
Tidlig indsats og samarbejde på 
tværs skaber bedre trivsel og læring 
for børn med udfordringer
I disse år er der flere og flere børn, der bliver diagnosticeret. Selvom der er mål for inklusion, så er der alligevel 
stadigt flere børn, der bliver placeret i specialtilbud i stedet for at blive inkluderet i almenområdet.

Tidligere i år har Vive (Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd) kortlagt 
kommunernes største udfordringer på børn- 
og ungeområdet. Rapporten viser blandt 

andet, at kommunerne især er udfordret, når det 
handler om børn og unge med psykiske udfordringer, 
autisme eller ADHD.

Det er ikke noget, der kommer bag på Center for 
ADHD.

»Vi ser desværre, at mange børn med udfordrin-
ger har det svært, fordi der mangler konkret spe-
cialpædagogisk erfaring i praksis, og de kommunale 
indsatser bliver desværre ofte ukoordinerede og kom-
mer på bagkant. Vi skal i stedet tænke investering, 
og målet må være at bringe specialviden og -ressour-
cer i spil på almenområdet, så man slet ikke når til at 
sende børnene væk fra den lokale skole,« siger Marie 
Stegger Sørensen, centerchef hos Center for ADHD.

Godt i gang med skolelivet
Ofte viser børnenes vanskeligheder sig allerede i bør-
nehaven. Derfor kan indsatser med fordel starte her.

»At starte allerede i børnehaven og bære tilgan-
gen med i skolen vil være det mest optimale. Så får 
børnene gode erfaringer med at være sammen i et 
fællesskab med fokus på læring og samarbejde. Og 
forældre, børn og professionelle får et fælles sprog og 
bidrager alle til, at barnet kommer godt i gang med 
skolelivet,« siger Henrik Steffensen, familiebehand-
ler hos Center for ADHD.

At skabe trivsel for børn med udfordringer er en 
fælles opgave mellem forældrene, pædagoger og læ-
rere.

»Det handler i høj grad om at klæde de voksne or-
dentligt på til at kunne inkludere og tage imod bør-
nene. Så hvis man sætter ind før skolestart, kan man 
sikre, at børnene er klar til at komme i skole og kan 
følges med kammeraterne i stedet for at blive skole-
udsat eller komme i specialtilbud,« siger Marie Steg-
ger Sørensen.

Samarbejde styrker alle
De Utrolige År er en serie af evidensbaserede pro-
grammer for børn, deres forældre, lærere og pædago-
ger. Programmerne hjælper med at styrke børns so-
ciale og personlige kompetencer, samt deres evner til 
at lære, deltage i fællesskaber og selvregulere.

I Aarhus Kommune har DUÅ-medarbejdere med 
stor succes samarbejdet med både dagtilbud og skoler 
i udsatte boligområder, hvor redskaberne har skabt 
betydelige forandringer.

»Det er et ”hands on”-program, hvor vi kommer 
ud og er sammen med børnene og pædagogerne og 
øver problemløsning med børnene en gang om ugen. 
Helt konkret har vi en dukke, Anton, med, som er 
den, der altid kommer i problemer. Så samarbejder 
børnene og pædagogerne om, hvordan de hjælper An-
ton, og derigennem lærer børnene flere handlemulig-
heder,« fortæller Henrik Steffensen.

Samtidig med indsatserne i dagtilbud og på sko-

ler har forældrene deltaget i et forældrekursus. Her 
er der fokus på redskaber til forældrene og fokus på 
netværksdannelse.

»Forløbene er først og fremmest med til at give 
både børn, pædagoger og forældre redskaber til bedre 
at mestre problemer, konflikter og svære situationer. 
Samtidig gør det fælles sprog og forståelse det meget 
nemmere at samarbejde,« siger Henrik Steffensen.

Fællesskab hjælper børn hele livet
Trivselsmålinger viser, at børn i specialtilbud trives 
dårligere end børn i de almene tilbud. Samtidig får 
børn fra specialindsatser i mindre grad taget en af-
gangseksamen eller ungdomsuddannelse. De er også i 
større risiko for at blive marginaliseret og ender ofte-
re på overførselsindkomst.

Dermed bliver det både et ringere udgangspunkt 
for den enkelte unge og dyrt for samfundet, når der 
ikke sættes tidligt ind.

»Det er billigere at sætte ind tidligere. Det kræ-
ver en mere koordineret indsats, hvor flere områder 
arbejder på tværs, i stedet for den nuværende, skarpe 
opdeling af special- og almenområdet,« siger Marie 
Stegger Sørensen og tilføjer:

»Vi skal have specialkompetencerne i spil i al-
menområdet, så vi kan få styrket og udviklet klasse-
fællesskabet, og dermed også give børn og unge med 
ADHD bedre chancer i livet – det fortjener de.«  ■
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Hvis man sætter ind med hjælp i børnehaven, er der større chance for, at børnene får en god skolestart. Fotos: Center for ADHD

Ifølge Henrik Steffensen er det vigtigt, 
at  børnene får gode erfaringer med 
fællesskab så tidligt som muligt. 

For ofte kommer indsatsen på bagkant,
mener Marie Stegger Sørensen.


