
designed for generations

Håndlavede hyggemøbler

ST. THOMAS Sofa 7.995,- | Sidebord 795,-

Skal sommerens solrige dage, de lange lune aftener og de svalemorgentimer stå i hyggens tegn – så har vi møblerne, der fuldender

oplevelsen. De håndflettede St. Thomas Lounge-møbler er, med deres bløde formsprog og komfortable udformning, skabt til

de udendørs hyggestunder. Og hyggen bliver aldrig spoleret af krævende vedligeholdelse. Møblerne er flettet af den unikke

SunLoom® fiber, der har en reblignende overfladestruktur og tåler det omskiftelige sommervejr helt uden vedligeholdelse.

ST. THOMAS Lounge Chair 3.995,- | Sofa 7.995,- | Lounge Bord 2.995,-

ST. THOMAS Puff 1.895,-
Lounge Chair 3.995,-

Trip Trap forretninger Ebeltoft · Tlf. 8635 2388 | Hadsund · Tlf. 9952 5210 | Holbæk · Tlf. 5947 4433 | Hørsholm · Tlf. 4586 0128 | Kolding · Tlf. 7631 0492 | København
Tlf. 3543 200 | København · Magasin Kgs. Nytorv · Tlf. 3332 1624 | Køge · Tlf. 5636 2424 | Odense · Tlf. 6311 3666 | Odsherred · Tlf. 5965 0697 | Roskilde · Tlf. 4679 0400 | Silkeborg
Tlf. 8722 4444 | Slagelse · Tlf. 5856 3399 | Vejle · Tlf. 7580 6060 | Aalborg · Tlf. 9819 2626 | Århus · Tlf. 8613 4440

Trip Trap shops Esbjerg · Ingvard Christensen · Tlf. 7547 0111 | Lyngby · Johannes Fog A/S · Tlf. 4587 1001 | Skagen · Trælasten Skagen · Tlf. 9844 1277

Trip Trap forhandlere Gilleleje · Svendsen Møbler · Tlf. 4830 0341 | Haderslev · Indbo · Tlf. 7452 6888 | Herning · HAUS · Tlf. 9721 7171 | Holstebro · Bolighuset Living · Tlf. 9742 3677
Horsens · Jacobsen Plus® · Tlf. 7564 8722 | Kolding · Indbo · Tlf. 7550 1422 | København · R.O.O.M · Tlf. 3341 4400 | Lem St. · Slot Møbler · Tlf. 9734 1344 | Næstved · Vestergaard Møbler
Tlf. 5577 4949 | Odense · Central Møbler · Tlf. 6617 5436 | Sakskøbing · O.K Fritidsmøbler · Tlf. 5470 4105 | Skive · Houmøllers Møbler · Tlf. 9752 0453 | Sønderborg · Juhls Bolighus
Tlf. 7442 3000 | Tønder · Møbelhuset · Tlf. 7472 2081 | Viborg · Selta Viborg · Tlf. 8662 7200 | Aalborg · Brdr. Sørensen Møbler · Tlf. 9816 4144
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DESIGN Hans Thyge

Køb og se mere
på www.triptrap.dk
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UC Syd og skal selv undervi-
se på noget af uddannelsen. 

– Ifølge en stor undersø-
gelse, som Social Forsk-
nings Instituttet har lavet for
nylig, får godt 40 procent af
de unge, der anbringes hos
plejefamilier, i døgnpleje el-
ler på socialpædagogiske op-
holdssteder ikke den stabili-
tet i deres omsorgsmiljø,
som er hensigten med en an-
bringelse, for den afbrydes
inden for de første 15 måne-
der. Efteruddannelse af de
professionelle, der har med
de udsatte børn og unge at
gøre, skulle gerne bidrage
til, at den statistik laves om,
siger Bo Morthorst Rasmus-
sen.

BAGGRUND | side 10-11

UC Syd Haderslev tilbyder
nu en pædagogisk diplomud-
dannelse i anbringelse, fami-
lierådgivning og specialdag-
tilbud. 

Uddannelsen skal højne
arbejdet med de mest udsat-
te børn, unge og deres fami-
lier. Forstander Kim Quist
fra Ehlershjemmet i Haders-
lev er en af uddannelsens op-
havsmænd.

– Det professionelle arbej-
de med de mest udsatte
børn, unge og deres familier
fører ofte til meget indgri-
bende indsatser. Det bety-
der, at det, vi som professio-
nelle vælger at gøre eller
ikke gøre, får afgørende be-
tydning for de udsattes ud-
vikling, trivsel og læring, alt-
så for deres liv, fremtid og
muligheder, siger Bo Mort-
horst Rasmussen, som er an-
svarlig for uddannelsen. 

Der mangler stabilitet
Bo Morthorst Rasmussen er
leder af Videncenter for Spe-
cialpædagogik, Socialpæda-
gogik og Socialt Arbejde på

Arbejdet med
udsatte børn 
kræver viden
VIDENSLØFT: Ny
uddannelse til pæda-
goger, der arbejder
med udsatte børn. 

Af Mette Albrechtsen
baggrund@jv.dk
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■ FORHISTORIEN
Uddannelsen er udviklet på
foranledning af en række
lokale institutionsledere. 
I forbindelse med kommu-
nesammenlægningerne sø-
satte de et samarbejde un-
der navnet »Kvalitetsnet-
værket«. 
Formålet var at undgå, at
kommunalreformen skulle
have negative konsekven-
ser for den viden og erfa-
ring, som lå i de knap 20
forskellige institutioner. 

I kommunerne bliver områ-
det for anbringelse af udsatte
børn kaldt en »gøgeunge«.

Området sluger nemlig så
mange penge, at man nu over-
vejer, om dyre anbringelser af
børn og unge på døgninstitu-
tioner fra 2009 kan erstattes

med ophold i familiepleje. 
Problemet er bare, at øko-

nomien ifølge serviceloven al-
drig må overskygge barnets
tarv. 

Dermed balancerer kom-
munerne på kanten af loven.

Lektor med speciale i an-

bragte børns vilkår Karin Kil-
dedal fra Aalborg Universitet
advarer kraftigt mod den ud-
vikling. 

– Man kan slet ikke tænke
på den måde. Først skal man
undersøge, hvad barnet har
brug for og dernæst finde det
rette tilbud.

– En anbringelse beror på
en faglig begrundet beslut-
ning, og nogle børn kan al-
drig leve i plejefamilier, fordi
deres problemer er så kom-
plicerede, siger hun.

Blandt andet Københavns
Kommune planlægger at bru-
ge familiepleje i stedet for
kommunens døgninstitutio-
ner. 

Mange penge at spare
Og fem andre kommuner,
som Ritzau har talt med, bar-
sler med lignende planer. 

Kigger man på tallene ale-
ne, er der mange penge at
spare. En anbringelse af et
vanskeligt barn i en familie-
pleje koster cirka 25.000 kro-

ner om måneden. 
I en døgninstitution koster

en anbringelse af samme type
barn mellem 75.000 og
100.000 kroner om måneden. 

Endnu har Ankestyrelsen
ingen tal for, hvordan udsatte
børn er blevet anbragt uden
for hjemmet siden kommu-
nerne overtog opgaven efter
kommunalreformen. 

Men hos Plejefamiliernes
Landsforening mærker man
nu en øget efterspørgsel efter
familier. RB

SPAREPLANER: Massive udgifter til an-
bringelser af børn, får flere kommuner til at 
efterspørge flere plejefamilier som erstatning
for institutioner. Den øvelse kan være ulovlig.

Kommuner vil spare på udsatte børn 
’’ Der er alt for mange

kommuner, der fejl-
agtigt tror, at fami-
lieplejere kun skal
have et stort hjerte
og være gode til at
bage boller.

Benny Andersen,
Socialpædagogernes

Landsforening

Landet over presser udsatte
børn kommunens økonomi i
en sådan grad, at man over-
vejer billigere anbringelser i
plejefamilier. Men det kan
være i strid med servicelo-
ven. Derfor anbefaler for-
mand i Kommunernes Lands-
forening Erik Fabrin (V), at
man venter med nye strategi-
er indtil økonomiforhandlin-
gerne med regeringen er
overstået. 

– Det er helt centralt, at vi
får afstemt forventningerne
med de midler, vi har til rådig-
hed, siger formanden og op-
stiller to løsningsforslag, som
han vil gå videre med: 

Enten skal området være
»ikke styrbart«, så kommu-
nerne ikke bliver straffet øko-
nomisk for at overskride bud-
gettet. Hvis området fortsat
skal være »styrbart«, må man
lave klare og faste aftaler for,
hvilket serviceniveau, de fak-
tiske midler skal levere, un-
derstreger Erik Fabrin. 

– Hvis vi ikke får tilkendt
flere penge, må midler til ve-
je, skolebygninger, ældre el-
ler biblioteker holde for. Der-
for er det vigtigt, at vi i fælles-
skab forpligtiger os til, hvad
der skal ske. Det forventer
jeg, regeringen bakker op
om, uddyber formanden. RB

KL mangler klare aftaler


