barn har brug
for mere støtte, end der tilbydes, har altid mulighed for at
klage over afgørelser og eventuelt blive hjulpet gennem
en second opinion«.
Siger du også dermed at man er nødt til at tage hensyn til
økonomien?
»Det skal man også. Man skal gå efter det bedste tilbud,
men pengene skal man også have. Det ændrer dog ikke
ved, at børnene har ret til et tilbud, der matcher deres
problemer«, fastslår Christine Antorini.

Én mobning er én for meget
Hvilke værdier på Gjeddesgaard og »Vikasku« har du taget
med dig hjem og kan bruge til noget?
»Jeg kigger på det med skoleøjne, for det er min aktie
i det her. Og det vigtige er, at man møder børn, uanset
hvilken baggrund de har, på en måde, så de udfordres til at
blive så dygtige, som de kan. Det gælder også børnene på
de to institutioner, jeg besøgte. De har ret til at blive udfordret, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt. Det
værste man kan gøre overfor dem er at sige: Ja, men de har
en vanskelig baggrund, vi kan ikke kræve så meget af dem«.
»Jo, man kan. For den måde, man respekterer børn
bedst på, er ved at respektere deres ret til at blive udfordret. Og de børn, jeg har mødt, vil gerne udfordres«,
slutter Christine Antorini.
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