
Udsatte børn i skolen 
Af Karen Lise Søndergaard Brandt, forlagsredaktør

Undersøgelser – og givet mange erfaringer 
fra både den ene og den anden side af katede-
ret – viser, at skolen spiller en ikke uvæsentlig 
rolle i forhold til at bryde negativ social arv 
og til at gøre en forskel for udsatte børn og 
unges oplevelse af sammenhæng og mening i 
tilværelsen. Men det kan også være krævende 
opgave for skolen, for klassen, for læreren at 
skulle kompensere for den negative sociale 
arv eller ”udsatheden”. Det er nødvendigt, 
at både den enkelte lærer og skolens ledelse 
styrkes i dette arbejde, så der er mulighed 
for at skabe det fælles værdigrundlag, den 
åbenhed og den dialog, som arbejdet med de 
udsatte børn og deres familier kræver, hvis 
det enkelte barn skal opleve tryghed, tillid og 
glæde ved læring. 

Dette nummer af Skolen i Morgen indledes 
med en artikel af professor Per Schultz Jør-
gensen, hvor han tager udgangspunkt i den 
ambitiøse målsætning om, at 95 procent af en 
ungdomsårgang skal gennemføre mindst en 
ungdomsuddannelse. Det kan virke uover-
kommeligt, når man ser på den andel af børn 
og unge i folkeskolen, der kæmper med mas-
sive problemer: Per Schultz Jørgensen anslår, 
at hver fjerde ung ved skolens afslutning er 
tæt på regulær mistrivsel! Det er ikke befor-
drende for at skulle påbegynde en ungdoms-
uddannelse, skabe nye sociale kontakter og 
engagere sig fagligt. Hvis man også mangler 
opbakning hjemmefra, er det uoverskueligt. 
Løsningen skal findes i det sociale – at vi 
”polstrer” de unge gennem en gruppekultur, 
der er grundlagt tidligt i uddannelseslivet. 
Og her spiller skolelederen en væsentlig rolle 
i forhold til at skabe en fælles strategi og i en 
anerkendelse af, at ”i gruppesammenholdet 
ligger den effektive dannelsesproces”, som 
der står i artiklen. 

Claus Holm Thomsen beskriver i sin artikel, 
hvordan en kvalitetssikret tidlig indsats for 
udsatte børn er af afgørende betydning. Først 
og fremmest for det enkelte barns skyld, men 
også for ikke at starte en slingrekurs, der 
vil følge til flere og flere problemer hen ad 
vejen. Tragisk for det udsatte barn og senere 
voksen – og belastende for samfundet. Det er 
tvingende nødvendigt med faste procedurer 
for, hvad man stiller op, når et barn på skolen 
er i mistrivsel: Hvordan observerer vi? Hvor-
dan dokumenterer vi? Hvordan overdrager 
vi sagen til andre instanser – eller blot en ny 
lærer? Fraværet af fælles handlingsprocedu-
rer reducerer ledelsesopfølgningen til en vag 
opfordring til at tage hånd om problemerne 
”tidligere”. Der er en tendens til at mene, at 
det er ”eksperterne”, der skal tage sig af de 
udsatte børn. Det er det også, men den al-
mindelige pædagog, lærer eller skoleleder er 
omkring børnene i hverdagen og er de nær-
meste til at se, høre og støtte de udsatte børn.

Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune er en af 
de skoler, som Danmarks Evalueringsinstitut 
i en undersøgelse har vurderet som havende 
en stærk praksis i forhold til at skabe en god 
samarbejdsrelation med forældre i socialt ud-
satte familier. Det vigtigste, fortæller skolele-
der Bodil Bøgebjerg, er ikke i første omgang 
at betragte disse forældre som ”udsatte”, men 
som forældre, der vil det bedste for deres 
børn. I tråd med Per Schultz Jørgensens ind-
ledende artikel, betragtes det på Ruds Vedby 
Skole som helt centralt med en stærk grup-
pekultur. Forældrene skal føle sig som en del 
af skolen for at få mod på også at bidrage til 
skolen. Det såkaldt ”svære” er ikke så svært 
endda, lyder skolelederens positive budskab.  

Dette temanummer viser, at der på den ene 
side skal ske en udvidelse og inddragelse 
af sociale perspektiver i skole- og uddan-
nelsesforløbet og på den anden side ske en 
opkvalificering af procedurerne omkring de 
udsatte børn i skolen, hvis ”alle de umulige 
børn”, skal have samme muligheder som de-
res klassekammerater.
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Fra udsat – til parat

Af Per Schultz Jørgensen

Parathed er et centralt begreb inden for ud-
dannelsestænkningen. Men det overses ofte, 
at parathed er noget, man opnår i et socialt 
samspil med andre. Vægten ligger på sociale 
relationer, tilknytning, anerkendelse og den 
tro på sig selv, som man får i en gruppe af 
jævnaldrende, hvor man føler sig hjemme 
og accepteres. Dette er ofte vanskeligt for 
børn og unge, som ikke bliver bakket op 
hjemmefra. 2
Kvalitetssikret tidlig indsats  
for udsatte børn

Af Claus Holm Thomsen

I de senere år er meget sket med hensyn 
til udvikling og udbredelse af psykologisk 
og pædagogisk viden om børnene og deres 
problemer. Personale har været på kurser 
og temadage i massevis, og det er fint. Men 
viden alene skaber ikke kvalificeret hand-
ling, hvis ikke de organisatoriske rammer er 
klare, og hvis ikke kommunale ledelser på 
alle niveauer følger systematisk op på, om 
beskrevne procedurer følges. 4
Det såkaldt ”svære” er ikke svært

Af Bodil Bøgebjerg

Ruds Vedby Skole blev fremhævet i EVA-
rapporten ”Det gode skole-hjem-samarbejde 
med forældre i udsatte positioner - Erfa-
ringer fra seks skoler med stærk praksis” 
(Danmarks Evalueringsinstitut 2012), fordi 
de i særlig grad har formået at skabe et godt 
samarbejde med forældre i socialt udsatte 
områder. I denne artikel fortæller skolele-
der Bodil Bøgebjerg om skolens praksis på 
området. 6
Er klasseledelse et manualiseret og 
konceptualiseret modefænomen?

Af Peter Andersen

I denne artikel sættes der spot på klassele-
delsesbegrebet. Klasseledelse kan forstås på 
mange måder, men begrebet er så centralt, at 
det er nødvendigt, at vi er præcise i forhold 
til, hvad vi taler om, og hvilke begreber 
vi bruger. De forskellige betydninger har 
konsekvenser for den praktiske pædagogiske 
udførsel af klasseledelse. 8
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