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Introduktion
Med denne rapport evalueres et Trainee uddannelsesforløb i Grønland, som er gennemført for
første gang. Rapporten indeholder også en beretning om hvordan en lille flok grønlandske ildsjæle
ved hjælp af personlige erfaringer og virkemidler samt professionelle kompetencer sætter debatter i
gang om tabuiserede emner, som vold i familien, incest, alkoholmisbrug og selvmord.
Da opkvalificeringsprojektet begyndte i efteråret 2009, var der syv udvalgte trainees, der skulle
oplæres i hvordan man laver debatskabende aktiviteter, og da projektet afsluttedes, i den tidlige
sommer, 2010, var der syv ressourcestærke og kompetente ressourcepersoner, der ved flere
lejligheder har vist hvordan det kan gøres.
Gennem rapporten beskrives kort baggrunden
for projektet, både det praktiske og det
indholdsmæssige i de første moduler. Det femte
og sidste modul, der sluttede med konferencen i
Nuuk uddybes med betragtninger over nogle af
de temaer, der blev præsenteret og diskuteret på
konferencen. Det er en intern evaluering, hvor
fokus har været på hvad der er foregået i
projektet, og på hvordan de forskellige
involverede parter ser på det.
Derefter præsenteres nogle refleksioner fra
samtaler med Socialminister Maliina Abelsen;
med nogle af ressourcepersonernes
arbejdsgivere; med ressourcepersonerne selv; og med underviserne.
Afslutningsvis perspektiveres til et planlagt, fremtidigt projekter, med et ressourcepersonforløb,
målrettet mod unge i Grønland, og en idé om efterundersøgelse af indsatsen præsenteres kort.

En pædagogisk og socialfaglig opkvalificering af ansatte, der arbejder
med udsatte børn og unge i Grønland - gennem efteruddannelse og
netværksarbejde
I oktober 2008 ansøgte Nuka Kleemann1 og Stefan Mossalski2 Villum Fonden om midler til en
pædagogisk og socialfaglig opkvalificering af ansatte, der arbejder med udsatte børn og unge i
Grønland. Midlerne blev bevilget, og en trainee uddannelse, som har udviklet sig til det projekt,
som her evalueres, blev gennemført.
Uddannelsen blev knyttet til PI.SPS, Ilulissat, og administreret af kursusleder Karo Thomsen
Fleischer i samarbejde med Stefan Mossalski, VIAUC/PPS.

1

2

Rektor på Perorsaanermik Ilinniarfik / Socialpædagogisk Seminarium
Souschef på VIAUC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe
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Baggrunden for at iværksætte det nye projekt, var at der siden 2007 er blevet gennemført
modulbaserede efteruddannelsesforløb med deltagelse af i alt omkring 60 professionelle (primært
ikke-uddannede, men også en del socialhjælpere, pædagoger, socialarbejdere mv.), der arbejder
med Udsatte Børn og Unge.3 Hele tankegangen i uddannelsen tager udgangspunkt i, og bygger på
de erfaringer og den viden, som deltagerne har.
Her følger uddrag af uddannelsesbeskrivelsen for Trainee uddannelsen i Grønland, af Gert
Søndergaard, projektleder, VIAUC/PPS.
Formål:
At etablere et netværk af voksenuddannere, der er i stand til at planlægge, gennemføre og
evaluere et erfaringsbaseret efteruddannelsesforløb sammen med mennesker, der har
kontakt til udsatte børn og unge i Grønland. Fx pædagoger, lærere, socialmedhjælpere,
sagsbehandlere, forældre.
Kompetencemål:
Traineenen skal være i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere et kort
uddannelses/kursus eller temadag, der med udgangspunkt i deltagernes erfaringer med børn
og unge skaber rammer for læreprocesser, der kan skabe indblik i egen praksis, udsyn til
andres praksis og til udvikling af egen praksis.
Traineenen skal kunne tilbyde systematiske undersøgelses- og refleksionsformer, der er
medvirkende til at formulere nye perspektiver og handlemuligheder for den enkelte deltagers
samvær med børn og unge. Der lægges særlig vægt på gennem anvendelsen af metoder fra
drama, fortælling og billeder at skabe mulighed for at deltageren får mulighed for at afprøve
og udfordre egne holdninger og handlemuligheder.
Traineenen skal kunne tilpasse undersøgelses- og refleksionsformer til deltagernes
forudsætninger ved at kunne tilrettelægge forløbet, så deltagerne inddrages og udfordres
igennem brugen af deres egne erfaringer.
Traineenen skal kunne iscenesætte, lede og indgå som sparringspartner i
refleksionsprocesser
Undervisningsmetoder:
Undervisningen vil primært fokusere på
deltageraktiverende metoder der på forskellig vis
skal kunne støtte og hjælpe kursisterne til at
kvalificere deres nuværende praksis. Især gennem
iscenesættelse af forløb, hvor deltagerne får
mulighed for gennem konkrete eksemplariske
situationer at bringe sig selv og gruppen i spil.
Anvendelsen af metoder inspireret af drama- og
teaterteknikker vil skabe mulighed for at arbejde
både handleanvisende, undersøgende og analytisk.
Derfor vil undervisningen forme sig som læreroplæg
om centrale pædagogiske begreber, vekslende med
dialog, gruppeøvelser, rollespil, situationsspil,
vurderingsøvelser eller forumteater.

Fra trainees til ressourceperson – en beskrivelse af projektet
Ved at justere på projektplanen blev det muligt at udvide fra de planlagte fire trainees til otte, og i
stedet for fire moduler blev der fundet midler til at gennemføre fem moduler.
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Herefter omtalt som UBU- forløb
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Projektlederne Karo Thomsen Fleischer, Gert Søndergaard og Ole Bjørn Rasmussen forestod
arbejdet med at rekruttere grønlandske fagpersoner, 2 fra Nuuk, 2 fra Ilulissat, 2 fra Sisimiut og 1
fra Manitsoq.4 Alle har tidligere gennemført et UBU forløb, og taler både grønlandsk og dansk. I
løbet af sommeren 2010 er én af ressourcepersonerne midlertidigt trådt ud af netværket, af
familiemæssige årsager, hun blev i forbindelse med det femte modul, erstattet med en anden, som
også har gennemgået et UBU forløb. Der er altså 7 ressourcepersoner i netværket pt., og én er på
pause.
Fra efteråret 2009 og til juni 2010 blev de fem moduler gennemført, de første to i Ilulissat, det tredje
i Århus, det fjerde i Ilulissat og det femte i Nuuk.
Undervejs er betegnelsen for deltagerne ændret fra trainees, som betyder elev eller praktikant, én,
der øver sig, og har brug for at blive oplært af andre, og til at de nu betegnes som
ressourcepersoner, personer, som besidder nogle nyttige og værdifulde ressourcer, som under de
rette omstændigheder kan komme andre til gode. Andre, der har brug for at få tilført ressourcer,
eller har brug for hjælp til at få vakt egne ressourcer til live.
Her præsenteres kun overskrifterne for modulerne, for de nærmere detaljer vedr. indholdet og
programmet for de enkelte moduler henvises til Mia Tiedtke’s evaluering: Evaluering af kurset for
UBU/ressourcepersonerne/Oqallisaarisut – udviklet i et samarbejde mellem PI.SPS i Ilulissat og
PSS i Århus fra oktober 2009 til juni 2010.

At have noget på hjerte – modul 1
Overskriften på det første modul
henviser til at deltagernes egen
baggrund og historie indgår som
nødvendige personlige
virkemidler, sammen med deres
professionelle kompetencer,
herunder de kompetencer,
deltagerne har med fra UBU
forløbet. Gennem fælles
refleksioner arbejdede deltagerne
med nogle af de alvorlige
problemstillinger, der er i det
grønlandske samfund,
problemstillinger, som deltagerne
selv har haft mere eller mindre
inde på livet.

Procesindhold – modul 2
Det andet modul handlede om de objektive og statistiske forhold for udsatte børn og familier i
Grønland, som bl.a. er beskrevet i SFI rapporten: Børn i Grønland. En kortlægning af 0-14-årige
børns og familiers trivsel, fra 2009, og i Nøgletal om børn og unge i Grønland, fra MIPI,
4

Der var oprindeligt også to fra Manitsoq, men den ene måtte desværre melde fra inden forløbet begyndte.
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Videnscenter om Børn og Unge, 2009. Desuden blev der arbejdet med hvordan man med systemisk
tænkning, neutralitet og nysgerrighed kan sætte refleksionsprocesser i gang, hos sig selv og andre.

Processtyring, den første WorkingLab Greenland-konference – modul 3
I det tredje modul arbejdedes der mere med refleksionsprocesser, og med performance. Deltagerne
planlagde og gennemførte en konference på VIAUC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe i Århus,
med titlen WorkingLab Greenland. Her blev der sat lys på tabuer om de udsatte børn og unges liv i
Grønland. Målet med konferencen var at involvere og informere grønlændere i Danmark i/om
arbejdet med udsatte børn og unge i Grønland og at informere om det store arbejde, der allerede
bliver gjort i arbejdet med udsatte børn og unge. Alle bosiddende grønlændere i Danmark var
velkomne til at deltage, sammen med alle andre, med interesse for de sociale forhold i Grønland.
Konferencen blev planlagt således at der blev vist en involverende dramatisk opbygget forestilling
om de mest markante problemstillinger, - efterfulgt af oplæg og debat.
Formålet for ressourcepersonerne, var at de derved kunne få erfaringer med at etablere et
WorkingLab, i et regi, hvor de (endnu ikke) skulle arrangere alt vedr. konferencen, det klarede et
sekretariat på Peter Sabroe, men de kunne koncentrere sig om at udfylde rammerne.
Her følger omtalen af konferencen på Pædagoguddannelsen Peter Sabroes hjemmeside:
Tirsdag den 2. februar 2010 kl. 16.30 afholdte Pædagoguddannelsen Peter Sabroe i
samarbejde med Grønlands socialpædagogiske seminarium en konference om udsatte børn
og unge i Grønland. Konferencen afholdtes under navnet WorkingLab Greenland. Navnet
refererer til måden, vi arbejder med emnet på. Målet med konferencen var at involvere alle
deltagere i refleksioner over de problemstillinger, udsatte børn og unge i Grønland er en del af
- både som aktivt lyttende og talende og som aktivt deltagende i forskellige læreprocesser.
Baggrunden for denne konference er de to pædagoguddannelsers flerårige engagement i at
uddanne kvalificeret personale til netop dette pædagogiske område. Aktuelt arbejder vi med
at uddanne 7 ressourcepersoner. Deres opgave er at igangsætte engagerende og
kvalificerende refleksions-processer blandt professionelle socialarbejdere og blandt socialt
engagerede medborgere i Grønland.
Konferencen blev indledt med en fernisering af Jørn Bork’s og Bodil Østergaards udstilling af
billeder fra Grønland, og endvidere havde Foreningen Grønlandske børn i Danmark en
udstilling af billeder, malet af grønlandske børn, bosiddende i Danmark.

Efter forestillingen blev panelet bedt om at reflektere højt om det, de lige havde set og hørt – og
derefter debattere med de andre i panelet og med tilhørerne i salen. I panelet deltog;
Maliina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender. Socialminister og
sociolog
Naaja Nathanielsen, medlem af Inatsisartut og formand for Finansudvalget.
Else Christensen, (forfatter til rapporten "Børn og unge i Grønland") seniorforsker og cand.
psyk.
Fatuma Ali, psykiater - har arbejdet i Grønland i 7 år
Stina Bertelsen, Grønlands TV- stjerne og socialrådgiverstuderende - formand for Inuit
Circumpolar Youth Council (ICYC).
Sissel Lea Nielsen, antropolog. Ansat som projektleder i foreningen grønlandske børn i
Danmark, har lavet undersøgelse om børns levestandard i Grønland for MIPI-Videncenter.
Kuna Damgaard, skolelærer i Grønland i 35 år - nu bosat i DK. Har børn og børnebørn både i
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DK og Grønland
Astrid Olsen, samtaleperson for skoleelever i Ilulissat

På det tredje modul blev det klart for deltagerne, at de ikke længere havde så meget brug for at øve
sig på at tilegne sig en bestemt viden, og nogle bestemte kompetencer, de besidder nu både viden og
kompetencer, og kan altså med rette betegne sig som ressourcepersoner, der evner at medvirke til at
sætte debatskabende aktiviteter i gang, for eksempel i form af en konference, med en forestilling, en
paneldebat og efterfølgende diskussioner.
Evaluators samtale med de syv ressourcepersoner efter konferencen var præget af en begejstring
over at have gennemført en konference, hvor deltagerne var aktive og engagerede i debatten, og en
træthed ovenpå de seneste dages intense forberedelser.
Ressourcepersonernes egen holdning til det at lave en konference blev drøftet, og ligeledes hvordan
de selv opfattede deres ressourcer, i forhold til deres egen arbejdssituation. Alle beskriver hvordan
de oplever at have tilegnet sig nye indsigter og redskaber, som er umiddelbart anvendelige i deres
arbejde, hvad enten det har at gøre med klienter i socialforvaltninger, eller med børn, unge og
familier i dag- eller døgninstitutioner. Flere udtrykker også at de har gennemlevet en personlig
udvikling, og således har fået mere mod til at stå frem, og orientere andre om det, de ved og kan.

Procesafvikling – modul 4
Det fjerde modul blev gennemført i Ilulissat, hvor ressourcepersonerne i endnu højere grad
selvstændigt stod for at arrangere og gennemføre konferencen. Derved fik ressourcepersonerne
lejlighed til at øve sig på deres fremtidige opgaver som proces formidlere, der selvstændigt
planlægger og afvikler større arrangementer.
Paneldeltagere var denne gang;
Kuupik Kleist, formand for Naalakkersuisut
Maliina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender
Ann Andreasen, leder af Børnehjemmet Uummannaq
Magga Fencker, direktør for sociale anliggender
Bendt B. Kristiansen, formand for Socialudvalget
Abia Ottosen, politiassistent
Astrid Olsen, samtaleperson for skoleelever i Ilulissat.

WorkingLab Greenland; Nuuk – modul 5
Det femte modul foregik i Nuuk, i juni 2010, hvor der
blev afholdt to WorkingLab Greenland konferencer,
først for de professionelle og så for alle interesserede.
På den sidste konference var der også arrangeret
paneldebat, hvor politikere og professionelle
debatterede med hinanden og med de øvrige deltagere i
konferencen.
Derudover deltog ca. 120 interesserede borgere, som
gerne ville debattere med politikerne og med de
professionelle.
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Forud for konferencen har ressourcepersonerne fra Nuuk, Flavia og Oline været rundt og informere
om konferencen, på forskellige institutioner, skoler og virksomheder, og der er blevet lavet aftaler
med Godthåbshallen og steder, hvor lyd- og lysanlæg skulle lejes. Karo Thomsen Fleischer
kontaktede ressourcepersonernes arbejdspladser, for at købe dem fri til deltagelse i konferencen.
Én af ressourcepersonerne, Henriethe, har midlertidigt måttet melde fra arbejdet som
ressourceperson af familiemæssige årsager, hun forventes at indtræde igen senere. Som hendes
erstatning, blev Rachel inviteret, Rachel har tidligere gennemført et UBU-kursus, og er, som de
andre, meget engageret i arbejdet med udsatte børn og unge.
Der blev arbejdet hårdt de tre dage, der var afsat inden selv konferencen. Der blev gennemført to
forestillinger med publikum, én for professionelle og én for offentligheden, hvor der efterfølgende
var paneldebat. En forestilling for unge måtte aflyses på grund af manglende tilmeldinger.
Det følgende er ikke en dækkende gennemgang af hvad der foregik på konferencen, det er et udvalg
af temaer og scener, som har gjort indtryk – og som forsøges formidlet til læseren.
Hele forestillingen blev optaget på video/dvd, som ressourcepersonerne efterfølgende kan bruge
som debatoplæg.
Konferencen blev styret af ressourcepersonerne, mens Sabroe folkene i baggrunden tog sig af det
tekniske. Konferencesproget var grønlandsk, med simultantolkning.

Er hun faldet ned ad trappen – eller?
Scenen begynder med at en temmelig forslået Oline ligger i en seng på hospitalet, én af hendes
veninder taler med hende om hvad der er sket – at Oline ikke behøver blive ved med at finde sig i at
få bank af sin mand. Flere veninder kommer på
besøg, de trøster og forstår!
En dansk politimand kommer ind på stuen, og
vil vide hvad der er foregået hjemme hos Oline,
hun siger hun er faldet, fordi hun er klodset, og
vist nok drak lidt for meget, aftenen før.
Politimanden siger at hun skal tale sandt, og han
påpeger at veninderne har et ansvar for at vold i
hjemmet kan høre op. Én af veninderne siger at
det ville være bedre, hvis politimanden var
grønlandsk, så ville han bedre kunne forstå
deres kultur. Politimanden går. Olines mand,
spillet af Knud, kommer ind på hospitalsstuen, veninderne skynder sig at forlade hendes stue,
manden skælder Oline ud, og han lover hende flere bank, hvis hun ikke makker ret, eller hvis hun
sladrer. Han kører sengen med den højlydt grædende Oline ud.
Få dage forinden har en mand et sted i Grønland slået sin kone ihjel, og de syv ressourcepersoner
diskuterede om de skulle gennemføre denne scene, eller om det kom for tæt på virkeligheden for
nogen. De valgte at gøre det alligevel, fordi det netop er en del af virkeligheden, og som Maliina
Abelsen har udtalt, skal man ikke tie volden ihjel, man skal tale om den.
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Tak til en pædagog – der gjorde en forskel
Rigmor spiller en pædagog, der ringer til en far og en mor, om at deres datter har det svært, dér hvor
hun er anbragt. Forældrene er skilt, og bor i to forskellige byer. Hver for sig er de fortvivlede, og de
taler højt; Hvad har jeg dog gjort forkert? Hvad kunne jeg have gjort anderledes…? Hvorfor….?
Denne scene slutter med at pædagogen kommer ind, og møder den anbragte pige. Pigen, som spilles
af Emilie, giver pædagogen et knus, og læser så et brev op, som hun har skrevet til pædagogen på
det børnehjem, hvor hun har boet det meste af sit liv. Hun takker pædagogen for at have været der
som en kærlig og stabil voksen.
Så er der en scene, hvor alle ressourcepersonerne er på – de mimer til musik, og kommer med
forskellige statements, som omhandler nogle af de problemstillinger, der er i det grønlandske
samfund.

Pigen, som ingen ville noget ondt!
I baggrunden kører billeder og video hurtigt over skærmen,
ledsaget af dyster musik. Rachel bliver fulgt ind, hun er
fastgjort i en sele. Fastlåst i en pinefuld og sårbar situation
viser hun hvordan det føles at være en ung kvinde, med en
basal mistillid til omverdenen. En mistillid, der bygger på
hendes mange erfaringer med omsorgssvigt, vold og misbrug.
En gruppe pædagoger prøver at vinde hendes tillid, det er en
meget vanskelig opgave, for hun tvivler stærkt på at de ikke
vil hende noget ondt. Hun er bange for at vise tegn på
svaghed, af angst for endnu et svigt fra voksne, der alligevel
ikke var til at stole på.

Selvmordsstatistikkernes tørre tal
Tal fra statistikkerne illustreres af de syv ressourcepersoner,
der står med imaginære skydevåben, knive, sprøjter og piller.
Bagefter agerer de levende grafer og søjler, for at vise
problemernes alvor og omfang.

Pigen med dukken…
Dyster og mørk musik lyder, og på skærmen er der et halvmørkt billede af et stort, koldt bjerg.
Scenen er sat til et skyggeteater, der begynder med at en glad, lille pige løber omkring og leger med
sin dukke. Uden varsel dukker en mand frem, han kalder på pigen, sætter sig på en stol og tager
hende på skødet. Da hun sætter sig, dukker en hule frem i bjerget, og de to forsvinder derind, mens
musikken bliver højere og endnu mere mørk og dyster.
Derpå kommer Rigmor og Emilie ind, og læser hver deres tekst op, som handler om overgreb på og
misbrug af børn. Bia kommer ind på scenen, og med et dystert maleri i baggrunden, af en bange
pige eller kvinde, omfavnet eller holdt fast af en mand, vender hun sig, løfter op i blusen, så Rigmor
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kan skrive på hendes bare ryg: Uangaana timinga nammineq. Pinga! Hvilket betyder noget i
retning af Min krop er min egen!

To unge sniffer lightergas – hvad gør du?
Flavia og Oline kommer ind, og sætter sig fnisende på gulvet. Bagved
kører optagelser af livet udenfor Brugsen i Nuuk – lige overfor Hotel
Hans Egede.
Pigerne har et par flasker lightergas i en plasticpose, og de begynder at
sniffe. Flere voksne går forbi, nogen har travlt med deres eget, og ænser
ikke pigerne, nogen lister udenom, for at undgå at blive rodet ind i
noget, én sparker vredt til dåserne, men ingen siger noget.
Scenen er et stykke forumteater, hvor publikum kan komme ind og
medvirke – og det er der flere, der gerne vil. Det sætter en livlig debat i
gang i salen.

Hjørneøvelse
Det sidste indslag inden pausen var en hjørneøvelse, hvor alle skulle placere sig i et hjørne, efter
hvilket udsagn, der passer bedst til hvad de mener. En ordstyrer gik rundt med mikrofonen, og bad
forskellige personer om at udtale sig. Det gav anledning til en livlig diskussion, og nye indsigter i
hvad borgere i Nuuk mener og tænker om de sociale problemer.
Derefter var der pause, hvor der blev serveret noget mad og umiddelbart derefter var der mulighed
for at debattere i mindre grupper, inden paneldeltagerne kom til orde, og gav deres bud på hvordan
der kan arbejdes videre med at løse de
problemer, der er i Grønland.
I dette panel deltog, set fra venstre side i
billedet;
Nikku Olsen, miljøarbejder i Nuuk
Stina Berthelsen, socialrådgiverstuderende og
formand for ICYC
Asii Chemnitz Narup, borgmester, Kommuneqarfik
Sermersooq
Maliina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for
Sociale anliggender
Poul Hansen, politibetjent
Helene Berthelsen, skoleleder og formand for
Nuuk ungdom i fremdrift (NUIF)
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”Vis mig og jeg husker”
Statueteater, forumteater, historiefortælling og rollespil er vigtige elementer på pædagogisk kursus i
Grønland, skrev journalist Else Marie Høgsberg, 2007, i en artikel om uddannelsen af ansatte, der
arbejder med udsatte børn og unge i Grønland. I rapporten Udsatte børn og unge, 2007, er der en
uddybning af hvordan og hvorfor dramametoder er så centrale i uddannelsen. Her citeres derfor blot
hvad én af ressourcepersonerne har udtalt:5
Da vi startede i 2007 i Ilulissat spurgte jeg mig selv, hvad laver jeg her? Jeg skal ikke lave
teaterforestilling, jeg skal lære noget i forhold til mit arbejde. Efter det andet modul forstod jeg,
hvad det gik ud på, så kom jeg ind i det og forstår nu hvad det betyder for mig. Derefter kunne
jeg se hvordan jeg kan bruge det til vores børn og unge, og det er blevet meget nemmere for
mig at tale med dem nu.
Det er dér, hvor vi lærer det, fordi vi bruger vores krop. Vi har mærket det. Hvis du fortæller
hvad jeg skal, glemmer jeg halvdelen eller mere, men hvis vi bruger kroppen, så husker vi.
Indlevelsesprocessen var virkelig god – når man får at vide at nu er du faren, og så gør du…
så kommer det helt indefra, og det bliver mere følelsesmæssigt. Det har jeg aldrig prøvet før.
Det var en god ting at kunne sige jeg kan godt mærke hvordan du har det.

Denne udtalelse illustrerer på udmærket vis hvordan deltagernes skepsis overfor at bruge
dramametoder afløses af en indsigt i, hvor virkningsfuldt det er at indleve sig i forskellige personers
roller og problemstillinger, og ad den vej blive klogere på det sociale område.

Hvad er socialministerens syn på projektet?
Som socialminister i det grønlandske selvstyre har Maliina Abelsen mange store udfordringer, bl.a.
med at gøre flere borgere i Grønland aktive, og få flere til at tage ansvar for at hjælpe udsatte børn
og unge, som hun har som et af sine mål. Hun har allerede sat mange skibe i søen, for eksempel har
hun nedsat syv arbejdsgrupper, som for nylig har færdiggjort hver deres rapport indenfor følgende
områder;
Afhængighedsskabende problemer
Børns trivsel
Fysisk og psykisk vold i nærrelationer
Kompetenceudvikling
Ressourcesvage familier
Seksuelt misbrug
Skole og fritid

Med baggrund i arbejdsgruppernes rapporter har selvstyret vedtaget en række anbefalinger
angående børns og familiers trivsel6 for at få gjort noget ved de problemer, der er. Derudover er der
i 2010 udarbejdet en strategi for en særlig indsats på børneområdet.7
Det ligger socialministeren meget på sinde at støtte initiativer, der kommer fra eksempelvis
fagpersoner, professionelle og uddannelsessteder fra det sociale område, så problemløsningen ikke
kun baseres på politiske initiativer og tiltag. Samtidig finder hun at det er væsentligt at sikre et
samlet overblik over de mange forskellige projekter, der er i gang, så indsatsen ikke udelukkende
5

Udtalelsen er fra samtalen i Århus, efter den første WorkingLab Greenland, i februar 2010.
Anbefalinger angående børns og familiers trivsel. Departementet for Sociale Anliggender. Oktober 2009.
7
Tryg barndom 2010. Strategi for en særlig indsats på børneområdet for 2010. Departementet for Sociale Anliggender.
Maj 2010.
6
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koncentreres om de store byer, men fordeles ud over hele landet. For at få dette overblik blev
konferencen ”At løfte i flok” gennemført i februar 2010, og i samarbejde med Red Barnet er der
efterfølgende gennemført en kortlægning af hvilke projekter og initiativer, der er i Grønland.
Maliina Abelsen ser positivt på ressourcepersonprojektet, og glæder sig over at skulle deltage i en
WorkingLab konference igen, denne gang i Nuuk. Hun finder det positivt at en konference kan
være så involverende og debatskabende som i denne form, og således kan konferencen illustrere
hvordan en gruppe borgere kan inddrages i det fælles arbejde for børns og unges trivsel.
At der er seks kvinder og en enkelt mand med i ressourcepersongruppen, har Maliina Abelsen med
det samme bemærket, og hun udtaler sit håb om at der i næste forløb er flere mænd med. Hun
formulerer det således:
Jeg tænker det specielt rettet mod de unge mænd, fordi der er så meget vold mod kvinder, og
fordi der er en overrepræsentation af selvmord blandt unge mænd. Da tænker jeg at der er
nogen, der må savne nogle gode og stærke manderoller.

Desuden er efteruddannelse vigtig, for at de fagpersoner, der arbejder med svære problemer, ikke
brænder ud, her nævner hun børnehjemmet i Umanak, som gør et godt stykke arbejde, både med de
anbragte børn og unge, og med personalet.
At næste ressourcepersonforløb får unge fra 15 – 22 år
som målgruppe, finder Maliina Abelsen er et vigtigt
valg, som hun gerne vil bakke meget op om. Der er
brug for indsatser, der kan føre til at flere unge for
eksempel gennemfører en uddannelse, og at der bliver
dæmmet op for de mange problemer, med misbrug,
vold, selvmord mv. blandt unge.

Hvordan ser arbejdsgiverne på ressourcepersonerne?
For at få et indtryk af hvordan ressourcepersonernes arbejdsgivere/øverste ledelse opfatter projektet,
blev Frederikke Zeeb fra Røde Kors Børnehjemmet og Mette Sonniks fra socialforvaltningen i
Sermersooq kommune interviewet. De beskrev begge hvor engagerede deres medarbejdere er i
deres funktion som ressourcepersoner, og deres vurdering er, at det er meget nyttigt for den enkelte
og for arbejdspladsen, at denne efteruddannelse gennemføres. Dog er det også forbundet med ret
store omkostninger for arbejdspladsen, idet medarbejderne skal frigøres for at de kan komme af sted
på kursus, eller komme ud og udføre andre opgaver end sagsarbejdet eller arbejdet med børnene.
Både på socialforvaltningen og på børnehjemmet vurderes det at medarbejdernes arbejdsbyrde i
forvejen er omfattende, så de prioriterer at medarbejderne tager på kurser, som umiddelbart kan
anvendes i det daglige arbejde, til fordel for brugerne og arbejdspladsen.
Frederikke finder at indholdet i dette uddannelsesforløb stemmer meget fint overens med de
målsætninger og den struktur, der er på børnehjemmet.
Mette anbefaler at der i projektet lægges et perspektiv på en efterfølgende implementering på egen
arbejdsplads ind, sådan at den enkelte bliver klædt på til at kunne bruge sine kompetencer
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umiddelbart, og i den konkrete arbejdssituation, uanset om man arbejder på en socialforvaltning, i
en børnehave eller på en døgninstitution.

Ressourcepersonernes egne refleksioner
I forbindelse med evalueringen har der været afholdt to formelle møder med ressourcepersonerne,
det første fandt sted i Århus, umiddelbart efter konferencen, den 2. februar 2010, og det andet fandt
sted i juni i Nuuk, mens konferencen var under forberedelse, i det sidste møde deltog også Mia
Tiedtke.
Derudover har der været mail korrespondance mellem enkelte af ressourcepersonerne og evaluator.
Fokus i samtalen i Århus var på betydningen af efteruddannelsen for den enkelte, fagligt og
personligt; på ressourcepersonernes erfaringer med at formidle til kolleger og ledelse om indholdet
fra kurserne og på den netop afsluttede konference. I mailkorrespondancen var der fokus på
ressourcepersonernes formidling til kolleger og andre. Mødet i Nuuk var en opsamling på hele
forløbet. Det følgende er en opsummering på møderne og korrespondancen.
For én har UBU kurset og ressourcepersonforløbet betydet en forbedret sagsgang i hendes arbejde
som kommunal sagsbehandler, hvor hun bestræber sig på at komme mere i dybden ved anbringelser
af børn eller unge. Hun underviser også kolleger på socialforvaltningen, bl.a. miljøarbejderne, som
er i kontakt med børn og unge, der er i vanskeligheder, for eksempel hvis de samles op af politiet
om natten.
En anden nævner at kurserne har givet hende en del redskaber, der er anvendelige i hendes eget
arbejde som underviser på socialhjælperuddannelsen, i forhold til at koble meget drama og
pædagogik ind i undervisningen.
En børnehaveleder angiver at hun har fået flere redskaber til hurtigere at gribe ind, hvis der er
problemer i familien. Hun beskriver at der er sket en stor udvikling med hende selv, så hun nu tør
komme mere frem og formidle sin viden til andre, for eksempel i andre institutioner og til byens
medborgere. Hun påpeger at ansatte i daginstitutioner, vuggestuer og børnehaver, skal lægge mærke
til, om børnene trives, og de skal gribe ind, tale med forældrene, og når det er nødvendigt, sørge for
at få de sociale myndigheder inddraget.
En har udover at gøre sig overvejelser over hvordan teater har relevans på et kursus om udsatte børn
og unge8 lavet aftale med ledelsen på børnehjemmet om at videregive den nye viden til kollegerne.
Han tilføjer at forholdet til børnene nu er mere lige, mindre autoritært. Der er tid til at vente på at
høre børnenes mening, og forslag. Desuden peger han på at det vil være godt, hvis gruppen (af
ressourcepersoner) kan fortsætte deres samarbejde og undervise i andre byer, for det både kan og vil
de.
En oplever at noget af det vigtigste udbytte af kurserne for hende, er at hun bedre kan forstå de
følelser, som udsatte børn og unge har, og hun ser frem til at bruge sine nye indsigter i det
fremtidige arbejde. En anden oplever at hendes viden om hvilke behov anbragte børn og unge har,
er blevet udvidet, og at det er nyttigt, for eksempel når hun laver handleplaner for børnene.
8
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Flere udtrykker stolthed over at være med til at gøre noget ved problemerne i Grønland og nævner
at der også er behov for at ressourcepersonerne kan komme ud på andre virksomheder end sociale
og pædagogiske institutioner, for eksempel fabrikker, kontorer og lignende, for at tale med borgere,
for eksempel nogle forældre, som man ellers ikke har i tale. Det vil også være relevant at stå på
offentlige steder, hvor folk samles, for eksempel foran Brugsen, ligesom fjernsynsindslag også vil
kunne være en måde at komme ud til mange borgere med budskabet om at alle må tage fat om at
løse problemerne i fællesskab.
Ved samtalen i Nuuk bliver der talt om hvor væsentligt det er, at socialarbejdernes og pædagogisk
personales egne problemer bliver bearbejdet, så de ikke er forstyrrende i forhold til at kunne tage
vare på andre mennesker og deres problemer. Efter at én af ressourcepersonerne gennem flere
møder, har formidlet viden og erfaringer til sine kolleger, har enkelte af disse kolleger erkendt et
behov for hjælp, og har valgt selv at gå i eksempelvis familiebehandling eller misbrugsbehandling.
Det diskuteres også om alle kan blive ressourcepersoner. Konklusionen på den diskussion er at det
kan alle, der brænder for arbejdet, og har styrke og overskud til at kunne rumme og håndtere svære
sociale problemer, men et netværk af ”ressourceperson-kolleger” er en nødvendighed, for at kunne
magte de mange opgaver.

Undervisernes bemærkninger
Underviserne beretter hvordan ressourcepersonforløbet er en overbygning på UBU. Undervisningen
og læringen er et niveau højere, for ressourcepersonerne har lært hvordan man kan bruge for
eksempel dramametoder og refleksionsmodeller til at lære med, så det vigtigste i
ressourcepersonforløbet har været at få dem til at turde gøre noget med nogen – være igangsættende
og komme ud over kanten. De har skullet lære at tage ledelse og ansvar for de forskellige processer
i WorkingLab konferencerne. En af underviserne udtrykker det således:
Jeg kan se en udvikling med dem, fra de startede og til nu. Og den er meget godt beskrevet i
udviklingen fra trainees til ressourcepersoner, det er en ret væsentlig side.
Nu kan de sige: Jeg er en ressourceperson.

Der er enighed i underviserteamet om at det femte moduler er vigtigt, som en slags afrunding af
forløbet. Det blev gennemført i Grønland – på grønlandsk – af syv grønlandske ressourcepersoner,
som derved oplever styrken i at have et netværk at trække på, en gruppe fagkolleger, der har samme
mål, som man selv har.
Betydningen af at der er en netværkstovholder drøftes, og Karo Thomsen Fleischer tilbyder at være
den, der sørger for at indkalde til møder en eller to gange om året, og medvirker til at koordinere
aktiviteterne, der kommer til at foregå rundt om i landet.
Mulighederne for at ressourcepersonerne kan rejse rundt i hele Grønland, er blevet drøftet, og hvis
midlerne kan tilvejebringes, er der muligheder for det.
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“It takes a village to raise a child”
Det kræver en landsby at opfostre et barn, lyder et gammelt afrikansk ordsprog, gengivet som titel
på en bog, skrevet af Hillary Clinton.9 Heri peger hun bl.a. på at for at et barn kan trives, er det
nødvendigt at dets familie trives, og at hele samfundet drager omsorg for såvel barn, som familie.
Det grønlandske selvstyre, Naalakkersuisut, med socialministeren som nøglefigur, har besluttet at
ville drage omsorg for landets børn og familier, for at få rettet op på de alvorlige sociale problemer,
der er. Selvstyret og Maliina Abelsen har brug for opbakning fra landets borgere, for at magte
opgaven, men før borgerne kan blive aktive, må de kende til problemerne, og de må i gang med at
tale om problemerne, inden der kan ske forbedringer. Det har været hovedformålet med dette
projekt, at ressourcepersonerne skulle igangsætte debatter, og være med til at få øje på muligheder
for handlinger og forandringer.
Konklusionen på hvad udbyttet af dette ressourcepersonforløb er, må være at den enkelte
ressourceperson har tilegnet sig yderligere personlige og faglige kompetencer, som er nyttige, i
forhold til at handle aktivt overfor
sociale problemer, hvor de møder
dem. På individniveau i forhold til de
udsatte børn, unge og deres familier,
som ressourcepersonerne møder, hvad
enten det er i daginstitutionen, på
døgninstitutionen – som
miljøarbejder, sagsbehandler – eller i
andre funktioner. På
institutionsniveauet kan
ressourcepersonerne medvirke til at
opfylde selvstyrets anbefalinger for
hvordan fagpersoner kan samarbejde
om at sikre at udsatte børn og unge og
deres familier får den hjælp og støtte,
der er brug for. På samfundsniveau kan de – for eksempel ved at gennemføre debatarrangementer
eller besøge skoler og virksomheder, medvirke til at flere grønlandske borgere tager ansvar for at
gøre noget ved problemerne, og ikke blot vende det blinde øje til, og regne med at det tager
”systemet” sig af.
Både ressourcepersonerne selv, underviserne, deres arbejdsgivere og socialministeren gør
opmærksom på at selv om ressourcepersonerne nu har både kompetencer og erfaring med at
arrangere debataktiviteter, så er det ikke nok at der er en lille gruppe. Der vil være en overhængende
risiko for at disse ildsjæle brænder ud, hvis der ikke bakkes op om deres indsats, for eksempel ved
at der afsættes tid til disse debataktiviteter, tid til at formidle viden til andre, og tid til refleksion og
samarbejde i netværket. Desuden bør netværket af ressourcepersoner udvides, så der bliver flere,
fordelt geografisk rundt i landet.

9

Hillary Clinton. 1996. It takes a village.
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Konklusioner
Mia Tiedtke konkluderer i sin rapport følgende:
Didaktisk har ressourcepersonernes processer foregået i spændingsfeltet mellem refleksionen
i forhold til kognitive læreprocesser og kropslige/æstetiske og fænomenologiske
læreprocesser. Det sidste har været særligt spændende, fordi det harmonerer med den
grønlandske fortælletradition og befordrende i forhold til at åbne den enkelte
ressourcepersons ressourcer. Det gælder også ift. tilskuerne, som ikke bare kunne forholde
sig som passive iagttagere, men blev inddraget i spillet via forskellige visualiseringer i
dramatisk form, hvor ”barnet” i den enkelte konfronteredes med egne oplevelser af
omsorgssvigt, selvmord eller vold i familien og (i flere tilfælde) genoplevede en magtesløshed
fra fortidens fortrængte oplevelser, og blev bevidstgjort/aktiveret ved dramametoder som
hjørneøvelser og forumteater, som ikke kun konfronterede den enkelte ift sit dilemma, men
også anviste redskaber til at forstå dilemmaets reaktionsmønster, men også viste muligheder
10
for at kunne handle.

Perspektiver
Selvom dette projekt nu er afsluttet, er der som beskrevet, stadig sociale opgaver at tage fat på. Fra
seminarierne i Ilulissat og i Århus, er der udviklet en projektbeskrivelse for et forløb, der retter sig
mod unge i Grønland, dette forløb er beskrevet kort herunder.

Målgruppe for det næste ressourcepersonforløb er unge, fra 15 – 22 år
Projektet går, kort fortalt, ud på at igangsætte en socialpædagogisk indsats i forhold til unge, i
alderen 15 – 22 år,11 ved at 10 – 12 nye ressourcepersoner gennemfører en modulbaseret
efteruddannelse, og sammen med unge bl.a. fremstiller et æstetisk produkt, som kan være en
musikvideo, et teaterstykke, en digtsamling, eller andet.
Projektplan og -program blev fremlagt for socialminister Maliina Abelsen, som i sin anbefaling af
det skriver:
Projektet sigter på at identificere og uddanne ressourcepersoner blandt de personer, der
arbejder med udsatte børn og unge. Disse ressourcepersoner skal arrangere debatskabende
aktiviteter og være med til at skabe åbenhed og løsningsforslag på svære problemstillinger,
som eksempelvis alkoholmisbrug, omsorgssvigt og incest.
Dette fokus ligger helt i tråd med de ønsker, som jeg og Naalakkersuisut har om at fokusere
flere kræfter på arbejdet med udsatte børn og unge og igangsætte en generel
holdningsændring, således at der skabes større åbenhed og ansvarstagen omkring
omsorgssvigt, vold og overgreb mod børn og unge.
Derudover ser jeg ”Ressourcepersoner i Grønland” som en kvalificeret måde at bruge
rollemodeller i arbejdet med udsatte børn og unge, hvilket også er et led i Naalakkersuisuts
strategi for at skabe bedre trivsel og udviklingsmuligheder blandt børn og unge.

10

Tiedtke M. 2010. Evaluering af kurset for UBU/ressourcepersonerne/Oqallisaarisut – udviklet i et samarbejde
mellem PI.SPS i Ilulissat og PSS i Århus fra oktober 2009 til juni 2010.
11
Projektet Ressourcepersoner for unge i Grønland – en videreudvikling, er beskrevet i ansøgningen til Villum Fonden,
2010

Evaluering af ressourcepersonforløbet 2009-2010
Hanne Værum Sørensen

17

Hvilken betydning har indsatsen haft?
Et andet projekt, som endnu mest er på et idé- og skitseplan, handler om at undersøge, hvilken
betydning indsatsen med at gennemføre efteruddannelsesforløb for ansatte, der arbejder med udsatte
børn og unge (UBU) og ressourcepersonforløbet (forløbene) har haft i Grønland.
Personligt og fagligt for de professionelle, (uddannede eller ikke-uddannede), som har været på
disse forløb. Hvordan har de kunnet gøre brug af det, de har fået ud af forløbene i deres daglige
arbejde? Hvilke aktiviteter har de sat i gang/medvirket til at sætte i gang, både internt på
arbejdspladsen og eksternt, rettet mod andre lignende institutioner, samarbejdspartnere, borgere
eller andre?
Hvordan har brugere, kolleger og ledelse på deres arbejdspladser erfaret at en ansat har været på
henholdsvis et UBU og evt. også et ressourcepersonforløb?
Disse og mange andre spørgsmål kunne det være særdeles relevant at undersøge, når der er gået et
par år, når flere ressourcepersoner er uddannet og netværket har fungeret over nogen tid.
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