
Den	  offentlige	  familie	  
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Den	  offentlige	  familie

1. Meget	  kontakt	  til	  offentlige	  instanser	  

2. Forældre	  der	  er	  formidler/fortolkere	  og	  fremtidsforsker	  på	  
en	  gang	  

3. Forældre,	  der	  koordinerer	  indsats,	  tilkalder	  til	  møder,	  
skriver	  ansøgninger	  osv..	  

4. Forældre,	  der	  oplever	  nødvendigheden	  af	  at	  dele	  sårbare	  
og	  private	  oplysninger	  med	  fagpersoner

Systemets	  tunnel-‐syn

1. Familiens	  liv	  leves	  i	  helheder,	  hvor	  der	  er	  sammenhæng	  
mellem	  de	  forskellige	  familiemedlemmers	  liv,	  hverdag,	  
udfordringer	  og	  trivsel	  

2. Det	  offentlige	  system	  ser	  ofte	  familiens	  situation	  gennem	  
et	  ”cpr.	  nr.	  tunnel-‐syn”	  	  

3. Samarbejdspartner	  skal	  “hjælpes	  op	  i	  en	  helikopter”	  for	  at	  
se	  helheden	  i	  familien	  

De	  forskellige	  faser

1. Før	  udredning	  
1. Tvivl	  

2. Konflikt	  

3. Begyndende	  mistanke	  om	  en	  diagnose	  

2. Under	  udredning	  
1. Lettelse	  

2. Chok	  

3. Efter	  udredning	  
1. Håb	  

2. Motorvejstress

Sorg	  –	  tab	  af	  forestillinger

1. Nogle	  sidestiller	  forældres	  reaktioner	  på	  deres	  børns	  
diagnoser	  med	  sorgreaktioner	  

2. Der	  er	  to	  former	  for	  sorgreaktioner:	  
1. Tabsorienterende	  	  

2. Genetablerende	  
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Grundlæggende	  belastningsfaktorer

Arbejdet	  –	  i	  sig	  selv	  og	  den	  manglende	  forståelse

Partner	  i	  logistikfabrikken

Bekymringer	  om	  barnet
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Grundlæggende	  belastningsfaktorer

Dårlig	  samvittighed	  over	  søskende	  barnet

Svært	  ved	  at	  forstå	  sit	  barn

Vrede	  på	  systemet	  

Hverdagens	  uforudsete	  udfordringer

Grundlæggende

Situationsbestemte

Grundlæggende
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At	  lave	  en	  kompenserende	  indsats
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At	  udvikle	  mestringsstrategier
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At	  hæve	  sårbarhedslinjen
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Vigtigt

Ikke vigtigt

Kan ikke gøre 
noget

Kan gøre noget



Bekymringsstigen

• 1.	  niveau	  (rød):	  Kritiske	  og	  livsforandrende	  	  

• 2.	  niveau	  (gul):	  Alvorlige,	  men	  ikke	  akutte	  	  

• 3.	  niveau	  (grøn):	  Reelle,	  men	  ikke	  alvorlig.	  Kan	  sættes	  i	  
parentes.	  
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En	  ny	  opgave	  for	  familien

• At	  kommunikere	  med	  professionelle	  er	  og	  vil	  længe	  
være	  en	  dimension	  i	  familiens	  liv	  
• Det	  tager	  tid	  og	  energi	  	  
• Det	  er	  en	  asymmetrisk	  relation,	  der	  sætter	  krav	  til	  ens	  
projektleder-‐egenskaber
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Landskabet

15

Familien

PPR-‐Psykolog

Egen	  læge

Pædagoger

Skolelærere

Børnepsyk.	  afd

Sagsbehandler(e)

AuZsme-‐	  konsulent

??

Skoleforvaltning

Socialforvaltning

Hospitalsvæsen

Skoleleder

InsZtuZonsleder

Samarbejdslandskabet

• De	  forskellige	  parter	  har	  forskellige	  sprog,	  interesser,	  
forståelser	  af	  problemstilling,	  ressourcer	  og	  støtte/
hjælp	  

• Disse	  forskellige	  perspektiver	  er	  gode	  at	  sætte	  sig	  ind	  -‐	  
hvilken	  optik	  har	  vedkommende?	  Og	  hvordan	  
forholder	  jeg	  mig	  til	  det?
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Samarbejdslandskab

1. Tegn	  eller	  tal	  om	  dit	  samarbejdslandskab	  

2. Familien	  er	  i	  midten,	  men	  hvem	  er	  uden	  om?	  	  
1. Hvad	  er	  deres	  navne,	  funktion	  og	  beføjelser	  

2. Hvad	  er	  dine	  erfaringer	  med	  samarbejdet	  med	  de	  enkelte	  –	  
hvad	  virker?	  	  

3. Bruger	  du	  dit	  landskab	  så	  godt	  du	  kan?	  

At	  samarbejde	  om	  sit	  barn
• Forvaltningslogikken/bevillingslogikken:	  	  
• Hvor	  er	  det	  problematiske?	  
• Hvor	  adskiller	  barnet	  sig	  fra	  andre	  børn?	  	  
• Nøgtern	  logik	  

• Forældrelogik:	  	  
•Mit	  barns/familiens	  historie	  	  
• De	  små	  succeser	  	  

• Familien	  som	  helhed	  
• Følelserne	  som	  sidekammerat	  i	  samarbejdet
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Domæneteori

• Produktionens	  domæne	  omhandler	  konklusioner,	  regler,	  
afgørelser,	  planer:	  Hvem	  gør	  hvad	  hvornår?	  

• Æstetikkens	  domæne	  omhandler	  moral,	  værdier,	  
grundantagelser:	  Afklaring	  af	  egne	  holdninger	  og	  
samstemning	  af	  værdier	  

• Refleksionen	  domæne:	  Nysgerrighed,	  neutralitet,	  
undersøgelse,	  ingen	  vurderinger:	  Udfoldelse	  af	  forskellige	  
perspektiver	  
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Forventinger	  til	  samarbejdet

• Forældre	  forventes	  (ofte)	  at	  samarbejde	  på	  en	  
professionel	  facon:	  
• Være	  positive,	  proaktive	  og	  konstruktive	  	  

• Have	  overblik	  
• Tillidsfulde	  og	  åbne	  
• Have	  viden	  om	  forvaltningslogik	  og	  procedure
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Indefra	  ud	  -‐	  kommunikation	  

• Når	  systemener	  taler	  i	  interne	  koder	  og	  glemmer	  at	  
oversætte	  

• “Skal	  vi	  så	  holde	  et	  dialogmøde?”	  

• “UU-‐vejlederen	  er	  ansvarlig	  for	  
målgruppevurdering”	  

• “Skal	  vi	  iværksætte	  en	  paragraf	  50	  undersøgelse?”	  

• “Er	  du	  på	  sen	  eller	  normal?	  Nå	  nej,	  jeg	  mener	  sen	  
eller	  normal	  udtjekning?”
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Udefra	  ind	  -‐	  kommunikation
• Dialogen	  tages	  fra	  borgerens	  udgangspunkt	  og	  man	  
kigger	  sammen	  ind	  på	  de	  offentlige	  hylder	  og	  
oversætter	  undervejs	  
• “Jeg	  har	  en	  kollega,	  der	  arbejder	  med	  uddannelse	  
og	  ungdom.	  Hun	  er	  ansvarlig	  for	  at	  lave	  en	  
vurdering	  af	  Emilies	  behov	  for	  støtte	  ved	  
uddannelsen.	  Hun	  er	  UU-‐vejleder.”	  	  	  

• “Nogle	  andre	  familie	  og	  børn	  er	  glade	  for	  aflastning	  
-‐	  koloni.	  Måske	  kunne	  det	  være	  noget?	  Hvis	  I	  
ønsker	  dette,	  så	  laver	  jeg	  først	  en	  beskrivelse	  af	  
jeres	  families	  behov	  og	  styrker	  -‐	  det	  hedder	  en	  
paragraf	  50	  undersøgelse.”
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Når	  børnene	  er	  svære	  at	  forstå
• “Hun	  har	  det	  så	  godt	  her	  -‐	  hun	  smiler	  hele	  tiden”	  

• “Han	  skal	  jo	  have	  ro,	  derfor	  venter	  vi	  med	  at	  lave	  en	  
ny	  uddannelsesplan”	  

• “Hvis	  man	  kan	  læse	  på	  universitet,	  så	  kan	  man	  også	  
tranportere	  sig	  selv”	  
• “Kan	  han	  ikke	  skrive	  en	  mail	  -‐	  jamen,	  han	  er	  jo	  sikkert	  
bedre	  begavet	  end	  mig!”	  	  
• “Sidste	  uge	  kunne	  han	  jo	  godt…”	  
• “Jeg	  vil	  gerne	  høre	  det	  fra	  ham	  og	  ikke	  hans	  mor”	  	  

• “Når	  han	  vil,	  så	  gør	  han	  det,	  så..”
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Forældrerollen	  set	  udefra

• Ustabil	  indsats	  i	  samarbejdet	  
• Overbeskyttende	  
• Overbekymret	  	  

• Symbiostisk	  forhold	  

• Ekspert	  
• Anspændt	  

• Oversæt	  din	  rolle	  -‐	  hvad	  handler	  det	  reelt	  om?
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Projektlederens	  mindset
• Samarbejdet	  er	  et	  must	  

• Er	  deltagende,	  proaktiv,	  aktiv	  og	  forberedt	  	  

• Hvad	  er	  min	  plan	  A	  og	  plan	  B	  

• Hvad	  er	  mit	  mål	  og	  hvad	  er	  mit	  middel?	  	  

• Hvem	  kan	  hjælpe	  mig?	  

• Forklarer	  de	  mange	  “versioner”	  af	  barnet	  

• Har	  fokus	  på	  egne	  grænser	  og	  affekt	  og	  har	  strategier	  i	  
forhold	  til	  dette	  

• Hvordan	  sikrer	  jeg	  mig	  egen-‐omsorg?	  

• Hvad	  lader	  mig	  op?
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Projektlederens	  funktion
• Benytter	  sig	  af	  skriftlighed	  
• Spørger	  til	  dagsorden,	  tidsrammen	  og	  referat	  
• Spørger	  til	  hvem,	  hvad,	  hvornår	  og	  hvorfor	  

• Nuancerer	  problemdefinitionen:	  
• Hvad	  er	  problemets	  historie	  
• For	  hvem	  er	  det	  problemet	  lille?	  

• For	  hvem	  er	  det	  stort?	  

• For	  hvem	  eksisterer	  det	  ikke?	  
Nuancerer	  planen:	  
• Hvad	  er	  erfaringen?	  Hvad	  er	  udsigten?
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En	  livslang	  tolke-‐opgave

• At	  oversætte	  barnet	  for	  barnet	  	  

“nogle	  gange	  er	  det	  voldsomt	  for	  dig	  med	  alt	  den	  støj	  
til	  fester”	  

• At	  oversætte	  barnet	  for	  omverden	  	  

“han	  vil	  meget	  gerne	  med	  til	  fødselsdag,	  men	  synes	  at	  
fødselsdagssangen	  er	  for	  voldsom”	  

• At	  oversætte	  omverden	  for	  barnet	  	  

“hmmm-‐	  hvad	  en	  hade-‐gave	  er..?
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Nærmeste udviklingszone

Det, du ikke kan endnu
Det, du kan med hjælp
Det, du kan selv


