
   UDENFORSKAB, 
SKOLESORG, VREDE OG 
KRIMINALITET

DATO: 24.-25. SEPTEMBER 2018
SEMINAR OM FORBYGGELSE AF

Grundtvigs 
  Højskole

Forebyggelse handler 
ikke kun om at hindre 

kriminalitet, men om at skabe 
inkluderende fællesskaber, 
som giver børn, unge, forældre, 
myndigheder og lokalsamfund 
nye handlemuligheder.

STED:  Grundtvigs Højskole
 Frederiksværksgade 147
 3400 Hillerød

(Dis)engaging Children
and Young People (ENGAGE)

• Netværk du kan bruge i din hverdag 

• Viden du kan bruge i praksis



Deltagere

 S eminaret henvender sig til alle, der i deres arbejdsliv og dagligdag har berøring med 
det forebyggende. Vi ønsker at tænke i helhed og handle på tværs af praksisser for at 
opbygge et kendskab til hinandens praksis, samt en fælles forståelse for hvordan man 

kan arbejde med målgruppen.

Seminaret er særlig relevant for skoler, SSP, uddannelsesinstitutioner, pædagoger, inklusions-
pædagoger, socialpædagoger, klubmedarbejdere, ungdomsvejledere, psykologer, integrations-
konsulenter, forskere, boligforeninger, politi, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, frivillige, 
embedsmænd og politikere.

Indhold

 S eminaret er sammensat af foredrag og paneldebatter ved professionelle, forældre, 
udsatte unge og førende forskere, som arbejder med forebyggelse af udenforskab, 
konflikter, vrede, sorg, ungdomskriminalitet. Efter alle oplæg har du mulighed for at stille 

fremadrettede og kritiske spørgsmål om problemstillinger med direkte relevans for dit eget 
arbejde. 

Arrangeret af Grundtvigs Højskole og Århus Universitet (Engage)

Pris: 2000 kr. eks moms, inklusiv seminar og fuld kost. Tillæg ved overnatning.

Vi forbeholder os retten til ændringer 

KONTAKT:  Kursusleder, Søren Lerche
 soren@grundtvigs.dk
 Tlf. 50 48 81 92



MANDAG 24. SEPTEMBER
DAGENS TEMA: UDENFORSKAB, SKOLESORG, VREDE 
SAMT SKABELSEN AF MEDBORGERSKAB

8.30-10.00 Ankomst, indkvartering, kaffe og brød 

10.00-10.45 Velkomst og introduktion til seminaret 
 Forebyggelse dilemmaer og handlemuligheder
 Hvad mener vi, når vi taler forebyggelse? Diskussion af dilemmaer ved at  
 kunne  navigere i mellem den politiske diskurs om forebyggelse af fx  
 bandeinvolvering og radikalisering og det reelt at skabe en inkluderende  
 praksis. Hvordan undgår vi, at de forebyggende initiativer ender med at  
 stigmatisere og marginalisere de involverede, fordi de falder ind under den  
 hårde bekæmpelsesdiskurs?

 Ved professor Line Lerche Mørck

11.00-12.45 Mærker for livet 
  Årets bedste teaterforestilling om vrede og udenforskab. 
 Vi giver stemme til dem, samfundet ikke hører. 6 unge, der er fyldt med vrede; mod
 forældrene, samfundet, kvinder, de fremmede og sig selv. Mød de holdninger og  
  følelser, vi ikke interesserer os for, men som kan få stor betydning for os alle i frem   
 tiden, for vrede er motoren i samfundets polarisering. Derfor er det vigtigt, at  
 vi lytter. 
 Forestillingen varer 1 time og dertil kommer 30 minutters efterfølgende     
 spørgerunde, hvor publikum kan tage del i samtalen og stille spørgsmål.
  Forestillingen er udviklet af Contact.

13.00-14.00 Frokost

14.00-14.45 ”Jeg var en ulykkelig elev”
  - Når skoleuvillighed, skolevrede og skolesorg fører til nye livsdogmer 
  
  Skoleuvillighed er et mere nyttigt ord end ’skoleværgring’, for det lyder som om,  
  at unge der ikke vil skole værger sig mod læring. Det gør de ikke. De retter blot   
  deres læringsopmærksomhed andre steder hen.
 Med et sociokulturelt fokus på skoleliv stiller Helle Rabøl Hansen skarpt på,  
 hvordan skolevrede og skolesorg kan føre til, at børn og unge opgiver skolen eller,  
 at skolen opgiver dem. Det bliver herfter nærliggende at genfinde meningen med  
 livet i andre former for fællesskaber. 
 Skolen har på den vis en kollosalt betydning for dannelse af social identitet lige 
 som hjemmeforhold og socialklasseforhold også har det. Men skolen overses som  
 hovedveje til forebyggelse af selvskade, kriminalitet og bandeengagement. Ikke   
  som nye fag men som skole der skaber tilhør.
   
 Ved Helle Rabøl
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15.00-15.45 Styrkelse af inkluderende læringsfællesskaber, forebygge 
  eksklusionsprocesser og overskride udsatte elevers sociale og faglige     
  marginalisering. 
 Oplægget sætter fokus på læreres inklusionsarbejde i folkeskolen fra et socialt   
 praksisteoretisk perspektiv, hvor inklusion ikke forstås som enten/eller, men  
 snarere som overskridelse af udsatte elevers marginale positioner i skolen. Det  
 handler både om at mindske elevernes oppositionelle adfærd ved at øge deres   
  engagement og deltagelse i skolen – og om at udvide lærernes pædagogiske og  
 didaktiske handlemåder i undervisningen.  
 
 I oplægget giver Michael eksempler fra sin seneste praksisforskning og udviklings 
 projekter på hhv. Fårupgård Ungecenters interne skole i Vejle, Abildgårdskolens  
 udskoling i Vollsmose, Odense samt indskolingen på Rungsted Skole. Ved   
  Michael Lyhne, lærer, cand. pæd. pæd. psych. og ph.d. studerende ved DPU under  
 forskningsprogrammet ENGAGE.

16.30-17.30 Panel  
  Ved Line Lerche Mørck, Helle Rabøll Hansen og Michael Lyhne

18.00-19.00 Aftensmad 

19.00-22.00 Networking
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TIRSDAG 25. SEPTEMBER

9.00-9.45 ADHD, misbrug og kriminalitet
 Med udgangspunkt i ADHD-diagnosticerede dømte voksnes fortællinger,  
 belyses diagnosens betydninger. Hvilke narrativer er særligt markante i forholdet  
 mellem ADHD og kriminalitet? 
 Hvad betyder det at blive diagnosticeret som voksen efter en ungdom fyldt med   
 kaos, problemer og stort stofmisbrug? Hvordan kan man forstå disse fortællinger i  
 et bredere socialt og kulturelt perspektiv?

 Ved forsker Nichlas Permin Berger, ph.d. i VIVE Det Nationale Forsknings og  
 analysecenter for Velfærd. 

10.00-11.30 Forældrefortællinger ved Hanne Villumsen, Karolina Dam og  
  Charlotte Møller-Olesen
   

Hanne Villumsen: Mor som mistede sin søn for 5 år siden, da han blev likvideret 
i bandekonflikt mellem Værebro, Tingbjerg og Blågårsplads. Vi sætter fokus på 
barndommen og ungdommen. Hvilke dilemmaer står forældre, skole og myndig-
heder med? Hvordan kan vi handle anderledes i dag?

 
 Karolina Dam: Mor som mistede sin søn for 4 år siden. Han var diagnosticeret med   
  Aspergers syndrom og ADD. Det gjorde det svært for ham at rumme mange af de   
 ting, som for andre er helt normale. Hendes søn har gennem hele skoletiden pro-
 blemer og har flere kontaktpersoner tilknyttet fra kommunen. Hvilke dilemmaer  
 står forældre, skole og myndigheder med? Hvordan kan vi handle anderledes i dag?

 Charlotte Møller-Olesen er mor til en kriminel 22-årig søn med relation til bande  
  miljøet. Charlotte er også a-kasse chef, mentor for en indsat, erfaringsperson og    
  frivillig hos Center for Forebyggelse af Eksklusion og oplægsholder.

  Charlotte vil i hendes oplæg berette om sin søns vej ind i kriminalitet, hvilke    
  konsekvenser det har haft og hvor hun som forælder kunne have handlet  
 anderledes. Det er en førstehåndsberetning om, hvor afgørende oplysning  
 og forebyggelse er for en familie. Det er også en mors fortælling om mødet  
 med det offentlige system - om samarbejdet eller mangel på samme. 

 
11.45-12.30 De Utrolige År
 (DUÅ) har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil både mellem   
  børn og deres forældre og mellem børn og pædagoger/ lærere. Herigennem kan   
  man fremme børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering.
  DUÅ har både et forebyggende og et behandlende sigte.

 DUÅ er veldokumenteret internationalt, og danske kommuner har arbejdet med 
 programmet siden 2006.

12.30-13.30 Frokost
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DAGENS TEMA: DIAGNOSER, KRIMINALITET 
FORÆLDRESAMARBEJDE, INVOLVERING AF BØRN OG 
UNGE GENNEM MEDBORGERSKAB
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13.30-14.15  Educating for safe and democratic societies. The Instructor´s handbook for   
 the civic and social Competences Curriculum for Adolescents.
 The handbook is a universal school based program aimed at primary preventio  
 of radicalisation by means of teaching social and civic skills. The program draws
 upon theories of Global Citizenship and empirical findings of Social Psychology.  
 The program delivers materials designed to foster empowerment, to stimulate  
 empathy and understanding of different perspectives and world views. These 
 materials can be used by teachers to implement them in their lessons.  
 It is a unique  program, as it aims to tackle radicalisation at its source without  
 singling out or stigmatizing individuals at risk. 

 Ved Marcin Skald and Eri Park, University College Roosevelt

14.30-15.30 Panel
  Ved Nichlas Permin Berger, Marcin Skald, Eri Park, DUÅ, Hanne Villumsen  

  og Karolina Dam.

15.30-15.45 Farvel og tak



Oplægsholdere
Charlotte Møller-Olesen er mor til en kriminel 
22-årig søn med relation til bandemiljøet. 
Charlotte er også a-kasse chef, mentor for 
en indsat, erfaringsperson og frivillig hos 
Center for Forebyggelse af Eksklusion og 
oplægsholder. 

Eri Park is Assistant Professor in Psychology 
at UCR. She obtained her German Diploma 
in Psychology at the Freie Universitaet 
Berlin, received two years of training and 
apprenticeship in psycho-social counseling 
at the Department of Clinical Psychology and 
Psychotherapy, and spent her time as a Ph.D. 
candidate in England (Centre for Cultural 
Studies, Goldsmiths College, University of 
London). She received her Ph.D. from the 
Institute of Social Psychology at The London 
School of Economics and Political Science and 
taught undergraduate and graduate students 
in Berlin and London. 

Hanne Villumsen: Mor som mistede sin 
søn for 5 år siden, da han blev likvideret i 
bandekonflikt mellem Værebro, Tingbjerg og 
Blågårsplads. 
 
Helle Rabøl Hansen er uddannet jurist. Hun har 
en ph.d. i pædagogisk psykologi og er adjunkt 
på Århus Universitet. Helle Rabøl Hansen 
forsker i skolevrede, skoleulyst, skolemodstand, 
(mis)trivsel og mobning. I 2009 modtog hun 
Peter Sabroe prisen for hendes mangeårig 
indsats mod mobning. Helle Rabøl Hansen 
var ”ekspert” i TV programmet ”Myginds 
Mission”, og hun har skrevet adskillige bøger 
om skolemobning og fællesskaber. Den sidste 
nye bærer titlen: Parentesmetoden. Helle Rabøl 
giver praktiske råd og undervisningsideer 
til lærere og pædagoger som møder 
mobbeproblemer i deres arbejde. 

Karolina Dam: Mor som mistede sin søn for 4 år 
siden. Han var diagnosticeret med Aspergers 
syndrom og ADD. Det gjorde det svært for 
ham at rumme mange af de ting, som for 
andre er helt normale. Hendes søn har gennem 
hele skoletiden problemer og har flere 
kontaktpersoner tilknyttet fra kommunen.
 
Line Lerche Mørck er cand.psyk.phd og 
professor på dpu Aarhus universitet. 
Line har siden midten af 90’erne forsket i 
marginaliserede børn, unge og voksnes 
hverdagsliv, læring og overskridelse af 
marginalisering indenfor blandt andet 
folkeskolen, ungdomsuddannelser og sociale 
projekter. 

Line forsker i hvordan produktionsskoler 
laver partnerskaber har ligeledes 
forsket i gadeuroligheder, bandemiljøer, 
bandeinterventioner og i hvordan tidligere 
bandemedlemmer skal lære at leve på ny, når 
de forlader banderne.

Marcin Sklad is an associate professor of 
psychology, methods of social sciences and 
statistics at University College Roosevelt 
(Utrecht University), Middelburg, the 
Netherlands. His current research focuses 
on two areas: a) programs enhancing the 
pedagogical function of education, b) applied 
cognitive psychology. 
 
Marcin Sklad completed his Ph.D. in Social 
Cognitive Psychology at Warsaw University. 
His primary scientific interests and expertise 
include social cognitive psychology, applied 
developmental and educational psychology, 
positive psychology, methodology of social 
sciences, survey research methodology and 
applied statistics.
 
Maria Aksglæde Dellgren er faglig konsulent i 
Socialstyrelsen og har siden 2014 arbejdet med 
at udbrede og implementere DUÅ i Danmark. 
Maria er i Socialstyrelsen tilknyttet team Børn 
i risiko og Metodeudbredelsesprogrammet, 
hvor Socialstyrelsens dokumenterede metoder 
for børn og unge i alderen 0-18 år er samlet.
 
Michael Lyhne, lærer, cand. pæd. pæd. 
psych. og ph.d. studerende ved DPU under 
forskningsprogrammet ENGAGE. Michael 
har arbejdet som støttekontaktperson 
og pædagogisk vejleder i 6 år og som 
udskolingslærer i 4 år på hhv. Rådmandsgades 
Skole, på Indre Nørrebro, og Tagensbo Skole 
i Københavns Nordvestkvarter. Michael har 
også været ansat som pædagogisk konsulent 
i Undervisningsministeriets Inklusionsteam 
og arbejdet som selvstændig skolekonsulent. 
Aktuelt er Michael ph.d. studerende og forsker 
i, hvordan relevant forskningsviden kan 
anvendes af lærere i folkeskolen i forhold til at 
overskride pædagogiske, didaktiske dilemmaer 
og afmagtssituationer i arbejdet med børn og 
unge i sociale og faglige vanskeligheder.
 



Nichlas, forsker, ph.d. i VIVE Det Nationale 
Forsknings og analysecenter for Velfærd
 
Nichlas Permin Berger har gennem adskillige år 
beskæftiget sig med sundheds- og socialpoliti-
ske problemstillinger relateret til marginalise-
rede grupper. Han har særlig fokus på kom-
plekse problemstillinger i grænsefladen 
mellem psykiatri- og socialområdet ofte i et 
kriminologisk perspektiv. Det er centralt for 
hans arbejde, at det tager udgangspunkt i 
mødet mellem borgeren og frontmedarbejde-
re i velfærdsstaten. Nichlas har særlig eksperti-
se inden for socialt arbejde og kriminologi, 
herunder ansvarliggørelse, brugerinddragelse 
og tværsektorielt arbejde i forhold til leverin-
gen af sociale indsatser.
 
Ole Falkesgaard er national mentor i ”De 
Utrolige År®” i familieprogrammerne Småbørn 
og Basic. Herudover fungerer han som koordi-
nator for De Utrolige År DK. Familiekonsulent 
ved Center for ADHD. Ole har arbejdet med De 
Utrolige År® i kommunerne. Mangeårig erfa-
ring med familieterapi, rådgivning, evidensba-
serede familiebehandlingsprogrammer og 
sidst men ikke mindst mange års erfaring som 
familieplejer.
 
Kursusleder
Søren Lerche er uddannet i Kommunikation og 
Kultur og sprogmøde studier. Han har igennem 
de sidste 10 år været kursusleder for seminarer 
om bandekriminalitet, ekstremisme og fore-
byggelse. Søren Lerche er underviser på 
Grundtvigs Højskole i bandekriminalitet og 
socialt arbejde. Søren arbejder også som kon-
sulent hos SSP Hillerød samt i et EU projekt, 
som udvikler forebyggelsesprogrammer til 
skoler i 8 forskellige land. Grundtvigs Højskole 
har i samarbejde med centrale aktører igen-
nem 10 år lavet seminarer om arbejdet med 
udsatte unge. På dette seminar sætter vi fokus 
den tidligere indsats.

MÆRKET FOR LIVET giver stemme til dem, sam-
fundet ikke hører. 6 unge, der er fyldt med vre-
de; mod forældrene, samfundet, kvinder, de 
fremmede og sig selv. Mød de holdninger og 
følelser, vi ikke interesserer os for, men som kan 
få stor betydning for os alle i fremtiden, for vre-
de er motoren i samfundets polarisering. 
Derfor er det vigtigt, at vi lytter.

Med forestillingen og dette undervisningsma-
teriale ønsker vi at give dig som underviser en 
indgangsvinkel til at diskutere den splittelse og 
polarisering, som vi hele tiden hører om i poli-
tikernes og mediernes debatter og hvad den 
gør ved dem, som falder uden for samfundet. I 
C:NTACTs forestilling har vi spurgt en mangfol-
dig gruppe unge, hvordan de forholder sig til 
problemstillingen og deres egen position i 
samfundet. Med undervisningsmaterialet for-
søger vi at indkredse tematikken og stille 
spørgsmål til det grundlæggende begreb om 
polarisering og reaktioner herpå, som har 
mange forskellige udtryk i dagens Danmark. Vi 
spørger dine elever, hvordan de ser på samfun-
det – og på deres egen position i det. Det gør 
vi ved at præsentere en masse materiale og en 
lang række arbejdsspørgsmål til både forestil-
lingen, temaet og mediernes dækning af for-
skellige former for splittelse i det danske sam-
fund og følgerne heraf. Til slut beder vi 
eleverne om at fortælle deres egen historie i 
relation til emnet.  

ENGAGE - (Dis)Engaging Children and Young 
People
 
ENGAGE forsker i, hvordan fællesskaber i og 
udenfor skole og institutioner er med til at for-
me børn og unges tilblivelse og udvikling, 
deres trivsel og deltagelse. Hvordan er institu-
tioner og pædagogik med til at skabe mulighe-
der og barrierer for læring, involvering og 
udvikling? Hvilke præmisser er på spil, når for-
skellige fællesskaber dannes? Og hvad skal der 
til, for at forskellige børn og unge føler, at de 
hører til og kan bidrage? 

ENGAGE sætter således fokus på børns og 
unges tilblivelsesprocesser og deltagelse i 
familier, skoler, ungdomsuddannelser og hver-
dagsliv. Vi undersøger, hvordan børn og unges 
muligheder for at blive del af og involvere sig i 
fællesskaber, eller omvendt melde sig ud og 
stille sig i opposition, hænger sammen med 
institutionelle og samfundsmæssige forhold. Vi 
har fokus på alternative eller såkaldt radikalise-
rede fællesskaber udenfor det etablerede 
system, og på forebyggelse og pædagogiske 
interventioner. Ambitionen er at skabe viden, 
som kan bidrage til praksisudvikling og der-
med forbedre børn og unges læring og trivsel.


