LÆR FOR LIVET

Anbragte og udsatte
børn og unge:
Sådan får vi
en god skolegang

I dag består kun 3 ud af 10 udsatte (inkl. anbragte) børn
Folkeskolens Afgangseksamen i 9. klasse.
Det kan vi gøre bedre.

Ny følgeforskning fra DPU, Aarhus Universitet viser, at 8 ud af
10 Lær for Livet-unge består Folkeskolens Afgangseksamen i 9.
klasse. Det viser tydelige tegn på, at det betaler sig at investere i
udsatte og anbragte børns skolegang ved at styrke deres personlige, sociale og faglige kompetencer.

8 UD AF 10
unge i Lær for Livet består folkeskolens afgangseksamen (FSA) ved
afslutningen af 9. klasse.
for udsatte børn generelt
er tallet 3 ud af 10

DPU’s følgeforskere placerer børnene i Lær
for Livet i “mellemgruppen” med hensyn til
sociale, emotionelle og skolefaglige vanskeligheder i forhold til alle anbragte børn.
78 pct. af de unge i undersøgelsen er eller
har været anbragt i plejefamilie og 22 pct.
på døgninstitution/opholdssted.

Hvad skal der til for, at flere anbragte og udsatte
børn og unge får folkeskolens afgangseksamen?
Det spørgsmål stillede Lær for Livet til 20 unge mellem 15-20 år,
som selv er eller har været anbragt. De unge er selv nuværende
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 anbefalinger
til Folketingets politikere.

BRUG FOLKESKOLEN, OG STØT I OVERGANGENE

Mange af os oplever, at vi ikke får den nødvendige
støtte i skolen. Mange af os har også mange skoleskift og længere skolepauser end andre børn.
– Vi vil gerne så vidt muligt inkluderes i den lokale folkeskole
med den rette hjælp i klassen eller i gruppetilbud.
– Tilbyd os en kontaktperson på skolen med tid til hyppige elevsamtaler og opfølgning, der sikrer, at vi trives fagligt og socialt
– allerede fra første skoledag. Det forebygger også skolepauser eller skoleskift.
– Inddrag os før igangsættelse af specialundervisning eller
andre foranstaltninger i skolen.
– Sørg for to voksne i klassen og maks. 24 elever, så vi kan få
den rette hjælp.
– Tilbyd os en elevsamtale med en kontaktperson/ny klasselærer inden skoleskift.

“

Jeg gik 4 år i en
ADHD-klasse,
selvom jeg ikke
havde ADHD, fordi
ingen talte min sag
ZACHARIA, 20 ÅR

“
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

UDDANNELSE AF FAGPROFESSIONELLE

Mange af os oplever at blive mødt af forventningsfattigdom, og at vi ikke får den nødvendige opbakning i skolen.
– Vi vil gerne mødes af voksne, der har krav og forventninger til
os om, at vi kan gennemføre Folkeskolens Afgangseksamen.
Samtidig skal vi tilbydes den nødvendige hjælp til det.
– Vores lærere og pædagoger skal uddannes eller efteruddannes 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.

“
LÆRING, NETVÆRK OG FÆLLESSKABER I FRITIDEN

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
erfaringer som vores.
– Tilbyd os en frivillig mentor, der kan støtte os fagligt, personligt og socialt.
– Tilbyd os læringsforløb og sociale fællesskaber med ligestillede i ferier og weekender. Lær for Livet camps har været et
vendepunkt for os både 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

