Afdækning af skolevægringsproblematik
Er der ting, der har indvirkning på, at det er svært at komme i skole?
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Tre centrale faktorer i arbejdet med skolevægring
For at kunne hjælpe et barn med skolevægring er det vigtigt at forstå,
hvorfor barnet er skolevægrende. Det kræver en afdækning, hvor
man forholder sig til hele barnets netværk.
Der er derfor tre centrale faktorer i arbejdet med skolevægring:

#Afdækning af skolevægringsårsager

Afdækningen tager udgangspunkt i barnet, familien og netværket.
Vi har fokus på skolehistorik, erfaringer og skolekontekst. Derudover
kigger vi på de narrativer, der er om den barnet, og de narrativer,
forståelser og logikker, som barnet har. Herudover ser vi på kvaliteten
af netværkssamarbejdet og på vaner, mønstre og udtryk i familien.

#Inddragelse af barnet og familien

Barnets perspektiv er vigtigt, og vi har altid fokus på at forstå, hvilke
problemer barnet forsøger at løse ved ikke at komme i skole. Dertil er
erfaringen, at forældrene er dem, der ved allermest om deres barn,
og den viden er vigtig at have i spil i arbejdet med at bryde en skolevægringsproblematik.

#Tæt netværkssamarbejde

Det er afgørende, at netværket trækker i samme retning. Vi har fokus
på kvaliteten af netværkssamarbejdet, hvilke strukturer der er behov
for, og hvilke centrale aktører der har betydning for barnets liv.

Hvad er skolevægring?
Skolevægring kan beskrives som en vedvarende modvillighed
mod at komme i skole, hvilket kan komme til udtryk som foregivet sygdom eller pjækkeri. Anne Vibeke Fleichner definerer i
sin bog ’Jeg vil ikke i skole’ skolevægring som ”…barnets forsvar
mod oplevet ubehag eller urimelighed”.
Det vigtige er at blive klog på, hvad det er for en oplevet ubehag
eller urimelighed, som barnet ikke kan magte.
Skolevægring er et fællesskabsanliggende. Skolen, familien og
netværket skal derfor trække i samme retning for at lykkes med
at skabe trivsel og øget skolegang i barnets liv igen.
VISO-specialister
Sputnik er VISO-leverandør for Socialstyrelsen. Vi tilbyder udredning
og rådgivning i hele landet i særligt komplekse sager med børn, unge
og voksne med autisme, ADHD, angst, skolevægring o.l.
Sputniks tilgang til skolevægring er blevet til på baggrund af faglig
viden og nyeste forskning på området, praksiserfaringer fra Sputniks
afdelinger samt erfaringer fra VISO’s nationale skolevægringsnetværk,
som Sputnik deltager aktivt i.
Vi er særligt specialiseret i skolevægringssager, der opstår i kombination med autisme, angst og ADHD.

Sputniks skolevægringspakke - hvad indeholder den?
Alle forløb indeholder en
afdækning.
Herefter kan barnet
visiteres til dagbehandling
i Sputnik eller til et andet
tilbud.
Hvis barnet kommer i et
tilbud uden for Sputnik,
er det muligt at tilkøbe
familierådgivning og/eller
en koordinerende
skolevægringskonsulent.
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Årsager til skolevægring
Årsagerne til skolevægring/skolefravær skal iflg. Børns Vilkår findes inden for fem arenaer: Barn, familie, klasse, skole og samfund.
Det kan fx være et samspil af diagnoser, faglige udfordringer, uro i
klassen, mobning, lærerskift, skelsættende hændelser i familien og en
præstationskultur.
Når skolefravær bliver til skolevægring
Skolevægring er ikke en pludselig indtruffet hændelse, men et forløb,
der er lang tid undervejs. En del af forskningen inden for skolefravær
og skolevægring ser derfor på de processer, der er nødvendige for
tidlig opsporing. Hvilke systemer har man for at opdage, at et barn er
i mistrivsel?
Som skolesystemet er opbygget nu registrerer vi hele fraværsdage;
vi kigger på mængden af fravær og ikke mønstre i fravær. Denne
model giver os ikke mulighed for at opdage, hvis et barn eller en ung
fx starter med at være fraværende en time hver onsdag, hvor der er
idræt, senere bliver fraværende hver onsdag og efterfølgende udvikler
en vægringstilstand. Vi opdager det for sent, fordi vores systemer er
for dårlige til at registrere mønstre i mistrivsel.
Vi skal kigge systematisk på mønstre i fravær og koble det med øvrig
adfærd og tegn på trivsel og mistrivsel. Så får vi mulighed for at træde
ind tidligere i forløbet, og her er større mulighed for at lykkes. Derfor
er afdækning en central del af Sputniks tilbud, også selv om vi ofte
kommer ind sent i forløbet.

Skolevægring og autisme
Børn med autisme har øget risiko for at udvikle skolevægring. Vi har
defineret seks risikofaktorer, der har betydning for forløbet.

Afdækningspakken
Afdækning hele vejen rundt om barnet
Skolevægring er en kompleks problemstilling og et fællesskabsanliggende. Derfor vil løsningen også være sammensat, hvor et samarbejdende netværk er afgørende.
Skolevægring rammer hele familien, også oversete søskende og pressede forældre. Dertil kommer at flere oplever netværkstab grundet
manglende tid og overskud til at pleje relationer.

Samtalemodel til skolevægring
Omdrejningspunktet for vores skolevægringssamtaler er et målrettet
samtaleark, der giver elever med meget lidt evne/lyst til at kommunikere, mulighed for komme med en forklaring på, hvad der kan påvirke
deres skolega.
Er der ting, der har indvirkning på, at det er svært at komme i
skole?

Afdækningen tilrettelægges individuelt, men vil ofte bestå af flg.:
• Gennemlæsning af sagsakter og koordinering med henvender.
• Samtaler: Samtaler med barnet, familien, personale og ledelse på
skolen og uddybende samtaler med andet relevant netværk.
• Observation: Besøg i hjemmet og på skolen.

Familie

• Sanseprofil: Interview og sanseprofil ved specialiseret fysioterapeut
for at afdække, om der er noget sensorisk på spil.
• Rapport: Alle afdækningsforløb afsluttes med en rapport, der samler
viden og anbefalinger til det videre forløb.
Pris for afdækningspakken
Afdækningspakken kan købes som selvstændigt forløb og har en
samlet pris på 24.000 kr.
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Indskrivning i dagbehandling i Sputnik
Næste skridt
Efter afdækningen kan kommunen vælge en tilbageslusning til skolen
eller en henvisning til et nyt skoletilbud. Hvis der vælges en løsning i
Sputnik, indskrives barnet i dagbehandling.
Vi lægger en konkret plan for indslusningen sammen med barnet,
familien og sagsbehandleren. Vi vil typisk begynde med 1-2 dage om
ugen og langsomt skrue op. Indsatsen justeres efter aftale og barnets/
den unges progression.
Dagbehandling i Sputnik
I Sputnik arbejder vi med Den Integrerede Indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling. Personalet har høj faglighed
og grundig efteruddannelse med særlig ekspertise inden for autisme,
ADHD, angst, øvrige psykiske vanskeligheder, skolevægring og socio-emotionelle forstyrrelser. Vores psykologteam validerer behandlingsarbejdet.
Netværkssamarbejde
Det er vigtigt, at netværket fortsat har et tæt samarbejde, også selvom
det går godt. Dette for at sikre sig mod mulige tilbagefald, og at der
i så fald reageres hurtigt. Vi udpeger en tovholder og lægger en plan
for, hvordan netværkssamarbejdet skal forløbe.

Undervisningsfaglige elementer
• Fuld fagrække og fuld FSA.
• Uddannelsesarbejde med tilknyttet UU-vejleder, brobygning
og praktikforløb.
• Egen plads med pc og fuld IT-understøttelse af undervisningen.
Socialpædagogiske elementer
• Tæt relationsarbejde gennem yndlingslærer.
• Morgenmad og frokost som pædagogiske måltider.
• Både arrangementer på afdelingen og mulighed for deltagelse
på lejrskole/skiture.
Behandlingsmæssige elementer
• Psykoedukation og social træning.
• Mulighed for samtaler med psykolog ved særlige behandlingsmæssige behov.
• Alle børn tilbydes mindst et gruppeforløb pr. år.
Familiebehandling
• Kontinuerlig rådgivning og støtte, fx til redskaber i hjemmet.
• Samtaler hver måned. Ved særlige behov og efter aftale tilbud
om mentaliseringsbaseret familiebehandlingsforløb.
• Gruppeforløb til alle forældre i form af diagnosekursus og/eller
forældregrupper.

Indskrivning i andet tilbud
Efter afdækningen kan kommunen pege på et nyt skoletilbud. Hvis
kommunen ønsker det, kan Sputnik fortsætte i en overgangsperiode
med familierådgivning eller en koordinerende skolevægringskonsulent.

Kurser i skolevægring
Kursuscenter Sputnik tilbyder kurser i skolevægring med fokus på:

Skolevægringskonsulent
Det er afgørende for den videre succes, at samarbejdet i netværket fastholdes, og at viden bliver
ført med videre til det nye skoletilbud.

• Nyeste viden og forskning om skolevægring
• Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet.
• Viden om skolevægring og hyppige diagnoser, herunder autisme.
• Redskaber til at arbejde med skolevægring, herunder opsporing,
afdækning, samtaler og indsats.

En skolevægringskonsulent koordinerer samarbejdet i netværket,
rådgiver sagsbehandler/PPR og skoletilbud i overgangen og sørger for
at fastholde de aftalte planer.

Det er både muligt at tilmelde sig åbne kurser på
www.kursuscentersputnik.dk og at booke kurset til arbejdspladsen.
Kontakt Lene Holmgård på 41 78 31 01, LHO@skolensputnik.dk.

Pris: 5-6 møder af 1½ time: 10.800 kr.
Familierådgivning
Ofte er der behov for familierådgivning i en overgangsfase. Hvis ikke det kan løses i det nye
skoletilbud, tilbyder Sputnik familierådgivning.
Rådgivningen består af strategier og redskaber til at fastholde skolegangen samt øvrig rådgivning til familieproblematikker, der kan stå i vejen
for barnets trivsel og skolegang.
Pris: 5-6 rådgivninger af 1½ time: 10.800 kr.

PDA - Kravafvisende adfærd
Sputnik tilbyder også dagbehandling til børn og unge, som er
beskrevet med en PDA-profil.
PDA står for Pathological Demand Avoidance og oversættes ofte
til ekstremt kravafvisende adfærd. En skolevægringsproblematik
ses ofte i kombination med en PDA-profil.
Læs artiklen ”PDA i dagbehandling” på www.skolensputnik.dk

Kontakt os og hr
Priser og forløb
Afdækningspakke: 24.000 kr.
Fast forløbspris.

Ved indskrivning i andet tilbud:

Indskrivning i dagbehandling
Priserne følger faste månedstakster i tre kategorier.
Ring til visitationsansvarlig Lars Wagner for at høre mere om
priser og forløb.

Kontakt os og hør mere

Familierådgivning
5-6 rådgivninger á 1½ time: 10.800 kr.

Hvem er Sputnik?
Sputnik er en privat organisation, der tilbyder dagbehandling, ungdomsuddannelse og kollegier for børn, unge og voksne med autisme,
ADHD og psykiske vanskeligheder.

Lars Wagner
Visitationsansvarlig
Tlf. 51 78 46 26
Mail: LWA@skolensputnik.dk

Vi består af:

Trine Duckert
VISO-specialist, specialiseret i skolevægring.
Tlf. 27 12 39 04
Mail: TDU@skolensputnik.dk
Lene Holst Holmgård
Leder af Kursuscenter Sputnik - vedr. kurser
Tlf. 41 78 31 01
Mail: LHO@skolensputnik.dk
Besøg os på: www.skolensputnik.dk
Besøg os på: www.kursuscentersputnik.dk

Koordinerende skolevægringskonsulent
5-6 møder á 1½ time: 10.800 kr.

Skolen Sputnik:
Skoledagbehandling i København, Gentofte, Rødovre, Hillerød og
Greve.
Sputnik STU:
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i København og Hillerød.
Sputnikkollegiet:
Kollegier og hybler i København, Virum og på Frederiksberg.
Kursuscenter Sputnik:
Kurser og efteruddannelse på det specialpædagogiske område.
VISO-leverandør for Socialstyrelsen.

www.skolensputnik.dk

