
Torsdag 26. september 2019: 

U-start: Yes, vi holder sagen! 

- Udviklingshjælp til skolevægrende børn 

v/Marlene Stockholm, specialist i børnepsykologi og projektleder af U-start og Mai Juul Andersen, psykolog 

i U-start. 

 

Magtesløsheden og frustrationen i skolevægringssager er ofte stor – både i familien og blandt de 

professionelle. Netværksmødet, hvor indsatsen skal planlægges, bliver en kamparena, hvor svaghederne 

ved vores forvaltningsdelte opgaveløsning stilles til skue, eks: 

 

Er skolevægring egentlig et anliggende for skoleforvaltningen, når barnet ikke kommer i skole? Vi har 

underrettet tre gange, hvorfor gør socialrådgiveren ikke noget? Jeg vil gerne tage hensyn til hende, når jeg 

underviser – men hvad gør jeg så med de 4 andre inklusionsbørn i klassen? Hvorfor hjælper 

familiebehandleren ikke de forældre med at sætte grænser for barnet? Og hvorfor kom PPR ikke til det 

sidste netværksmøde? 

 

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 deres egen udvikling. 

 

U-start er et projekt, hvor der arbejdes i et team på tværs af forvaltningerne, som stiller sig lige midt i 

opgaveløsningen, hvor vi vender ryggen til traditionelle kommunale dyder og krydser ind i hinandens 

fagligheder. Det giver håb hos både barnet, familien og de professionelle. De foreløbige resultater er 

lovende – både ift. at hjælpe børn tilbage stabilt i skole, men også som inspiration til en ny arbejdsform, der 

kan anvendes i andre typer behandlingsarbejde, hvor der arbejdes med udsatte børn, unge og familier, der 

ikke nødvendigvis selv rækker ud efter hjælp. 

 

På undervisningsdagen vil vi præsentere U-start og herunder AMBIT- modellen, som ligger til grund for det 

tværprofessionelle teamsamarbejde i projektet. Men vi skal også arbejde med jeres praksis: Hvordan 

skaber I samarbejde med udsatte børn og deres familier, som ikke altid ønsker professionelle tæt på? Hvad 

er de formelle og uformelle regler om fælles opgaveløsning i jeres kommuner? Hvor er det, kæden hopper 

af i jeres organisationer, når I skal samarbejde på tværs? Hvad gør du og dine kolleger for at komme 

”online” igen, når I slår jer på det tværfaglige arbejde? 


