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FOREBYGGELSESSTRATEGIEN:

Grundideen bag Uldum projektet, 
’Alle børn er lige forskellige’, er  
– via fælles skab og et stærkt 
nærmiljø – at gøre alle børn og 
unge klar til job og uddannelse. 

Dels ved at aktivere lokal sam-
fundet og fællesskabet i Uldum, 
så børnene og de unge oplever at 
være en del af et fællesskab, 
som de kan byde ind på. 

Dels ved at aktivere en gruppe af  
fag professionelle og ledere, som  
arbejder tæt på familiens daglige 
liv, og har fokus på at lave en tidlig 
indsats med familierne/børnene. 

Uldum projektet blev besluttet af 
Byrådet i sommeren 2011. 

Uldum projektet
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NSPIR ATIONSB RE V

Hvad sker der, når vi som fagprofessionelle går fra at tænke ”nogen  
burde gøre noget” til i stedet at handle ud fra tanken ”vi burde gøre  
noget”? Rigtig meget godt, mener PPR psykolog Anja Rasser 

Af Sofie Boudigaard Nielsen 

Som PPR psykolog er Anja Rasser tæt på barnet, familien og skolen, når der 
er vanskeligheder omkring et barn, som kræver en ekstra indsats. ”Igennem 
min involvering i Uldum projektet, gik jeg fra at tænke ’nogen burde gøre no-
get’ til at tænke ’vi burde gøre noget,’” fortæller Anja. Den tankegang har sat 
sig fast. Anja tror på, at der sker noget rigtig godt, når de fagpersoner, der er 
tæt på familien bliver et ’vi’, der involverer sig i at afprøve nye veje og lokale 
løsninger – også når det rækker lidt ud over ens kerneområde. 

Kaffemøder baner vejen for et fælles ’vi’
Anja illustrerer med et eksempel, hvor vi-tankegagen kom til udtryk i form af 
en vilje til at strække sig lidt ekstra og tænke nyt. Som PPR konsulent mødte 
Anja en dreng i indskolingen med ADHD og følelsesmæssige vanskeligheder 
og hans mor, der har lignende vanskeligheder. Det betød, at de ofte endte 
konflikter.  

Mor og børnehaveklasselæreren aftalte at 
forsøge sig med jævnlige ’kaffemøder’, hvor Anja 
ind  imellem bidrog med råd givning og sparring. 
På møderne blev der talt om, hvordan drengens 
adfærd skulle tolkes og, hvordan der skulle han-
dles fremadrettet. ”Det gav rigtig god mening, 
fordi når mor for eksempel sagde ’han skriger, 
når jeg siger han skal rydde op’ kunne læreren 
kvittere med et ’det kender jeg godt, når jeg 
stiller krav, får jeg også modstand.’ Møderne kom 
til at handle om, at vi har en udfordring omkring 
kravsætning, og nu gør vi noget sammen for at 
løse det, frem for at mor ikke gjorde det godt nok 
eller var forkert” beretter Anja.

Når vi finder  
sammen om nye veje
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Der var flere fordele ved den måde at imødekomme familien på. Moderen 
berettede, at hun i høj grad oplevede at stå med et fælles problem, der skulle 
løse sammen med læreren, som både hun og drengen havde tillid til. Der 
er ikke tale om en solstrålehistorie, hvor alt bare lykkedes, understreger 
Anja ”Men det at have indsatsen tæt på dem, der kender familien, betød, at 
vi bedre løbende kunne rette til i indsatsen, hvis der var noget, som gik lidt 
skævt. Det gjorde det også nemmere at fastholde indsatsen. Derfor gav det 
rigtig god mening at finde på en lokalt forankret løsning, hvor vi anerkendte, 
at vi er sammen om noget svært.”

Så må vi hænge de piktogrammer op! 
Anja byder ind med endnu et eksempel, hvor en børnehaveleder insisterede 
på, at hvis det gav mening at tage hjem til en familie og klistre nogle pikto-
grammer op, så skulle børnehaven stille op til den opgave. ”Det illustrerer 
vi-burde-gøre-noget-tankegangen rigtig godt. At lave her og nu løsninger, der 
går lidt ud over ens eget kerneområde, frem for at vente på, at ’nogen andre’ 
gør noget. Det er meget forebyggende” forklarer Anja. 

Det styrker følelsen af et fælles ’vi’ når det er de fagprofessionelle, som 
møder de samme udfordringer som barnet og forældrene gør hver dag, der 
handler konkret og sammen med familien. 

Drømmen om at udvide ’vi’et’ 
Anja drømmer om, at der bliver etableret et endnu større ’vi’ på tværs af 
faggrupper og lokalt med familierne: ”Det ville være fantastisk, hvis der var 
et endnu større ’vi’ at sparre med, når vi møder en familien med vanske-
ligheder. Det handler om at få bragt den gode viden, erfaringer og kendskab 
til mulige veje i spil, så vi ved, hvad der er realistisk muligt, og kan handle ud 
fra det –  frem for at blive frustreret over noget, der alligevel ikke er muligt 
at opnå.” Ambitionen er, at det vil åbne op for hurtigt at tage de første skridt 
mod en forebyggende og lokalt forankret indsats. 

Trods god vilje til at stække sig og finde nye veje, er ressourcer en udfordring, 
der er svær at komme udenom. ”Jeg klemmer vejledning ind i en allerede 
fyldt kalender, og lærere og pædagoger låner lidt af deres forberedelsestid, 
når vi strikker en lidt alternativ løsning sammen” forklarer Anja. Drømmen er 
derfor også at skabe mere handlerum hos nogle af fagpersonerne omkring 
familien, så de kan lave endnu flere lokale, forbyggende handlinger med 
familierne. 

 Artiklen er baseret på interview med PPR psykolog Anja Rasser

Jeg var også på holdet 
med ’nogen burde gøre 
noget’ tankegangen, men 
vi endte med at sige den 
’nogen’ det er bare os!

Når det er de fagperson
er, som til dagligt møder 
børnene, der også er 
med til at finde løsning
er, føler forældrene sig 
hørt ’du ved, hvad vi 
taler om, og vi står  
sammen om det her, fra 
hver vores matrikel’  
siger de.
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