
Kim Quist er 44 år og blev uddannet som lærer på Haderslev
Seminarium i 1989. Han er gift med socialpædagog 

Lene Quist, og de har tre børn.
I 1990 startede parret egen familiepleje, den voksede og blev i

1992 til opholdsstedet »Under Kastanien« med ansat personale.
Kim Quist blev valgt til byrådet for Socialdemokraterne ved det

seneste byrådsvalg og er medlem af Udvalget for Børn og Familie
og Erhvervs- og Kulturudvalget.

Han er her i maj måned blevet valgt som folketingskandidat i
Haderslev Kredsen. Han afløser Grethe H. Nielsen, som har 
ønsket at trække sig. Interessen for politik kommer ikke fra 
fremmede. Kim Quist er nemlig søn af tidligere folketingsmedlem
for S, Poul Quist Jørgensen.

Kim Quist har været forstander for Ehlershjemmet i fire år. Det
er fra første januar 2008 gået fra at være en offentlig institution til
at være et privat, fondsdrevet opholdssted.
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Når man drejer ind på parkeringspladsen
foran Ehlershjemmet, ser man en kæm-
pesten. En stensliber er for tiden ved at

give stenen et øre, og det har den fortjent. Ste-
nen har nemlig i tidens løb lyttet til og støttet
mange usikre børnekroppe, og den har været
vidne til utallige beklemte miner, tårer og af-
skedsvink. For det er her, der vinkes farvel,
hvis der ellers er nogen at vinke farvel til.

Vi er på Ehlershjemmet, en observations- og
behandlingsinstitution for børn op til 12 år og
for dysfunktionelle familier. Det lyder måske
ikke så dramatisk, men det er det. For når et
barn ankommer til Ehlershjemmet, det være sig
med eller uden forældre, så er der sket store
skader. Omkring halvdelen af børnene har alle-
rede psykiatriske diagnoser, de andre kan hur-
tigt få dem, hvis ikke hverdagen bliver tryg, og
omsorg, respons og anerkendelse en naturlig
ting.

– Vi er sidste station før psykiatrisk hospital,
siger forstander Kim Quist, der har været i
branchen »udsatte børn« i næsten 20 år. 

– På Ehlershjemmet hjælper vi familier, der
ikke længere er i stand til at tage vare på deres
egen tilværelse. Misbrug, vold eller psykiske li-
delser kan være nogle af årsagerne til, at hver-
dagen er druknet i problemer og frustration. Vi
har også børn, som bor her uden forældre, og
en del af dem vil komme videre til en plejefami-
lie i stedet for at komme hjem. Vi foretager vur-
deringer af forældreevne og her er både pæda-
goger, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysiote-
rapeuter og psykologer ansat. Vores fornemme-
ste opgave er at forstå, hvordan det er at være
netop det barn, at holde fast i barneperspektivet
og derfra få skabt en god udvikling. Vi yder
først og fremmest omsorg, og det er som om
det ofte drukner, når bureaukraterne kommer
og vil indføre deres fluebensprincip som symbol
på kvalitetssikring. Selvfølgelig kan jeg krydse
af i et skema, om jeg har et aflukket skab til at

opbevare medicin i, eller om jeg håndterer ben-
zin på den eller den måde, men det er ikke sik-
kert jeg kan krydse af, om et barn føler sig
værdsat, får mere ro i sin sjæl eller efterhånden
er blevet tryg ved andre børn.

Kim Quist er en mand med meninger og han
går efter at få dem sat i spil i det politiske sy-
stem. Han kom i byrådet i Haderslev Kommune
ved det seneste kommunalvalg og er nybagt fol-
ketingskandidat for Socialdemokraterne. Siden
han blev færdig som lærer i 1989 har han be-
skæftiget sig med udsatte børn, hvis forhold
han derfor mener at have god forstand på. Både
i sin egenskab af forstander og politiker vil han
kæmpe for, at forståelse, viden og ressourcer til-
føres de udsatte børn i langt større omfang end
i dag.

Udvikler også efteruddannelse
For nylig har Kim Quist været med til at opbyg-
ge landets første diplomuddannelse i anbringel-
se, familierådgivning og specialdagtilbud. Det
er sket i samarbejde med UC Syd – det tidligere
Center for Voksen Uddannelse i Haderslev. Den
etårige efteruddannelse er henvendt til alle,
som arbejder med udsatte børn og unge.

– De problemer, som de udsatte børn og de-
res familier har, er i dag så komplekse, at de
professionelle, der har med den gruppe at gøre,
har et enormt behov for viden og værktøjer. Det
har jeg ønsket at være med til at give dem, og
derfor har det været vigtigt at kunne skabe den
rette efteruddannelse. Det næste bliver så, at de
ansatte – både i kommunerne og på institutio-
nerne – kan få disse kompetenceløft og den bal-
last det giver at blive dygtigere til det, man har
med at gøre, siger han. For tiden er fem af de
ansatte på Ehlershjemmet på efteruddannelse,
og der er flere på vej. 

Kim Quist mener, at den nye diplomuddan-
nelse er ekstra vigtig lige nu, fordi medierne og
politikerne har en tendens til at kaste enkeltsa-

ger og hovsa-løsninger på banen i stedet for at
tænke i faglighed og indhold. Seneste udtryk
for den strømning ser han i velfærdsminister
Karen Jespersens nylige udspil, hvor hun bebu-
der en reform, der skal sikre, at der tvangsfjer-
nes flere børn, at forældre tager mere ansvar,
og at kommunerne nu finder ud af, hvordan de
skal opføre sig i disse børnesager. Det er sket i
kølvandet på en række skandalesager, som er
havnet i mediernes fokus.

Medierne og ministeren
Først var der Tøndersagen om de to piger, der i
årevis var blevet misbrugt af deres far og andre
mænd. En sag, hvor der på trods af mistanker,
ikke blev grebet ind. Så var der for nylig TV2
dokumentarudsendelserne »Er du mors lille
dreng,« som afslørede en ineffektiv sagsbe-
handling og manglende vægtning af barnets
tarv i Århus Kommune. Kim Quist mener ikke,
at lovgivningen har noget at gøre med disse sa-
gers forløb. At ministeren revser kommunerne
og forældrene ændrer ikke noget og afslører,
mener han, en enorm mangel på forståelse for
de udsatte familiers virkelighed.

– Hvis man for alvor mente noget med ordet
forebyggelse, kunne Karen Jespersen ikke tale
reform på den her måde, siger Kim Quist. Han
har siden TV2 udsendelsen kunnet konstatere,
at kommunerne har reageret på den. Hidtil kom
der to til tre henvendelser om akutanbringelse
om måneden, efter udsendelsen er det blevet til
to til tre henvendelser om ugen.

– Kommunerne kan ikke tåle at få sådan en
mediesag på halsen og er derfor blevet ekstra
opmærksomme. Man kan så spørge sig selv,
om det er af hensyn til børnene eller af hensyn
til deres omdømme, at de nu passer så meget
mere på, siger han.

– Karen Jespersen ved bedre end jeg, at når
kalenderen siger oktober, november eller de-
cember, så falder anbringelsestallene ude i 

Udsatte børn skal 
man investere omsorg i

ANSVAR: Kim Quist, forstander 
på hjem for udsatte børn og nybagt

folketingskandidat, er godt tilfreds
med den nuværende lovgivning. 

Det er forståelse, viden 
og handlekraft, der mangler, 

når der opstår skandalesager.
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FAKTA
.CURLINGBØRN

Curlingbørn er børn, der sjældent
eller aldrig møder problemer eller
modgang, fordi forældrene over-
beskytter dem. Begrebet er opkaldt
efter spillet curling, hvor en sten
sættes i bevægelse hen over en 
isdækket bane, og to spillere styrer
den i mål ved at feje og gnubbe
med koste foran den kurende sten.
Curlingbørn oplever på et tidspunkt
store nederlag fordi de ikke har
lært at tackle selv simple proble-
mer.

FAKTA
.EHLERSHJEMMET

Hjemmet blev grundlagt i 1925 ved
Vilstrup Strand syd for Haderslev
som et hjem for børn med medfødt
syfilis. Sygdommen var dengang et
stort problem og mere end et ud af
100 børn blev født med syfilis. Se-
nere blev hjemmet brugt til enlige
kvinder, der havde fået børn uden
for ægteskab. 
DE SIDSTE MANGE ÅR har hjem-
met været en amtslig institution for
anbragte børn og for mødre og
fædre, der har svært ved at udfylde
forældrerollen, og som kan »øve«
sig på den under betryggende for-
hold. 
UNGE MØDRE helt ned til 15 år bor
også på Ehlershjemmet, som har
en afdeling i Haderslev by.


