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Forord af Aksel Rask, forstander på 
døgninstitutionen Tippen

Denne bog vil give dig et indblik i arbejdet med tidligt omsorgs-

svigtede børn og unge. Den er skrevet til en bred vifte af fagper-

soner og kommende fagpersoner som f.eks. pædagoger, lærere, 

socialrådgivere, psykologer og andre med interesse for området. 

Omdrejningspunktet for bogen er døgninstitutionen Tippen, 

men de forløb, der beskrives vil være genkendelige fra mange an-

dre steder. 

 Jeg blev forstander for Tippen i 2000. Tippen tilbyder en mål-

rettet behandling til børn og unge med sociale og følelsesmæs-

sige problemer. Vi har 4 selvstændige døgnafdelinger med plads 

til 30 børn, samt en intern skoleafdeling med plads til 22 elever. 

 Da jeg startede blev det tydeligt for mig, at jeg som leder af 

en døgninstitution, der har åbent i alle årets timer, er helt af-

hængig af, at medarbejderne har en høj grad af selvrefleksion 

og evne til selvledelse, så de kan agere konstruktivt og fremad-

rettet i kontakten med børnene og de unge. Derfor var og er år-

lige uddannelsesforløb blevet en af de måder, vi prøver at støtte 

medarbejderne i deres arbejde. De indledende skridt til denne 

bog opstod en solskinsdag i september 2009, hvor jeg sammen 

med Tippens psykolog, Rikke Yde Tordrup, var ved at aftale ind-

holdet af næste års uddannelsesforløb. Vi var enige om, at der 

skulle være fokus på den enkelte pædagog og lærers egne gode 

praksiserfaringer fra arbejdet på Tippen. Disse personlige prak-
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