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Magteløsheden og frustrationen i skolevægringssager er ofte stor – både i familien og blandt de 
professionelle. På møder, hvor indsatser skal planlægges, kan man indimellem opleve, at sagen bliver 
skubbet rundt mellem de forskellige aktører, som stiller svaghederne ved centerdelt opgaveløsning til skue. 
Konsekvenserne bliver ofte, at det begyndende skolefravær bliver opdaget for sent, udredningen bliver for 
langvarig, og indsatser iværksættes for sent, for serielt og for ukoordineret. Resultatet er børn, der sidder 
derhjemme i mange måneder, nogle gange op til flere år og misser betydningsfuld udvikling på flere 
fronter.  
 
På dette gå-hjemmøde vil temaet være arbejdet med disse skolevægrende børn, deres familier og det 
professionelle netværk. I Hvidovre har vi etableret et tværprofessionelt team, U-start, der igennem de 
sidste to år har forsøgt at finde nye veje i arbejde med denne komplekse problematik. Teamet arbejder på 
tværs af centrene og stiller sig lige midt i opgaveløsningen, hvor vi med et ben i egen organisation og et ben 
i U-Start krydser ind i hinandens fagligheder. 
 
Vil vi præsentere nogle af de mest gennemgående greb og metoder, vi gør brug af i samarbejdet med et 
barn, en ung eller en forælder i U-start. Vi kommer til at se nærmere på, hvordan vi går til opgaven, når vi 
får en skolevægringsproblematik ind ad døren. Vi vil eksemplificere, hvordan vi laver sagslæsning og 
“skæring” af sagen og løbende justerer arbejdet.  
 
Arbejdet med skolevægring kalder oftest på samarbejde og koordinering med både privat og professionelt 
netværk. På dette gå-hjemmøde vil vi beskrive, hvordan vi arbejder med netværket og vi vil give nogle 
konkrete greb og eksempler på, hvordan man kan gå til denne koordineringsopgave.  
Derudover vil vi give smagsprøver på nogle af de assessmentelementer og samtaleteknikker, vi gør mest 
brug af i bestræbelserne på at hjælpe børn tilbage i et stabilt skoleforløb. Elementer som også vil kunne 
guide andre typer forandringsarbejde, hvor der arbejdes med udsatte børn, unge og familier, der ikke 
nødvendigvis selv rækker ud efter hjælp.  
 
Sted: Dansk psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø  
 
Pris for deltagelse: 70,- kr for medlemmer af Børne- og Familiepsykologisk selskab og 145,- kr for ikke 
medlemmer.  
 
Tilmelding: senest d. 7. oktober 2020 før fyraftensmødet (efter først til mølle princippet) af hensyn til plads 
og forplejning. Tilmelding foregår via hjemmesiden www.bfps.dk 


