
MENTORFAMILIER SØGES

Foreningen Eocase søger mentorfamilier til
anbragte institutionsbørn, der savner
familiekontakt.

En mentor er en pålidelig, ofte ældre vejleder,
der støtter en yngre person ud fra egne
erfaringer. Der er brug for helt almindelige
familier, der har lyst til at rumme et ekstra barn.
Målet er, at barnet oplever almindeligt
hverdagsliv.

Samværet arrangeres individuelt, men regn med
5 timer om ugen.

Familien har ansvar for barnets velbeCndende
under besøget, men intet pædagogisk eller
psykologisk ansvar. Familien skal være klar til at
forpligte sig, så svigt undgås.

Der gøres meget ud af at Cnde den rigtige
match. Familierne kan få coaching og
vejledning.

Læs mere på www.eocase.eu eller søg på
facebookgruppen Eocase

ANBRAGTE BØRN

11.614 børn er anbragt uden for hjemmet. 6.717
bor i familiepleje. Knap 5.000 bor på

Janne Tholstrup var 8 år, da
hendes liv ændrede sig dramatisk.
Hendes mor begik selvmord, og
hun og hendes halvsøster, Ditte,
hvis biologiske far var død, kom på
Hummeltofte Børnehjem i Virum.
Jannes far levede, men boede ikke
sammen med hendes mor, og ham
så hun hver anden weekend.

Efter næsten et år på
børnehjemmet blev hun sendt på
ferie hos faren for at se, om det var
muligt, at hun med tiden kunne bo
hos ham og hans nye familie. Det
viste sig, at det ikke var en
mulighed, og da hun kom tilbage
til børnehjemmet, var Ditte væk.
Man havde fundet en familie til
hende i Jylland.

FAMILIELIV 16. AUG. 2015 KL. 09.56

Mig alene mod verden - det
er den følelse, der fylder
Udadtil er Janne Tholstrup en mønsterbryder, der snart kan skrive
jurist på sit omfattende cv. Men det har været både besværligt og
ensomt at klare sig som børnehjems- og institutionsbarn.

SPILD. Janne Tholstrup (forrest) føler, hun har spildt 15-20 år af sit liv på at lære ting, der kommer automatisk,
når man færdes i en velfungerende familie. - Foto: Anders Rye Skjoldjensen
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På Herlev Hospital er
gourmetmad og
diætister løsningen på
underernæring

17 organisationer: Alt for
mange syge og gamle er
underernærede
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er bedst, hvis den bare
skal koge vand
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døgninstitution eller socialpædagogisk
opholdssted. Døgninstitutioner blev tidligere
ofte kaldt børnehjem. Opholdssteder er private.
Stadig Yere anbringes i familiepleje (58 procent i
2013 mod 15 procent i 1970’erne). De seneste
100 år har anbragte børn konstant udgjort cirka
1 procent af en børneårgang. De er ramt af
samme sociale problemer som tidligere. Typisk
trang økonomi, dødsfald, skilsmisse, psykisk
sygdom, misbrug, vold eller incest.

Kilde: Ankestyrelsen (tal fra 2013)

»Jeg forstod ingenting. Alle de
voksne, jeg stolede på, forsvandt,
og nu havde de også fjernet min
søster. Jeg spurgte mange gange,
om ikke jeg kunne komme over til
Dittes familie eller få min egen,
men jeg var for stor, fik jeg at vide,
og i øvrigt alt for besværlig til, at
nogen kunne tænke sig at være
familie for mig«, fortæller 41-årige
Janne, der bor i lejlighed på Østerbro i København med de tre yngste af sine
fire børn på 6, 10, 18 og 21 år.

»Besværlig? Ja, jeg havde et par reaktioner, hvor jeg græd og ikke ville noget
som helst. Jeg savnede jo min mor, min søster, min far og min familie. Jeg
husker tydeligt en episode, hvor flere voksne stod over min seng og holdt mig
fikseret, fordi jeg græd, skreg, sparkede og ikke kunne være nogen steder, for
nok var nok. Hver gang jeg følte, jeg havde en ny base, blev tæppet revet
væk«, forklarer hun.

LÆS ARTIKEL Anbragte børn klarer sig langt dårligere end andre børn

Upålidelige voksne
Voksne blev nogle, man ikke kunne stole på. Pædagogerne på børnehjemmet
kom og gik. De sagde, de nok skulle hjælpe, men gjorde det ikke. De hjalp
heller ikke de to søstre med at holde kontakt. Janne havde set Dittes
telefonnummer på papirerne på børnehjemmets kontor og var god til at huske
tal, så 9 år gammel ringede hun jævnlig til hende fra en telefonboks ved hallen
på Virum Skole, men Ditte var typisk også i skole, så kontakten gled ud.

»Jeg er ikke i tvivl om, at pædagogerne gjorde deres bedste, men når de var
færdige med deres vagt, vidste jeg, at de gik hjem til deres familier, hvor de
kunne sidde i sofaen og nusse deres børn i håret, mens de så fjernsyn. Det var
hårdt at vide, at jeg var for besværlig til den slags omsorg«.

Siden kom Janne til Fjordhøj, et socialpædagogisk opholdssted, som dengang
var et kollektiv. Med sig herfra fik hun mange gode ting. Især hos en af de
voksne fandt teenagepigen den omsorg, nærhed og det nærvær, hun sådan
manglede. Kvinden tog Janne til sig, som var hun hendes egen datter.

»Der opstod en situation blandt de voksne, som fik hende til at flytte. Hun
prøvede uden held at få mig med, og min verden væltede igen. Jeg tror, det
ødelagde mit selvværd«.

Behovet for tæt kontakt med en rollemodel viste sig også, da Janne som 13-
årig fik en kæreste på 18. Da hun efter seks måneder tabte interessen for ham,
blev hun i forholdet, især for at snakke med hans mor og være i en
kernefamilie, hvor der hver aften kom mad på bordet, og hvor forældrene
næste morgen stod op for at gå på arbejde.

»Det var nyt for mig. Hverken på børnehjemmet eller på Fjordhøj fik jeg et
billede af, hvad samfundet kræver af én. Altså det med at stå op og passe et
job og komme hjem og være en familie«.

Janne var en populær pige og dygtig i gymnasiet, men da hun som 16-årig
flyttede i en etværelses for at stå på egne ben, blev det tydeligt, at der var
meget, hun aldrig havde fået ind med modermælken. Hun havde været med
til at lave mad og gøre rent, men aldrig lært, hvordan man sætter det sammen
med et almindeligt liv, så når de andre havde matematik i 2. g, gik hun rundt i
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Kvickly for at købe ind til aftensmad og endte med at have meget fravær.
Ingen guidede hende i forhold til at lave lektier eller at komme til tiden. Hun
begyndte at arbejde lidt for at få pengene til at slå til og endte med at droppe
ud af skolen.

LÆS OGSÅ Myndighedsovergreb på børn er risikoen ved flere tvangs-
adoptioner

Blev mor som 19-årig
Familielængslen førte til, at Janne stod med et barn på armen som 19-årig.
Det naturlige moderinstinkt lærte hende i nogen grad også at drage omsorg
for sig selv, men alt var en kamp. En ældre kollega fik hende til at forstå, at
hun ikke kunne bruge sin opvækst som undskyldning for ikke at få en
uddannelse. Hun måtte selv tage ansvar.

»I dag har jeg fire-fem uddannelser og ses som en mønsterbryder. Men jeg
føler, jeg har spildt 15-20 år af mit liv på at finde ud af almindelige ting, som
andre kender fra rollemodeller eller guides ind i. Fra at vælge det rigtige
vaskeprogram til uldtrøjer til at lære sociale spilleregler og organisere sin dag.

Presset har altid været stort på Janne, der i 2002 sideløbende med fuldtidsjob
kastede sig ud i et jurastudie, som trak ud, da hun både arbejdede og havde
meget at se til på hjemmefronten. Da hun havde fået sit tredje barn i 2005, fik
de to ældste konstateret diabetes. I 2009 fødte hun sit yngste barn 3 måneder
for tidligt, og netop da hun for 2 år siden skulle til eksamen, blev hendes
tredje barn indlagt med diabetes.

»Alt koksede. Lige dér stod det klart for mig, hvor meget jeg savnede et
familienetværk, der kunne fjerne følelsen af, at det er mig alene mod verden –
for det er den følelse, der fylder. Lige dér havde jeg brug for en
mentorfamilie«.

Evigt kæmpende Janne havde nået sin grænse og meldte sig syg, for at sønnen
ikke skulle være alene på hospitalet. Et par måneder efter blev hun skilt fra
børnenes far, som hun stadig ser og samarbejder med om børnene. Hun er
konstant bevidst om at lære dem hverdagsrutiner og konflikthåndtering, så de
får redskaber til at bryde den onde cirkel.

»Det er svært, når man aldrig selv har lært det og der hele tiden kommer nye
bump på vejen. Men jeg kæmper og gør studiet færdigt, fordi jeg er mine fire
børns rollemodel«.

»Mentorfamilier skal vide, at det ikke handler om fint tøj eller Tivoli-ture.
Som børnehjemsbarn har man først og fremmest brug for, at nogen åbner
deres hjerter og hjem, så man kan opleve, hvordan man lever et ganske
almindeligt liv. Min søsters og mit liv viser tydeligt, at der er behov for at give
børnene den omsorg, de mangler, så de kan udvikle sig og blive hele
mennesker på trods af deres udfordringer i livet«.
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Anbragte børn klarer sig langt
dårligere end andre børn

Ikke-anbragte børn har større
sandsynlighed for at få uddannelse og
job end børn anbragt uden for
hjemmet.
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