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om et stort 
tungt emne
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En lille film 

en lille film og noget undervisningsmateriale skal 
hjælpe børn, hvis hverdag tynges af voksne med 
alkoholproblemer. Dem er der omkring 120.000 af, 
og problemet koster kommunerne dyrt.  
Af Thomas Kokholm, tkn@kl.dk
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Hr.       
 
Hr. Hemmelighed hedder filmen. Det 
er også navnet på det store mørke 
væsen, der sidder som en tung skyg-
ge på taget af huset, hvor drengen 
Jonas bor. Hr. Hemmelighed vokser 
i omfang og tyngde i takt med Jonas’ 
bekymring over farens alkoholfor-
brug. Faren er egentlig en god og sød 
mand med de bedste intentioner, 
men han har et problem, der truer 
med at få hele huset til at styrtet 
sammen om ørerne på dem. Men der 
er noget, der kan få Hr. Hemmelig-
hed til at gå væk, og det er, at Jonas 
overvinder skammen og tavsheden 
og taler med den søde pige, der er 
flyttet ind i huset overfor.

De usynlige børn
Filmen er en del af projektet De 
usynlige børn, der blandt andet er 
finansieret af Sundhedsstyrelsen, 
og som har til formål at få flere børn 
til at bryde tavsheden og fortælle, 
hvordan de har det, så de kan få 
hjælp. Og det er rigtig mange børn, 
der er tale om. Cirka 10 procent af 
alle børn skønnes at vokse op i et 
hjem, hvor der drikkes for meget. 
En tredjedel af de børn udvikler selv 
senere et misbrug. 

Alkohol 
koster
målt alene på sundhedsudgifter 
koster danskernes overforbrug af 
alkohol kommunerne 3,1 milliarder 
kroner årligt.
•	 omkring en tredjedel af de børn, 

der vokser op i hjem, hvor der 
drikkes for meget, udvikler selv et 
misbrug.

•	 Cirka 10 procent af alle børn vok-
ser op i hjem, hvor der drikkes for 
meget.

•	 Børn, der vokser op i hjem, hvor 
der drikkes for meget, har 2,5 gan-
ge større risiko end andre børn for 
at blive indlagt på psykiatrisk afde-
ling. de har 3,5 gange større risiko 
for at blive anbragt uden for hjem-
met og dobbelt så stor chance for 
at forsøge selvmord.

Kilder: www.hope.dk, Dansk Sund-
hedsinstitut og Sundhedsstyrelsen
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De usynlige børn er målrettet børn 
fra 9 til 12 år. Udover animationsfil-
men indeholder projektpakken en 
interaktiv tegneserie ”Zak og den 
magiske krystal”, der kan spilles på 
iPad og computer og et lærerhæfte 
med gode råd til, hvordan lærere og 
andre voksne med ansvar for børne-
ne kan sætte ord på de svære tanker 
og følelser forbundet med alkohol-
problemer i familien.
Undervisningspakken er lavet af 
foreningen KAPOW med det for-
mål at give lærerne et redskab til 
at spotte de usynlige børn i tide, og 
både kommuner og lærerne får ad-
gang til råd og vejledning fra profes-
sionelle konsulenter. 
– Ifølge opgørelsen sidder der altså 
op til flere i hver eneste skoleklas-
se, der lever med de her problemer. 
Mange af de børn er helt alene om 
at tackle problemerne. Enten fordi 
kommunerne er pressede, ikke har 
noget tilbud til børnene, eller fordi 
lærerne føler sig magtesløse og 
mangler undervisningsmateriale. 
Det er det, vi har forsøgt at råde bod 
på, siger Linni Rita Gad fra KAPOW.
Materialet sælges til kommunerne, 
der så har fri brugsret til materialer-
ne. Pengene fra salget går til uddan-
nelse af personale i kommunerne.

Et værktøj til håndværkere
Steffen D. Christensen er børne- og 
familiekonsulent for en række kom-
muner på Fyn. Han har været konsu-
lent på materialet fra KAPOW.
– Jeg har kunnet fortælle dem om, 
hvordan børns verden ser ud, når 
forældre drikker. Det er et rigtig 
klogt materiale, der er lavet. Det må 
ikke være for voldsomt. Det, der er 
karakteristisk i det fleste tilfælde, er 
ikke vold og hærg, men det er fravæ-
rende voksne. Det her er noget, sko-
lelærere har svært ved at tage fat på. 
De spørger ofte, hvordan de griber 
det an. Det er dem, der skal reagere, 
siger Steffen D. Christensen.
Han ser materialet som et værktøj til 
håndværkerne i kommunen.
– 44 procent af alle fjernelser af 
børn skyldes misbrug af alkohol. 
Hvorfor pokker ikke gøre noget ved 
det? Vi skal ned i børnehøjde og væ-
re tydelige. Mange af os, der arbej-

der med det her, er ved at brække 
os over den akademisering, der er 
på området. Det er håndværk. Det 
kræver, at vi er til stede og ikke be-
finder os bag et skrivebord, siger 
Steffen D. Christensen.
I sidste uge var han med KAPOW på 
Holstebro Rusmiddelcenter for at 
præsentere materialet. I Holstebro, 
Lemvig og Struer Kommuner er der 
mere end 2.000 børn, der vokser op i 
familier med alkoholproblemer. Al-
koholbehandlingen i Holstebro har 
kontakt med nogle af børnefamili-
erne, men det er kun et fåtal. Under 
10 procent af dem, som har et be-
handlingskrævende misbrug, hen-
vender sig til Alkoholbehandlingen 
i dag. I Holstebro vurderer man, at 
et undervisningsmateriale som ”De 
usynlige børn” er en vej til, at flere 
børn får hjælp. •

Se mere på www.deusynligeboern.dk

illustration: kaPoW


