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TIL KOMMUNALE CHEFER, LEDERE OG MEDARBEJDERE, DER 
BESKÆFTIGER SIG MED ANBRAGTE BØRN

LÆR FOR LIVET
  – et læringsprogram for anbragte børn 
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ANBRAGTE BØRNS LÆRING
I dag er det kun 30 procent af tidligere anbragte børn og unge, der som 25-årige har 

taget en ungdomsuddannelse mod 79 procent af de ikke-anbragte i samme alder. 

Forskning viser, at uddannelse er den væsentligste faktor mod yderligere udsathed 

i livet. Hvis anbragte børn skal have bedre fremtidsudsigter, skal de derfor støttes til 

en bedre skolegang.

 

Børn, der tilmeldes Lær for Livet, får:

-  Et fagligt løft og en oplevelse for livet på Learning Camps, som er intensive 

 læringsforløb med fokus på dansk, matematik og personlig udvikling.

-  En frivillig mentor, der støtter dem fagligt og bidrager med oplevelser og alment 

 dannende aktiviteter 3-4 gange om måneden i seks år.

LÆR FOR LIVETS VISION 
I 2013 søsatte Egmont Fonden læringsprogrammet Lær for Livet, der tilbyder 

anbragte børn intensive læringsforløb, hvor de får et fagligt og personligt boost. Det 

er første gang i Danmark, at der er lavet et så omfattende initiativ rettet mod udsatte 

børns læring. Lær for Livet står derfor i dag med helt unik viden og erfaringer, når det 

kommer til anbragte børns læring i forbindelse med intensive læringsforløb. 

Lær for Livet skal bidrage til, at anbragte børn styrker deres faglighed, får øget lyst 

til læring og opnår bedre trivsel. 

På lang sigt skal Lær for Livet bidrage til, at børnene får mulighed for at gennemføre 

en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv.

LÆR FOR LIVET I TAL

41 
samarbejdskommuner

Cirka 

400 BØRN 
Cirka 

350 FRIVILLIGE
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Lær for Livet er et fantastisk projekt, der 
giver børnene et enormt fagligt løft. Det 
unikke er, at barnet bliver mødt der, hvor 
det er, og læringen bliver tilpasset den 
enkeltes niveau. Det betyder, at børnene 
føler sig dygtige og får oplevelsen af en 
faglig succes, og det er en kæmpe gevinst. 

–Kirsten Carlsbæk, familieplejekonsulent i Helsingør Kommune.

”
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ALLE BØRN HAR STYRKER
Det er Lær for Livets grundholdning, at alle børn har styrker. På trods af svære 

vilkår, rummer børnene også ressourcer, styrker og erfaringer, som kan udvikles 

og bruges til at nå nye faglige mål og øget livsduelighed. Det er disse ressourcer, 

som programmet forsøger at fremme for at skabe positiv udvikling i barnets liv. 

Derfor bliver børnene både på Learning Camp og i mentorordningen mødt med en 

anerkendende og styrkende tilgang, hvor der er fokus på deres styrker og ressourcer 

frem for på deres udfordringer. 

SAMARBEJDE MED KOMMUNEN
Kommunens primære opgave i samarbejdet med Lær for Livet er at visitere børn 

til programmet. Når børnene først er visiteret og tilmeldt, sørger Lær for Livets 

sekretariat for at holde kommunen underrettet og informeret om barnets trivsel og 

faglige udvikling i Lær for Livet.

Kernen i samarbejdet er en rammeaftale, som er gældende for alle seks år.

Aftalen indeholder en stillingtagen til:

- Visitation af børn

- Økonomi

- Kommunens involvering

- Kontaktperson

- Videndeling

- Organisering.

Når rammeaftalen er på plads, kan kommunen visitere børn til Lær for Livet hvert år 

med start i sommerferien, hvor den første Learning Camp finder sted. Kommunerne 

kan visitere så mange børn til programmet, som de har mulighed for, så længe der 

er plads i det pågældende år. Lær for Livet arbejder på at kunne byde op mod 100 

anbragte børn velkommen hvert år. 

Kommunen betaler 50.000 kr. pr. barn det første år og 15.000 kr. om året i fem år. 

Betalingen stopper, hvis barnet går ud af programmet.

Derudover skal kommunen afholde transportomkostninger i forbindelse med 

Learning Camp.
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KOMMUNIKATION OG TILLADELSER 

Når der er indgået aftale om at samarbejde med Lær for Livet, arrangerer 

kommunen typisk et introduktionsmøde, hvor Lær for Livet præsenterer 

programmet for sagsbehandlere og andre, der skal visitere børnene og måske har 

spørgsmål til samarbejdet.

Kommunen står for at formidle tilbuddet om Lær for Livet til relevante plejefamilier, 

anbringelsessteder, børn og skoler i kommunen. Lær for Livet har udarbejdet 

informationsmateriale, som bliver stillet til rådighed for kommunen, og Lær for Livet 

holder også gerne oplæg for fx plejeforældre og andre, hvis kommunen vurderer, at 

det er relevant.

I forbindelse med visiteringen af børnene til Lær for Livet skal der indhentes 

tilladelser fra forældremyndighedsindehaver(e). Kommunen indhenter disse 

tilladelser, som er en forudsætning for barnets optagelse i Lær for Livet.

Når barnet først er tilmeldt, holder Lær for Livet en 

løbende dialog med kommunen om faglige 

resultater, mentorordningens udvikling og 

barnets trivsel i programmet.

KORT OM LEARNING CAMP
Learning Camp er et koncentreret internatophold på hhv. 14, 5 og 3 dage, hvor 

børnene sover, spiser og modtager undervisning i matematik, læsning og stavning 

samt i personlige og sociale kompetencer. Undervisningen afvikles ca. 6 timer 

om dagen i et varieret forløb, hvor der både er plads til ro, leg og fokuseret 

læring. Børnene testes i læsning, stavning og matematik for at måle udvikling og 

fremskridt.

Learning Camp 1, som afholdes de to første uger i sommerferien, er børnenes 

første møde med Lær for Livet. Campen skal lukke børnenes faglige huller gennem 

undervisning, som er målrettet det enkelte barns behov og bidrage til, at barnet 

får succesoplevelser, som kan være et afsæt for drømme og lyst til læring. 

Learning Camp 2 finder sted fem dage i efterårsferien. I løbet af efteråret starter 

mentorordningen også op i børnenes opholdskommuner. Tredje camp afholdes i 

foråret året efter og varer tre dage. Herefter kommer barnet på en weekend-camp 

om året. 

SOMMER
14 DAGE
LC1

EFTERÅR
5 DAGE
LC2

FORÅR
3 DAGE
LC3Jeg har talt med et af vores børn efter campen. Han 

er bare så begejstret for at deltage i Lær for Livet og 
fortæller, at han lærer meget, og ”når man ikke forstår 

noget, så forklarer de det på en anden måde, så man 
forstår det”. Han fortæller også, at han har fået så 

mange gode kammerater. Så han stråler og fører sig 
frem med selvtillid og en god selvværdsfølelse. Det er 

en fornøjelse at se. 

- Inge Smedegård, børnerådgiver i Horsens Kommune

”
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HVAD SIGER BØRNENE? 

Hvordan vil du beskrive Learning Camp?

Det sjoveste er nok, at man leger, mens man har time, og så får man nogle 

gode venner.

Hvad tænkte du om Learning Camp, før du startede?

Først tænkte jeg, at jeg ikke gad at bruge min sommerferie på at være i skole. Men 

så oplevede jeg, at måden man har timer på, er meget anderledes end i skolen. Der 

var meget mere leg, og så er det sjovt at lære. 

Kunne du mærke en forskel, da du kom tilbage til skolen efter ferien?

Ja, da jeg kom tilbage til skolen kunne jeg mærke, at jeg meget bedre kunne følge 

med. Og så kunne jeg sige til min lærer, at vi havde leget nogle lege for bedre at 

kunne lære de ting, vi skulle. Måske kan man gøre det samme i klassen. 

Hvad vil du sige til andre, der får mulighed for at komme på camp?

Learning Camp lyder måske kedeligt, men det er mega sjovt. Jeg ville ønske, at det 

varede i et år. Man skal bare springe ud i det. De voksne på campen er glade, og de 

hjælper dig, hvis du har et problem. De er der altid for en. 

KORT OM MENTORORDNINGEN
Alle børn i Lær for Livet får en frivillig, lokal mentor, som følger dem i alle 

seks år i Lær for Livet. Mentor skal bidrage til at opretholde og styrke det 

faglige løft og den lyst til læring, som barnet får på Learning Camp.

Mentoren er en ressourcestærk voksen, der i kraft af sine kompetencer kan hjælpe 

med lektier ca. en gang om ugen. Mentor er således en faglig støtte for barnet og 

skal derudover give barnet nogle almendannende oplevelser som fx teater- 

og museumsbesøg. 

UDVÆLGELSE AF MENTORER
Mentorkandidaterne i Lær for Livet gennemgår en grundig udvælgelsesproces. I 

udvælgelsen lægger Lær for Livet vægt på faglighed, arbejdserfaring, 

leveforhold, geografi, personlighed og ikke mindst motivation. 

Alle mentorer kommer på et obligatorisk 

introduktionskursus og tilbydes derudover 

supervision tre gange årligt. Der indhentes 

både børneattest og straffeattest på 

mentorerne, inden de mødes med 

deres mentorbørn første gang.  De 

udvalgte mentorer skal kunne se 

sig selv i mentorrollen i Lær for 

Livet i mindst ét år - og meget 

gerne længere. 

Patrick, 13 år startede i 
Lær for Livet i 2015

Min mentor optræder ikke som 
en voksen over for mig, men 
fungerer mere som en klog 

ven, der hjælper mig, når jeg 
har brug for det.  

– Sean, Learning Kid 2013

Jeg kan bedst lide at lave lektier med min 
mentor, for jeg hader at få skældud i skolen, 
når jeg ikke har lavet min ting.  

– Patrick, Learning Kid 2015

”

”
”
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Jeg har altid haft lyst til at lære, men har ikke 
haft den nødvendige hjælp hjemmefra. Fællesskabet 

i et drengekor og et par opmærksomme voksne gav mig 
troen på, at der var noget, jeg var god til. Og lysten til 
at nå endnu videre. Jeg vil gerne være den person for 

andre, fordi jeg ved, hvilken kæmpe betydning det har 
både fagligt og socialt. 

– Karsten Lodahl Madsen, mentor

SCAN KODEN med din 
smartphone, og se en film 
med Patrick fra Learning Camp. 
Du kan også finde filmen på 
www.laerforlivet.dk/videogalleri

Kan du ikke scanne? Så gå ind 
i AppStore eller Google Play og 
søg efter Qr Barcode Scanner. 
Det er gratis. 
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TILMELDINGSKRITERIER
Lær for Livet er sat i verden for at rumme mange og meget forskellige børn.

Børnene i programmet skal dog opfylde følgende kriterier:

1)  Barnet skal være anbragt. Det kan være i plejefamilie, netværkspleje eller et 

 andet anbringelsessted.

2)  Barnet skal være mellem 9 og 13 år. 

3)  Barnet skal være kognitivt inden for normalområdet, dvs. være normalt begavet.

HVILKE BØRN ER EGNEDE?
Alle anbragte børn, der opfylder tilmeldingskriterierne, er velkomne. De skal blot 

kunne indgå i et konstruktivt og udviklende læringsfællesskab med andre børn og 

voksne. Kommunen vurderer det enkelte barns egnethed til programmet – eventuelt 

i dialog med Lær for Livet, som i tvivlstilfælde gerne indgår i dialog om, hvorvidt 

det enkelte barn vil være i stand til at gennemføre campen og indgå i en 

mentorrelation.

Når barnet først er tilmeldt Lær for Livet, varer engagementet i 

seks år. Også selvom barnet bliver hjemgivet undervejs. Hvis 

barnet hjemgives, eller hvis barnet skal flytte, fortsætter 

mentorordningen og barnets tilknytning til Lær for Livet 

fortsætter i samme omfang som før hjemgivelsen/

flytningen. Pladsen i Lær for Livet kan derfor ikke gives 

videre til et andet barn.

12

FORSKNING 

Lær for Livet bliver fulgt af et forskerteam fra Aarhus 

Universitet, som undersøger og måler effekten 

af programmet. Forskerholdet undersøger, hvilke 

elementer af Lær for Livet, der har særlig positiv 

betydning for børnenes læringsprocesser, herunder 

hvilke pædagogiske metoder, rammer og principper, der 

er betydningsfulde i forhold til læring hos udsatte børn 

og unge. 

Det sker blandt andet gennem løbende faglige test og 

trivselsmålinger af de børn, som deltager i programmet 

og spørgeskemaer til de voksne, som er tæt på Lær for 

Livets Learning Kids.

TEST MED MENING
På Learning Camp besvarer børnene indledningsvis 

faglige test i læsning, matematik og stavning. 

Testresultaterne afdækker børnenes faglige huller og 

gør det muligt at tilrettelægge undervisningen, så den 

imødekommer det enkelte barns behov. Én gang om året 

besvarer børnene i Lær for Livet derudover tilsvarende 

fagtest for at kunne måle den faglige udvikling samt en 

trivselstest. De løbende testresultater skal dokumentere 

effekten af Lær for Livets indsatser. 

Learning Camp er fedt, fordi vi 
lærer på en helt anden måde end 
i folkeskolen. På Learning Camp 
går vi for eksempel ud og bruger 
en hulahopring, når vi skal lære 

udsagnsord. 

- Caroline, Learning Kid 2015.

”
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De mennesker omkring en, de 
bor også i plejefamilie eller på 

institution eller sådan noget. Det 
er rigtig dejligt, for så ved man, at 

man ikke er den eneste, som 
er anbragt.  

–  Jasmin, Learning Kid 2013

”

TRYGGE RAMMER FOR BARNET
Anbragte børn er lige så forskellige som ikke-anbragte børn. Nogle er generte, 

mens andre elsker at møde nye mennesker. Nogle bryder sig ikke om at være væk 

hjemmefra, hvor andre trives godt i nye omgivelser. 

Derfor reagerer børnene forskelligt på tilbuddet om at deltage på Learning Camp, 

som er startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet. Det er Lær for Livet både 

opmærksom og forberedt på. Learning Camp er derfor fokuseret på at skabe trygge 

og sikre rammer, der stimulerer børnenes lyst til opdagelse og læring. 

De voksne på Learning Camp hjælper børnene med at finde sig til rette i 

fællesskabet, som i løbet af campens varighed på to uger bliver stærkt og 

rummeligt. Generelt får børnene masser af anerkendelse, opmærksomhed og 

voksenkontakt. 

Learning Camp er bemandet med fagligt kompetent personale, der anlægger et 

ressourcebaseret syn på børnene og underviser varieret, så der bliver taget 

hensyn til, at alle lærer forskelligt. 

15
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RESULTATER 
Epinion har i foråret 2017 interviewet 170 børn, der har været en del af 

Lær for Livet programmet mellem ét og fire år. Her vurderer to ud af tre 

børn, at de er blevet bedre i skolen af at være med i Lær for Livet.

Børnenes deltagelse i Lær for Livet starter med en 14 dages Learning 

Camp i sommerferien. Her rykker børnene sig fagligt og personligt. 

Hvert barn kommer på Learning Camp otte gange i løbet af de seks år i 

Lær for Livet.

GENNEMSNITLIG  FAGLIG FREMGANG PR. BARN 
MÅLT I LÆRINGSÅR *

Stavning

Læsning

Matematik

0,5

1

0

* Der tages forbehold for træningseffekt og learning to the test

2

1,7

Læringsår

16

Hvad siger 
børnene? 

Hvad siger 
mentorerne?

Hvad siger 
samarbejds-
kommunerne?

83 % 
vurderer, de er blevet 
bedre til matematik

78 % 
vurderer, de er blevet 
bedre til dansk

69 % 
har fået mere selvtillid

97 % 
har fået nye venner

Børnenes evaluering efter 
14 dages Learning Camp i 
sommeren 2017.

Spørgeskemaundersøgelse 
blandt Lær for Livets 220 aktive 
mentorer foretaget i foråret 2017. 
Svarprocenten er 44.

Spørgeskemaundersøgelse 
blandt 144 sagsbehandlere og 
kommunale kontaktpersoner 
foretaget i vinteren 2017. 
Svarprocenten er 53.

92 % 
vurderer, at barnet får 
et skolefagligt udbytte 
af mentormøderne

93 % 
vurderer, at barnet får 
et socialt udbytte af 
mentormøderne

86 % 
vurderer, at de gør en 
forskel for barnet

94 % 
synes, at Lær for Livet 
er et attraktivt tilbud for 
anbragte børn

88 % 
vurderer, at Lær for 
Livet bidrager positivt 
til barnets faglige 
udvikling

86 % 
vurderer, at Lær for 
Livet bidrager positivt til 
barnets personlige og 
sociale udvikling
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SAGSBEHANDLERENS OPGAVER
Når din kommune indgår en rammeaftale med Lær for Livet, vil du som sagsbehandler blive inddraget i 

samarbejdet. Det bliver en del af sagsbehandlerens ansvarsområde at:

Videregive information om Lær for Livet til potentielle Learning Kids og deres anbringelsessted. Lær for Livet har 
udarbejdet informationsmateriale og film til formålet og står gerne til rådighed med vejledning og hjælp.

Udfylde et årligt sagsbehandlerskema om samarbejdet med Lær for Livet.

Udfylde et Lær for Livet skema med barnets stamdata 
(navn, CPR, anbringelsessted, skole, anbringelseshistorik mv.).

Drøfte barnets trivsel i Lær for Livet i forbindelse med årlige handleplansmøder; herunder trivsel i forbindelse 
med mentorordningen. Kommunen forpligter sig i den forbindelse til at informere Lær for Livet, hvis kommunen 
vurderer, at mentorordningen ikke forløber optimalt eller giver anledning til bekymring på anden vis.

Vurdere og visitere børn til Lær for Livet. Lær for Livet står gerne til rådighed i forbindelse med udvælgelsen af 
børn og vurderingen af deres egnethed.

Refundere kørselsudgifter i forbindelse med barnets transport til Learning Camps.

Deltage i relevante workshops afholdt af Lær for Livet med fokus på videndeling og resultatformidling.

Indhente accept og tilladelse fra forældremyndighedsindehaver(e) for barnet i forbindelse med tilmelding til Lær 
for Livet (tilladelserne vedrører fx deltagelse, fotografering mv.).

Indgå i løbende dialog med Lær for Livet om barnets trivsel i programmet.
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PROGRAM FOR 2018-ÅRGANGEN:

INFORMATIONSDAG  
26. maj, 2018

LEARNING CAMP 1 
2/7-15/7, 2018 (i sommerferien)
  
LEARNING CAMP 2 
13/10-17/10, 2018 (i efterårsferien)

LEARNING CAMP 3  
30/5-1/6, 2019 (Kristi himmelfart) 

Fra 2020-2023 vil der være én weekend-camp om året.

WORKSHOP FOR 
KOMMUNER 

17. JANUAR 2019
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KONTAKT
Kontakt gerne Lær for Livet, hvis du vil vide mere om 
Learning Camp og Lær for Livet. Ring til os på tlf: 6115 
6444, eller skriv til kontakt@laerforlivet.dk. 

Besøg også vores hjemmeside på www.laerforlivet.dk, 
hvor du kan finde mere information om Learning Camp 
og mentorordning.

ET INITIATIV FRA EGMONT FONDEN
Lær for Livet er en selvstændig organisation, som 

er etableret af Egmont Fonden. 

Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond. 
Fonden består af en kommerciel del, der driver 

medievirksomhed og en almennyttig del, der støtter 
et godt liv for børn og unge. 

Læs mere om Egmont Fonden på 
www.egmontfonden.dk.

facebook.com/laerforlivet

instagram.com/laerforlivet

twitter.com/laerforlivet

linkedin.com/company/lær-for-livet


