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Kære underviser
Monolog: Jeg er vred
FAKTA: Hvad er anbringelse?
– og hvad gør vi ved det?
Opgaver: Film og radio
Interview: Jeg blev en rigtig slagsbror
Interview: Der er lys for enden
af tunnelen
Interview: Jeg kan se mig selv i de 		
andres historier
Historie: Hvorfor skulle min far dø?
Monolog: Frugtsalaten
Interview: Teater for den nye generation
Rap: Simon Sergius rap
Øvelse: Privilegieleg
Interview: Vi har brug for at høre 		
hinandens historier
Interview: På kostskolen mistede 		
jeg den grundlæggende tro på det
gode i mennesket
Interview: Vi skaber et kollektivt, 		
kalejdoskopisk liv på scenen
Øvelse: Din egen historie
fakta: Hvis du vil vide mere om
emnet anbringelse
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KÆRE UNDERVISER!
Historierne om virkelighedens anbringelser indeholder
kilometerlange hylder med sagsmapper, skyggeboksning
mod skiftende autoriteter og et indgående kendskab til følelsen af at stå helt alene i verden. Men som anbragt har man
også håb, drømme og en særlig styrke til at overvinde de
kår, som et svigt efterlader.

Læs mere på vores hjemmeside og skriv til
booking@contact.dk eller ring på
26 31 20 51 for at få et uforpligtende tilbud,
som er tilpasset jeres rammer og ressourcer.

forestillingen og undervisningsmaterialet som en indgangsvinkel til at gøre det lettere at tale med hinanden og
andre om anbringelse og andre svære problemstillinger.
Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt. Alle
vores medvirkende er eller har været anbragte og understreger vigtigheden i, at alle bliver inddraget i fællesskabet
og at vi er opmærksomme på hinanden.

At blive anbragt forandrer ens liv og medfører som regel en
loyalitetsforskydning. En magtovertagelse. En jungle, hvor
forældrenes, skolens, plejefamiliens, bostedets, kostskolens, myndighedernes og samfundets roller flyder sammen.
Hvor man bliver tvunget til at spørge sig selv, hvor man hører til, og hvem man kan stole på.

På undervisningsmaterialets første sider skitserer vi den
overordnede viden på området og de forskellige udtryk og
former, som anbringelse kan tage i dagens Danmark. Herefter præsenterer vi nogle af de monologer og sangtekster,
som de medvirkende fremfører i forestillingen. Dernæst
kan I læse en række interviews med de medvirkende, som
bliver spurgt ind til forløbet frem til forestillingen og hvordan det er, at fortælle sin historie på scenen, og forestillingens instruktør Inger Eilersen om de kunstneriske greb
bag produktionen. Endeligt kan I læse historien om, hvordan Henrik Hartmann, der har stiftet C:NTACT, selv blev anbragt på kostskole som barn. I materialet kan I også finde
øvelser, som I kan lave fælles i klassen.

Vi ønsker med forestillingen § 50 – ANBRAGT at sætte fokus på anbringelsens konsekvenser, gøre dem følelsesmæssigt forståelige og lettere at tale om.

OM MATERIALET
Dette undervisningsmateriale har til formål at udfolde tematikken i en faglig sammenhæng og er udviklet i samarbejde med forestillingens medvirkende. Hvis der er elever,
der er anbragt i klassen, er det vigtigt at de bliver hørt om,
hvordan de har det med, at emnet tages op; om de har lyst
til at fortælle om deres anbringelse og eventuelt om klassen
kan komme på besøg, hvis eleven bor på et opholdssted.

Vi opfordrer jer til at plukke de elementer ud, som I føler
er oplagte for jeres klasse at arbejde med. Vi hører meget
gerne fra jer, hvis I har brugt undervisningsmaterialet eller
hvis I har kommentarer til det og forestillingen. Skriv gerne
ris og ros til anders@contact.dk.

Vores medvirkendes vigtigste budskab er at undgå berøringsangst fra lærere og klassekammeraters side. Brug
§ 50 – Anbragt

Vidste du, at C:NTACT tilbyder
undervisningsforløb og workshops af forskellige længde –
fra én enkelt dag til flere uger
– til skoler, ungdomsuddannelser og gymnasier?

Rigtig god fornøjelse!
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CAMILLA:

»JEG ER VRED.«

JEG ER VRED.
VRED OVER AT VÆRE ALENE.
VRED OVER AT VÆRE LADT I STIKKEN.
JEG ER KUN ET BARN MEN BLIVER BEHANDLET SOM EN LILLE VOKSEN.
OG NÅR MAN ER VOKSEN, SÅ ER MAN ALENE. ALENE MED AL SIT LORT.
OG JEG HAR FANDEME OPLEVET MEGET LORT.
OG DET ER IKKE ALT SAMMEN MIT.
MEN DET ER DET ER DET BLEVET.

§ 50 – Anbragt
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HVAD ER ANBRINGELSE?
– OG HVAD GØR VI VED DET?

At blive anbragt medfører en lang række menneskelige konsekvenser,
som vi fortæller om i § 50 - ANBRAGT. Men hvor mange børn og unge
er egentlig anbragt i Danmark? Hvorfor bliver børn og unge anbragt?
Hvordan foregår anbringelsesprocessen? Og hvad bliver der gjort for at
forbedre anbragte børn og unges vilkår?

EGMONT FONDENS ÅRSTEMA 2017:

FAKTA OM ANBRINGELSER
I begyndelsen af 2016 var godt 11.000
børn og unge mellem 0 og 17 år anbragt
uden for hjemmet. Det svarer til knap 1
pct. af en børneårgang. Der har de seneste år været et mindre fald i antallet
af anbragte – for første gang i mange
årtier.
60 pct. er i dag anbragt i familiepleje,
18 pct. på døgninstitution, 13 pct. på
socialpædagogisk opholdssted, og 9.
pct. er anbragt andet sted, fx på eget
værelse eller kost/-efterskole.
Tal fra Danmarks Statistik (fra 2014)
viser, at 67 pct. af alle anbragte 17-årige
er i gang med en uddannelse, sammenlignet med 91 pct. af alle 17-årige, der
ikke er anbragt.
Kilde: SFI-rapporten
Anbragte børn og unges trivsel i 2016, 2017.
Citeret fra egmontfonden.dk.

»OS, DER ER ANBRAGT«
Egmont Fonden har valgt at sætte fokus på anbragte børn og unge, fordi de er nogle af de allermest udsatte børn i vores samfund. Anbragte
børn og unge klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende, når
det kommer til gennemføre en ungdomsuddannelse. Og både danske
og internationale studier viser, at anbragte børn og unge præsterer
dårligere i skolesystemet, end de faktisk har evner til. En væsentlig årsag til dette er, at de selv – og især de voksne omkring dem – har lave
forventninger og stiller lave krav til deres skolepræstationer og faglige
udvikling.
Og uddannelse er vigtig. Det er en vigtig beskyttelsesfaktor mod yderligere udsathed såsom arbejdsløshed, kriminalitet og misbrug. Og derfor
er der i dag også brug for, at vi bliver bedre til understøtte anbragte
børn og unges læring og livsduelighed, så andelen af anbragte børn og
unge der får sig en ungdomsuddannelse kan blive større.
Anbragte børn har været en kernemålgruppe for Egmont Fonden gennem de seneste mange år. Fonden har igangsat og støttet målgruppen
gennem bl.a. læringsprogrammet Lær for Livet, gennem donationer til
en række NGOer, kommuner og vidensinstitutioner og gennem partnerskaber med organisationer, for hvem anbragte børn er en vigtig
målgruppe.
Citeret fra egmontfonden.dk.
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BØRNETOPMØDE 2017:

§ 50-UNDERSØGELSEN
En § 50-undersøgelse igangsættes, når
en kommune har en formodning om, at
et barn eller en ung mistrives eller har
behov for særlig støtte. Det kan fx ske,
hvis kommunen modtager en underretning om, at den pågældende mistrives eller der er fare for barnet eller
den unges udvikling. Det vil få kommunen til at iværksætte en såkaldt §
50-undersøgelse, som kan munde ud i,
at kommunens kan yde støtte gennem
forskellige foranstaltninger. Anbringelse er en af disse foranstaltninger.
Undersøgelsen skal omfatte den unges:
Udvikling og adfærd
Familieforhold
Skoleforhold
Sundhedsforhold, herunder fx
alkoholforbrug eller stofforbrug
Fritid og venskaber
Andre relevante forhold
Kilde: Socialnettet.dk.

ANBRAGTE UNGE SÆTTER DAGSORDENEN
Egmont Fondens Børnetopmøde blev afholdt for
første gang 1. april 2017, og her var 30 anbragte
unge inviteret ind for at give deres bud på, hvordan vi bedre styrker anbragte børn og unges
læring og livsduelighed. Her er deres råd til den
gode overgang til uddannelse:
I voksne hjælper os til uddannelse, når I:
Har ambitioner på vores vegne og tror på, at vi godt kan klare
at tage en uddannelse
Anerkender at vi snart er voksne med brug for gradvist at få større
frihed til selv at bestemme rammerne om vores liv
Hjælper os med en tryg ramme om ungdomsuddannelse og start
på uddannelse – så vi ved, hvor vi skal bo og kan koncentrere os
om læring
Understøtter en god introduktion til nye lærere og kammerater,
så vi bliver en del af fællesskabet, og så der tages hensyn, hvis vi
har særlige behov
Holder lidt fast i os, indtil vi er færdige med en uddannelse

Citeret fra egmontfonden.dk og den digitale publikation fra
Børnetopmødet.

LINKS
Links til mere information om anbringelse:
Socialstyrelsen: ”Om anbringelse”.
SFI: ”Alt for mange udsatte unge går 		
under radaren”, 2017.
ROCKWOOL FONDEN: ”Børn har 		
højere risiko for at blive anbragt uden
for hjemmet, når mødrenes kontant		
hjælp beskæres”, 2017.
Dagbladet Information: Artikelrække 		
om anbragte børn og unge
DR: ”Indefra med Anders Agger
–Anbragt”, 2017.
Videnscenter for anbragte unge:
”Det der med at træde ind ad døren og
– hey, der dufter af mig”, 2015.
TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte.
De Anbragtes vilkår
Børnehjælpsdagens Viden om anbragte
børn og unge i Danmark

§ 50 – Anbragt
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FILM & RADIO
NICHLAS I FREDERIKSVÆRK

DRØMMEN OM EN KERNEFAMILIE

Få et indblik i, hvordan det er at bo på et
bosted som anbragt. I denne film besøger
vi Nichlas i Frederiksværk, som fortæller
om sin fortid, sin anbringelse og sin hverdag på bostedet.

Natasja på 17 har været anbragt siden hun
var 15 måneder gammel. I dag bor hun på
et opholdssted i udkanten af Odense. Hendes største drøm er, at hun en dag kan få
sin egen kernefamilie.

LYT TIL
PODCASTET
HER

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

1. Hvad er hovedtemaerne i filmen?
2. Sker der en udvikling i filmen? Hvordan er 		
den bygget op?
3. Hvilke filmiske virkemidler bruger filmen		
til atfremstille Nichlas’ hverdag?
4. Hvad oplevede I som det stærkeste øjeblik i
filmen? Hvorfor gjorde netop dette sted 		
indtryk på jer?
5. Hvordan er det at se en historie på film on
location frem for fx på teaterscenen og på 		
radio?
6. Hvilke andre perspektiver giver filmen jer 		
på temaet om anbringelse?

1. Hvad er hovedtemaerne i podcasten?
2. Hvordan udvikler historien om Natasja sig?
3. Hvordan bliver historien forløst i lyd?
Er der effekter, sammenklip eller andre 		
elementer, som giver den et særligt lydligt 		
udtryk?
4. Hvad oplevede I som det stærkeste øjeblik i
podcasten? Hvorfor gjorde netop dette sted
indtryk på jer?
5. Hvordan er det at høre fortællinger på 		
radio frem for fx på teaterscenen eller i film
og andre levende billeder?
6. Hvilke andre perspektiver giver filmen jer 		
på temaet om anbringelse?

§ 50 – Anbragt
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»JEG BLEV
EN RIGTIG
SLAGSBROR«
Interview med Albert fra forestillingen
af Kirstine Rønnov Due

J

eg blev anbragt, da jeg lige var blevet 14 år
gammel. Efterfølgende blev jeg anbragt fem
forskellige steder, så jeg har været lidt rundt
omkring.

Grunden til, at jeg blev anbragt, var mine frustrationer; mine frustrationer over hvordan det
har fungeret, det sted jeg nu var. Hvis jeg skulle
lave om på det, når jeg tænker tilbage til dengang, jeg var 14 år, ville jeg højst sandsynligt
prøve at fortælle, hvad der foregik oppe i hovedet på mig – i stedet for at lukke ned i aggressioner og arrigskab og bare være ligeglad, og,
som man siger, være uden for pædagogisk rækkevidde. Jeg skulle have gjort mig fortrolig med
en person, jeg godt kunne lide, og snakket med
personen om det og eventuelt have fået hjælp
derfra. Det tror jeg ville have hjulpet.
Jeg blev diagnosticeret med ADHD. Lige efter
det blev jeg meget aggressiv. Jeg blev en rigtig
slagsbror. Alt tændte mig af lynhurtigt. Jeg var
indebrændt. Passiv-aggressiv.
Der var ikke nogen opbakning fra mine forældre. Skænderierne derhjemme blev bare
værre. Det var slet ikke til at holde ud at være
hjemme. Jeg lavede nogle kriminelle ting, som
endte ud i, at jeg blev anbragt. Og det var sådan
set fint nok, tænkte jeg, for jeg havde det ikke
så godt derhjemme alligevel. Men så blev jeg
anbragt. I helvede.
Pædagogerne kunne ikke have gjort noget anderledes. De har taget en uddannelse og læst
en bog. De ved ikke, hvad det handler om. Dem,

der virkelig forstår, hvad livet er, har selv været det igennem. Det er dem, man skal snakke
med og gøre sig fortrolig med. For de vil gøre
alt for at hjælpe dig. Det handler om at analysere personen, hvis man er klog nok til det – og så
tale og se, om man kan forstå.

Grunden til min vrede og aggression var en
frustration over, at min barndom ikke hang
sammen, som jeg ville have, den skulle. Den var
ikke en dans på roser. Det var en hård opvækst
på grund af min far. Når han endelig har været
der, har han prøvet at slå mig ihjel eller misbrugt min mor. Jeg har stået forsvarsløs. Det
blev en forsvarsmekanisme, da jeg blev ældre
og stærkere. Jeg tænkte: ”Nu skal alt bare forsvares.” Jeg går meget ind for retfærdighed.
Mine klassekammerater skulle bare have holdt
sig væk. Lade mig være. De bakkede mig op
og syntes, jeg var sej, når jeg svarede læreren
igen. At jeg var iskold. Jeg fik street credit. Ikke
fra mine lærere, de voksne og gode, men fra de
unge og dumme. Jeg havde egentlig brug for
nogen klassekammerater, som bad mig lade
være. Hvis jeg skulle have været min egen gode
klassekammerat, så ville jeg have sagt: ”Slap af,
mand. Jeg gi’r en pizza.” Jeg elsker pizza.

Jeg har altid haft venner, der er ældre end mig
selv. For jeg synes, at ældre mennesker ved så
meget mere. Derfor er jeg også ældre i sindet nu.
Jeg har fundet mange ældre venner, som er kloge på livet. Det har jeg taget meget ved lære af.

§ 50 – Anbragt
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»DER ER LYS
FOR ENDEN AF
TUNNELEN«
Interview med Karina fra forestillingen
af Line Skyttergaard

D

et er spændende at arbejde med sin historie, men det er også hårdt for der bliver
rippet op i noget gammelt. Jeg synes alligevel,
det er en rigtig god måde at arbejde med sin
egen historie på, for man ser den pludselig på
en anderledes måde end man gjorde før, for det
er en kreativ måde, man arbejder med det på.
Så jeg kan mærke, at det giver mig rigtig meget, da det er nogen andre nuancer der kommer
frem, og på en måde kan jeg bedre se, hvor meget jeg har klaret. Det er blevet meget tydeligere for mig.
Jeg troede i forvejen, det ville blive givende at
medvirke i forestillingen, men at det skulle blive så givende for mig, det havde jeg ikke forestillet mig. Det er en helt anden oplevelse. Det
overrasker mig, hvor meget det adskiller sig
fra andre måder at arbejde med det på. Jeg er
blevet positivt overrasket over, at der er kommet så mange flere nuancer ind i det. Jeg kan på
en eller anden måde bedre mærke min krop og
mine følelser og mig på den her måde, end når

jeg har arbejdet med det i for eksempel terapi.
Her føler jeg mere, at jeg selv er med i det.

Jeg tror, det bliver godt og givende at vise forestilling for andre. Én ting er, hvad det kan give
mig, men jeg håber også det kan give andre noget. Jeg er nervøs, men jeg glæder mig også.
Det er vigtigt, at folk kommer og ser forestillingen, fordi der skal mere fokus på anbringelse
og forståelse for, hvordan det kan se ud at blive
kastet rundt i systemet. Jeg tænker også, at det
er vigtigt for unge, som måske sidder i den situation og er anbragt eller skal til det, at de kan
se, at det ér muligt, at kan komme ud på den
anden side. Der er et lys for enden af tunnelen,
selv om det er hårdt og selv om man har været
igennem nogen svære ting.

Jeg tror, jeg vil sige til mit 13-årige jeg, at jeg
skulle tage ind og se forestillingen, for det vil
kunne give mig mod og håb for at der er en lysere fremtid i vente.

§ 50 – Anbragt
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»JEG KAN
SE MIG SELV
I DE ANDRES
HISTORIER«
Interview med Mona fra forestillingen
Line Skyttergaard.

J

eg meldte mig til, da jeg synes det giver rigtig
meget mening. Det er fedt, at man får de historier med om anbragte, som man typisk ikke
hører. Det ville meget gerne vil bidrage til.
Prøveperioden har været super fed, men også
hård. Det er fedt at få lov til at tænke kreativt
og bruge sig selv på en anden måde. Det er meget anderledes, end hvad jeg ellers har prøvet.

Jeg har ikke fortalt min personlige historie på
den her måde før. Det er meget nyt for mig, men
i forhold til at fortælle historien til tætte venner, så synes jeg, det er en meget fed måde at
arbejde på. I andre sammenhænge, når noget er
så vigtigt for én, går man ofte efter en samtale
rundt med tanken: ”Ej, jeg skulle have sagt det
på den her måde eller nævnt det her.” Man får
ikke helt sagt det, man gerne vil, fordi det hele
skal gå så hurtigt. Her får man virkelig lov til at
gennemarbejde sin udvalgte historie, så man er
sikker på, at det bliver fremstillet på den måde,
man selv ønsker det bliver fremstillet, og man
får sagt de ting, der er vigtige for en at sige.
Det var grænseoverskridende at skulle fortælle til de andre på holdet i starten. Jeg rystede
med papiret, men i takt med at folk tog godt
imod det, blev det nemmere og nemmere. Men
det er generelt meget grænseoverskridende, og
man er bange for, at nogen siger, du har gjort
noget forkert, for det er jo ens liv, man snakker
om. Man er mere sårbar.

I starten var jeg bange for, at min historie er
irellevant, da min historie er meget anderledes end de andre, og jeg tænkte at der burde
være mere plads til dem, som måske kommer
fra mere hårde vilkår end jeg. Men tilbagemeldingen har været, at det er godt at høre ”den
anden” historie. Forskelligheden er god. Måske
de andre har det ligesom mig på det punkt.

Jeg synes, det har været fedt at høre de andres
historier. Jeg oplever, på trods af vores meget
kontrastfyldte historier, at vi alligevel er ret lig
hinanden i vores grundfølelser. Jeg kan se mig
selv i de andres historier.

Nu har jeg fortalt en del, at jeg er med i det her.
Det leder altid frem til, hvorfor jeg er med i det,
og det bliver altid så voldsomt i en samtale.
Jeg tror, det handler om, at jeg ikke bare kan
fortælle en almindelig dagligdagshistorie, som
skete for tre år siden, uden at jeg også bliver
nødt til at nævne at jeg har været anbragt og så
også lige hvorfor – før historien giver mening.
Det bliver ofte meget indviklet at fortælle om
sin baggrund, selv de små dagligdagshistorier.
Det gør man ikke lige i frikvarteret i skolen.
Det efterlader typisk store dele af ens historie,
for der er så mange lag. Det er ikke hver, dag
man har lyst til at gå ind i de dybe ting i ens liv.
Jeg tror det bliver helt vildt grænseoverskridende at stå på scenen. Jeg er både sceneskræk,
og jeg hader at fremlægge og er vildt dårlig til

§ 50 – Anbragt
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mundtlige eksamener, men det er også en af grundene til, at jeg meldte mig til det, for nu må jeg komme over det. Jeg tror, det virker at stå på en scene
15 dage i streg. Jeg er spændt på, hvordan folk
reagere på det og om de forstår det. Vi har måske
noget som kan virke indforstået. Det er sjovt at se
vores instruktørs reaktion nogen gange, for noget
af det, vi taler om på holdet, kan jeg se, at os der har
været anbragt bare kender ud og ind.

Jeg tror, jeg har haft behov for at sige, at det var nogens skyld, at jeg var blevet anbragt, men det behøves ikke nødvendigvis at være nogens skyld. Det
har det her projekt fået mig til at tænke mere over.
Det særlige ved den her måde at arbejde på er, at
det kreative spiller ind. Det er ikke kun historien,
men man kan også få følelserne og stemningerne
komme ind på en anden måde. Det kan give et bedre helhedsbillede. Sammenlignet med et foredrag,
hvor jeg godt kunne fortælle dig min historie fra
a- z, men du vil måske ikke få den følelsesmæssige forståelse af det. Du kommer med forestillingen nok ikke til at få det hele med, men i stedet en
større forståelse for hvordan det reelt er.

Publikum får en bedre fornemmelse for det, fordi
der er så mange forskellige historier med, og så
mange forskellige vinkler. Sammen med virkemidlerne, som fx rappen, som her fremhæver vores
vrede. Og så har jeg jo lært, at det ikke er min skyld
– og den besked får jeg måske mulighed for at give
videre til andre, som også har været anbragt.
Jeg vil sige til mit 13-årige jeg, at jeg skulle komme
og se forestillingen. Der er nogen, der kommer videre, og det er ikke helt håbløst. Jeg ville nok ikke
lytte eller tro på det, men hvis man får det at vide
nok gange kan det være, at man en dag kommer til
at tro på det.
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MALEKS HISTORIE:

»HVORFOR SKULLE
MIN FAR DØ?«

Det er vores krig.
Det er Syrien.

T

orsdag den 14. februar kl. 20 døde min far på Valentines Day. Min far arbejdede med at udstede visa til Saudi Arabien og Europa. Efter arbejde kørte min far sin ven
hjem. Min mor havde lavet mad og en hjertekage for at fejre
deres kærlighed. På vejen blev min far skudt. Min fars ven
besvimede, da de blev beskudt. Han vågnede op, stadigvæk
i bilen, ved siden af min far. Han ringede til min onkel, og
sammen fik de min far ud af bilen. Hans hjerte slog stadigvæk svagt, og han blev bragt til et hospital. På hospitalet
stoppede hans hjerte. Jeg selv legede ude på vejen sammen
med nogle venner, da en mand kom over og viste mig sin
telefon. Han spurgte mig, om det var min far, der var i nyhederne. Jeg besvimede. Om aftenen kørte vi på hospitalet for
at se ham, jeg ville kysse ham på panden, men kunne ikke.
Jeg kunne næsten ikke være i rummet og måtte gå ud. Jeg
var i chok. Hvorfor skulle min far dø?
§ 50 – Anbragt
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MONAS MONOLOG:

FRUGTSALATEN
Klokken 17:00 laver vi mad, min mor står for aftensmaden, jeg står for
frugtsalaten.
Klokken 17:02 kan jeg alligevel ikke lade være med at blande mig i min
mors madlavning og tjekke om hun bruger for meget fedtstof.
Klokken 18:00 spiser vi aftensmad. Og klokken 20.00 skulle vi have spist
frugtsalat.

Jeg havde aldrig fulgt en tidsplan, før jeg blev indlagt. Men da psykiatrien først
introducerede mig for dem, var jeg hooked, afhængig, kunne ikke leve uden
dem. Vi spiste ikke frugtsalat klokken 20.00 den aften.
Klokken 20:05 bryder mit indre til gengæld sammen. Jeg beslutter mig
for at overholde tidsplanen, selv om de andre ikke er klar.
Klokken 20:10 river jeg i den ene side af skålen, mens min mor river i den anden.
Klokken 20:15 løber tårerne ned af mine kinder og grimme ord flyver ud
af min mund.
Klokken 20:20 griber jeg yoghurten og smider den i hovedet på min mor.
Klokken 20:30 smadrer jeg en glas-lysestage ned i gulvet og i tusinde stykker.
Klokken 20:33 griber min far ind. Han skubber mig ud ad døren, og jeg
falder og smadrer baghovedet ned i fliserne.
Klokken 21:00 ringer naboerne efter politiet, fordi jeg råber, skriger og
skaber mig udenfor.

Jeg tror ikke helt jeg kan forklare, hvordan alting kan gå så galt over en skål med
frugtsalat. Hvordan mad kan blive så giftigt et element i en familie, når et af
medlemmerne er spiseforstyrret. Det er flovt at tænke på i dag.
Klokken 21:30 ankommer politiet. De tror, jeg blev mishandlet af min
familie. I virkeligheden er det bare datteren, der er sindssyg.
Min mor kører mig tilbage til afdelingen klokken 22.00.
Klokken 22:05 rammer hele situationen mig.
Klokken 22:10 begynder jeg at slå hovedet ind i væggen.
Klokken 22:15 fastholdes jeg indtil jeg stopper.
Klokken 23:00 sover jeg.
§ 50 – Anbragt
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»TEATER FOR
DEN NYE
GENERATION«
Interview med Simon Sergiu fra forestillingen
af Line Skyttergaard

D

et er sjovt at prøve noget nyt. Det har været vildt nok, sjovt og mærkeligt. Det er
ikke normalt at åbne op for sådan nogle ting
her. I hvert fald ikke for mit vedkommende.

Måske er det en god ny måde at udvikle teater
på. Måske er det mere for den nye generation,
det her. Jeg tror, at den nye generation kan få
meget ud af den her måde at lave og se teater
på. Det er noget, det kan noget andet, og vi har
brug for at høre monologerne.

Jeg håber, det kan give folk, der kommer og ser
forestillingen, noget andet – i stedet for det teater, hvor man holder fast i den der ældgamle
formel. For eksempel Jeppe på Bjerget. Den spillede kraftedderme i 200 år. Min måde at stille
historien op på, der prøver jeg at vise noget nyt
og give det noget power.

SIMON
SERGIUS
RAP

Pas på
Psykolog
Du tror, du kan læse mig som en åben bog
Gypsy-drengen Sergiu Sergiu
Laver klik klik, på en bitch bitch
Hvis du laver snitch snitch til min pæ-pædagog
Hvorfor skulle jeg tænke på noget, der er så dumt
Mine tanker er så dybe, at der kan du ikk’ bunde
De ting, jeg bærer på, de er alt for tunge
Så hold din kæft, hold din tunge inde i munden
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SIMON
SERGIUS
RAP

Pas på
Psykolog
Du tror, du kan læse mig som en åben bog
Gypsy-drengen Sergiu Sergiu
Laver klik klik, på en bitch bitch
hvis du laver snitch snitch til min pæ-pædagog
De har kaldt mig for taber
Kaldt mig en løgner
Sagt jeg var ingenting
Bare en sigøjner
Men jeg faldt ikk’ i deres fælde
Jeg troede på mig selv
Så elle belle lad mig fortælle
Hvordan mit liv blev som ordene i den smukkeste novelle
Pas på
Psykolog
Du tror, du kan læse mig som en åben bog
Gypsy-drengen Sergiu Sergiu
Laver klik klik, på en bitch bitch
hvis du laver snitch snitch til min pæ-pædagog
§ 50 – Anbragt
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ØVELSE:

PRIVILEGIELEG

Vi er alle født ind i forskellige sociale sammenhænge – med forskellige udgangspunkter, muligheder og begrænsninger. I denne
leg undersøger vi vores privilegier. Eleverne står på en række,
skulder mod skulder. Læreren vælger ud eller læser alle
nedenstående udtalelser op.
Husk, at det er en leg og blot skal vise, at vi har
forskellige vilkår i samfundet.

Hvis du nogensinde blev sjov af eller mobbet for noget, 		
du ikke kunne ændre eller var uden for din kontrol, tag 		
et skridt tilbage.

Hvis dansk er dit modersmål, tag et skridt fremad.

Hvis en eller begge dine forældre har en universitets		
grad, tag et skridt fremad.

Hvis din familie nogensinde har forladt sit hjemland
eller kom ind i et andet land uden din egen fri vilje, tag
et skridt tilbage.

Hvis du kan finde plaster hos almindelige butikker, der 		
matcher din hudfarve, skal du tage et skridt fremad.

Hvis du nogensinde har været i stand til at spille en vigtig rolle i et projekt eller en aktivitet på grund af et
talent, du tidligere har opnået, tag et skridt fremad.

Hvis du har gået på skoler med skolekammerater, du
følte var som dig selv, tag et skridt fremad

Hvis du føler dig usikker på at gå alene om natten, tag
et skridt tilbage.

Hvis du kan vise kærlighed til din partner i offentligheden uden frygt for latterliggørelse eller vold, tag et 		
skridt fremad.

Hvis du opvoksede med tjenere, gartnere, rengøringshjælp mv., tag et skridt fremad.

Hvis du nogensinde skulle springe over et måltid eller 		
var sulten, fordi der ikke var nok penge til at købe mad,
tag et skridt tilbage.

Hvis du er i stand til at bevæge dig gennem verden uden
frygt for seksuelt overgreb, tag et skridt fremad.

Hvis du føler dig respekteret for din akademiske præstation, skal du tage et skridt fremad.

Hvis du studerede din forfædres kultur i grundskolen, 		
tag et skridt fremad.

Hvis du ofte føler, at dine forældre ikke kan bruge tid 		
sammen med dig, tager du et skridt tilbage.
§ 50 – Anbragt
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Hvis du har en usynlig sygdom eller handicap, tag et 		
skridt tilbage.

Hvis du bor i et område med meget kriminalitet, tag et 		
skridt tilbage.

Hvis du nogensinde er blevet afskåret fra en aktivitet 		
på grund af race, klasse, etnicitet, køn, handicap eller 		
seksuel orientering, tager du et skridt tilbage.

Hvis nogen i din husstand lider eller lider af psykisk sygdom, tag et skridt tilbage.

Hvis du har været offer for seksuel chikane, tag et 		
skridt tilbage.

Hvis du nogensinde har forsøgt at ændre dit udseende, 		
manier eller adfærd for at passe ind mere, tag et skridt 		
tilbage.

Hvis du nogensinde var ubehagelig med en vittighed, 		
der var relateret til din religion, etnicitet, køn, handicap
eller seksuel orientering, men følte sig usikre for at konfrontere situationen, tage et skridt tilbage.

Hvis du har det godt med, hvordan dine tilhørsforhold 		
(køn, etnicitet, seksualitet) bliver skildret af medierne, 		
tag et skridt fremad.

Hvis du altid har regnet med at du kunne tage en videregående uddannelse så tag et skridt fremad.

Hvis du nogensinde har været afbrudt eller talt henover, fordi du ikke kunne formulere dine tanker hurtigt
nok, tag et skridt tilbage.

Hvis du har mere end halvtreds bøger i din husstand, 		
tag et skridt fremad.

Hvis nogen nogensinde har talt for dig, når du ikke vil 		
have det, tag et skridt tilbage.

Hvis dine forældre har fortalt dig, at du kan være alt, 		
hvad du gerne vil være, skal du tage et skridt fremad.

Hvis der nogensinde var stof- eller alkoholmisbrug i din
husstand, tag et skridt tilbage.

Hvis du kommer fra enlige forældres husstand, tag et 		
skridt tilbage.
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»VI HAR BRUG
FOR AT HØRE
HINANDENS
HISTORIER«
Interview med Amanda fra forestillingen
af Line Skyttergaard

D

et at arbejde med sin egen fortælling på
den her måde har været en lille smule
grænseoverskridende, men man føler sig i gode
hænder. Det hjælper også, at vi er flere som er
sammen om det, og når det lykkes at få dannet
det trygge forum, tør man mere. Jeg var overrasket over de forskellige historier, de andre
havde med.

Man får jo ikke en undskyldning for sin anbringelse eller en forklaring af staten. Du har bare
nogen papirer, hvor du tydeligt kan se, at dit
forløb har været dybt urimeligt. Det efterlader
enorm meget bagage, som du kan arbejde med
det på mange måder. Jeg har brug for også at
arbejde med det på en anden måde end at blive sendt til psykolog eller i en terapigruppe.
Jeg har brug for at vise min sag frem. Igennem
teatret kan det også tale til andres følelser,
og det er mere virkelighedsnært. Jeg tror, det
kan vække noget empati, at publikum får sat
ansigter på. Jeg tror, man på den her måde kan
rykke ved folks opfattelser, nuancere billedet
mere, og det kan hjælpe med at bryde tabuer.

En teaterforestilling kan man ikke slukke for,
som man kan ved tv’et. Nu har du sat dig, så nu
bliver du nødt til at se det til ende. Jeg kan se på
folk, der hører vores historier, at de får en ret
umiddelbar følelsesmæssig reaktion, som kan
være rigtigt svær at rumme, fordi det er noget,

man ikke snakker om. Og det kan jeg vildt godt
lide, for jeg er vokset op i det tabu, og jeg hader
det. Jeg turde godt at snakke om det, men så fik
jeg at vide, at jeg var for åben, og så måtte jeg
finde ud af, hvordan jeg kunne regulere min
åbenhed. Jeg har altid haft brug for at fortælle,
hvor jeg fik at vide at jeg ikke måtte fortælle
sådan og sådan, for så vil folk reagere sådan og
sådan. Vi skal da snakke med hinanden. Vi har
brug for at høre hinandens historier.

Jeg har ikke arbejdet med min anbringelseshistorie før. Jeg har forsøgt at skrive lidt på
en bog og en kronik, men det er ikke lykkedes
mig at finde det rette medie. Men med det her
havde jeg det sådan ”Wow, det er dét, jeg har
længtes efter.”

Når man vokser op på den måde, som jeg er
vokset op på, har man sindssyg meget skam.
Man siger til sig selv: ”Jeg er forkert, jeg er
forfærdelig,” men jo mere jeg fortæller min historie, jo mere kan jeg give slip på den, og jo
mindre farlig bliver den. Jeg har opdaget, at jo
mere jeg fortæller min historie, jo mere tager
jeg mig selv alvorligt.

Før C:NTACT kendte jeg kun anbragte unge,
som er blevet voksne, der ikke klarer sig så
godt. Så den her mulighed for at møde og se
andre unge mennesker, som også har nogle
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vanvittige historier, har fået mig til at tænke:
”Wow, hvor er jeg glad for, at jeg fik lov til at
høre din historie, for den rører mig så meget.
Vi er så forskellige, men har alligevel nærmest
samme udgangspunkt. Og hvor er jeg glad for,
at jeg kan se, at du også klarer det godt.” Man
bliver ikke bare mærkelig. Du kan faktisk klare
dig ret fint, hvis du bare bliver ved med at arbejde med dig selv og tage dig af dig selv.

Jeg tror, det rum, vi har fået skabt med hinanden, den tryghed, gør at det bliver helt okay at
stå på scenen. Jeg ved ikke, hvad der kommer,
men jeg er sindssyg spændt på at opleve det
at stå på scenen og fortælle min egen historie
sammen med de andre. Jeg tror, det bliver en
fed oplevelse. Jeg håber, der kommer nogen!
Hvis jeg skulle sige noget til mit 13-årige selv
om forestillingen, ville jeg sige, at det er vigtigt, at du tager ind og ser den her forestilling,
for du finder ud af, at du ikke er alene. Med alt
det du oplever i dit teenageliv, al den skam og
vrede, frygt og sorg, og også de gode øjeblikke.
Du er ikke den eneste, og du er ikke alene.
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»PÅ KOSTSKOLEN MISTEDE
JEG DEN GRUNDLÆGGENDE TRO
PÅ DET GODE I MENNESKET«
Interview med C:NTACTs stifter og kunstneriske leder Henrik Hartmann
af Kirstine Rønnov Due

D

a jeg var 13 år, kunne min mor ikke styre
mig mere. Jeg er opdraget af en enlig mor.
Hun var, som alle forældre, meget ambitiøs på
sin søns vegne. Hun ville gerne have, at det gik
mig godt. Men jeg kom på det, man kaldte ”Ikke-boglig linje”. Det synes hun var et slag i ansigtet. Hun ville så gerne have, at jeg blev læge,
da hun selv arbejdede på sundhedsområdet. Jeg
havde meget svært ved at koncentrere mig i skolen og ved at lære. De to ting – at hun ikke kunne
styre mig og at hun havde et krævende arbejde –
gjorde, at hun besluttede at sende mig væk. Hun
fandt en kostskole, som jeg blev anbragt på.

En overlever har en grundlæggende mistillid til
sine omgivelser. Jeg tænker tit på, at mange af de
relationer, jeg har haft, er gået i vasken, fordi jeg
ikke har været særlig god til at tro på det gode
i mennesker. Som overlever står man altid med
ryggen mod muren.

Den lå nede på Lolland. Jeg kom til at gå i Horslunde Kost- og Realskole og boede på drengekostskolen. Der var også en pigekostskole i byen.
Vi gik alle på samme på skole som de lokale, men
boede så på kostskolen.

De positive konsekvenser ved blive anbragt på
en kostskole er, at man lære at socialisere sig
med uendelig mange forskellige mennesker. Man
lærer også, hvordan man klarer sig. Når man er
13 år og har allermest brug for tryghed og kærlighed, er det mærkeligt at komme på kostskole
– for der får man absolut ingen af delene. På en
kostskole hersker den stærkes ret, og man skal
kæmpe for at klare sig. Det kan jeg mærke sidder
i mig stadigvæk.

Da jeg talte med Egmont Fonden om deres årstema
om anbringelse, fandt jeg ud af, at der er masser af
viden på området, som jeg kan genkende mig selv
i. Som anbragt boner man ud i de mindre gode statistikker: Man er dårlig i skolen. Man har svært
ved at lære. Måske har man en diagnose. Vores forældre har ikke været stærke nok til at klare sine
børn. Vi har en masse udfordringer til fælles. Jeg
har ikke hele paletten, men jeg har nogle af dem.
Konsekvensen ved at være anbragt er, for mig at
se, at man mister en grundlæggende tro på den
verden, vi lever i, og på det grundlæggende gode
i mennesket. Jeg håber, at vi med forestillingen
kan gøre publikum opmærksomme på den bevægelse og hvordan vi kan modvirke den. Hvis
jeg havde fået dét at vide, hvis nogen havde fortalt mig, at min mistillid til verden var et resultat
af min anbringelse, da jeg var 20, kunne jeg have
arbejdet med det. Og så havde jeg nok haft et andet syn på mig selv og min omverden.

Jeg har aldrig været god til at slås, men jeg har
været god til at udfordre folk verbalt. Det gjorde de store så rasende, at jeg fik mange tæsk det
første år. De holdt mig og fyldte sæbepulver i
munden på mig – for den skulle vaskes. Sådan
nogle ritualer kan gøre mennesker stærke. Man
bliver en overlever. En som altid kan klare sig
og som ikke er afhængig af nogen – men som til
gengæld ikke har tillid til andre end sig selv. Jeg
ser mig selv som en typisk overlever.

Hvis man ikke bliver en overlever af at være anbragt, går man til grunde.

Det er derfor, det er så vigtigt at give anbragte
en stemme på scenen. Så vi kan lære af hinanden
og modvirke de opfattelser, som anbringelsen
medfører. Vi vil med forestillingen gerne skabe
forståelse og vise verden, at vi anbragte har ressourcer til at ændre vores situation.
Jeg er efterhånden begyndt at kunne tro og stole
på andre igen – men der opstår stadig situationer, hvor jeg tænker: ”Det passer ikke, det her.”

§ 50 – Anbragt

21

Et undervisningsmateriale fra C:NTACT // 2017

»VI SKABER ET
KOLLEKTIVT, KALEJDOSKOPISK
LIV PÅ SCENEN«
Interview med instruktør Inger Eilersen
af Kirstine Rønnov Due

N

år jeg arbejder med forestillingen har
jeg både et udadvendt perspektiv og
indadvendt perspektiv. Det er selvfølgelig
primært det udadvendte, som jeg primært
arbejder på: at forestillingen kommunikerer så mangfoldigt som muligt om de
baggrunde og situationer, man har med sig
som anbragt. Når der er mennesker, der har
tunge fortællinger som tangerer til at have et
oplagt offernarrativ, leder jeg også efter lyset
eller styrken eller de fremtidsudsigter, som
den enkelte har. Det er væsentligt at have repræsenteret i forestillingen.
Indadtil oplever jeg, at det er enormt væsentligt, at de medvirkende selv peger på de fortællinger, som de gerne vil fortælle. Jeg anser
min funktion for at være med til at fokusere
de her historier, fordybe dem og vælge nogle
konkrete situationer i stedet for at fortælle
det, jeg kalder en ”CV-fortælling”, hvor man
siger ”Så gjorde jeg det, så gjorde jeg det, og
så gjorde jeg det.” Jeg vil hellere finde nogle
situationer.
Jeg plejer ofte at bede de medvirkende om
at skrive lige, hvad de har lyst til. Så deler
de deres fortællinger med de øvrige i gruppen, og jeg siger, hvad jeg får øje på af særligt
interessante områder i deres fortællinger.
Herefter får de nogle opgaver med at uddybe,
konkretisere eller sanseliggøre de momenter, som står tydeligt frem. Jeg arbejder på, at
de forstår, at det ikke er væsentligt, at de får
hele deres liv med – men at deres forskellige
oplevelser tilsammen udgør et slags kollektivt eller kalejdoskopisk liv, som et publikum
forhåbentlig vil kunne spejle sig i.
Emnet påvirker mig på en måde ikke. Jeg går
fagligt ind i det. Jeg kan selvfølgelig ikke lade
være med at mærke, at de medvirkende kom-

mer fra nogle hårde baggrunde og have en
beundring for, at de står her og er parate til
at dele deres historie. Det er det, jeg lægger
mest mærke til. Men min position i forhold
til de medvirkende er ikke at være endnu en
sagsbehandler eller psykolog eller sådan noget, men at være det teaterfaglige menneske,
jeg er. Jeg synes, at de tager godt imod det og
synes det er meget rart og befriende, at jeg
ikke er en, der går ind i deres problematikker
og traumer – til en afveksling.
Alle forestillinger, der tager fat i tabuiserede
eller fordomsfulde emner og skaber et møde
med individet, piller nogle af de fordomslag
af og fremmer en øget forståelse. Men det er
ikke kun, når det gælder anbragte. Det er i
det hele taget, når C:NTACT tager fat i denne slags emner. Det er også min oplevelse fra
tidligere forestillinger, jeg har instrueret på
C:NTACT: at vi skaber en ny forståelse, der
ligger bag ved fordommene.

Vi er et team af mennesker, der arbejder sammen om at skabe forestillingen. Vi har en forskellighed og en mangfoldighed, der er med til
at hive de rigtige fortællinger frem – og bruge
de rigtige kunstneriske formater som rap og
bevægelse. Der er et team bag forestillingen.
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ØVLESE:

DIN EGEN HISTORIE
Nu har I oplevet en hel række personlige fortællinger om
anbringelser. I har set, hvordan de medvirkende bygger deres historier op og hvordan de udtrykker dem fra scenen.

Nu vil vi bede jer arbejde med jeres egne fortællinger, holdninger og perspektiver på verden.

Lad jer inspirere af historierne, I har hørt, og skriv en personlig fortælling fra jeres egne liv på
omkring en side. Find en scene, som I synes har været afgørende for jeres liv og udvikling – og
relater den gerne til en samfundsmæssig problemstilling om fx unges vilkår i dag.
Stil jer selv disse spørgsmål, når I skriver jeres tekst:

I hvilken situation (en historie eller en
scene fra mit liv) har jeg følt mig udsat
eller sårbar? Forsøg at give læseren
billeder, situationen eller scenen.
Hvilket problem (samfundsmæssigt, holdningsmæssigt) afspejler min historie eller
scene?
Hvordan kan vi som samfund løse det
problem? Hvilke tiltag har løst det for mig
eller mine omgivelser?
Læs jeres tekster op for hinanden. Husk at
læse langsomt og holde pauser. Stil hinanden spørgsmål til fortællingerne.

§ 50 – Anbragt
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HVIS DU VIL VIDE MERE
OM EMNET ANBRINGELSE:
Organisationer for tidligere anbragte

Organisationer hvor man kan få hjælp

De Anbragtes Vilkår (DAV) er en netværksorganisation, der
repræsenterer brugerne; nuværende og tidligere anbragte. 		
Formand David Pedersen. deanbragtesvilkar.dk/

Børns Vilkår har arbejdet med området længe; udover
Børnetelefonen og Bisidderprojekt, har de stadig flere 		
projekter og mere viden om anbragtes forhold arbejder de nu
også sammen med andre parter om området.
bornsvilkar.dk

Foreningen TABUKA, der repræsenterer børn og unge med
anbringelsesbaggrund, primært som tidligere anbragte. 		
tabuka.dk/

Red Barnet arbejder med området og er optaget af inddragelse og rettigheder. redbarnet.dk/

Mælkebøtterne i Ålborg, en netværkscafe og aktivitetssted
for plejebørn. aalborg.dk/familie-og-boern/unge/		Ungdommens Røde Kors arbejder med barn- og ung-tilung-kontakt mellem anbragte, tidligere anbragt og ikke-annetvaerkstilbud-for-boern-i-plejefamilie
bragte. De kører Børnetinget, et websted for nuværende og
De 4 Årstider, netværks- og aktivitetshus i Københavns Kommune.
tidligere anbragte. urk.dk
Baglandene i Danmark, aktivitets- og væresteder for unge
med anbringelsesbaggrund. Der ligger Baglande i København,
Århus, Ålborg og Vejle. baglandet.net/

Projekt Unik, er et netværksprojekt, hvor unge får støtte 		
og indbyrdes hjælper hinanden.
boerns-trivsel.dk/projekt-unik

Chance Changers, en lille gruppe unge tidligere anbragte fra
Roskilde, som selv har stiftet en forening for at støtte og 		
styrke nuværende og tidligere anbragte børn og unge.
changers.dk/

Mentorbarn organiserer frivillige aflastningsfamilier for
anbragte børn og unge og holder til i Vejle.
mentorbarn.dk/
Det sociale netværk og Headspace findes er flere steder i 		
landet. De dækker bredt – og har kun til dels anbringelse i
fokus, men kender også børn, unge og unge voksne med anbringelsesbaggrund, især i forbindelse med psykiatriske
undfordringer. Headspace er væresteder, de unge kan komme og møde fagfolk og frivillige, der uafhængigt af socialsystem, regler osv. hjælper dem.

Organisationer som arbejder med anbragte børn og unge
Børnehjælpsdagen har mange aktiviteter for anbragte og 		
har arbejdet med området i mere en 100 år.
bhd.dk/
Plejefamiliernes Landsforening dækker plejeforældrene
De har bl.a. Projekt Netværk, med unge nuværende og 		
tidligere anbragte, som man evt. også kunne invitere direkte.

Organisationer der arbejder med børns rettigheder og trivsel
Børnesagens Fællesråd dækker som paraplyorganistion 		
området bredt og omfatter aktører inden for forebyggelse
såvel som for anbringelse. De har med årlige høringer og årskonference fokus på socialt udsatte børn og unge, deres 		
rettigheder osv. boernesagen.dk/

Landsforeningen af Opholdssteder i Danmark (LOS).
Foreningen af Danske Døgninstitutioner, FADD.
fadd.dk/
Livsværk, dækker anbringelsesområderne bredt
livsvaerk.org/

Børnerådet. boerneraadet.dk

Børn & Familier er en organisation, der arbejder med familiepleje, samvær og anbringelse. Har initieret Børnetinget, 		
som websted for tidligere og nuværende plejebørn.
boernogfamilier.dk/
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Unicef dækker børn, unge og udsatte og afholder årligt i 		
november børneårsmøde, hvor Børnekonventionen fejres og
der uddeles priser og afholdes en række foredrag og workshop.
De arbejder med rettigheder og støtter rettighedsskoler. 		
unicef.dk/
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