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Odense: 14-årige Emma-Luna 
har mod på livet.

Hun har som sit største øn-
ske at bryde den sociale arv.

- Både min mor og mo-
ster har været anbragt, som 
hun siger.

Hun vil have en god uddan-
nelse og er godt på vej, for hun 
har gode karakterer i skolen.

Sidste år blev hun en del 
af Lær for Livet-projektet, og 
hun var lørdag i Odense for 
at fortælle om sine erfaringer. 
Hvordan hun kom på lear-
ning camp, fik nye veninder 
fra hele landet og senere en 
personlig mentor.

- Mine veninder synes, det 
er så snu, at jeg er med i det 
her. Hvor melder man sig til, 
spurgte en. Det kræver lige-
som, at du først bliver anbragt, 
sagde jeg.

Hvad er en sagsbehandler
Første dag på campen var en 
smule akavet. I hvert fald i be-
gyndelsen, fortæller Emma-
Luna:

- Vi måtte kun have vores 
telefoner en time om dagen, 

14-årige emma-
Luna: Jeg vil bryde 
min sociale arv
Emma-Luna bor på døgninstitution. Hendes mor og moster 
var også anbragt, men hun arbejder hårdt for at bryde den 
sociale arv og klarer sig godt i skolen. Der har været mange 
professionelle mennesker ind og ud af hendes liv, men 
hendes mentor giver hende en følelse af at høre til.
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Odense: Karsten Madsen har 
i halvandet år været mentor 
for en 15-årig dreng, anbragt i 
familiepleje.

Karsten Madsen kommer 
på besøg en gang om ugen for 
at hjælpe med lektierne. Ikke 
så meget det enkelte matema-
tikstykke, som det at give en 
metode videre:

- Jeg kan træne ham i at hol-

de fokus, også når det kom-
mer lidt modstand. Det, at 
man ikke giver op, når tingene 
bliver svære, er en god egen-
skab, siger Karsten Madsen.

Åbner verden
Derudover prøver Karsten 
Madsen at åbne verden op - at 
inspirere og stimulere. Prøver 
at give det videre, der hjalp 
ham selv med at bryde et 
uheldigt mønster:

- Det kan være musik, poli-

Mentor: Jeg kan give den unge fokus i livet
Karsten Madsen, 56, er mentor for en 15-årig dreng, der er anbragt i familiepleje.  
Han prøver at give det videre, der hjalp ham til at blive mønsterbryder.

56-årige Karsten 
Madsen er 
mentor for en 
anbragt dreng 
på 15 år. Han 
prøver at lære 
ham at holde 
fokus: - det, 
at man ikke 
giver op, når 
tingene bliver 
svære, er en god 
egenskab, siger 
han.
foto: Louise 
Koustrup.

��   
der er røget rigtig 
mange mennesker 
ind og ud af mit liv. 
Mennesker, der vir-
kede som om, de ville 
være her i lang tid, 
men så forsvandt al-
ligevel, fordi det blev 
for meget for dem.
eMMa-LUna, 14 år

så vi kunne ikke ringe hjem 
eller sidde og gemme os bag 
telefonen. Man er tvunget til 
at snakke med folk, og det kan 
godt virke lidt skræmmende, 
men man kommer hurtigt til 
at skabe kontakt med de an-
dre. Og så åbner man sig op 
på en anden måde, fordi de 
andre også er anbragte børn. 
Så vi kan snakke om alt.

- Hvad kan du snakke med 
dem om, som du ikke kan 
snakke med dine andre venin-
der om?

- Jeg er en meget åben per-
son, så jeg snakker tit om alt. 
Men det er ikke altid mine 
veninder forstår det. De kan 

godt forestille sig det, men de 
har ikke været igennem det. 
For et par år siden sad jeg for 
eksempel og fortalte om en 
ny sagsbehandler, som ikke 
var så hurtig og ikke svarede 
med det samme. Hvad er en 
sagsbehandler, spurgte de så. 
Jeg har jo altid haft en sags-
behandler, så der er ting, som 
bare er nemmere, når man er 
sammen med andre anbragte 
børn. En anden forståelse.

Mange ind og ud af mit liv
- Hvordan har det været at få 
en mentor?

- En kæmpe oplevelse. Vi 
holder forholdet fagligt, men 
også personligt. Hun er blevet 
gravid og skal have sit første 
barn til februar, og jeg bliver 
bonus-tante. 

- Jeg prøver at holde vores 
snak skolerelateret, men al-
ligevel snakker jeg også om 
mine venner og veninder, og 
hvad jeg laver. Men jeg snak-
ker ikke så meget om mine 
følelser. Vi mødes en gang 
om ugen i et par timer, og jeg 
vil gerne selv have den ekstra 
hjælp. Det bliver for meget, 
hvis følelserne også kommer 
til at fylde her. Men vi tager 

også på nogle ture indimel-
lem, og her snakker vi om alt 
muligt.

- Hvad er det, der har været 
så stor en oplevelse?

tik eller at læse en god avis. Jeg 
er selv meget glad for musik 
- det har været min mønster-
brydermotor - og derfor vil jeg 
gerne tage ham med til kon-
certer. 

smittende begejstring
- Måske kan min begejstring 
smitte. Jeg kommer fra et mil-
jø, hvor der ikke var nogen sti-
mulerende voksne omkring 
mig. Min vej ud var at arbejde 
målrettet med at blive god til 
at gå i skole, god til at lære - ja 
at blive god til de ting, man 
gør. Og det kræver fokus.

- Den dreng, jeg er mentor 
for, bliver hurtig forstyrret og 
distraheret. Han bruger me-
get krudt på at tolke, hvad der 
sker omkring ham af forskelli-

ge relationer. Så for mig hand-
ler det om at arbejde målret-
tet og lukke verden ude, når vi 
er sammen. Jo mere vi lykkes 
med det, desto mere forsvin-
der de andre ting. Og jeg får 
en god respons på arbejdet fra 
plejefamilien, siger Karsten 
Madsen.

Ingen penge
Han ved godt, at det betyder 
meget, at han ikke får penge 
for sit engagement, men at 
han kommer, fordi han har 
lyst.

- Jeg har sagt, at jeg er der 
de næste seks år, hvis han vil 
have det. For han er træt af 
skiftende, professionelle voks-
ne omkring sig, uagtet at de 
kan være gode.

14-årige emma-Luna bor på døgninstitutionen. Hun har fået noget ud af at deltage i de intensive 
undervisningsforløb i forbindelse med Lær for Livet, men først og fremmest er hun glad for de venskaber, 
hun har knyttet her. Og hendes mentor, der støtter hende fagligt en gang om ugen, men samtidig har lukket 
hende ind, tæt på. foto: Louise Koustrup.

- Der er røget rigtig mange 
mennesker ind og ud af mit 
liv. Mennesker, der virkede 
som om, de ville være her i 
lang tid, men så forsvandt alli-

gevel, fordi det blev for meget 
for dem. For eksempel på min 
døgninstitution. Min mentor 
er bundet til mig i mindst tre 
år, måske seks. 
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