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INDLEDNING

EN SPÆNDENDE REJSE

MÅ FORSTÅELSEN VOKSE

Med denne lille folder vil vi gerne vise jer det, vi især har været
meget optagede af det sidste års tid - nemlig at blive endnu
bedre til samarbejdet med jer. Folderen er samtidig en invitation
til en fortsat god dialog om netop jeres barn, og vi håber, at den
kan inspirere til konstruktive og lærerige snakke imellem os.

Jeg havde lovet Specialcentret at male nogle pejlemærker for
det gode forældresamarbejde til hver af de syv afdelinger. Men
selv gode og lange møder med personalet og lederne var ikke
nok. Vi blev enige om, at det var nødvendigt at få forældrenes
vinkel med både i vores samtaler og i mine malerier. Derfor
drog jeg ud som antropolog på feltarbejde for at interviewe
Specialcentrets forældre.

På Specialcentret har vi været på en fantastisk og spændende
rejse sammen med billedkunstner Karsten Auerbach. Kunst
kan noget andet end ord, og Karsten Auerbachs skitser og
malerier har fået os til at se og reflektere over vores arbejde fra
nye vinkler. Undervejs har Karsten Auerbach også stået i spidsen
for et stort og meget værdifuldt arbejde med at interviewe
nogle af Specialcentrets forældre. Her i folderen har vi sat
ord og billeder sammen, så de danner en lille fortælling om
både jeres og vores verden – og alt det, vi er fælles om.
Vores vigtigste opgave er at skabe de bedst mulige rammer
for jeres barn, og vi vil gerne drage nytte af vores nye viden,
erfaring og forståelse, så vi kan styrke fundamentet for et
godt og ligeværdigt samarbejde med jer.
Vi håber, I vil tage godt i mod folderen. Måske kan I kende jer
selv eller spejle jer i andre - og måske åbner billeder og ord for
et andet perspektiv, nye tanker eller en god snak. Lige som de
har gjort for os.
Margit de Place
Leder af Specialcentret

INGEN KAN ALT

Både interviewene og ekkoet af dem i min efterfølgende
bearbejdning berørte mig meget. Ikke bare som kunstner,
men også som far til en psykisk syg. Der var så meget,
jeg kunne spejle mig i.
Der er ikke mange, der forstår, hvad ordet ”pårørende” betyder,
før de selv står midt i det. Alligevel var det dét, som drev mig
igennem det store interview-arbejde. Det er så vigtigt, og det
må kunne lade sig gøre at skabe den forståelse.
Det bedste har været at høre, hvordan personalet bruger
denne lidt større forståelse af pårørendes livsvilkår, som de
så udtrykkeligt efterlyste i begyndelsen. Meningen med denne
lille folder er at invitere til en fortsat samtale, så forståelsen
må vokse.
Karsten Auerbach
Billedkunstner
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SORG
Kender du sorgen? Som forælder til et barn med handicap,
er den en fast følgesvend.
Sorgen er en sammensat størrelse. I begyndelsen rammer den
som tabet af drømme og forventninger, og sorgen er også et
udtryk for den lidelse og uværdighed, som kan ramme dit barn.
Senere viser den sig som en bekymring for dit barns fremtid.
For hvad skal der ske med dit barn, når han eller hun bliver ung?
Og voksen?

”Hvad der slider på den lange
bane? At det aldrig holder
op. Sorgen holder aldrig op.
Hvis man mister et barn….
Her er et barn, man bliver
ved med at miste.”
Forælder

”Der er sindssygt mange følelser
i det. Det er ikke kun sorg. Det er
frustration, det er fortvivlelse.
Det er også sorg. Og vrede. For jeg
kunne jo ikke se en ende på det.”
Forælder
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BELASTNING OG BEGRÆNSNING
Som forælder bærer du en ekstra arbejdsbelastning og et stort
ansvar. Nogle gange er det helt uoverskueligt. Det føles, som
om alt afhænger af dig, og du oplever måske at stå alene uden
at få den hjælp og vejledning, som du har brug for.
Struktur og planlægning fylder næsten alt i familiens hverdag.
Faktisk føler du dig begrænset og låst fast. Du kan ikke gøre
de ting, du gerne vil. Du kan ikke udvikle dig i dit arbejdsliv og
udfolde dig i dit fritidsliv. Måske knytter udfordringerne familien
tættere sammen. Måske driver det jer til vanvid.
Og fra hinanden.

”Man bruger
oceaner af
energi. Man er
på hele tiden.”
Forælder

”Og det råd vil jeg gerne give
videre til andre: I skal redde jer selv
og resten af familien frem for det
handicappede barn. Forstå mig ret.
Det er jo forældrene, der skal bære
det hele, og hvis vi sulter hver især,
og der ikke er overskud, så vælter
det hele, og så får man endnu
flere problemer oveni.”
Forælder

”Det er hårdt at aflevere
sit barn. Men jeg syntes
næsten, det var værre
at skulle fortælle det til
venner og bekendte og
stå ved, at det er det, vi
har valgt.”
Forælder
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MØDET MED DET OFFENTLIGE
Krydspresset er en konstant faktor i dit liv. Du vil gerne selv gøre
det allerbedste for dit barn, men kan alligevel godt se, at du har
brug for hjælp, hvis du selv skal kunne hænge sammen. Det er
en svær erkendelse.
Og hvordan gør man så? Giver slip og overlader en del af
ansvaret for sit eget barn til andre. Der er i hvert fald nok at
forholde sig til, når man skal finde sine ben i mødet med
det offentlige, som du måske også oplever som en kamp
med ”systemet”.

”Der er noget hjælp, ja.
Men man står også tit
med problemerne selv
og siger: Hvad skal jeg
stille op? Og man skal
selv søge hjælp for at
få det.”
Forælder

”Det tog jo nogen år, inden jeg begyndte
at give lidt slip og have tillid til at andre
også kan se barnets behov og forstå hendes
kommunikation. Det er rigtig svært.
Det tager lang tid.”
Forælder
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RELATIONER
De gode relationer er afgørende vigtige for dit barns udvikling
både gennem barndommen og ungdommen. Det gælder
selvfølgelig forholdet mellem dit barn og dig som forælder og
forholdet mellem dig og medarbejderne på Specialcentret.
Relationer ændrer sig over tid, og børn bliver til unge mennesker, der skal have mulighed for at leve et mere selvstændigt
liv. Som ung er det vigtigt, at dit barn knytter tætte bånd til
andre end sine forældre.

”Man har jo altid dårlig
samvittighed over, at
man ikke er der mere.”
Forælder

”Det er jo også noget med, at man
skal ind og acceptere, at ens barn
fravælger dig.”
Forælder

INGEN KAN ALT

RELATIONER

”Det, som er aller- allersværest, er, at det er svært
at nå ind til hende. Er der ikke noget mere, end
det vi ser? Kan vi ikke få lidt mere indtryk af, hvad
du er indeni? Det er ikke, fordi hun ikke kan.”
Forælder
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SAMARBEJDE

INGEN KAN ALT

TIL SAMMEN KAN VI DET HELE
SAMARBEJDE

Gennem billedkunstner Karsten Auerbachs interviews med en
række forældre har vi i Specialcentret fået et enestående indblik
i, hvad I som familier har med i rygsækken. Det kan vi bruge i
vores videre samarbejde med jer.

”Det, som er aller- allersværest, er,
at det er svært at nå ind til hende.
Er der ikke noget mere, end det vi
ser? Kan vi ikke få lidt mere indtryk
af, hvad du er indeni? Det er ikke,
fordi hun ikke kan.”
Forælder

”I fremtiden tør jeg gå
mere til dem uden at
være bange for at såre.”
Medarbejder
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Nogle gange kan oplevelsen af og synet på dit barn og dets
adfærd veksle lidt, alt efter øjnene der ser. Det er naturligt, fordi
perspektivet selvfølgelig ikke altid er ens, når man er enten
forælder eller medarbejder på Specialcentret. Det er vigtigt, at
vi fra begge sider forstår og accepterer de tilgange, vi hver især
kommer med.

”Forståelsen af
forskellene gør,
at vi kan have en
anerkendende
tilgang.”
Medarbejder

”De skal til at bruge forældrene. De skal ikke
være bange for, at forældrene vil komme ind og
kritisere eller rette på dem. De skal se dem som
en ressource. De skal ikke være bange for at lytte
eller spørge: I den situation har vi gjort sådan og
sådan, men vi synes ikke, at det virker. Hvad gør I
derhjemme?”
Forælder
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En ligeværdig og ærlig dialog er vigtig, når man er forælder til
et barn med handicap. Det er dejligt at høre solstrålehistorierne,
men det er ikke nok, for sådan er livet ikke altid.
På Specialcentret er vi brobyggere, og det er vores opgave at
støtte barnet eller den unge i sine relationer til familie, venner
og netværk.

”Det nytænkende i det her projekt
har været, at vi træder et skridt
tilbage og ikke bare ser barnet eller
den unge, men også familien.”
Leder
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”Jeg vil være mere
opsøgende. Jeg havde
altid tænkt, at de ville
have mere ro til at være
sammen.”
Medarbejder

INGEN KAN ALT

TIL SAMMEN KAN VI DET HELE
SAMARBEJDE

Det er altid lettest at se verden fra sit eget perspektiv, men når
man gør sig umage for at sætte sig ind i den andens situation,
bygger man samtidig fundamentet for et godt og respektfuldt
samarbejde.

”Jeg tænker mere over,
hvordan jeg bliver
oplevet af forældrene.”
Medarbejder

”Jeg prøver
at skifte
synsvinkel
og se mig
selv som
moderen.”
Medarbejder
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EN GAVE FRA OS TIL JER
Den her folder er vores gave til jer. Altså en lille tak fra os på
Specialcentret og fra billedkunstner Karsten Auerbach, fordi I
har deltaget positivt og bakket os op i vores fælles projekt og
partnerskab.
Tanken er, at folderen her både skal være et lille minde om
den proces, vi har været igennem, og samtidig fungere som et
redskab i dialogen og samarbejdet mellem os fremadrettet. I ord
og billeder kan den hjælpe os til at få hul på noget af det, der er
svært, når man er forældre til et barn med handicap, og huske
os på, hvad der er vigtigt, når vi sammen skal skabe den bedste
hverdag for jeres børn.
Vi har lært meget af jer. Gennem forløbet har vi fået øjnene op
for nye måder at se vores arbejde på, lige som vi har forandret
vores syn på jer som forældre. Den udvikling var faktisk hele
pointen med projektet, og I har været til stor hjælp, fordi I har
delt jeres erfaringer, tanker og følelser åbent og ærligt med os.
Tak for det.
Lad os fortsætte den gode stil og det positive samarbejde til
glæde for jer, for os og selvfølgelig allermest for jeres børn.
Margit de Place
På vegne af Specialcentret
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KONKLUSION
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Barnet er til stadighed en del af sin familie.
Når vi ser på barnet i sin helhed, fokuserer vi
på det brede perspektiv og barnets relationer
til familien, parforholdet, søskende, venner
og den øvrige familie.
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