HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af
Vi tester det videobaserede kursus i 5 kommuner
Regeringens udspil ’Børnene først’ lægger vægt på familierettet forebyggelse. Her et lille uddrag fra
indledningen:
’Alle børn har ret til en god start i livet. Derfor skal vi hjælpe sårbare og udsatte børn og familier
bedre. Vi skal sørge for, at hjælpen gives tidligere og med den rette indsats fra start. Børns
mistrivsel skal opdages og tages hånd om så hurtigt som muligt, så vi kan sætte ind med de rigtige
indsatser, før problemerne vokser sig for store, og barndommen er gået. Og så vi husker, at det
betaler sig at investere i mennesker. For det enkelte barn, der får en tryg start og en kærlig
opvækst, for familierne, der får den hjælp, de har brug for, og for samfundet.
Regeringen er dejligt ambitiøs med denne vision, som kræver stærke faglige og personlige
relationelle kompetencer hos ALLE de mange medarbejdere, som møder børn og forældre.
Hvad børn ikke ved... har de ondt af har netop den relationelle indsigt og disse kompetencer i
fokus. Fordelen ved det videobaserede kursus er, at det kan gennemføres, når det passer for den
enkelte, og mange medarbejdere fra f.eks. en kommune kan få kurset til en meget rimelig pris.
Det kunne være interessant at se, hvordan det kunne påvirke samarbejdet og indsatsen, hvis
rådgivere og familiebehandlere, AKT medarbejdere, psykologer og pædagogiske konsulenter i PPR,
sundhedsplejersker m.fl. i en kommune havde den samme grundforståelse af børn og forældre og
den samme træning i at bruge sig selv på en måde, så børn og familier i svære vilkår føler sig
mødt og forstået???
Hvordan ville samarbejdet på tværs af søjlerne blive påvirket?
Hvilke resultater kunne vi mon opnå i opgaverne omkring de udsatte børn og unge og deres
sårbare forældre?
Vi søger derfor testkommuner, som har lyst til at samarbejde. Gerne en kommune i hver region.
Vores tilbud til testkommunerne består i, at 100 medarbejdere i et år kan få adgang til kurset for i
alt 59.975 kr. + moms. Vi giver altså 75 % RABAT og beder til gengæld blot om at få en feedback
fra medarbejdere og ledere.

Favrskov Kommune, Børn og Familie bliver den første kommune, som med kurset ’Hvad børn ikke
ved... har de ondt af’ vil styrke medarbejdernes personlige og faglige kompetencer når det gælder
om at skabe god kontakt med udsatte børn og deres sårbare forældre.
Chef for Børn og Familier, Charlotte Bøcher og afdelingsleder for PPR og specialrådgivningen,
Hans-Peter Petersen vil stå i front for dette kompetenceløft:
"I Børn og Familie er vi optaget af, hvordan vi kan fremme børnenes og forældrenes perspektiv på
deres situation i vores samarbejder på tværs – det gælder både hvordan de oplever de
vanskeligheder der måtte være, og særligt de løsninger de kan pege på, som kan gøre en forskel. Vi
har derfor valgt kursusforløbet ”HVAD BØRN IKKE VED… har de ondt af”, så det kan bidrage til en
sådan fælles forståelse og tilgang på tværs af Børn og Familie, til gavn for vores børn og familier."
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