
Anbragte og udsatte 
børn og unge: 
Sådan får vi en 
god skolegang 
- gode råd til 
kommunerne

LÆR FOR LIVET



Denne folder henvender sig til dig, der arbejder med anbringel-

ser i en kommune – fx som sagsbehandler, familierådgiver eller 

konsulent. Her får du de anbragtes gode råd til at skabe bedre 

rammer for skolegang.

Det spørgsmål stillede Lær for Livet til 20 unge mellem 15-20 
år, som selv er eller har været anbragt. De unge er selv nuvæ-
rende eller tidligere deltagere i Lær for Livets læringsprogram, 
hvor de har deltaget i camps og har haft en frivillig mentor. 

 

I sommerferien 2021 deltog de unge på Lær for Livets camps 
som rollemodeller for de nye børn og unge i programmet. 
På campen afholdt vi workshops med rollemodellerne om 
anbragtes skolegang. 

Her er Marica, Zacharia, Teddi, Michael, Zachary, Noah, Carl-
Emil, Emma, Mischa, Oscar, Kristian, Michala, Marie,  
Francesca, Louis, Kayaya, Schanne, Christian, Arnavaraq og 
Malenes gode råd til kommunerne. 

Hvad skal der til, for at flere  
anbragte børn og unge får  
Folkeskolens Afgangseksamen? 



 Jeg gik 4 år i en 
ADHD-klasse, 
selvom jeg ikke 
havde ADHD, fordi 
ingen talte min sag

ZACHARIA, 20 ÅR

STØT OS I OPSTART OG OVERGANGE

Mange af os oplever hyppigere skoleskift, og har 
længere skolepauser end andre børn.

 – Lad os møde vores nye plejefamilie eller kontaktperson på 
egen hjemmebane først. Det skaber et mere trygt møde, inden 
vi flytter og måske skifter skole.

 – Det gør os mere trygge, hvis noget i lokalmiljøet er gen-
kendeligt. For eksempel, hvis vi flytter til en forstad eller by, 
vi kender, eller i samme egn som vores forældre. Skole og 
fritidsaktiviteter skal også gerne være genkendelige. 

 – Giv os mulighed for at tage personlige genstande og møbler 
med over til vores nye hjem – det giver os fornemmelsen af at 
have vores egen base, på trods.

 – Skolepauser ved skift skal undgås eller forkortes.

 – Tilbyd os en elevsamtale med en kontaktperson/ny klasselæ-
rer inden skoleskift.

 – Vi har brug for at vide, hvad der skal ske, når vi fylder 18 år. 
Usikkerheden om fremtiden starter allerede ved afslutningen 
af Folkeskolen. Det gør det svært at fokusere på eksamen. En 
tidlig aftale om efterværn og mulighed for længere udslusning 
og efterværn giver tryghed.

“



Ingen af mine 
lærere troede 
på, jeg kunne få 
afgangseksamen, 
men det kunne jeg. 
Jeg skiftede til en 
anden skole og fik 
en lærer, som havde 
tillid til mig fra start

SCHANNE, 19 ÅR

OPMÆRKSOMHED I SKOLEN

Mange af os oplever at blive mødt af forventnings-
fattigdom og manglende opbakning i skolen.

 – Vi vil gerne så vidt muligt inkluderes i den lokale folkeskole. 
Det kræver, at der er tilstrækkelig med lærere og pædagoger, 
som kan støtte os fagligt og socialt – eventuelt i et gruppetil-
bud.

 – Mød os med krav og positive forventninger om, at vi kan gen-
nemføre Folkeskolens Afgangseksamen. Og sørg for, at vi får 
støtte og hjælp til det.  

 – Sørg for to voksne i klassen og maks. 24 elever, så alle kan få 
den rette hjælp. 

 – Tilbyd os hyppige elevsamtaler. Og inddrag os før igangsættel-
se af specialundervisning eller andre foranstaltninger i skolen.

 – Vores lærere og pædagoger skal uddannes eller efteruddan-
nes i at støtte os endnu bedre i vores faglige og sociale udvik-
ling, f.eks. skal de uddannes i at have et ”Growth Mindset” og 
klædes på til konflikthåndtering. 

“



OPBAKNING UDENFOR SKOLEN

Anbragte og børn og unge i udsatte positioner som 
os, er ofte fattige på relationer og netværk. Derfor 
har det betydning for os at møde gode rollemodeller 
- fx som vores frivillige mentorer. Men også at være 
en del af fællesskaber, hvor vi kan møde andre med 
erfa ringer som vores. 

 – Giv os mulighed for at være med til sociale aktiviteter i klassen 
f.eks. fødselsdage eller klassefester – også selvom det bety-
der, at aftaler med vores forældre skal rykkes.

 – Tilbyd os støtte og netværk – fx fra en frivillig mentor, som kan 
støtte os i vores mål og drømme – både fagligt og socialt.

 – Tilbyd os adgang til læringsforløb og sociale fællesskaber med 
ligestillede i ferier og weekender. Lær for Livets camps har 
været et vendepunkt for os både personligt, fagligt og socialt.

Lær for Livet har 
betydet alt for mig. 
Jeg har lært en 
masse, men det 
vigtigste er at være 
sammen med andre, 
som forstår dig. Jeg 
har mødt min bedste 
ven på en camp.

TEDDI, 19 ÅR

“



Kontakt til Lær for Livet:

Kommunikationschef Dorthe Pihl
Mail: dorthe@laerforlivet.dk
Telefon: 41 25 02 25


