Det daglige bad

Diana er 10 år og har været anbragt i to år. Diana er understimuleret og har svært ved at trives
med andre børn. I de sidste dage har pædagogerne kæmpet med at få Diana i bad. På
Solbakken er husreglerne, at børnene skal have et bad hver dag. Diana er efterhånden ved at
være noget nusset, så hun er begyndt at lugte. Det er planlagt, at Diana om eftermiddagen
skal besøge sin mor, og pædagogen Mai har derfor sat sig for at få hende i bad. Mai prøver at
overtale Diana, men hun nægter.om led i voksenansvaret varetage omsorgen for Diana og
herunder blandt andet sørge for hendes personlige hygiejne. Når Diana nægter at gå i bad, må
personalet ved hjælp af pædagogiske metoder arbejde på at motivere hende hertil. Personalet
må i samarbejde med Diana finde frem til en måde, hvorpå hendes behov for personlig
hygiejne kan varetages.
Der er her ikke tale om en situation, hvor det kan siges at være nødvendigt af hensyn til
omsorgen for Diana, at hun kommer i bad, og hvor personalet derfor kan anvende fysisk
guidning.

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:
Hvis Diana ikke kommer i bad, så vil det være at svigte hende i forhold til, at de andre børn
driller hende, og at hun ikke har det behageligt med sig selv. Men det er vigtigt at finde ud af
årsagen til, hvorfor Diana har modstand mod at komme i bad. Er det svært for hende? Ved hun
ikke, hvad hun skal gøre? Har hun haft andre dårlige oplevelser med at komme i bad? Så det er
vigtigt at snakke med Diana om, hvad modstanden handler om. Eller reagerer Diana altid med
modstand på kravs situationer?
For at undgå lignende situationer vil det være godt at indføre et træningsprogram for Diana, så
hun kan lære at gå i bad og måske opleve, at det er hyggeligt at lære noget nyt.

Juridiske kommentarer:
Personalet skal som led i voksenansvaret varetage omsorgen for Diana og herunder blandt andet
sørge for hendes personlige hygiejne. Når Diana nægter at gå i bad, må personalet ved hjælp af
pædagogiske metoder arbejde på at motivere hende hertil. Personalet må i samarbejde med Diana
finde frem til en måde, hvorpå hendes behov for personlig hygiejne kan varetages.
Der er her ikke tale om en situation, hvor det kan siges at være nødvendigt af hensyn til omsorgen
for Diana, at hun kommer i bad, og hvor personalet derfor kan anvende fysisk guidning.

