
KAN 
SKOLESOCIALRÅDGIVEREN 
GØRE EN FORSKEL I 
SKOLEN?
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Lone Jørgensen, skoleleder, Tilst skole

Tine Givskud, socialrådgiver, Tilst skole



Hvorfor skolesocialrådgiver på 
Tilst Skole?



• Alle børn skal have lige muligheder uanset baggrund

• Vi skal arbejde forebyggende fremfor indgribende

• Skolesocialrådgiver uden for myndighedsområdet

• Skabe trygge rammer for børn/familier i udsatte liv

• Sparring til lærer og pædagoger

• Forbindelsesled til ledelsen

• Optimere underretningerne

• Skarp på lovgivning

Derfor skolesocialrådgiver på Tilst Skole, som ligger i et 
udsat og mangfoldigt område.



• Præsentation

• Ansættelsesform

• Kendte socialfaglige udfordringer i folkeskolen

• Funktionsbeskrivelse

• Fordele & ulemper

• Elev cases

• Giver det mening, hvad siger samarbejdspartner?

Skolesocialrådgiver



Præsentation:
• Uddannet socialrådgiver 1997

• 9 års erfaring som familierådgiver – oplevede at mangle en stærkere 
socialfaglig samarbejdspartner i folkeskolen

• Søgte uopfordret 24 forskellige folkeskoler

• 5 år i 10. klassecenter

• 5 år på Tilst skole, stadig eneste i Aarhus Kommune

• Svært med nytænkning – ikke nødvendigvis modstand

• Øget mistrivsel og inklusion kalder på social faglig indsats i folkeskolen

• Hvad vil give mening for eleverne

• 2 skoler kan evt. deles om 1 skolesocialrådgiver

• Tak til Danmarks Lærerforening for artikel og tak til Lone



Ansættelsesformen:
• Ansat af skolens egen økonomi – en del af flokken

• Markant forskel fra at være fremskudt rådgiver på en skole 

• Automatisk samtykke til udveksling af oplysninger

• Når man er i tvivl/bekymret, er tillid og tryghed afgørende for 
handling/efterspørge sparring 

• Den daglige gang på skolen udløses automatisk sparring

• Ingen tidsbestilling 

• Forebyggende arbejde – vi handler hurtigt og effektivt

• Aflastning til det pædagogiske personale og ledelse



Kendte socialfaglige udfordringer i folkeskolen: 
• Skolefravær

• Ny udsathed – angst – depression – ensomhed

• Udadreagerende adfærd – hoppebolde

• Mobning

• Stille og indadvendte børn/unge

• Selvskade og misbrug

• Vold og krænkelser

• Social kontrol

• Uddannelsesparathed

• Inklusion



Funktionsbeskrivelse:
• Eleven er i centrum – helt afgørende

• Relations arbejde og tryghed

• Børnesamtaler – angst/ensom/tungsind/ocd/skolefravær/udadreagerende 
adfærd osv.

• Faglig sparring til kollega, ledelse, samarbejdspartner mf.

• Oversætter forvaltningssprog og jura

• Underretninger, udtalelser til myndigheder

• Tæt samarbejde med PPR, familiecentret, klub mv.

• Brobygger til familierådgiver-myndighed og øvrige samarbejdspartner 

• Netværksmøder, svære forældresamtaler



Fordele (ved ansættelsesformen):

• Barnet/den unges perspektiv høres og er i centrum for indsatsen

• Har automatisk samtykke til at udveksle oplysninger omkring eleven

• Markant forebyggende effektiv indsats 

• Problemerne løses lokalt på skolen

• Mindre skolefravær

• Hurtig og effektiv indsat til børn og unge blandt andet med angst

• Sænker konfliktniveauet (især blandt udskolingselever)

• Tryghed for forældre og eleven at det foregår på skolen og ikke i 
myndighedsforvaltningen

• Inddrager det professionelle rettidigt



Ulemper (ved ansættelsesformen):

• Der er ikke et automatisk kendskab til allerede eksisterende indsatser i familien 
fra myndighedssiden.

• Forældreinddragelsen er ikke i centrum

• Der kan ikke iværksættes foranstaltninger direkte, f.eks. familiebehandling

• Har ikke førstehåndsviden om nye tiltag fra myndighedssiden



Elev cases:

• Spiseforstyrrelse /OCD – Børne og Ungdomspsykiatrien

• Skolefravær – Tværgående trivselsteam

• Angst – egen læge – henvisning psykolog

• Kriminalitetstruet unge – Mentor

• Hvad er alternativet?



Erfaringer – Giver det mening?

Skolens pædagogiske personale: ”Hun peger på ting vi andre ikke ser”.

” Hun er med til at fjerne noget magtesløshed, utilstrækkelighed, stress og dårlig 
samvittighed”.

”Hun aflaster ved at tage svære forældre samtaler og lave underretninger”.

PPR: ”Jeg har slet ikke samme antal henvendelser om børn med angst som mine 
andre kollegaer”.

Opsøgende Gadeplan: ” Hun har hjulpet med at brobygge pigerne til Tilst Karma 
Klub, og vi har fået kontakt til en målgruppe af piger vi tidligere har haft svært ved 
at komme ind på”.



Erfaringer – Giver det mening? 
15-årige hoppebold: 

”jeg bliver så let indeni når jeg sidder her og taler med dig” 

”jeg har fundet ud af hvad der er vigtigt for mig i mit liv”

10-årige pige med angst:

”jeg tør tro på, at det nok skal blive bedre for det er det allerede”

14-årige meget stille pige med tungsind:

”nu er jeg jo glad, min mor og far siger at jeg er så glad og jeg rækker jo hånden op i 
timen og siger noget, det er dejligt”



Gav det mening for jer?

Det håber jeg. Det gør det i hvert fald dagligt for mig 😊

Tak for ordet 🙏


