min stjernestund

inspiration

Pædagog Birgit Buch Jensen har indsendt en historie om et vellykket søskendekursus.

Et frø slår rødder

Viden, erfaring og nytte

»Jeg tænker tilbage på de mange tilkendegivelser, børnene kom med på vores kursus for børn og
unge, der har handicappede søskende. 12-årige
Karla sagde:
»Selvom mine skolevenner lyttede og gerne ville
forstå mig, var det først her på søskendekurset, at
jeg virkelig mødte nogen, der helt forstod og præcis vidste, hvordan det er at være søskende.«
At et pædagogisk tilrettelagt forløb kan skabe
grobund for, at børnene gennem lege og øvelser
får sat deres egne ord på svære, dybe tanker og
følelser, giver så meget mening i mit pædago
giske arbejde.
Gennem kursets fire dage oplevede jeg udvikling hos den enkelte, og jeg så en øget tro på sig
selv vokse frem. At være med til at skabe den ramme og se de frø, der bliver sået, vokse og slå rødder
er helt fantastisk, varmende og meningsfyldt.«

»for langt de flestes
vedkommende er
oplevelsen, at politiet
er der for at kontrollere dem og kun vil
dem noget ondt.«
Khaled Mustapha, leder af
Kokkedal Ungdomsklub
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Hossam (til venstre) og Younes hygger sig i Kokkedal Ungdomsklub. De har vænnet sig til, at der også arbejder en betjent i klubben.

Udsatte
unge

LÆR af os

GUIDE sådan

TIDSlinjen
384 f.Kr.
Aristoteles ser opdragelse som en
metode til at udvikle menneskets
tankevirksomhed og fornuft.

1524

1997

Martin Luther mener, at opdragelse
er forældrenes opgave, men at de
fleste er uegnede til det:
’For de har ikke selv
lært andet end at
skaffe sig æde og
drikke’, skriver han.

Retten til at
slå sine børn
er afskaffet i
flere etaper i
Danmark. Først tæt
på årtusindeskiftet
slår man helt fast, at
det er forbudt
korporligt at revse sine
egne og andres børn.

1762
Jean-Jacques Rousseau udgiver bogen
’Emile’, som regnes for et hovedværk i
vestlig pædagogisk tænkning. Han mener,
at barndommen har værdi i sig selv og ikke
kun er forberedelse til voksenlivet. Bogen
bliver afbrændt i Frankrig, og Rousseau
flygter for at undgå fængsel.

1995
Jesper Juul udgiver bogen ’Dit kompetente
barn’, som er solgt i flere end 140.000
eksemplarer og
oversat til ni
sprog.

1826
Den tyske pædagog og filosof Friedrich Fröbel
udgiver bogen ’Die Menschenerziehung’
(Menneskeopdragelsen). Han argumenterer
for, at leg er barnets måde at udtrykke sig og
tilegne sig verden på.

Navn

Birgit Buch Jensen

Job

Pædagog på Ådalskolen i Ringsted
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Har du en stjernestund?
Og vil du dele den med os? Send os en
kort historie om en oplevelse i dit arbejde,
som har gjort dig ekstra glad for at være
pædagog.
Send til b&u@bupl.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

Politibetjent
arbejder fast i
klubben

28

1968

Vi gjorde børnene
skoleparate

33

Få det bedste ud
af ferien

34

1941

1960'erne

Lærer og psykolog Jens Sigsgaard
bliver forstander på Fröbelseminariet. Han mener, at børn udvikler sig
bedst i et forholdsvist frit miljø, som
er indrettet på deres præmisser.

Kvinderne strømmer ud på
arbejdsmarkedet, og en del af
børnenes dag foregår nu i
institutioner med først
barneplejersker og siden
uddannede pædagoger til at
’opdrage’ dem.

Ungdomsoprøret er ét
opgør med autoriteterne.
Opdragelsen bliver mere
demokratisk og baseret på
barnets egne tanker.

Historien om
opdragelse

38
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udsatte unge

Politiet arbejder i klubben
Normalt ser de unge i
Kokkedal Ungdomsklub
skævt til politiet. Men klubben drives i samarbejde med
politiet, og en af medarbejderne er betjent. Hun indgår
nu på lige fod med de andre
medarbejdere i arbejdet med
de unge.
Af Steffen Hagemann, sbh@hagemann.dk
Foto: Jeppe Carlsen

tredjedel er piger, er 13-18 år. De fleste har

en anden etnisk baggrund end dansk, og de

fleste af dem har personligt haft dårlige op-

skulle være med i personalegruppen.

Med de krav sikret gik han i gang med at

forberede de unge på, at der skulle komme
en betjent fast i klubben.

»De unge har dårlige erfaringer med po-

levelser med politiet eller har venner, som i

litiet. De har oplevet at blive standset rigtig

af politiet.

mende er oplevelsen, at politiet er der for at

de unges øjne er blevet uretfærdigt behandlet

Ligner ikke en betjent. Men i klubben

er politiet tættere på end noget andet sted i

Egedalsvænge. For klubben drives i et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi. Og en politibetjent arbejder

mange gange, og for langt de flestes vedkomkontrollere dem og kun vil dem noget ondt,«
siger Khaled Mustapha.

Derfor var det vigtigt, at der blev fuld

åbenhed om, at der skulle arbejde en betjent
i klubben.

Forarbejdet bar frugt, for Charlotte Skou-

D

fra en almindelig betjent. Men den er god

for, at modtagelsen ville blive knap så god.

udsendte er dukket op i klubben.

Universitet, men politiskolen lokkede, for

tisk på ordensmagten. Derfor er det

vigtigt, at de ikke misforstår situationen, når
et fremmed ansigt i skikkelse af Børn&Unges

»Jeg siger til dem, at du er journalist, så de

Skou-Nielsen Wegener, og hun ligner langt
nok, forsikrer hun.

Charlotte Skou-Nielsen Wegener stude-

rede oprindeligt musikterapi på Aalborg
gennem den uddannelse kunne hun blive

af de unge, selvom der var stor sandsynlighed

»For det ville være let at dømme mig ude

og straffe mig for den uretfærdighed, som
jeg repræsenterer,« siger hun.

Et naturligt spring. Charlotte Skou-

ikke tror, du er politi,« siger klubbens leder

forhandler i Politiets Forhandlergruppe.

Nielsen Wegener skal ikke kun bruges som

visningen.

ret ansat i Politiets Efterretningstjeneste,

arbejde blandt de unge og deres familier. Hun

Khaled Mustapha, inden vi begynder rund-

Målet blev nået, og hun har siden væ-

Kokkedal Ungdomsklub ligger på randen

hvor forhandlergruppen er. De seneste fire

Kokkedal ved Hørsholm. Her kan indvan-

Nordsjællands Politikreds, men nu arbejder

af det sociale boligbyggeri Egedalsvænge i
drerbander og andre lyssky aktiviteter være

en måde at fylde fritiden ud på for de unge,

men ungdomsklubben prøver at være et trygt

år har hun været konfliktrådskoordinator i
hun også i Kokkedal Ungdomsklub.

brobyggeren, der skaber forståelse for politiets

skal også bygge bro den anden vej og forklare

sine uniformerede kolleger, hvordan de unge
opfatter politiets måde at gebærde sig på i det
udsatte boligområde.

Men i klubben bliver hun regnet for en

Fuld åbenhed. Inden klubleder Khaled

medarbejder på linje med de øvrige, og hun

tiet, krævede han dog, at en betjent i klubben

diskussioner.

alternativ.

Mustapha sagde ja til et partnerskab med poli-

hårde kerne i området, men sådan oplever vi

skulle have en pædagogisk funktion, ikke en

»Nogle af de unge kan betragtes som den
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Klubbens godt 60 medlemmer, hvoraf en

politimæssig funktion, og at vedkommende

Nielsen Wegener har følt sig godt modtaget

domsklub, ser normalt rimeligt skep-

28

Khaled Mustapha.

hver tirsdag i klubben. Hun hedder Charlotte

e unge, der kommer i Kokkedal Ung-

»Kig på fotografen,«
siger Hossam og prøver
at dreje Yones’ hoved.

dem ikke. Vi ser ikke den side af dem,« siger

Charlotte Skou-Nielsen
Wegener er betjent og
medarbejder i Kokkedal
Ungdomsklub, hvor hun
bygger bro mellem de
unge og politiet.

deltager i personalemøder og pædagogiske
Springet fra betjent til klubpædagog har
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udsatte unge

Kokkedal ungdomsklub

Khaled Mustapha

● Klubben åbnede i efterårsferien 2013
med Khaled Mustapha som leder. I de
samme bygninger lå tidligere klubben
Kokpit, men hærværk og uro fik kommunen til at opgive at drive den.

● Uddannet pædagog 2004.

● Født i en flygtningelejr i Libanon
i 1975.
● Har arbejdet som opsøgende
medarbejder i København og i
Nivå Medborgercenter, hvor han
blandt andet var med til at starte
Nivå Fædreklub.

● Klubben drives i et partnerskab
mellem Fredensborg Kommune og
Nordsjællands Politi.
● Klubben har omkring 60 medlemmer.

Egedalsvænge

● Klubben har åbent fra kl. 15-21 mandag
til fredag. Fredag aften fra kl. 21-24 er
klubben åben for unge over 18 år.

Op til jul i 2012 blev Egedalsvænge
landskendt, fordi den muslimsk dominerede afdelingsbestyrelse i det
sociale boligbyggeri ikke ville bruge
6.000 kroner på et juletræ, men
havde bevilget 60.000 kroner til en
fest i forbindelse med den muslimske Eid-højtid. Egedalsvænge fik i
kølvandet må mediestormen såvel
et juletræ som en ny afdelingsbestyrelse.

● En tredjedel af medlemmerne er
piger. De har deres egne lokaler, hvor
drenge ikke har adgang. Pigerne kan
færdes frit i hele klubben.
Lana er frivillig i klubben. Her hjælper hun til med de unges lektier.

Fædrene har deres eget lokale med bløde sofaer og kaffe på kanden.
De kommer næsten hver aften i klubben.



ikke været så stort for Charlotte SkouNielsen Wegener.

»Meget af politiets arbejde er også

pædagogisk arbejde, så for mig har

det ligget meget naturligt. Men det
er en gave at være her. Der var en af
pædagogerne, der sagde til mig: ’Det

her bliver måske en af de største gaver,

Fædrene er fundamentet

K

Normalt gælder det om at skabe gode relationer til de unge,
men Khaled Mustapha gik efter fædrene. Det har givet færre konflikter og større forståelse for pædagogernes arbejde.

lubben er et sikkert og trygt sted for børnene. Derfor

bakker fædrene Badran Ismail og Rachid Ghadban

op om deres børns klubliv ved at møde op næsten hver
dag.

D

Kommer til kort. Arbejdet i klub-

de unge. Han valgte at gå gennem de unges

normalt, at man har mere fokus på den di-

en relation til de unge. Selv i de familier, hvor

næsten 60 medlemmer, hvor kommunens for-

tillid og derigennem kan hjælpe.

forældrene, kan man sætte ind og få foræl-

at sige sådan om sin egen profession,«

ben går fint, selvom de unge naturlig-

vis skal føle hende på tænderne i ny og
næ, for hendes baggrund som hvid,
kvinde og betjent er en usædvanlig

a klubleder Khaled Mustapha i efteråret

Fra første dag i klubben er han gået målrettet

utraditionel vej for at skabe en tryg klub for

I arbejdet med udsatte unge er det ellers

»Via min relation til fædrene etablerer jeg

forældre, og det har båret frugt. Klubben har
ventning til medlemstallet lå på omkring 30.
De uroligheder, der dengang tvang Kokkedal

alle mænd og har anden etnisk bag-

Der er stille og roligt i klubben, og en af

Hendes uddannelse som konflikt-

mægler og forhandler kommer lidt til
kort i klubben.

»Jeg havde tænkt, at nu skal jeg

rigtigt udøve forhandling og konfliktmægling, men jeg kan ikke bruge det.
Når de unge er virkelig ophidsede, slår

de over i deres modersmål, arabisk.
Så forstår jeg ikke en dyt af, hvad der

bliver sagt, udover at de er uenige,«
griner hun. n
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at lukke, er ikke dukket op igen. Tværtimod.

men der er færre af dem, når far også er der.

rekte relation til den unge, hvor man får skabt

»Det har jeg også gjort tidligere, da jeg

arbejdede med udsatte unge på gadeplan i

København,« siger Khaled Mustapha.

Sårbar relation. Men det er en meget

Badran Ismail har Sara på 13 og Ahmad på 15, der

Nu har han valgt at vende det det hele om.

klubben. Personalet skal nok løse konflikterne,

Ungdomsklubs forgænger, klubben Kokpit, til

grund end dansk.

Fædrene skal ikke lavet andet end at være i

2013 fik til opgave at starte Kokkedal Ung-

domsklub op, besluttede han sig for at gå en

cocktail for de unge indvandrerdrenge.
De øvrige medarbejdere i klubben er

30

Fædre:
Klubben giver tryghed

siger hun.

du får i dit arbejdsliv’. Hvor er det flot

Da Khaled Mustapha skulle starte
Kokkedal Ungdomsklub op i efteråret, gjorde han kontakten til forældrene til det vigtigste. Gennem
dem har han fået fat i de unge.

kommer i klubben. Her kan de få lektiehjælp og mødes
med deres venner.

efter fædrene.

»Og nu ved man, hvor ens søn er, hvad tid han kommer

i klubben, og hvornår han kommer hjem,« siger Badran
Ismail på arabisk med klubleder Khaled Mustapha som

man mindst tror på, at der er ressourcer hos
drene til at danne netværk og mødes,« siger

tolk.
Rachid Ghadban

Khaled Mustapha.

I klubben ser Badran Ismail ofte fjernsyn, mens bør-

nene hygger sig. Ved at møde op støtter han børnene i
at lave noget fornuftigt, fremhæver han.

Med et godt kendskab til forældre og fædre,

»Der var brug for en klub. Vi kommer tættere på de

der færdes hjemmevant i klubben, er det også

unge fysisk, tidsmæssigt, men også relationelt, nu ved

ældrene, når tingene spidser til.

lavede, når de hang ud på gaden,« siger Badran Ismail.

lettere for klubbens ansatte at inddrage for-

vi, hvad de laver. Tidligere har vi ikke vidst, hvad de unge

hemmelighederne er, at Khaled Mustapha har

sårbar relation, som især bliver presset af,

rum af, hvor fædrene kan komme hver aften

og en kontrolfunktion, fordi de har under-

Muhammed ikke føle, at det er et tillidsbrud,

for lektiehjælpen i klubben, for Rachid Ghadban kan ikke

»Hvis kontrolfunktionen overtager, er der

det kommer ikke bag på dem,« siger Khaled

kommer næsten hver dag i klubben, også fredag, hvor

åbnet sin klub for forældrene. Han har sat et

i klubbens åbningstid. I aften er fem fædre
mødt op for at hygge sig, drikke kaffe og se tv.

at pædagogerne både har en hjælpefunktion
retningspligt.

for det er naturligt at inddrage forældrene, så

»Bare de er der, skaber det tryghed,« siger

ikke længere balance, og så mister du rela-

hvis søn sidder lige så stille og ser film et andet

et tillidsbrud, når man skal underrette. Hvis

de unge er blevet mødt med skepsis.

gruppen, mister du relationen til hele grup-

komme, når fædrene er der. Men de unge kom-

Mustapha.

Alternativet er at fryse udenfor,« siger han. n

Khaled Mustapha og peger på en af fædrene,

sted i klubben.

»Sønnen er ellers den type, der er gang i,

men når faren er der, så gør han ikke noget,«
siger Khaled Mustapha.

tionen til den unge, som vil opleve det som

nu den unge har stor indflydelse på resten af

pen. Det er benhårdt arbejde,« siger Khaled

Rachid Ghadban har Ibrahim på 15 år. Ibrahim er glad

»Hvis jeg ringer til en far, så vil Yossef eller

selv hjælpe sin søn, der går i 9. klasse. Rachid Ghadban

Mustapha.

klubben er åben for unge over 18. Han har nemlig også

Idéen om at bruge forældrene til at få fat i

ældre sønner, der benytter sig af fredagsåbent.

»Her i klubben er der sikkert og trygt, ellers hænger

»Der er ikke nogen, der tror på, at de unge vil

de ud på gaden. Og det har negative konsekvenser for

dem og giver dem problemer,« siger Rachid Ghadban,

mer, for de har ikke andre steder at tage hen.

også med Khaled Mustapha som tolk. n
Badran Ismail
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