
”All trained staff to the school, please” 
lyder det ud af højtalerne på Mount Saint 
Vincent Home i Denver, Colorado. Hver 
gang man hører denne besked, ved alle, at 
det betyder, at de ansatte i skolen skal have 
hjælp til at få ro på børnene igen. Det er 
aldrig helt til at vide, hvad der venter, når 
man kommer over i skolen.  

Mount Saint Vincent 
Home (MSV) er et 
behandlingshjem for 5-12 
årige med psykiske- og 
adfærdsmæssige vanske-
ligheder. Der er plads til 36 børn bosat på 
behandlingshjemmet i døgnbehandling samt 
30 børn som kommer ind til dagbehandling i 
skolen. Det er målet, at alle børnene er i 
skole hver dag og kan fungere i en 
klassesammenhæng.  

Det specielle ved MSV, er at de i 2009 
implementerede Dr. Perrys Neurosequential 
model of Therapeutics (NMT) og i 2012 
blev udnævnt til at være et ”flagship 
agency” for Child Trauma Academy. NMT 
er en model, der søger at strukturere den 
viden, man har om barnet i et overskueligt 
skema, hvor man hurtigt kan få overblik 
over barnets styrker og svagheder. Modellen 
bygger på forskning, der viser at hjernen 
udvikles nedefra og op, og at man ikke kan 
bygge ovenpå, hvis grundlaget ikke er 
veludviklet (Perry, 2002).  

I praksis betyder dette, at hvis et barn har 
oplevet vanrøgt og mishandling i sine første 
år, hvor hjernen hastigt udvikler sig, så er 
der blandt andet risiko for, at barnets stress-
responssystem er hyperaktivt, og at barnet 
konstant befinder sig i en ”freeze, fight or 
flight” tilstand. Hjernen har tilpasset sig det 

miljø, barnet har været i, hvilket kan betyde, 
at barnet ofte har skullet være opmærksom 
på trusler og fare i omgivelserne og fra 
omsorgspersonerne. 

Det, de gør anderledes på MSV, er, at hvert 
barn får lavet en NMT evaluering, hvor det 
bliver tydeligt om barnet har brug for ekstra 
sansestimuli, hjælp til at få reguleret stress-
systemet, eller om barnet er klar til at starte 
med kognitive udfordringer. Børnene, der 
kommer hertil, har ofte været igennem 
mange års kaos, flytninger, mishandling og 
vanrøgt. Derfor er der i skolen og i 
døgnbehandlingen stort fokus på regulering 
af børnene for at få dem ned til baseline 
(Perry & Hambrick, 2008).  

I skolen har de et ”krise-team”, som befinder 
sig i et lokale fyldt med sensoriske 
redskaber, der kan virke regulerende for 
børnene. I løbet af dagen kan børnene i 
klasselokalerne bede lærerne ”can I take 
some space?” Det betyder, at barnet får lidt 
ro og plads omkring sig og får lov til at 
sidde med fx modellervoks, tegninger, 
stressbolde eller lignende. Lokalet fungerer 
også som det sted, hvor børnene kommer 
hen, hvis de er for eskalerede til at kunne 
være i klassen. Krise-teamet arbejder så med 
børnene og forsøger igennem samregulering 
at få dem tilbage til baseline, så de kan 
komme tilbage i klassen.  

Fordi skolen ved, at 
børnene lærer bedst, når 
de er ved baseline, har de 
fleste børn forskellige 
redskaber ved deres bord, 
som hjælper dem med at 
få ro på kroppen. Det kan 
være musik, modellervoks, at deres stol kan 



vippe, en elastik spændt hen over 
stolbenene, som de kan skubbe til, og 
tyggegummi. Der er plads til at gå ud og 
spille bold i fem minutter, hvis det er det, 
der gør, at barnet kan sidde i klassen de 
næste tyve minutter. Samtidig har alle 
klasselokaler stratetisk indlagte ”brain 
breaks” i løbet af dagen, hvor de fx laver 
fem min. meditation eller andre regulerende 
aktiviteter   

MSV benytter også 
dyreterapi, fordi mange af 
børnene har nemmere ved 
at knytte bånd til dyr end 
til mennesker. Hvis et barn 
har problemer med at 
skulle gå fra gymnastik til 
matematik, kan der iværksættes et program, 
hvor en ansat fx gynger med barnet eller går 
en kort tur med en terapihund, inden barnet 
derefter kommer hen til matematik. 

Fokus er hele tiden at holde børnene 
regulerede, fordi først når det sker, er det 
muligt at bygge ovenpå med skolearbejde og 
kognitiv bearbejdning af barnets adfærd. I 
praksis er det noget af en udfordring. 
Kommunerne sætter senere ind end i 
Danmark, og derfor er børnene ofte omkring 
otte til ni år gamle, før de bliver fjernede 
hjemmefra. Nogle børn når også igennem 15 
forskellige anbringelsessteder, før de 
kommer hen til MSV. Derfor er det en 
konstant udfordring at regulere børnene, når 
de oplever verdenen som værende truende 
og farlig.  

I mit ophold her har jeg brugt tid på ting, 
som jeg aldrig havde tænkt kunne være 
vigtige for behandlingen af traumatiserede 
børn. Jeg gik ud fra, at det var noget med at 

starte med at bearbejde børnenes traumer fx 
igennem legeterapi. Men her lægger de ud 
med at hjælpe barnet med at regulere, før de 
overhovedet går igang med at bearbejde 
hændelserne.  

NMT samler terapeutens viden om blandt 
andet barnets puls, metamolisme, søvn, 
opmærksomhed, appetit, sensomotoriske 
evner, kognitive evner, relationer, empati og 
sprog. Dette kombineres med viden om 
moderens stress-niveau under graviditeten, 
og det miljø barnet er vokset op i. 
Sammenlagt giver dette et overskueligt, 
struktureret billede af, på hvilke områder 
barnet har brug for hjælp, og hvilke styrker 
barnet allerede har udviklet. NMT erstatter 
ikke psykologiske tests – det samler og 
strukturerer den viden, man får fra dem, og 
sikrer, at behandlingen af barnet går ud fra 
barnets udviklingsmæssige alder i stedet for 
den kronologiske alder.  
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