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  Den fynske model  

Alkoholbehandlingen 

Den fynske samarbejdsmodel 

Børn i familier med  
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På Fyn har vi en lang tradition for at have fokus på 
børn, der lever i familier med alkoholmisbrug, og vi 
har en lang tradition for at handle i fællesskab. Ja, 
netop handle: handle i forhold til at støtte barnet og 
handle i relation til forældrene, så de ændrer alkohol-
vaner på egen hånd eller kommer i behandling. Og 
det virker. 
 
Indsatsen har været udviklet gennem en serie af pro-
jekter, som har afløst hinanden og stadig er i gang.  
 
Det er en indsats, der går ud på, at vi alle sammen 
gør det, vi er gode til - og bruger det vi er gode til - 
for i samarbejde at bidrage til, at børnene får den 
støtte, de har brug for. 
 
Pædagogerne tilbyder børnene gode relationer og 
pædagogiske indsatser.  Lærerne tilbyder børnene 
pædagogik, tilstedeværelse og gode rammer for 
læring. Alkoholbehandlerne tilbyder forældrene 
behandling og en vedvarende dialog om børnenes 
trivsel og sikring af, at der sker en parallel indsats, 
hvor det er nødvendigt. 
 
 
 

Hverdag er der mest af 

 

Støtten til børnene skal gå i gang, når vi hver 
især bliver opmærksom på, at et barn har det 
svært, fordi mor eller far drikker for meget.  
 
Det kræver træning i at opdage, at et barn lever 
et liv i en familie med alkoholproblemer, og det 
kræver, at man ikke bare taler om, hvad der bur-
de gøres, men selv hurtigt går i gang med at byde 
ind med det, man kan.  
 
Det handler om støtte i hverdagen, for hverdag er 
der mest af. Det handler om at tilbyde gode relati-
oner, for gode relationer reparerer skader og be-
skytter mod skader på længere sigt.  
 
Og så handler det om holdninger hos de professi-
onelle og om at byde ind med det, man kan - og 
om at bruge sin sunde fornuft. 
 
 
 
Anette Søgaard Nielsen 
Centerleder, cand.phil., ph.d.  
Alkoholbehandlingen. 

  

 
  

   Titel: Børn i familier med alkoholproblemer.      Kontakt børnekonsulenterne: 
 Udgiver: Alkoholbehandlingen, Odense Kommune 2008.       Jacob Cilius Hulgard, e-mail: jacih@odense.dk. 
 Foto: Steffen Christensen.                     Steffen Christensen, e-mail: stch@odense.dk. 
 Tryk: One2One. 

Ca. 6000 børn på Fyn vokser op i en familie, hvor en 
forælder har været indlagt på hospital med en alko-
holrelateret lidelse. 

  

    

 Læs om         Til læseren     
   
 Det er projektet   side 3       Denne publikation viser et øjebliks- 
 Samarbejde i modellen side 4       billede af forskellige elementer i  
 Sammenhængspraksis side 5       projektet - til inspiration. Der er med  
 De vigtige samtaler  side 6       andre ord ikke tale om en afrapporte-   
 Skolefeer og -alfer  side 7       ring af et færdigt projekt. 
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Handlingsvejledninger - Ord til handling 
 
• Hvad er det vigtigt at huske, når man plan-

lægger en samtale?  
• Hvor dan kan man indlede en samtalen 
• Hvad er væsentligt at tænke på i forhold til 

opfølgning på en samtale?  
• Hvordan er det med juraen?  
 
Læs hvordan på www.alkoholbehandlingen.dk 

PROJEKTET FINANSIERES AF SUNDHEDSSTYRELSEN VIA SATSPULJE-

MIDLER FREM TIL UDGANGEN AF 2009. DET ER SÅLEDES GRATIS 
FOR KOMMUNERNE AT DELTAGE I PROJEKTAKTIVITETERNE. 

Det er projektet 

Ti fynske kommuner 
Projektet udspringer af et modelprojekt med det 
formål at samordne indsatsen for børn i familier 
med alkoholproblemer. Der er bevilliget to børne-
konsulenter til at arbejde i de ti fynske kommu-
ner.  
 
Denne publikation skal læses som en appetitvæk-
ker på projektets delelementer - organiseringen 
af samarbejdet mellem Alkoholbehandlingen og 
frontpersonalet i kommunerne og etableringen af 
hverdagsstøtte ud fra nye pædagogiske mønster-
brydningsprincipper.  
 
Målsætninger 
Projektet skal blandt andet: 
 
• Sikre fokus på børne– og familieperspekti-

vet i alkoholbehandlingen. 
 
• Sikre anvendelse af procedurer og hand-

lingsvejledninger i kommunernes forvalt-
ninger og institutioner. 

  
• Udvikle og indføre samarbejdsrutiner mel-

lem Alkoholbehandlingen og relevante for-
valtninger og institutioner i kommunerne. 

 
• Sikre opkvalificering af frontpersonale i 

daginstitutioner, skoler, sundhedsplejen, 
PPR og forvaltninger. 

  
Fokus i behandlingen 
Der er indført såkaldte standarder i alle led af 
alkoholbehandlingen. Det betyder, at behandler-
ne i alle led af behandlingen spørger, om patien-
ten har børn og taler med forældrene om børne-
nes situation.  
 
Der er faste procedurer for, hvad behandlerne 
skal gøre, hvis forældre afbryder eller udebliver 
fra behandlingen. Kommunen underrettes straks 
ved bekymring for barnet.  

 Handlingsvejledninger 
Der er som led i projektet udviklet handlingsvej-
ledninger for at sikre samarbejde og systematik i 
indsatsen. Handlingsvejledningerne henvender 
sig til personale i daginstitutioner, skoler mv.  
 
En handlingsvejledning er en praktisk guide til, 
hvordan man som fagperson kan handle systema-
tisk, når et barn er i risiko for omsorgssvigt, fordi 
forældrene drikker for meget.  
 
Samarbejdsrutiner  
Børne– og alkoholkonsulenterne mødes med sags-
behandlere/tværfaglige fora i hver kommune en 
gang om måneden til faglig sparring på anonymi-
serede sager. Fokus er på børneperspektivet i ind-
satsen for familien. 
 
Undervisning som ”øjen-oplukker” 
Basisviden om alkoholkultur og misbrug, alkohol-
behandling, børns signaler og respons på om-
sorgssvigt og pædagogisk støtte er vigtig at for-
midle til frontpersonale i kommunerne. Undervis-
ning er alt fra 3-timers oplæg for alle ansatte til 3-
dages kurser for udvalgte nøglepersoner. 
 
Desuden formidles det, at alle kan hjælpe et barn, 
og at de daglige relationer til signifikante voksne 
er essentielle for barnets chance for at klare sig - 
fagpersoners muligheder for at understøtte møn-
sterbrydning. 

 
 
Handlingsvejledninger - ord til handling 
 
• Hvad er vigtigt at huske, når man planlæg-

ger en samtale? 
• Hvordan kan man indlede samtalen? 
• Hvad skal man tænke på i forhold til op-

følgning? 
• Hvordan er det med juraen? 
 

Læs mere på www.alkoholbehandlingen.dk 
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SAMARBEJDE i modellen 

 Nye relationer 
Tidligere så man, at indsatsen i forhold til børn i 
familier med alkoholproblemer faldt mellem to 
stole - mellem instanser, der ikke arbejdede sam-
men. I den fynske samarbejdsmodel er der skabt 
nye relationer mellem fagpersoner. 
 
I samarbejdsmodellen kan alle samarbejde med 
alle, og samtidig afgrænses opgaverne for det en-
kelte led. Det er altid klart, hvem der på et givent 
tidspunkt er sagsbærer og ansvarlig.  
 
Samarbejde 
Der er samarbejdsaftaler mellem de enkelte kom-
muner og Alkoholbehandlingen, der bl.a. betyder, 
at alle i kommunale forvaltninger og institutio-
ner direkte kan kontakte Alkoholbehandlingen.  
 
Derved kan hjælpen til barnet og til den, der 
drikker sættes i gang umiddelbart - barnet og fa-
milien skal ikke vente på, at sagen altid skal forbi 
sagsbehandlerens bord.  
 
Så længe indsatsen kan klares i et samarbejde 

mellem institutionen og Alkoholbehandlingen   
skal der ikke underrettes. Det vil sige, at sagsbe-
handleren kun får de underretninger, der er nød-
vendige. 
 
Det er vigtigt at understrege, at disse sager er 
komplekse, og at de kan ændre spor og karakter, 
så samarbejdsmodellen her illustrerer forenklede 
handlingsveje. 
 
Den fynske samarbejdsmodel betyder: 
 
• Forøgelse af hastigheden i sagernes udvik-

ling, fordi arbejdsopgaverne fordeles og føl-
ges op i en stram procedure. 

 
• Styrket motivation til handling hos både 

forældre og fagpersoner, fordi adgangen til 
hjælp fra børne– og alkoholkonsulenterne 
er enkel og direkte. 

 
• Helhedsskabende tilgang. Ingen står alene 

tilbage med hele sagen. Rollefordelingen er 
klar - man kender egen og andres rolle. 

. 
 
 

  
Om udbyttet 
”Socialrådgiverne har oplevet, at deres 
fokus på alkoholproblematikker i fa-
milierne er blevet skærpet. I samarbej-
de med børnekonsulenterne er social-
rådgiverne blevet bedre til at opnå re-
elt samarbejde med familierne. 
 
Desuden er der øget fokus på at hjælpe 
barnet med at få hverdagen til at fun-
gere. At det ikke nødvendigvis er lange 
terapeutiske tiltag, der er brug for, 
men rent tøj, mad, opmærksomhed og 
relationsdannelse.” 
 
   Leder i kommune. 
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SammenhængsPRAKSIS 

 

 
 

Sådan fungerer samarbejdet - et eksempel: 
 
Børne– og ungekoordinatoren i kommunen henvender sig efter aftale med en pige til børnekonsulen-
ten, som ringer til pigen og aftaler en samtale.  
 
Ved samtalen informerer børnekonsulenten pigen om alkohol, om hvordan voksne bliver, når de kom-
mer til at drikke for meget og om, hvad børn kan komme til at tænke, når de oplever det. Pigen aner-
kendes desuden for sine overvejelser, følelser og mestringskompetencer. 
 
Med fokus på pigens netværk aftales det til slut, hvilken lærer pigen synes skal orienteres om hendes 
situation. Det skal være en lærer, som pigen godt kan lide - en hun har tillid til. 
 
Ved mødet mellem pigen, læreren og børnekonsulenten gennemgås pigens mestrings-
kompetencer, og der sættes fokus på, hvordan skolen kan være med til at fastholde disse. 
 
Derudover ønsker pigen, at der skabes kontakt til faderen. Det forsøges, men han ønsker 
ikke hjælp til at komme ud af sit misbrug. 

 

 

Samarbejdsmodellen betyder, at dagplejen, daginstitutioner og skoler kan: 
 
• Kontakte børne– og alkoholkonsulenterne for råd og vejledning i enkeltsager 
• Inddrage børne– og alkoholkonsulenterne i samtaler med forældre og børn 
• Rekvirere undervisning fra børne– og alkoholkonsulenterne 
• Få hjælp til udarbejdelse af lokale handlingsvejledninger og alkoholpolitikker. 
 
Samarbejdsmodellen betyder, at børne– og ungeforvaltningen kan: 
 
• Rekvirere sagssupervision ved faste månedlige møder med børne- og alkoholkonsulenterne (sker 

aktuelt i 8 kommuner) 
• Inddrage børne– og alkoholkonsulenterne i konkrete enkeltsager 
• Formidle kontakt mellem barnets pædagoger, lærere og børnekonsulenterne om at ”skrue op for 

varmen”- teknikker og mere ”hverdagsstøtte”  
• Rekvirere undervisning bl.a. i ”motivationsskabende samtaler.” 
 
Samarbejdsmodellen betyder, at Alkoholbehandlingen kan: 
 
• Få vejledning og supervision i børneperspektivet i enkeltsager 
• Inddrage børnekonsulenterne direkte i samtaler med forældre og børn 
• Formidle kontakt mellem forældre og børnekonsulenten med henblik på, at de sammen kontak-

ter børnenes daginstitution eller skole for at etablere hverdagsstøtte. 
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”JEG HAR LÆRT, AT DET ER DE VOKSNE, DER 
SKAL PASSE PÅ DE VOKSNE. DET ER IKKE BØR-

NENE, DER SKAL PASSE PÅ DE VOKSNE.” 
    DRENG 12 ÅR 

Samtale mellem børn og børnekonsulenter 
Når børn vokser op i en familie med alkoholproble-
mer, er der risiko for, at de påtager sig skyld for det, 
der sker og et ansvar, som de ikke skal have. Børnene 
har brug for information, normalisering og netværk 
for at kunne danne nødvendige mestringsstrategier. 
 
En let tone 
Samtalen gennemføres efter en metode, som bør-
nekonsulenterne har udviklet over en årrække og 
på baggrund af en lang række samtaler med børn. 
 
Det er erfaringen, at børnene ikke lytter ret længe, 
hvis samtalen omkring alkoholproblemerne bliver 
for alvorlig.  
 
Grundtonen i samtalerne er derfor let, frejdig og 
sjov, hvor det er muligt. På den måde kan børnene 
fastholdes i længere samtaler, og alkoholproble-
merne opleves mindre i barnets bevidsthed. 
 
Information 
Mange børn ved ikke, hvad det vil sige at være be-
ruset. Barnet har behov for information om, hvad 
der sker rent fysiologisk, når voksne drikker alko-
hol. Børnene har også brug for at vide, hvilke tan-
ker et barn kan få, og hvad et barn kan komme ud 
for, hvis mor eller far kommer til at drikke for me-
get.  
 
Snakken om englen og djævlen giver barnet enkle 
billeder på komplekse begreber og adskiller mis-
bruget (djævlen) og forælderen (englen).  
 
Barnet får ord for tanker og følelser. 
 
Normalisering 
Barnet skal vide, at dets tanker, følelser, reaktions-
mønstre og evt. problemer i skoler er helt norma-
le. Ofte har disse børn været hos børnelæge, øre-, 
næse– halsspecialist og psykolog, fordi de har for-
skellige fysiske og psykiske symptomer. 

De går måske til ekstra-matematik, fordi de har 
svært ved at lære, og de kan være bange for at få 
skæld ud i timerne, fordi de ikke kan koncentrere 
sig. 
 
Børnene - og nogle gange også de voksne omkring 
dem - tror, at det er børnene, der er noget galt 
med. Det er en stor lettelse for dem at få at vide, 
at det er helt normalt fx at have svært ved at  
koncentrere sig, at få ondt i maven, når mor eller 
far drikker. Børnene skal vide, at det er et sund-
hedstegn at reagere på et alkoholmisbrug. 
 
Netværk 
Barnet spørges altid, hvem det vil have med til 
samtalen med børnekonsulenten. Det skal være 
en voksen, som barnet ”godt kan li’”, og som ud 
over forældrene kan være vidne til barnets histo-
rie. En, som kan fortsætte samtalerne i fremtiden.  
På den måde er der etableret netværk og dannet 
relation. 

De vigtige SAMTALER 
- om englen og djævlen 

Pige om samtaler 
 
 
”Først begyndte jeg at snakke med en socialrådgi-
ver på min skole. Det var hende, der henviste mig 
til Jacob. 
 
Jeg har fået hjælp til at lade være med at tænke 
så meget på mine problemer i timerne. Jeg havde 
tendens til tit at falde helt ud og bare sidde og 
kigge og tænke. Jeg har fået hjælp til at komme 
ud med mine problemer og ikke bare gemme 
dem. 
 
Jeg har lært, at det ikke er barnets skyld, at en 
person kommer til at drikke for meget, og jeg 
ved, at man skal snakke om problemet.” 
 
 
      Pige 15 år. 
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I Kerteminde og Langeland kommuner er der 
skolefeer og -alfer på alle skoler - og derudover 
også på skoler i andre kommuner.  

Skolefeen er en koordinator for den ekstra ind-
sats, er igangsætter og kan være den voksne, der 
giver børnene de oplevelser, der hører børnelivet 
til. Skolefeen giver børnene de rekvisitter, der er 
nødvendige for at kunne deltage i en børnekul-
tur. 
 
Skolefeen er konsulent i forhold til kollegers be-
kymring for andre børn og giver konkret vejled-
ning om, hvordan man ”skruer op for varmen.”  
 
Titlen ”skolefe” er valgt, fordi det er et begreb, 
som børnene kan forholde sig til. Det giver ikke 
associationer til, at man er unormal, hvis man 
har brug for hjælp. 
 
Den formaliserede indsats betyder, at skolerne er 
i stand til at dokumentere den sociale indsats for 
truede børn. Nogle skoler bruger 4 timer pr. fe pr. 
uge plus et beløb til feaktiviteter. 
 
 
Sådan arbejder en skolefe 
Sofie bor hos sin mor, fordi faderen har alvorlige 
alkoholproblemer. Sofie elsker at besøge sin far 
og vil gerne besøge ham så meget som muligt.  
 
Der er dog knyttet mange komplikationer til dis-
se besøg, fordi faderens hjem er kaotisk. Skole-
feen opbygger derfor sammen med Sofie en ram-
me og en struktur for besøgene hos far, sådan at 
Sofie ved, hvad hun skal gøre, hvis hun finder far 
i en uheldig situation. Sofie bliver udstyret med 
en mobiltelefon, så hun kan kontakte bedstefor-
ældre eller moderen, når det er nødvendigt.  
 
Herigennem får Sofie handlemuligheder. Målet er 
i første omgang at sikre, at Sofie kan mestre de 
situationer, som hun kan møde sin far i. På læn-
gere sigt er målet selvfølgelig, at far holder op 
med at drikke. 
     
   Eksempel fra kommune. 

 

Hverdag er der mest af, derfor er hverdags-
støtte fra de voksne, der er omkring barnet 
i daginstitutionen eller skolen centralt i 
projektet. 
 
Vi ved nu meget om, hvad der skal til for at un-
derstøtte et barns positive udvikling og sikre, at 
der sker mønsterbrud.  
 
Overordnet kan man sige, at mønsterbrud kan 
ske, når barnet er i udviklingsstøttende relatio-
ner.  
 
Det er beskrevet et sted, at ”det, der er godt for 
alle børn, er også godt for disse børn - de skal ba-
re have mere af det.” I det fynske projekt tager vi 
udgangspunkt i det hyggeligste, vi kan finde på 
og kalder det for ”mormorpædagogik.” 
 
Mormorpædagogik 
Mormorpædagogik handler om faglighed og tager 
afsæt i nye teorier om betydningen af anerkendel-
se, værdsættelse og udviklingsstøttende relatio-
ner. Hver dag at blive set i øjnene, ”varmet”, an-
erkendt, få det man har brug for, blive hjulpet, 
snakket med, blive positivt benævnt. 
 
”At få alle de pandekager man kan spise” kan i 
overført betydning være det, der gør den nødven-
dige forskel for barnet.  
 
I hverdagsstøtten kan læreren være den vigtigste 
person set fra børnehøjde. Han hjælper med de 
praktiske og følelsesmæssige problemer, der op-
står lige her og nu. Det kan være, at der ikke er 
blevet lavet lektier, fordi der ikke var ro til det. 
Det kan være, at far ikke kom i fredags, som af-
talt.    
  
Virkelige feer og alfer 
Tanken om hverdagsstøtte kan udmøntes i en 
skolefeordning.  

 Skolefeer og -alfer   
  - en del af hverdagen 
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BØRN I FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER 
 

   Projektet er organiseret med en overordnet styregruppe med ledelsesrepræsentanter  
   fra alle ti kommuner på Fyn og Alkoholbehandlingen i Odense og Svendborg Kommune. Der  
   er desuden lokale følgegrupper/styregrupper i de ti deltagende kommuner. De lokale  
   grupper varetager den lokale indsats og implementering af projektets delelementer. 
 
 
   Følgende kommuner deltager i projektet: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Lange- 
   land, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner. 
 
 
 
 
 

   
 

Læs om projektet og indlæg fra fagpersoner i de fynske kommuner. 

 
www.alkoholbehandlingen.dk  

 

   Det kan opleves som om, at sociale indsatser handler om at tale havet til ro.  
       Projektet her handler om ”mågen” og om at kunne at manøvrere i kaos. 


