krisepædagogik
Sådan tager du hånd om krisens børn
Pædagoger kan gøre en del for at hjælpe krisens børn og
deres forældre:
• Tal med forældrene om situationen, så I kan have en
dialog om børnenes trivsel.
• Anerkend barnets talenter og kompetencer.
• Sørg for, at barnet får nogle succesoplevelser.
• Tal med børnene om arbejdsløshed.
• Vær opmærksom på barnets sociale relationer.
• Overse ikke det 'nemme' barn, der måske forsøger at
skjule noget.
• Drøft og del erfaringer med kolleger.

Sådan genkender du krisens børn

Kilder: Sanne Lindberg Gylling, Red Barnet. Heidi Sørensen, Børnerådet.
Bjarne Nielsen, formand for Pædagogiske Psykologers Forening, pædagog
René Mayrowitsch, pædagog Winnie Sophia Nielsen.

Børn af arbejdsløse kan kendes på, at de kan:
• blive mere indelukkede
• blive dårligere til at byde ind i et socialt fællesskab
• blive mere opmærksomhedskrævende
• være trætte og har søvnproblemer
• opleve mavesmerter
• have spise- og/eller fordøjelsesproblemer

Vi støtter forældrene for at støtte børnene

• blive ukoncentrerede
• have lavt selvværd
• virke angste og/eller nervøse
• virke meget bekymrede.

Børnene blev pludselig
klæbende og bange

Pædagoger kan være med til at åbne det tabu, som arbejdsløshed kan være. I børnehuset
Bulderby i Lyngby hjælper de både arbejdsløse forældre og andre arbejdsløse.

Kilder: Sanne Lindberg Gylling, Red Barnet. Heidi Sørensen, Børnerådet.
Bjarne Nielsen, formand for Pædagogiske Psykologers Forening, pædagog
René Meyrowitsch, pædagog Winnie Sophia Nielsen.
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dre,« fortæller han.

yngby nord for København er et område
med højtuddannede forældre med stærke

Børn af arbejdsløse kræver mere opmærksomhed fra pædagogerne. Det fortæller pædagog
René Meyrowitsch, som gjorde sine erfaringer under 1980’ernes finanskrise.
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Pædagogerne har fået ekstra kurser i voksen
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institutioner, som gerne vil inspireres til at
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børnene forskellige musikinstrumenter. Når
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psykologi, så de kan fungere som mentorer,
fortæller Winnie Sophia Nielsen.

»Pædagogerne kan hjælpe med at finde

er det der, man skal starte. Og så skal man
af at vise forældrene, at de altid kan komme

og tale med os. Hvis vi ikke lige har tid, når

de kommer, så sørger vi for at få en aftale
med dem på et andet tidspunkt,« siger hun.
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