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VITA´s værdisæt

Respekt - for vores samarbejdspartnere, 
brugerne og den enkelte medarbejder i 
organisationen. 
Udvikling - en stadig udvikling 
og evaluering af projekter og 
arbejdsmetoder og af den enkelte 
medarbejders kompetencer. 
Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i 
arbejdet. 
Omsorg - empati og involvering i 
brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld 
personalepolitik.
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C E N T E R  F O R  S O C I A L T  A R B E J D E

Denne måneds 

tema:

Næste udgave af VITAnyt udkommer til september

I Fonden VITA – center for socialt arbejde beskæftiger 
vi os med forskellige former for pædagogisk og socialt 
arbejde.

Har du nogen sinde oplevet, at du og dine kolleger sidder med en opgave, I ikke 
umiddelbart kan løse inden for egne rammer? Måske på grund af tidspres, måske 
fordi I trænger til at få friske øjne på sagen, eller fordi I lige præcis i denne sag 
mangler en person, der har nogle helt særlige kompetencer?

Hvis du kender problemstillingen, så tag og kontakt os!

I VITA råder vi nemlig over et erfarent og kompetent konsulentkorps, der inden for 
et bredt spektrum af socialt arbejde både virker som rådgivere og tilbyder konkrete 
løsninger. Altid til en rimelig pris.

Du kan roligt ringe. Den indledende telefonsamtale er altid gratis. Det samme 
gælder et eventuelt opfølgende besøg af en af VITA’s medarbejdere, der sikrer en 
klar definition af opgaven.

Afdelingsleder i Århus,  
Leif Krabbe  mail: lk@vita-csa.dk    telefon 8625 7077

Afdelingsleder i Åbenrå, Esbjerg og Kolding,  
Thomas Hansen mail: th@vita-csa.dk  telefon 7552 7044

I øvrigt henvises til Fonden VITA - center for socialt arbejdes  
hjemmeside www.vita-csa.dk

Støttepersoner
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har forstået det rigtigt. Og hun er også god 
til af og til at give mig et spark i røven, når jeg 
har brug for det.”

At få tømt rygsækken

Tidligere havde Anne fornemmelsen af at gå 
rundt med en rygsæk, der bare blev tungere 
og tungere. Gennem samtalerne med Eva er 
rygsækken nu blevet tømt. Og når den fyldes 
op med nye ting, så står Eva igen parat til at 
hjælpe med at rydde op og tømme ud i den.

”Før jeg fik Eva som støtteperson, havde jeg 
mange søvnløse nætter, hvor jeg spekulere-
de over, om det nu også var det rigtige, jeg 
gjorde, om det var okay at føle, som jeg følte, 
og at tænke, som jeg tænkte. Sådan er det 
ikke længere.” 

Anne er meget tilfreds med udformningen af 
ordningen. Til gengæld mener hun, at syste-
met burde være meget bedre til at informere 
om, at ordningen findes, og at man faktisk 
har ret til på at få en støtteperson. 

Hun appellerer også til, at man tildeles en 
støtteperson så tidligt i forløbet som overho-
vedet muligt. For Anne selv betød det blandt 
andet, at hun havde Eva med på besøg på 
den institution, Jesper blev tilbudt at flytte 
ind på. Og det var en stor hjælp og støtte.

”Det allerbedste er den forståelse og accept, 
Eva har været med til at installere i mig. Min 
egen accept af, at man kan føle, handle og tæn-
ke, som man nu engang gør i en situation som 
min. At have fået sådan en kontaktperson, det 
har jeg simpelthen oplevet som en gave. Det er 
guld værd.”

Facts om ordningen med  
støttepersoner
•	 I henhold til lov om social service § 54 

skal kommunalbestyrelsen tilbyde for-
ældremyndighedens indehaver en støt-
teperson i forbindelse med barnets eller 
den unges anbringelse uden for hjem-
met, der blandt andet hjælper i forhold 
til at forstå offentlige skrivelser, deltager 
i møder med sagsbehandler og virker 
som samtale- og sparringspartner for 
forældrene.

•	 Sagsbehandleren bevilger rammen for 
ordningen. Denne er typisk 6-8 timer per 
måned. Erfaringen viser, at den beslut-
tede ramme, for det antal bevilget timer 
som regel udnyttes fuldt ud i opstartpe-
rioden. Herefter svinger det med hensyn 
til, hvor mange timer der bruges. I nogle 
perioder bruges der mange timer og i 
andre perioder færre. 

•	 Støttepersonens uafhængighed af for-
valtningen har vist sig at have stor be-
tydning for en del forældre.

•	 Forholdet mellem støttepersonen og 
forældrene er altafgørende for, at støtte-
personsordningen fungerer til forældre-
nes, barnets og anbringelsens bedste.

•	 Flere sagsbehandlere har over for VITA 
givet udtryk for, at de har oplevet en po-
sitiv ændring hos de forældre, som har 
en støtteperson.

•	 Fonden VITA – center for socialt arbejde 
har siden 2001 tilbudt kommunerne 
støttepersoner til forældre, som har de-
res børn anbragt. 

Er du blevet interesseret i at høre nærmere 
om vores korps af støttepersoner, deres erfa-
ringer og arbejdsmetoder – og hvordan de 
kan blive en konstruktiv del af jeres hverdag? 
Så ring til en af vores støttepersonskoordina-
torer via vores hovedtelefonnummer i afde-
lingerne.

Vi spørger eksperterne - igen 

I dette nyhedsbrev fortsætter vi vores un-
dersøgelse af, hvad de egentlige eksperter 
mener om vores konkrete indsats og tilbud. 
Og for os er de praktiske eksperter fortsat de 
børn, unge og forældre, som gør brug af til-
buddene.

I alle vores aktiviteter og tilbud gør vi os 
umage med at tilrettelægge og gennemføre 
tilbuddene på et højt fagligt niveau, og det 
gælder naturligvis også i forbindelse med til-
bud om en støtteperson. Men vi er også be-
vidste om, at det ikke er nok, at tilbuddene i 
teorien er optimale – de skal også fungere i 
praksis. 

Derfor har vi spurgt en familie, der gennem 
cirka halvandet år har haft en støtteperson 
tilknyttet, hvilke erfaringer de har gjort sig 
med ordningen.

At få livet tilbage

Familien ønsker at være anonym, derfor er 
navnene i artiklen herunder opdigtede

”Hun gav mig livet tilbage … eller, nej livet 
havde jeg jo, men det føltes næsten sådan, 

fordi hun har givet mig den fornødne ro og en 
overordnet accept af mig selv.”

Gennem næsten halvandet år har støtteper-
sonen Eva været en fast bestanddel af Annes 
liv. Anne er i dag enlig mor, og da hendes 
yngste søn Jesper stod for at skulle anbrin-
ges, sørgede hendes familierådgiver for, at 
hun fik en støtteperson.

Som så mange andre forældre følte Anne, 
det var skamfuldt ikke selv at kunne tackle 
sit barns situation. Men Eva, der opererer 
neutralt og uafhængigt af forvaltningen, har 
imidlertid ikke kun været sparringspartner i 
forhold til offentlige breve, rapporter og mø-
der. Hun har også hjulpet Anne til at finde 
ro og indse, at det er i orden at anbringe sit 
barn uden for hjemmet.

”Eva har fået mig til at forstå, at det ikke er pin-
ligt at anbringe sit barn i en periode, men at det 
er det bedste for barnet – og mig.”

Anne har fået bevilget 10 timer om måneden 
med Eva samt timer til mødevirksomhed i 
forbindelse med anbringelsen af sin søn. Ti-
den bruger de på at gennemgå papirer og 
breve vedrørende anbringelsen, at forbere-
de, gennemføre og evaluere møder – og tale 
om det, der ligger Anne på sinde.

Det er nemlig i høj grad forældrenes behov, 
der er styrende for formen i samarbejdet 
med støttepersonen. 

”Er der kommet en psykolograpport, så kan 
jeg tage fat i Eva og spørge, om jeg nu også 
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En støtteperson kan give ro i sjælen
Siden 2001 har vi i Fonden VITA – center for socialt arbejde tilbudt 
kommunerne støttepersoner til forældre, der har anbragte børn. Vi 
har et erfarent korps af blandt andet socialrådgivere og pædagoger, 
der virker som støttepersoner, og som ofte kender familie- og 
institutionsproblematikker fra flere vinkler.
Nyhedsbrevet ser denne gang nærmere på, hvordan støtten konkret 
ydes – og taler med en familie, der kender ordningen indefra.

Støttepersonen er neutral og 
uafhængig af forvaltningen.
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Støttepersonen har fået mig til 
at forstå, at det ikke er pinligt at 
anbringe sit barn
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