Pige stukket af

Mai er pædagog, 36 år og har været ansat på Solbakken i tre år. Mai er omsorgsfuld og lægger
vægt på nærhed i kontakten.
Lars er pædagog, 34 år og har været ansat på Solbakken i to år. Lars viser stor tolerance over
for børnene og er følsom.
Karla på 14 år har været stukket af fra institutionen Solbakken i et døgn. Karla er vokset op
med en prostitueret mor, og er tvangsfjernet fra hjemmet. Det er ikke første gang hun er
stukket af, og erfaringerne fra tidligere er, at hun ikke er i umiddelbar fare. Moren og
myndighederne er underrettet. Solbakken har aftalt med myndighederne, at personalet
deltager i eftersøgningen
Pædagogerne Lars og Mai har nu fundet Karla i et misbrugsmiljø hos en veninde, Stephanie,
som de også mistænker for prostitution. Mai og Lars forsøger at overtale hende til at tage med
tilbage på institutionen. Karla nægter at tage med, og Stephanie beder dem om at forlade
hendes lejlighed.

Spørgsmål til diskussion og refleksion

Er der risikomomenter og hensyn,
der skal tages i betragtning?

Hvordan fortolker I situationen og
konflikten?
• Set fra barnets perspektiv?
• Set fra pædagogens perspektiver?
• Set som udenforstående?

• I forhold til barnet?
• I forhold til pædagogen?
• I forhold til andre børn og unge på stedet?
• I forhold til pædagogikken på
institutionen?

Kender I til situationer fra jeres
arbejde, som har fællestræk med
den viste?

Hvilke pædagogiske og
lovgivningsmæssige forpligtelser
og muligheder kan der være i den
pågældende situation?

• Hvilke?
• Hvordan blev de håndteret?

• Hvilke hensyn må der tages ved de
lovbestemmelser, som I overvejer?
• Hvad er det mindst indgribende indgreb
over for barnet eller den unge?

Er der andre relevante
handlemuligheder, end de angivne
– hvilke, hvordan, hvorfor?
Hvilke pædagogiske tiltag kunne
være iværksat for at undgå, at
situationen blev tilspidset?

Hvordan kan/bør der følges op på
situationen og problemstillingerne

Kommentarer til cases

Pædagogiske kommentarer:
Inden pædagogerne efterkomme Stephanies anmodning om, at de skal forlade lejligheden,
skal de overveje, hvor længe frivilligheden skal vare – er det minutter, timer eller døgn, inden
hun skal komme ud af lejligheden? Det er vigtigt, at de bygger på de erfaringer, de har fra
tidligere lignende episoder med Karla. Det er et meget stort ansvar tage, hvis de efterlader
Karla i miljøet. De skal lave helt klare aftaler med Karla om, hvornår og hvordan hun kommer
hjem. Ved at indgå aftale med Karla risikerer pædagogerne ikke at overskride den unges
grænser. Men som pædagog vil det være svært at forlade en ung i sådan et miljø, og der vil
uvilkårligt opstå spørgsmål som: Har jeg gjort mit arbejde godt nok? Må jeg forlade pigen? Hvis
der sker noget med Karla, hvad så?”
Går pædagogerne derimod umiddelbart i gang med at pakke Karlas ting for at føre hende
tilbage til institutionen, så skal de være opmærksomme på, at de er i gang med at tvinge Karla
til noget mod hendes vilje. På den ene side kan det være et signal om, at nu hjælper vi dig til at
komme i gang, vi tager ansvar for dig. Karla taber ikke ansigt over for veninden. På den anden
side kan Karla opleve det som grænseoverskridende. Og det er usikkert om det har nogen
positiv effekt.
Pædagogerne skal i situationen også sikre sig, at de er fysisk overlegne, og at de kan få hende
ud af lejligheden uden alt for meget tumult. De skal være sikre sig, at veninden ikke tilkalder
hjælp, der kan være dem fysisk overlegne. Er de ikke helt sikre på at kunne håndtere
situationen, skal de overveje, om de skal anmode om hjælp fra politiet.

Juridiske kommentarer:
Betingelserne for tilbageførelse i henhold til voksenansvarslovens § 11 er opfyldt. Karla er stukket af
fra institutionen og har ikke i sinde at vende tilbage, og personalet har oplysninger om Karlas
adfærd, der giver anledning til at formode, at der er en risiko for, at hun er til skade for sig selv.
Tilbageførelsen skal ske så skånsomt som muligt, men hvis det er nødvendigt, kan personalet
fastholde Karla og føre hende hen til eksempelvis en bil for at køre hende tilbage til institutionen.
Tilbageførelsen skal registreres og indberettes i henhold til reglerne herom.

