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En tredjedel af personalet
pä behandlmgshjemmet
Dalgaarden fratrådte i 2017
på grund af bekymring over
udviklingen, uhensigts
mæssige grupperinger og et
privat- og arbejdsliv, der
ikke hang sammen.

bjerg skulle i 2017 ikke blot forhol
de sig enkelte medarbejderes græn
seoverskridende, voldsomme og
ydmygende behandling. Flere af de
udsatte horn på 5-18 âr mistede
tætte relationer til voksne, da 26
medarbejdere sidste år fratrådte
deres stillinger i løbet af blot 10
måneder.
»Det rammer l)ørnene, som Spør
ger os, om de har gjort noget for
kert, siden medarbejderne rejser.
Det er rigtig ærgerligt, at de skal
bøvle ;ucd samvittighedsfølelsen
over noget, som de overhovedet
ikke kan gøre for, siger Gitte Bach
Jensen, konstitueret forstander for
Dalgaarden siden februar.
Socialtitsynet har registreret, at
—

Af rapporten fremgår det, at medar
bejdere ikke kunne få arbejde og
privatliv til at hænge sammen.
Samtidig har der vret uhensigts
mæssige grupperinger på afclelin
gen Solsicleu. Og tiere medarbej

Et voLdsomt antal

—

Dalgaarden i alt har 82 ansatte. Så
cia 26 medarbejdere fratrådte mel
lem den 31. januar og den 30.
november 2017, faldt næsten en
tredjedel af medarbejderstaben fra.
Det førte til, at Socialtilsyn Midt i
sin tilsynsrapport den 26. januar i
år gav Dalgaarden den laveste
karakter 1 ud af 5 i sin bedøm
melse af institutionens personale
gennemstromning.

dere var >‘utrygge over for, hvor Dal
gaarden er på vej heti.
ifølge Gitte Bach Jensen og Knud
Byskov, Dalgaardens bestyrelses
formand, har medarbejdere givet
udtryk for, at der har manglet korn
petenccr til at håndtere institutio
nens børnegruppe. Samtidig har
flere undret sig over, at den tidligere
ledelse ikke afskedigede de grænse
overskridende medarbejdere.
Kredsformand Gert Lanciergren
Due, Socialpædagogerne Østjyl
land, kalder antallet af fratrædelser
voldsom.
«Vi oplevede, at der skete foran
dringer i løbet at bl.a. foråret 2(1.7 i
måden, man arbe jdede på. Der kom
en anden bornegruppe til med

26 medarbejdere forlod
Dalgaarden på 10 måneder
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væsentligt mere udadreagerende
børn. Det førte til opsigelser, fordi
det ikke var alle pædagoger, som
ønskede at arbejde med den grup
pe,,, siger han og tilføjer, at nye
arbejdstider om afteneti og week
enden udforclrede medarbejderne.
Selv om de mange fratrædelser
har haft konsekvenser for børnene
på Dalgaurden, understreger Gitte
Bach Jensen, at fremtiden ikke nød
vendigvis byder på lange og nære
relationer mellem personalet og
børnene på institutionen.

Børnene knytter samarbejds
relationer med dem, de har
brug for. Det handler ikke
primært om kemi, men at
den voksne har styr på, hvad
børnene har brug for, og
hvad behovet er for lijæ1p,<
siger Gitte Bach Jensen.

—

—

-

Gælder det sainine tor en udsat
fenici rig?
Et barn kan altid fortælle
dig, hvad det vil være med til
og ikke være med til. Det kan
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f.eks. sige, at det vil have læst
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en historie, inden det skal
EsbenC.Mikkeken@jp.dk
sove, at det vil gynges eller på
maria.dathoff@jp.dk
skovtur. At barnet føler, at
der er en, der har hørt
Der er ingen tvivl om, at det handler på det, gør det og
hele for
var kritisk, da 26 medarbej skellen.c
dere næsten en tredjedel af
Ifølge Gitte Bach Jensen er
medarbejderstaben på Dal de meget lange
og nære
gaarden fratrådte deres stil relationer sjældnere
på Dal
lingeriZOl7. Ogdereringen gaarden af to grunde
. For det
tvivl om, at det er gået ud første skifter medarb
ejdere
over de udsatte og omsorgs hurtigere job end
tidligere,
svigtede børn på dogninsti og dernæst har der
længe
Wtionen for 5-18-årige.
været en tendens til, at t)ørn
Men tiden hvor børn bor bliver anbragt i kortere
tid.
på bosteder hele deres
Den konklusion er kredsungdornsliv og skaber nære formand Gert Lander
gren
relationer tit de samme med Due,
Socialpædagogerne
arbejdere, som arbejder sam Østjylland, enig i.
Men en
mc sted i et årti eller mere, er god relation mellem voksne
forbi. Det gælder også pä
Datgaarden, siger konstitue
ret forstander Gitte BachJen
sen, da hun skal forholde sig
til den store medarbejder
flugt.
oDet er nødvendigt at gøre Vi har ildce brug for
op med, at det er afgørende nogen, der er
for børns trivsel og udvikling
at have årelange og trygge fodslæbende.
relationer til personalet. Det Knud
Byskov,
kan ikke lade sig gøre i dag. formand, Dalgaa
rdens bestyrelse

Børnene på Dalgaaiden
sical ildce nødvendigvis
regne med langstrakte
og meget nære
relationer til et voksent
personale. Det kan ikke
længere lade sig gøre,
siger Dalgaardens
forstander.

-

—

På Dalgaarden har hvert barn
to primære voksne, de kan
henvende sig til for bla, at få
støtte til udvikling, hjælp til
at håndtere drilterier eller til
at skabe en god relation til
familien. Derfor mistede
mange af de 42 udsatte og
omsorgssvigtede børn på
Dalgaarden vigtig voksenkontakt, da 26 medarbejdere
fratrådte deres stillinger mel
lem den 31. januar og den 30.
november 2017.
De mange fratrædelser før
te til, at Socialtilsyn Midt i sin
tilsynsrapport den 26. januar
i år gav Dalgaarden den lave
ste karakter I ud af 5 i sin
bedømmelse af institutio
nens
personalegennem
strømning.
I rapporten peger den tid
ligere forstander bl.a. på, at
flere medarbejdere ikke har
kunnet få arbejdet og privat
livet til at hænge sammen.
Samtidig har der været uhen
sigtsmæssige grupperinger

Den laveste karakter

medarbejdere og børnene på
Dalgaarden er stadig af
gørende, siger han.
»Tilbuddene og måden at
anbringe børn på er meget
anderledes end for 20 år
siden. Anbringelser varer
ikke længere 10 år. Men det
betyder bare, at medarbej
derne skal være hurtigere til
at knytte gode relationer til
barnet. Ud over teori og kom
petencer består vores fag af
relationer, som er afgørende
for, at man kan bruge sine
professionelle værktøjer.

Adspurgt om fratrædelses
frekvensen er løjet at, forkla
rer Knud Byskov, at Dalgaar
den, som en del af hl.a. en
økonomisk genopretnings
plan, er ved at afskedige 15
medarbejdere for at tilpasse
normeringen fra 42 til 28
børn.

Ingen fodstæben

på afdelingen Solsiden. Og
forstanderen fortæller, at
flere medarbejdere har været
»utrygge over for, hvor Dal
gaarden er på vej hen.

Ingen af de to tid [igere ledere
hat ønsket at stille sig frem med
navn. Den ene ønsker ikke at
udtaLe sig, mens den anden
understreger, at hun stoppede,
halvanden måned før sociat
tilsynets melding om at lukke
Datgaarden.

I 2015 bLev der registreret 25
magtanvende[ser, hvoraf alle
var tilladte. I 2016 steg tallet til
34 og i var ikke tilladt. I 2017
foretog personalet 8$ magtanvendelser. 10 af dem var ikke
ti[[adte. I januar-april i år er der
registreret 14 magtanvendetser.
Alle var tittadte.

Datgaarden tager sig af udsatte
og omsorgssvigtede børn på 51$ år.

MAGTANVENDELSER

»Så det er svært at gøre op.
Men jeg håbet, at vi har sat
det hold, der skal være væie
med til at danne det nye Dal
gaarden. Vi har sagt til perso
nalet, at det skal sige til, hvis
det har svært ved at se sig selv
idet, vihargangi. Vi har ikke
brug for nogen, der er fod
slæbende,» siger han.
Gert Landergren Due har
løbende kontakt med medar
bejderne på Dalgaarden.
»Jeg oplever, at der er
bekymring om, hvad fremti
den vil bringe. Mit indtryk er,
at man nu arbejder sammen
om at få Dalgaarden til at bli
ve en god institution igen og
på at sikre den faglige indsats
over for børnene. Men når
man har med udadreageren
de børn at gøre, nytter det
ikke noget, at der ikke er nok
på arbejde. Det er ikke på
plads endnue< siger han.
Siden juni i fjor har Socialtilsyn Midt haft Dalgaarden
under intensiveret opsyn. I
december ville tilsynet fra
tage Dalgaarden retten til at
drive institution, da den
daværende ledelse igennem
længere tid havde vætet for
passiv over for grænse
overskridencie rnedarbejde
re.
Tilsynet
konkluderede
bt.a, at en medarbejder i to
tilfælde havde spyttet på
børn, og at et barn havde fået
en lussing. Et andet barn var
som en del af en leg blev op
fordret af en medarbej der til
at slikke på et toilet, mens et
barn i foråret blev skubbet
hårdt ned ad en trappe.

Dalgaarden-leder: God kemi med
børn er ikke længere afgørende

