
 
Jørn fra ’Mors lille dreng på egne ben’ 

 
Endnu et rystende svigt 
 

Så har vi for 3. gang fulgt Jørn og hans opvækst i TV2 dokumentarudsendelsen 
'Mors lille dreng på egne ben'. Og endnu en gang bliver det afdækket, hvordan 
velfærdssamfundet, som vi ellers er så stolte af, fuldstændig svigter sin opgave 
med at sikre Jørn en ordentlig overgang til voksenlivet. 
 
– Det er dybt rystende at opleve, hvordan Aarhus Kommune endnu engang svigter den nu 19-årige 
Jørn og hans plejeforældre. Samtidig demonstrerer kommunen en total mangel på forståelse af, 
hvordan Jørn og hans plejeforældre har det, og hvad Jørn har brug for af støtte og hjælp for at 
komme videre med sin voksentilværelse, siger kredsformand Gert Landergren Due fra 
Socialpædagogerne Østjylland og fortsætter: 
– På trods af, at sagen om Jørn er én af de mest veldokumenterede anbringelsessager i Danmark, 
så kommer det tilsyneladende som en stor overraskelse for Aarhus Kommune, at Jørn fylder 18 år. 
Det kan virkelig undre mig, at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt har udarbejdet et tilbud, 
som sikrer, at Jørn får mulighed for at flytte hjemmefra og begynde en selvstændig 
voksentilværelse som andre unge. 
Desuden viser dokumentaren en fatal mangel på inddragelse af dem, der kender Jørn og hans 
udfordringer. Det gælder ikke mindst plejeforældrene Lilli og Uffe, som har kæmpet en lang og 
hård kamp mod kommunen lige siden, de blev plejeforældre for Jørn, da han var 4 måneder 
gammel – og senere også for hans lillebror Mads. 
 
Blødere overgangsordninger 
Gert Landergren Due synes, det er stærkt bekymrende, at en ung mand som Jørn kan falde 
igennem det system, der skal sikre en sammenhængende overgang fra ét tilbud til ét andet.   
– Når det kan ske i en så veldokumenteret sag som Jørns, hvad sker der så med alle de andre 
anbragte børn, der bliver voksne og har brug for hjælp og støtte? Det vil jeg gerne have svar på.  
– I Socialpædagogerne Østjylland foreslår vi, at man laver et forsøg med en langt blødere 
overgangsordning for unge fra 15 – 25 år, så der i god tid bliver taget fagligt hånd om skiftet fra 
barn til voksentilværelsen, pointerer kredsformanden. 



Desuden mener han, at sagen også kalder på, at det bliver undersøgt, hvordan visitationen 
fungerer.  
– Det er vores klare holdning, at der er brug for en langt større og mere seriøs inddragelse i 
visitationsprocessen af de fagprofessionelle, der arbejder med disse mennesker i hverdagen. 
Konkret kunne det være i form af formaliserede møder, der inddrager myndighed for både børn 
og voksne, samt det afgivende og modtagende tilbud både før og efter overgangen fra ét tilbud til 
ét andet. Det kunne have gjort en kæmpe forskel for Jørn og andre unge, understreger Gert 
Landergren Due. 
 
Skal sikre økonomien 
Økonomi er også en vigtig faktor i denne sag, fordi underbudgettering har plaget det sociale 
område og voksen handicap i særdeleshed i en lang årrække i Aarhus Kommune.  
– Det har resulteret i mange hovsaløsninger på anbringelsesområdet, som er helt uacceptable. Det 
kan disse unge ikke tåle. Så for os er det en bunden politisk opgave, at byrådet i efterårets 
budgetforhandlinger sikrer, at der i fremtiden er de nødvendige økonomiske ressourcer på 
anbringelsesområdet, fastslår Gert Landergren Due og tilføjer: 
– Det skylder vi Jørn og de andre anbragte unge, der har aller mest brug for hjælp til at komme 
videre i livet på en ordentlig måde.  


