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Introduktion

Kære Læser
Vi har gennem det sidste år oversat 4 hæfter udviklet af Sonja Parker, som alle beskriver
støtteværktøjer til arbejdet med sikkerhedsplaner i højrisikofamilier. Selvom de fleste
danske socialarbejdere læser og taler godt engelsk, er det vores erfaring at sproget for
mange alligevel er en betydelig barrierer, hvilket betyder at man kan gå glip af spændende
og tilgængelig læring. Dette hæfte er særligt tilegnet jer, som oplever denne barriere.
Sonja Parkers formål med at udvikle disse 4 hæfter har været at formidle støtteværktøjerne
til sikkerhedsplansarbejdet på en mere pædagogisk og tilgængelig måde. De er et forsøg på
at beskrive, hvordan man kan praktisere samtaler med børn og forældre og netværk i
højrisiko sager.
Formålet har ikke været at lave ”en sådan skal du gøre manual ” Ideen er at give eksempler
på, hvordan arbejdet kan gøres i praksis. Da arbejdet med sikkerhedsplansarbejdet og de
dertil udviklede støtteværktøjer er videreudviklet i deres praktiske brug i mødet mellem
socialarbejdere og familier og børn, skal de 4 hæfter læses i denne ånd.
Det har været sjovt, men også vanskeligt at oversætte teksterne, fordi vi har ønsket at de
skulle reflektere Sonjas Parkers positive sind og møde med familier, børn og professionelle.
Det har været et stort privilegium for os at lære Sonja og hendes fantastisk arbejde med
familierne at kende og større endnu at få mulighed for at samarbejde med hende.
Sonja har mange års praktisk erfaring som socialarbejder på området for socialt udsatte
børn, unge og deres familier i Vestaustralien og har arbejdet med sikkerhedsplaner i en
årrække. Hun ejer i dag virksomheden Aspirations Consultancy og fungerer herigennem
som selvstændig socialarbejder, konsulent, supervisor og underviser over hele verden i
sikkerhedsplansarbejdet og metoden ”Partnering for Safety”. Hun har udviklet sit arbejde
på skuldrene af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Susie Essex, Andrew Turnell og Steve
Edwards mfl.. Nu er det din tur til at udvikle arbejdet videre i en dansk kontekst.
Sonja brænder særligt for at forældre, børn og unge får en stærk stemme i forhold til deres
eget liv og deres fremtid. Det er igennem hendes arbejde med familierne og undervisningen
af mange praktikere og ledere omkring i verden, at hun har udviklet støtteværktøjerne til
mere effektivt at samarbejde om at skabe fremtidig sikkerhed for børnene.
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En sikkerhedsplan skal garantere
børns sikkerhed i hjemmet 24/7,
som et alternativ til anbringelse. At
samarbejde med familier og deres
netværk om at udvikle sådanne
sikkerhedsplaner er en af
de
mest udfordrende
opgaver for
Sikkerhedshuset
socialarbejdere.
er et praktisk,
Sikkerhedshuset er et visuelt værktøj
redskab til samtaler
med børn om
fremtidig sikkerhed
En betydelig mængde forskning (Cashmore
2002; Gilligan 2000; Westcott 1995;
Westcott and Davies 1996) peger på1 at
børn med en aktiv sag i en
børnefamilieafdeling
ikke ved, hvordan beslutninger vedrørende
deres liv bliver truffet og de oplever sig ikke
involveret i disse beslutninger på en måde,
som giver mening for dem.

At udvikle en sikkerhedsplan, som tager
højde for samtlige af de sociale
myndigheders bekymringer kræver en
omfattende sikkerhedsplanlægningsproces.
Den skal inddrage alle de vigtigste
nøglepersoner bestående af
familiemedlemmerne selv samt deres private
og professionelle netværk. De skal alle
arbejde sammen om at lave en dag-til-dag
sikkerhedsplan for børnene. Den skal sikre
at alle omkring familien har tillid til, at der
altid vil være tilstrækkelig sikkerhed for
børnene i hjemmet.

Sikkerhedshuset er et praktisk visuelt værktøj
udviklet af Sonja Parker i Australien. Det er
blevet designet til at løse en konkret
udfordring; nemlig at skabe en kontekst,
hvori man kan tale med børnene om
sikkerhedsplansprocessen. Samtidig skal det
medvirke til at frembringe deres syn på,
hvad der er nødvendigt at ændre i deres
familie for at sikre, at de i fremtiden kan
være beskyttede i situationer, hvor de ellers
tidligere har været udsat for fare, overgreb
eller omsorgssvigt.

I betragtning af, hvor kompleks en
sikkerhedsplanlægningsproces er, er det ikke
overraskende, at de fleste
Børnefamilieafdelinger endnu ikke har
udviklet metoder til at inddrage børnene i
processen med at skabe fremtidig sikkerhed
på en meningsfuld måde.

1

Cashmore 2002; Gilligan 2000; Westcott 1995; Westcott and Davies 1996
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Samtalen omkring Sikkerhedshuset begynder
med socialarbejderen og barnet tegner det
sammen. Herefter bruger socialarbejderen
strukturen i huset (beskrevet nedenfor) til at
tale med barnet omkring de specifikke
ændringer i adfærd og handlinger, der må
ske i fremtiden for at sikre at de
bekymringer, som ledte til myndighedernes
involvering i familien, ikke vil ske igen og at
barnet kan føle sig tryg og beskyttet.

Turnell og Parker). Udviklingen af
Sikkerhedshuset er også inspireret af “De tre
huse” (Weld 2008 Parker og Turnell). Et
redskab til at involvere børn og unge i
sagsbehandlingen. Sikkerhedshuset som
redskab er udviklet til at give barnet en
stemme og bringe denne stemme ind midten
af sikkerhedsplansprocessen. Nogle
professionelle kan være bekymrede for, at
dette bringer for meget pres og ansvar på
barnet. Det er naturligvis helt afgørende for
brugen af Sikkerhedshuset, at det bringes i
spil som en del af den større
sikkerhedsplansproces. I den forbindelse
skal det her præciseres, at det til enhver tid
er de voksne og ikke barnet, der har ansvar
for barnets sikkerhed.

Barnets synspunkter bliver skrevet ind i
Sikkerhedshuset, eventuelt både i ord og
billeder. Barnet bliver herefter inviteret til at
skabe en Sikkerhedssti, som fører til
Sikkerhedshuset og til at placere sig på
denne sti. Dette er en måde at repræsentere
deres vurdering af den nuværende sikkerhed
i deres familie.

Dette hæfte vil indeholde:

Ved at hjælpe barnet med at skabe deres
personlige Sikkerhedshus, får
Børnefamiliesagsbehandler mulighed for at:
✴ Skabe en kontekst til at tale med barnet
om, hvad de professionelle mener med
sikkerhed og fare/overgreb/omsorgssvigt/
mistrivsel samt, at forstå, hvordan disse
begreber forstås af barnet.
✴ Opnå en forståelse af, hvilke relationer
som er vigtige for barnet og samtidig
identificere, hvem der måtte være vigtige
deltagere i sikkerhedsnetværket omkring
barnet.
✴ Forstå barnets syn på, hvad barnet må se
ske for at opleve sig tryg, beskyttet og for
at trives i sin familie
✴ Hjælpe barnet med at forstå mere af hele
sikkerhedsplanprocessen
✴ Støtte barnet som måske føler sig bange
og utryg ved, hvad der skal ske – eller
utryg ved at skulle hjemgives til familien.
✴ Notere barnets sikkerhedsplan i en form
som sagsbehandleren kan bringe til
familie og netværk og inddrage det i den
overordnede sikkerhedsplan

✴ Elementerne i Sikkerhedshuset
✴ To eksempler fra Sonjas praksis, inklusiv
barnets tegning af Sikkerhedshuset
✴ Illustration af, hvordan Sikkerhedshuset
passer ind i sikkerhedsplanlægningen
✴ Brugen af Sikkerhedshuset skridt for skridt
✴ En praktikers oversigtsark for brugen af
Sikkerhedshuset som et redskab
✴ En skabelon af Sikkerhedshuset til at
bruge
For overblikket skyld har Sonja Parker
gennem hele denne tekst beskrevet
Sikkerhedshuset i relation til et barn, men
det vil være muligt at benytte redskabet i en
proces med flere børn på en gang. Dette vil
dog være mere tidskrævende og kræve mere
af socialarbejderen i forhold til at håndtere
dynamikken mellem børnene i processen.

Sonja Parkers udvikling af Sikkerhedshuset
er inspireret og influeret af Signs of Safety og
Resolutions Approach´ syn på og metoder til
undersøgelser, sagsarbejde og
sikkerhedsplanlægning (læs Signs of Safety
1999 Turnell og Edward, Turnell og Essex og
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beskyttet i forældrenes varetægt. Det
rummer 5 elementer:

Elementerne
i Sikkerhedshuset

1. Indeni Sikkerhedshuset
2. Personer som kan besøge
Sikkerhedshuset (den ydre semicirkel)
3. Den røde cirkel: Personer der er
forbundet med fare eller konflikter
4. Taget: Sikkerhedsregler i huset
5. Sikkerhedsstien: Skala til at vurdere
sikkerheden og til at visualisere
fremskridt.

Sikkerhedshuset er designet til at være en
visuel figur af alt det, som barnet tænker må
ske for at det i fremtiden vil kunne føle sig

Hvert af de 5 elemener er udviklet til at
undersøge et særligt aspekt af barnets syn på
sikkerhed.

Sikkerhedshuset

Regler for sikkerhedshuset

Hvad folk gør i sikkerhedshuset
og hvad der er behov for i
sikkerhedshuset (for at sikre at
børn er sikre)

De personer der
bor i
sikkerhedshuset

Personer som kommer på besøg i
sikkerhedshuset og hvad de gør
for at sikre at barnet er i
sikkerhed

Sikkerhedsnetværket

em til
Vejen fr shuset
d
e
rh
sikke
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Personer som
barnet ikke føler
sig tryg sammen
med

Indeni
Sikkerhedshuset

Den røde cirkel:
Personer som ikke bør
opholde sig eller
besøgeSikkerhedshuset
barnet alene i
Sikkerhedshuset

Først tegner barnet sig selv i indercirkelen af
Sikkerhedshuset. At starte med at barnet
tegner sig selv, handler om at engagere
barnet fra starten i processen. Det handler
også om at give barnet fornemmelsen af at
kunne placere sig selv i hjertet af processen.
Herefter tilføjer barnet de andre mennesker,
som bor sammen med barnet i
Sikkerhedshuset.

Regler for sikkerhedshuset

Den røde cirkel identificerer, hvilke personer
som barnet ikke ønsker, skal opholde sig i
eller besøge Sikkerhedshuset. Disse personer
skrives i den røde cirkel helt adskilt fra
huset.
Hvad folk gør i sikkerhedshuset
og hvad der er behov for i
sikkerhedshuset (for at sikre at
børn er sikre)

Barnet beskriver også indenfor
Sikkerhedshusets 4 vægge, hvad forskellige
personer gør af forskellige ting inde i
Sikkerhedshuset. Dette kan være
beskrivelser af meget detaljerede dag-til-dag
aktiviteter, som barnet er glad for, f.eks at
mor laver mad og læser historie ved
sengetid. Eller det kan være beskrivelser af
aktiviteter som retter sig direkte mod
sikkerhed, f.eks at “mor vil altid være ved
mig, når bedstefar kommer på besøg.”

De personer der
bor i
sikkerhedshuset

Sikkerhedsnetværket

Personer som kommer på besøg i
sikkerhedshuset og hvad de gør
for at sikre at barnet er i
sikkerhed

em til
Vejen fr
t
dshuse
sikkerhe

Personer som kan
besøge
Sikkerhedshuset (den
ydre semicirkel)

Personer som
barnet ikke føler
sig tryg sammen
med

Taget:
Sikkerhedsregler i
huset

Fra den ydre semi-cirkel og ind til huset
noteres eller tegnes personer, som barnet
ønsker skal besøge Sikkerhedshuset for at
hjælpe forældrene med at holde barnet
beskyttet og yde omsorg for det. Disse
personer er også en del af sikkerheds- eller
støttenetværket, dvs.alle personer, som har
en opgave i forbindelse med at skabe
sikkerhed i familien. I forbindelse med at
barnet identificerer alle disse personer,
spørger vi barnet, hvad barnet tænker, at
hver person kan bidrage med for at hjælpe
det til at føle sig beskyttet. Dette kan tegnes
eller noteres i ord eller sætninger for hver
person.

Sikkerhedshusets tag bruges til at beskrive,
hvilke regler barnet ønsker i sit
sikkerhedshus. Reglerne beskriver, hvordan
alle skal opføre sig i Sikkerhedshuset, så der
altid bliver taget ordentligt vare på barnets
sikkerhed, omsorg og trivsel. Det skal
fremhæves her, at reglerne skal sikre at alle
er beskyttede. Det er ikke regler som
omhandler at barnet eksempelvis skal være
en sød dreng.
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Sikkerhedsstien: Skala
til at vurdere
sikkerheden og
visualisere fremskridt

det at føle sig helt trygt og sikkert i
forældrenes varetægt.
Bekymringen og frygten som barnet måtte
have noteres i bunden af stien. Barnets
fornemmelse for sikkerhed kan tegnes eller
skrives ud fra det sted på stien, hvor det
placerer sig eller det kan male stien med
farver op til det sted, hvor det befinder sig på
det gældende tidspunkt. Dette afhænger af,
hvordan barnet helst vil udtrykke sig, men
alle måderne vil umiddelbart kunne hjælpe
til at give godt og nuanceret billed af barnets
opfattelse af omsorgssituationen i hjemmet.

Stien som leder op til Sikkerhedshuset er et
skaleringsværktøj. Den repræsenterer
forbindelsen fra fortiden med de
bekymringer, der gjorde at myndighederne
blev involveret i familien (bunden af stien) til
fremtiden, hvor der tages ordentligt vare på
barnets sikkerhed, omsorg og trivsel
(Sikkerhedshuset). Sikkerhedsstien giver
barnet mulighed for at formulere sin egen
vurdering af, hvor det befinder sig i forholdet
mellem den værste bekymring og frygt og

Sikkerhedshuset

Regler for sikkerhedshuset

Hvad folk gør i sikkerhedshuset
og hvad der er behov for i
sikkerhedshuset (for at sikre at
børn er sikre)

De personer der
bor i
sikkerhedshuset

Personer som kommer på besøg i
sikkerhedshuset og hvad de gør
for at sikre at barnet er i
sikkerhed

Sikkerhedsnetværket

em til
Vejen fr shuset
ed
sikkerh
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Personer som
barnet ikke føler
sig tryg sammen
med

Et eksempel
på en case

måneder efter, at hun var blevet anbragt.
Tanya havde afsluttet sit forhold med Shane
tre måneder efter at Zoe var blevet anbragt. I
de seneste 4 måneder har Tanya mødtes
jævnligt med børnefamiliesagsbehandleren
for at samarbejde omkring myndighedernes
bekymringer.

Sonja Parker vil nu beskrive to eksempler fra
hendes praksis, hvor hun har brugt
Sikkerhedshuset som led i en
sikkerhedsplanlægningsproces.

Som en del af en hjemgivelsesproces havde
jeg en række børnesamtaler med Zoe. Jeg
brugte først de Tre Huse til at få udtrykt Zoes
vurdering af situationen. Herefter viste jeg
Zoe det Signs og Safety skema, som jeg
havde udviklet i samarbejde med Tanya,
mormor og nogle professionelle. Dette
gjorde jeg for at give hende en fornemmelse
af, at hendes vurdering af situationen
passede sammen med de voksnes
vurderinger af situationen. I den tredje
session med Zoe brugte jeg Sikkerhedshuset.
Formålet var dels at forklare Zoe
sikkerhedsplanlægningsprocessen og dels at
få udforsket og beskrevet Zoes ideer om,
hvad hun mente måtte ske for, at hun kunne
føle sig beskyttet og tryg, når hun skulle
hjem og bo sammen med sin mor igen.
Der kunne skrives mange sider omkring
Sikkerhedshusprocessen. Det vigtigste var
dog, hvordan denne proces hjalp Zoe med
at reducere den frygt og bekymring hun
havde for at skulle hjem til sin mor. Gennem
processen med at udvikle Sikkerhedshuset
forklarede Zoe, at hun gerne ville hjem til
sin mor og bo, men at hun var
tilbageholdende i forhold til at skulle
overnatte der.

Sikkerhedshuset som er præsenteret ovenfor
blev lavet af en 10-årig pige, som jeg vil
kalde Zoe. Zoe var blevet anbragt efter en
episode, hvor hendes mors kæreste havde
slået Zoe i hovedet. Zoe havde også over en
periode på 12 måneder jævnligt overværet,
at hendes mor var blevet slået af Shane.
Zoes mor, som vi her kalder Tanya, fortalte
Socialforvaltningen, at hun drikker meget og
har lidt meget af depression. Begge dele har
været medvirkende til, at Tanya ikke har
kunnet tage ordentligt vare på Zoes
sikkerhed, omsorg og trivsel.
Sikkerhedshuset blev lavet med Zoe 6

I Zoes Sikkerhedshus ønskede hun låse på
vinduerne og dørene. Hun ønskede også en
procedure for Tanya i forhold til at tilkalde
politiet, hvis Shane skulle dukke op og prøve
at komme ind. Efter at Zoe havde
præsenteret sit Sikkerhedshus for Tanya, gav
Tanya udtryk for at hun synes at det var
nogle geniale ideer og at dette skulle gøres
straks. Socialforvaltningen arrangerede at
låsene kunne installeres på vinduerne og
Zoe havde sin første overnatning den
efterfølgende uge.
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Dylans Sikkerhedshus

være til fare for børnene. Familien var blevet
overflyttet til et hjemgivelseskontor som
havde til opgave at hjemgive børnene til
mor.
Processen med at udarbejde
Sikkerhedshuset med Dylan begyndte 6
måneder inde i hjemgivelsesprocessen, da
Dylan og hans brødre skulle begynde at
overnatte hos deres mor og Bob.
Hjemgivelseskontoret var begyndt at arbejde
med Megan og Bob i forhold til at udvikle et
sikkerhedsnetværk og en sikkerhedsplan,
som kunne sikre at børnene ville være

Det andet eksempel er et Sikkerhedshus
udviklet af en 9-årig dreng, som jeg her
kalder Dylan. Dylan og hans to yngre brødre
var blevet anbragt, da Dylan var 4 år pga. af
alvorlige omsorgssvigt som følge af deres
mors stofmisbrug. Da jeg kommer ind i
sagen havde drengenens mor Megan været
clean og havde vist rene urinprøver gennem
de sidste 2 år. Megans nye partner Bob var
blevet vurderet af myndighederne til ikke at
- 10 -

beskyttede og ville blive taget ordentligt vare
på hjemme hos dem. Der var ligeledes et
ønske om at få børnenes input til brug i
sikkerhedsplansprocessen. I den
sammenhæng ønskede
hjemgivelseskontoret, at jeg skulle lave et
Sikkerhedshus med hvert af børnene. Jeg
skulle begynde med Dylan og processen
med at lave Sikkerhedshuset med ham tog
omkring en time og er illustreret senere i
dette hæfte.

på et fundament, hvor de fremtidige farer er
formuleret i sprog som alle involverede kan
forstå, også børnene. De fremtidige farer er
de professionelle bekymringer for, hvad der
vil ske med børnene i fremtiden, hvis der
ikke sker en forandring i familien. Kun når
bekymringerne er formuleret i et sprog som
børnene kan forstå, er det muligt at bruge
Sikkerhedshuset, fordi udforskningen af
barnets ideer om sikkerhed skal relateres til
disse bekymringer. Dette er kun muligt, hvis
barnet fuldt ud forstår de professionelles
bekymringer.

At få Sikkerhedshuset
til at passe ind i den
overordnede
sikkerhedsplanlægningsproces

Hvis barnet ikke kender eller forstår
myndighedernes bekymringer, må dette ske
inden Sikkerhedshuset tages i brug.
Brugbare redskaber til at tale med børn om,
hvorfor myndighederne er involverede i
deres familie eller hvorfor de er anbragt er
De Tre Huse (Weld, 2008, Parker og Turnell
løbende) og Ord og Billeder (Turnell og
Essex 2006). Disse redskaber er mest
effektive, når de bruges sammen med
forældre og vigtige personer i det private og
professionelle netværk omkring familien.

Sikkerhedshuset er designet til at involvere
et barn eller en ung person som del i en
overordnet sikkerhedsplanlægningsproces.
Brugen af Sikkerhedshuset kræver, at der
sideløbende arbejdes med at skabe en
meget detaljeret sikkerhedsplan sammen
med barnets forældre, et netværk som støtter
både forældre og børn samt de vigtigste
professionelle omkring familien.
Sikkerhedsplanen udvikles i en proces, hvor
man i specifikke detaljer beskriver, hvad der
må ske i familiens hverdagsliv for at sikre at
børnene er beskyttede for fare, overgreb,
omsorgssvigt og mistrivsel. Det er vigtigt, at
børnene oplever sig beskyttede for farer og
at planen over tid tager højde for alle de
situationer, hvor børnene tidligere er
kommet til skade eller har været i risiko for
at blive udsat for overgreb og/eller vanrøgt.

Sikkerhedshuset er designet til at give barnet
en stemme og indflydelse og at bringe dette
ind i den overordnede
sikkerhedsplansproces. Professionelle og
familiemedlemmer bliver ofte meget
bevægede, når de hører og ser barnets
ønsker og synspunkter beskrevet gennem
Sikkerhedshuset. Det har ligeledes en
motiverende effekt på familie og det private
og professionelle netværk i forhold til at få
skabt en holdbar og detaljeret
sikkerhedsplan. Uanset hvilke perspektiver
barnets Sikkerhedshus fremkommer med,
må man udforske og forholde sig til disse
perspektiver i
sikkerhedsplanlægningsprocessen sammen
med perspektiverne fra barnets forældre og
det private og professionelle netværk.
Erfaringerne viser at barnets perspektiv
næsten altid vil uddybe de voksnes, som
igen vil uddybe
sikkerhedsplanlægningsprocessen, men det
er vigtigt at barnets perspektiv aldrig
tilsidesætter eller minimerer bekymringerne
og farerne.

Det er her Sikkerhedshuset som redskab
kommer i spil. Det skal både involvere
børnene i processen og give dem en
fornemmelse af, hvad hele
sikkerhedsplansprocessen går ud på.
For at sikkerhedsplanlægningen kan blive
effektiv, bliver planen nødt til at være bygget
- 11 -

www.aspirationsconsultancy.com. Mange
praktikere har gode erfaringer med at
involvere og engagere barnet ved at lade
dem deltage i tegningen af huset og stien.
Det er vigtigt at have muligheder for at give
barnet forskellige valgmuligheder, der passer
til dets alder.

Processen
med at bruge
Sikkerhedshus
et

2. Information til
professionelle,
forældre,
plejeforældre og
omsorgspersoner, som
arbejder med barnet

1. Forberedelse
Før man fører et barn eller en ung gennem
processen med at skabe et Sikkerhedshus
må den professionelle sikre sig, at hun har
de rette informationer og baggrund omkring
barn og familien:
✴ En klar beskrivelse af forvaltningens
bekymringer i et sprog, som barnet forstår
✴ Identifikation af vigtige personer i barnets
liv
✴ Hvem bor barnet sammen med og hvilke
samværsaftaler er der lavet?
✴ Fremskridt (også små) familien har gjort
siden forvaltningen blev involveret
✴ En klar og tydelig forpligtelse fra alle de
professionelle nøglepersoner i forhold til
at en hjemgivelse reelt kan gennemføres
med forældrene
✴ Viden om, hvordan barnet forstår de
problemstillinger som har ledt til
myndighedernes involvering i dets familie
eller til at barnet har været anbragt.
Herunder oplysninger om, hvilke ord
barnet selv bruger til at forklare, hvorfor
det ikke bor hjemme hos forældrene.

Før man møder barnet og begynder
processen med at skabe Sikkerhedshuset er
det af afgørende betydning, at der er fuld
støtte og opbakning fra alle nøglepersonerne
i sagen. Det være sig myndighederne selv og
alle de professionelle, der enten arbejder
med forældrene eller som i det daglige er
tæt på børnene. Før man begynder at
arbejde med Sikkerhedshuset er det vigtigt at
alle disse professionelle er orienteret om,
har en forståelse af samt støtter brugen af
dette redskab med børnene.
Et af de overordnede formål med
Sikkerhedshuset er at bringe barnets
perspektiver og ønsker ind som et centralt
omdrejningspunkt for at skabe en
meningsfuld sikkerhedsplan. Herudover er
det som beskrevet vigtigt at give børnene en
fornemmelse af, hvad det hele går ud på. Et
tredje formål er at børnene oplever, at
processen er meningsfuld for dem og
dermed har en oplevelse af kontrol med
processen.

Et andet vigtigt punkt i forberedelsen er at
finde ud af, hvilket materiale
socialarbejderen vil bruge til at lave
Sikkerhedshuset. Da processen ofte skal
dække en masse detaljer, kan det være
hjælpsomt med et stort stykke blankt papir
(flip over papir eller A3). Gerne nogle
stykker. Det er vigtigt at sætte sig i barnets
sted og tænke processen så børnevenlig som
muligt. Dvs. tusser og farveblyanter osv. i
forskellige farver. Du kan også downloade
fortrykte tegninger af Sikkerhedshuset på

For at kunne bruge de informationer, som
barnet fremkommer med i arbejdet med den
videre proces, er det vigtigt at der er brugt
tid til på at forklare forældrene om
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processen og i videst muligt omfang få
opbakning til det. Man kan evt. vise
eksempler til forældrene af andre
Sikkerhedshuse lavet med andre børn. Dette
er et kritisk punkt i processen, fordi det kan
kræve lidt tid at sikre at forældrene forstår
formålet og er trygge ved processen. Når
forældrene forstår og er trygge ved det, kan
de bedre bakke op om, og samarbejde
konstruktivt om at imødekomme barnets
ønsker. I den forbindelse er det vigtigt at
forældrene ved, at der er fuld
gennemsigtighed med processen og at de vil
blive præsenteret for barnets perspektiv og
syn. Det er ligeledes vigtigt at forældrene er
afklarede med at også sikkerhedsnetværket
vil blive præsenteret for barnets syn og
perspektiver. Sidstnævnte kan være en
hurdle for forældrene at overkomme, da de
kan finde det ubehageligt at andre i
netværket skal kende til disse informationer

Når Sonja Parker skal introducere
Sikkerhedshuset for et barn, vil hun som
regel sige noget i retning af:
✴ Ved du at din mor, far, mormor og morfar
(og andre nøglepersoner rundt om
familien) mødes og prøver at finde ud af,
hvad der skal ske i din familie for at det er
sikkert for dig at komme hjem og bo hos
din far og mor? Vi vil lave en særlig plan
som kaldes en Sikkerhedsplan og den skal
sikre, at intet af det der er sket tidligere
(vær så konkret og detaljeret som muligt)
kan se igen i fremtiden.
✴ Vi taler alle sammen og lytter til
hinandens ideer. Og fordi at dette handler
om dig, ønsker vi også at høre dine ideer.
Jeg vil lave noget sammen med dig, der
hedder et Sikkerhedshus. Det har jeg gjort
med mange andre børn og det kan
hjælpe mig til at forstå, hvilke ideer du
har om, hvad der skal ske for at du altid
kan være sikker og tryg. Jeg har fortalt om
Sikkerhedshuset til din far og mor/
omsorgsgivere og de synes alle at det er
en god ide. Er det ok, at vi laver
Sikkerhedshuset sammen.?

Hvis barnet er anbragt på institution eller i
pleje/netværksfamilie er det vigtigt at deres
primære omsorgspersoner har fået forklaret
og forstår ideen med Sikkerhedshuset. Det
giver dem mulighed for at kunne bakke op
og støtte processen. Når vi taler
hjemgivelsessager er det vigtigt at udvise de
samme principper for gennemsigtighed og
sikre at pleje/netværksfamilie eller institution
også får præsenteret barnets syn og
perspektiv. Det kan styrke deres forståelse og
engagement i den videre
sikkerhedsplanlægnings - og
hjemgivelsesproces.

✴ Det vi skal lave sammen nu er et billede
af, hvad du ønsker dig derhjemme for
altid at kunne følge dig tryg og sikker, når
du igen skal hjem og bo hos din mor og
far. Vi skal tegne og skrive de ting i
Sikkerhedshuset og bagefter skal vi vise
det til din far og mor, så de ved, hvad du
ønsker for at føle dig tryg og sikker. Vil du
stadig gøre det sammen med mig?

For barnet er det at vide at deres forældre og
omsorgsgivere forstår og støtter processen
med at skabe et Sikkerhedshus medvirkende
til at styrke dets tryghed og vil bidrage til, at
det kan give sig helhjertet ind i processen

4. Samarbejdet med
barnet om at skabe
Sikkerhedshuset
- At tegne et omrids af
Sikkerhedshuset

3. Introduktion af
Sikkerhedshuset til
barnet
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Sonja Parker fortrækker at starte med et
stykke blankt papir og tegne et omrids af
Sikkerhedshuset og elementerne omkring
sammen med barnet. Det er en måde både
at beskrive, hvad der skal ske og en måde at
skabe relation og engagere barnet i ideen.
Det at tegne et omrids af huset sammen kan
også give et barn en fornemmelse af
ejerskab. Det er altid muligt at bruge en
fortrykt tegning af Sikkerhedshuset og så
forklare alle elementerne omkring huset.
Hvis man bruger en fortrykt tegning kan
man f.eks overtegne forskellige elementer i
huset i forskellige farver for at gøre det mere
betydningsfuldt for barnet.
Det er muligt at variere mellem tegnet eller
fortrykte huse, når man bliver mere erfaren
med at arbejde med Sikkerhedshuset. Eller
huse som er klippet og klistret sammen i
forskellige farver karton og som også kan
blive tilpasset den kulturelle kontekst. Man
kan tegne lejligheder i boligblokke, man kan
bruge klistermærker til mindre børn eller
figurer til at illustrere menneskerne i
Sikkerhedshuset - afhængig af hvor kreativ
man er og hvor gammel barnet er.

personer i huset. Det at tegne sig selv i
indercirklen har til formål at forsøge at give
barnet en fornemmelse af ejerskab over
Sikkerhedshuset

Andre personer som bor i
huset
✴ Hvem bor ellers sammen med dig i dit
Sikkerhedshus?
Socialarbejderen beder barnet tegne andre
personer (i indercirklen), som skal bo
sammen med barnet i Sikkerhedshuset. I
Zoes sag, sagde Zoe, at hun ønskede at bo i
Sikkerhedshuset med sin mor og tegnede
hende og mor i den inderste cirkel. Hun
tegnede også katten her. Dylan tegnede sin
mor og morens nye kæreste Bob og han to
brødre i den inderste cirkel i
Sikkerhedshuset.
Hvis der i forbindelse med
sikkerhedsplansprocessen er overvejelser om
at andre personer i en periode skulle flytte
ind i huset og bo med familien, kan
socialarbejderen udforske barnets syn på
disse personer i forhold til den indre cirkel
ved at spørge:

Socialarbejderen stiller nu en masse
spørgsmål for at hjælpe barnet med at skabe
et detaljeret billede af, hvad barnet ønsker
skal ske i Sikkerhedhuset. Forslag til
spørgsmål følger nedenfor i teksten. Det
skabes både ved at bruge ord og tegninger.
Barnet kan tegne svarene på disse spørgsmål
ind i huset. Når tegningerne kræver en
forklaring kan socialarbejderen skrive ordret
ned, hvad barnet siger, mens han/hun
tegner. Det er vigtigt at give barnet mulighed
for at vælge. Husk at valg giver følelsen af at
være i kontrol.

✴ Har din familie nogen sinde haft nogen til
at bo sammen med jer, måske bare for en
kort tid? Hvordan var det at have dem
boende? Måske er det ikke noget du har
tænkt på før, men kunne du ønske dig at
nogen kom og boede hos jer, måske bare
for en kort tid, når du skal hjem igen?

Mennesker som kommer på
besøg i huset

Barnet placerer sig selv i
huset

✴ Hvem kommer eller vil komme og besøge
dig i dit Sikkerhedshus og hjælpe til, at du
føler dig tryg og sikker?

Efter at have tegnet og skabt ydersiden af
Sikkerhedshuset sammen, beder
socialarbejderen nu barnet om at tegne et
billede af sig selv i indercirklen af
Sikkerhedshuset. Her skal man sikre sig, at
der også er plads til en tegning af andre

Her kan barnet identificere, hvem de tænker
er vigtige personer for deres
sikkerhedsnetværk. (HUSK at det er
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personer, der må kende bekymringerne og
skal være aktivt involveret i børnenes
sikkerhed). Disse personer skrives i den ydre
cirkel af Sikkerhedshuset. Mens barnet
tegner disse personer kan socialarbejderen
spørge barnet:
✴ Hvad er det du godt kan lide ved disse
personer?
✴ Hvad ønsker du at disse personer kan
gøre for dig, når de kommer på besøg?
✴ Hvor tit kunne du ønske dig at de skulle
komme?

myndighederne som en del af
bekymringerne i forhold til barnet sikkerhed
og trivsel, som f.eks personer som Shane i
Zoes tilfælde. Men fra tid til anden kan der
dukke andre personer op, og dermed ny
information i sagen, som kan påvirke
barnets sikkerhed og tryghed. Disse nye
informationer skal man tage hensyn til og
forældre og sikkerhedsnetværket må gøre
det, som det kræver at sørge for barnets
sikkerhed.
Det at barnet placerer en person i den røde
cirkel udenfor Sikkerhedshuset, betyder ikke
at personen ikke kan bo sammen med eller
besøge barnet. Men det tydeliggør, hvor
barnet ikke føler sig helt tryg. Det er noget
som de professionelle må diskutere med
forældrene og tage højde for i
sikkerhedsplanen. Dette kan være et
sprængfarligt territorium, fordi det kan skabe
frygt i familien for at personer placeret i den
røde cirkel kan blive ekskluderet fra at have
kontakt med barnet.

Mennesker som barnet ikke
ønsker skal bo eller komme
på besøg i Sikkerhedshuset
I processen med at tale om, hvem der skal
komme på besøg i Sikkerhedshuset,
begynder børn ofte automatisk at tale om,
hvem de ikke føler sig trygge ved og hvem
som ikke skal bo eller komme på besøg i
huset. I Zoes sag gav Zoe udtryk for, at hun
ikke ønskede at mors ekskæreste Shane
skulle bo eller komme på besøg i
Sikkerhedshuset. Alle personer, der
identificeres på denne måde skrives i den
røde cirkel udenfor huset.

Det centrale punkt er
at barnets mening og
perspektiv er blevet
taget seriøst af alle
voksne. Hvis der tages
beslutninger om,
hvem som kan have
kontakt med barnet
og disse ikke passer
med barnets ønsker,
kan det være direkte
modstridende med
barnets behov

Hvis barnet ikke frit fortæller om, hvilke
personer de føler sig utrygge og usikre ved
eller som de er bange for skal bo i huset,
kan socialarbejderen spørge:
✴ Når du skal hjem og bo med mor/far, er
der så nogen, som bor eller kommer på
besøg derhjemme, som du ikke er
fuldstændig tryg ved?
Da Dylan blev spurgt om det, tænkte han sig
omhyggeligt om og svarede. “Nej, der er
ingen, som jeg ikke føler mig tryg ved”.
Dette i sig selv frembringer en vigtigt
information omkring, hvordan Dylan har det
med at skulle hjemgives. Dette var ligeledes
positiv feedback til hans mor og moderens
partner.
Når børn identificerer personer i deres svar
på dette spørgsmål, vil de ofte være kendt af
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ville sikre at barnet var trygt og beskyttet.
Igen kan barnet beskrive, hvilke aktiviteter
familien gør sammen inde i Sikkerhedshuset.
Dette gøres ved at tegne aktiviteterne som
tegninger og at supplere med ord, hvor det
er nødvendigt. Disse ord og tegninger tegnes
inde i Sikkerhedshuset.

For at få yderligere informationer om barnets
perspektiv vedrørende personer placeret i
den røde cirkel, kan socialarbejderen spørge
barnet om, hvorvidt det kan tænke på
forholdsregler til at tage i brug for at det kan
føle sig sikkert og trygt, når denne person er
tilstede. Der kunne f.eks spørges:

At høre børns beskrivelser af, hvad de
værdsætter og holder af at gøre sammen
med deres familie eller hvad der hjælper
dem til at føle sig beskyttede og trygge i
hjemmet, gør ofte et stort indtryk på
forældrene. I eksemplet med Zoe tegnede
hun et billede af sig selv og hendes mor, der
laver lækker mad sammen. Det skete efter,
at hun havde beskrevet, at hendes mor
havde lavet lækker mad under deres samvær
i forbindelse med anbringelsen. Zoe
ønskede at disse aktiviteter skulle fortsætte,
når hun kom hjem.

✴ Hvis person xx skal komme på besøg, når
du er kommet hjem og bor hos din mor,
hvilke regler skal vi så have for sikre, at du
altid er tryg og føler dig beskyttet?
Den adfærd barnet beskriver, f.eks at mor
altid er sammen med mig og ikke lader mig
være alene med xx, kan skrives ind i
Sikkerhedshuset i ord eller billeder. Den
eller de regler barnet foreslår skrives på
Sikkerhedshusets tag.

Hvordan mennesker opfører
sig i dit Sikkerhedshus?

I et andet eksempel skrev Dylan, at ham og
hans familie ville grine sammen og fortælle
vittigheder til hinanden og at Megan og Bob
ville bruge tid sammen med ham. Dylan
fastslog, at den vigtigste ting Megan og Bob
kunne gøre var at bruge tid sammen med
ham.

Forstil dig, at dit hus eller hjemme hos din ...
(f.eks. mor og/eller far) var så sikkert og trygt

✴ Hvad er de vigtigste/mest betydningsfulde
ting som (far eller mor) vil gøre i dit
Sikkerhedshus?
Hvis barnet eller den unge endnu ikke har
berørt temaet sikkerhed vil ovenstående
spørgsmål fokusere meget specifikt på
sikkerhed. Det at spørge barnet specifikt om
at identificere, hvad personer i huset vil gøre
sætter fokus på sikkerhed og beskyttelse.
F.eks fortalte Zoe Sonja, at hendes mor hver
aften skulle tjekke om døre og vinduer var
lukkede, så Shane ikke kunne komme ind i
huset. Zoe beskrev også, at mor skulle
kontakte politiet, hvis han dukkede op. Zoe
ønskede simpelthen et skilt på indersiden af
hoveddøren, der mindede mor om, hvad
hun skulle gøre, hvis Shane dukkede op.

og at du følte dig så glad og lykkelig som
muligt. Hvilke ting ville din ... (f.eks. mor
og/eller far) så gøre?
Dette spørgsmål har til formål at fremhæve
information fra barnet om, hvilke ting og
aktiviteter de holder mest af sammen med
deres familie. Det er også et spørgsmål, der
skal tydeliggøre, hvad (xx) ville gøre, som

Måske har barnet allerede beskrevet, hvad
de ønsker skal ske i forhold til forskellige
problemstillinger. Eksempelvis når de har talt
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om, hvem der ikke kunne bo i eller besøge
Sikkerhedshuset. Men hvis dette ikke er
tilfældet er det vigtigt at socialarbejderen
spørger i relation til specifikke bekymringer.
F.eks hvis bekymringen er, at mor slår
barnet, når hun bliver vred, så kan man
spørge:

hans bedsteforældre skulle tage ham med
hjem og hvordan andre mennesker ville
komme og spille Uno (et kortspil som Dylan
ofte spillede med sin familie og
sagsbehandleren, når han var på samvær
under anbringelsen). At spørge Dylan om,
hvad alle disse mennesker skulle gøre for at
han følte sig sikker gav ingen mening for
ham, fordi han sagde, at han allerede følte
sig sikker:

✴ I dit sikkerhedshus; når din mor bliver
vred på dig, hvad må hun gøre for at du
fortsat er tryg og sikker - også selvom hun
er vred?

Det førte Sonja Parker til at spørge:

Som det tidligere er fremhævet i dette hæfte,
så kræver det at tale med barnet om
specifikke bekymringer en udforskning af,
hvad de ved om bekymringerne.
Beskrivelserne af barnets viden om
bekymringerne skrives ned, så det er så
ordret som muligt i forhold til de ord barnet
selv bruger.

✴ Hvis tingene nu pludselig ikke går så
godt, når du kommer hjem og bo, og
nogen af de ting, der er sket i fortiden
dukkede op igen (vær specifik), hvem af
alle disse mennesker som besøger jer ville
lægge mærke til det?

Hvad mennesker som
besøger dit Sikkerhedshus
gør?

Hvad ønsker du at Charlie skal gøre, når han
kommer på besøg for at være sikker på, at
han lægger mærke til, hvordan det går/
hvordan du har det?

Dylan forslog som den første Charlie (den
person der havde kørt ham hjem på
samvær). Herefter spurgte Sonja:

Dylan svarede, at han ønskede at Charlie
skulle komme på kontrolbesøg. Komme og
hygge og have det skægt, spille Uno. Han
skulle spørge om, hvordan det går? Disse
svar frembringer vigtigt information til
sikkerhedsplansprocessen omkring, hvilke
personer Dylan føler sig mest tryg og
behageligt til mode ved at tale med omkring,
hvordan det går i hjemmet. Dylan ønsker
simpelthen at Charlie skal spørge; hvordan
går det?

✴ Når (hvert af de mennesker der er nævnt i
huset) kommer på besøg i dit
Sikkerhedshus, hvad er det så vigtigt for
dig, at de gør for at du føler dig sikker og
tryg? Skal de hjælpe din mor/far/
søskende?
Dette spørgsmål kan også stilles mere
generelt. Hvad vil (xx person) gøre, når de
kommer på besøg? Spørgsmålet kan også
alene fokusere på sikkerhed, f.eks; hvad gør
de for, at du føler dig beskyttet og tryg? Zoe
fortalte, at hun ønskede at nogen kom og
havde opmærksomhed på hende samt at
hendes mormor og mors veninde Andrea
skulle hjælpe mor. Andrea skulle særligt
hjælpe mor på tidspunkter, hvor hun var
trist.

✴ Er der nogle vigtige ting som må være i dit
Sikkerhedshus for, at du altid kan føle dig
tryg og sikker?
Ved at stille dette spørgsmål kan barnet
komme i tanke om praktiske ting, som skal
ændres for at han/hun kan føle sig sikker f.eks Zoe som ønskede låse på vinduerne.
Eller at hun ønskede et stort skilt med ” ring
til politiet på nummer..” på indersiden af

I eksemplet med Dylan oplistede han et
antal personer, som han ønskede skulle
komme på besøg. Dylan beskrev, hvordan
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hoveddøren, så hun var sikker på, at hendes
mor ville blive mindet om aftalen.

Mor og Bob skal følge loven og holde sig på
rette kurs.
Sikre at der ikke er skænderier og at alting er
fair.
Mor må ikke tage stoffer mere.

Regler i Sikkerhedshuset
Taget på Sikkerhedshuset er der, hvor
barnets sikkerhedsregler bliver nedskrevet i
barnets eget sprog. Disse regler beskriver,
hvilke tanker barnet har om, hvordan alle
involverede må opføre sig på hverdagsbasis
for at barnet altid er trygt, sikkert og taget
ordentlig vare på.

Dylans to første regler handlede om,
hvordan han troede, at de voksne ønskede
ham og hans brødre skulle opføre sig, så
Sonja spurgte ham:
Hvad skal mor og Bob gøre for, at du og
dine brødre altid føler jer sikre?

Spørgsmål som kan frembringe barnets ideer
omkring sådanne sikkerhedsregler kan være:

Det fik Dylan til at komme med de næste 3
regler.Da Dylan ikke havde nævnt en eneste
regel relateret til Megans fortidige misbrug
og misbrugets påvirkning af ham og hans
brødre spurgte Sonja ham:

Kan du huske, at vi talte om, at alle de
voksne taler sammen om at lave en
sikkerhedsplan for, når du kommer hjem og
bo? En af de ting vi prøver at beslutte er,
hvilke reglerne sikkerhedsplanen skal have.
Hvad synes du? Hvilke regler skal der være
i huset, så du og alle andre ville vide at
noget af det der skete i fortiden (brug
specifikke ord) aldrig vil ske igen?
Hvad ellers og hvad mere?
Hvis din søster/ bror/bedstemor var her;
hvad ville de så sige?

Tænker du, at der skal være en regel til at
sikre, at de ting der er sket i fortiden ikke
sker igen?
Dylan sagde at det tænkte han og kom så op
med en regel mere.
På samme måde som Sonja arbejdede med
Dylan, kan socialarbejdere stille specifikke
spørgsmål til at hjælpe børn med at
gennemtænke regler for, hvad de kunne
ønske sig i direkte relation til specifikke
bekymringer, som de tidligere har oplevet
f.eks:

Zoes regler var følgende:
Der må ikke være noget slagsmål eller
nogen, der slår, fordi jeg bliver virkelig
bange, når nogen gør min mor ondt.
Shane kan ikke komme på besøg. Hvis han
kommer og banker på, så skal mor sige at
han skal gå eller hun skal ringe til politiet.
Hvis mor bliver virkelig trist skal nogen
komme og hjælpe hende, fordi når det sker,
så græder hun og bliver i sengen og står ikke
op. Så skal bedstemor komme over.
Jeg ønsker at blive i min skole, fordi jeg kan
lide den nu og jeg ønsker ikke at skifte til en
ny skole. Jeg vil blive i min skole.

Noget du var bekymret over var ______ .
Tænker du, at vi må have en regel for at
sikre at dette ikke sker igen, når du skal hjem
til mor og far og bo?
Nogle børn kan måske ikke komme med
sikkerhedsregler, men kan komme med
enkelte statements som ” at ingen skal have
lov til at slå nogen” Så kan socialarbejderen
spørge:

Dylans regler var:
Hans yngre brødre har ikke lov til at gå ud
og være steder, hvor mor ikke kan se dem.
At lytte til instruktioner.
Mor og Bob skal tage sig af os og lære os
ting, vi ikke ved noget om.

Så hvad må du se disse mennesker gøre i
stedet?
Barnets svar, uanset hvor simpelt det er, kan
skrives ned på taget af huset og vil være en

- 18 -

Sikkerhedsstien er kun
effektiv ved brug af
åbne og ærlige
diskussioner af, hvilke
specifikke
bekymringer barnet
har haft og når barnet
er klar over, hvad de
professionelle er
bekymret over.

kraftfuld besked til forældrene omkring,
hvordan barnet ønsker tingene skal være i
fremtiden.

Udvikling af en sti til
Sikkerhedshuset
Så snart barnet, i så detaljerede beskrivelser
som muligt, har beskrevet, hvad der må ske i
Sikkerhedshuset, kan socialarbejderen
fremkalde barnets perspektiv på, hvor sikkert
og beskyttet det føler sig på nuværende
tidspunkt, hvis barnet allerede bor hos sin
familie.
Socialarbejderen og barnet tegner først en sti
som går fra et punkt udenfor huset og op til
hoveddøren. Socialarbejderen forklarer
barnet, at dette er en Sikkerhedssti.
Begyndelsen af stien er udenfor huset og
repræsenterer det sted, hvor alle var
bekymrede (F.eks Zoe, hvor Shane slog Zoe
eller hvor Zoe var bange, fordi mor og
Shane sloges.)

Når dette er til stede kan et spørgsmål i
relation til specifikke bekymringer
eksempelvis være:

Den anden ende af stien er oppe ved døren
og repræsenterer det tidspunkt, hvor alle
problemerne er løst og barnet er i stand til at
gå ind i sit Sikkerhedshus. Jeg forklarer
typisk Sikkerhedsstien på følgende måde:
Hvis begyndelsen af stien er, hvor alle var
meget bekymrede og du ikke var i stand til
at bo sammen med din mor og far, så du
blev anbragt. Og den anden ende af stien
oppe ved hoveddøren til huset er, hvor alle
problemerne er løst og du vil føle
fuldstændig tryg og sikker ved at bo sammen
med din mor og far. Hvor tror du, at du er
på Sikkerhedsstien lige nu?
✴ Hvis begyndelsen af stien er, at du føler
dig meget bekymret for at skulle hjem og
bo (eller overnatte )hos din mor, og at din
mor begynder at tage stoffer igen og ikke
vil være i stand til at tage sig ordentligt af
dig. Mens den anden ende af stien op
imod hoveddøren betyder, at alle de ting,
du har beskrevet i dit Sikkerhedshus
allerede sker og du er ikke bekymret for at

Som det er beskrevet tidligere kan
Sikkerhedshuset kun fungere og bruges
effektivt, hvis barnet forstår de
professionelles bekymringer for det
pågældende barns sikkerhed. Dette er særlig
tydeligt i brugen af skaleringen på stien.
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din mor vil tage stoffer igen. Hvor er du
lige nu??

”Hvad har ellers hjulpet dig til at flytte dig
fra, hvor du var for et år og to siden og så til
nu?”

Barnet kan identificere deres skalering af
sikkerhed på stien, enten ved at farve stien,
tegne sig selv på stien eller ved at bruge tal,
punkter osv. op til sted på stien, hvor de
befinder sig lige nu.

Dylan svarede; ”At se min mor”, hvilket han
skrev på stien. Da Sonja spurgte Dylan, hvad
han mente måtte ske for at komme det sidste
stykke ind i Sikkerhedsshuset og føle sig helt
tryg og sikker ved at bo med Megan og Bob,
svarede han: “Se min mor noget mere.”

Herefter kan socialarbejderen sammen med
barnet udforske, hvad der er sket siden
barnet har placeret sig netop der. Hvad er
sket som har hjulpet barnet med at komme
så langt op på stien? Herefter; hvad må ske
for at komme bare lidt tættere på
hoveddøren til Sikkerhedshuset? Denne
information kan skrives på Sikkerhedsstien.
I Zoes sag gav sikkerhedsstien omgående
mening for hende. Hun placerede sig selv ¾
oppe ad stien, hvilket fik Sonja til at spørge
Zoe om:

Som med Dylan kan Sikkerhedsshuset og
Sikkerhedsstien bruges i enten den første
eller opfølgende samtaler til at undersøge
hvor barnet er på sikkerhedsstien og få
forklaringer på, hvad der har været
hjælpsomt for at komme så langt. Dette kan
give de professionelle og
sikkerhedsnetværket en bedre forståelse af
barnets fornemmelse af sikkerhed, mens
sikkerhedsplanen og hjemgivelsen processen
skrider frem.

Hvad havde hjulpet dig til at komme helt
derop?

Socialarbejderen kan også bruge
Sikkerhedsstien til at hjælpe barnet med at
forstå andre professionelles bekymringsgrad.
Det kan man gøre ved at tale med barnet
om, hvor barnet tror at andre kunne være på
stien, hvis man spurgte dem og hvad de mon
så i familien, der gjorde at de lå der?

Zoe svarede, at mor ikke er sammen med
Shane mere og er stoppet med at drikke hele
tiden.
Så spurgte Sonja Zoe, hvad der skulle ske for
at flytte hende højere op på skalaen og
tættere på Sikkerhedshuset i fremtiden. Zoe
svarede, at “vi skal have sat de låse på
vinduerne og have sat skiltet op på døren, så
mor kan huske at ringe til politiet, hvis
Shane kommer og banker på og vil ind.”

I Dylans eksempel spurgte Sonja ham, hvor
han troede at hans brødre lå (en ad gangen)
på stien. Han placerede dem halvvejs oppe
ad stien. Hun spurgte ham, hvad han troede
skulle til for dem for at komme tættere på
Sikkerhedsshuset. Han svarede. Det ved jeg
ikke. Herefter spurgte Sonja:

Dylan placerede sig selv højt oppe på stien
og da Sonja sagde til ham; “så du er så højt
oppe på stien”, svarede han; “Ja jeg er
næsten ved lågen”. Han forklarede, at han
var kommet så langt, fordi hans mor var
holdt om at bruge stoffer, hvilket Sonja skrev
ved siden af stien. I den forbindelse
forklarede Dylan, at han for et år eller 2
siden slet ikke var så højt oppe og placerede
sig selv halvt oppe på sikkerhedsstien. Til det
brugte han en anden farve for at vise at dette
var på et tidligere tidspunkt. Sonja noterede
hans beskrivelser.Herefter spurgte hun
Dylan:

”Hvis J og K var her og jeg spurgte dem om,
hvad der måtte ske for dem for at komme
tættere på huset, hvad tror du så, at de ville
sige?”
Dylan tænkte længe og sagde så; “mor og
Bob skal løse de andre problemer”. Han
tilføjede så; “men jeg ved ikke, hvad disse
problemer er”. Sonja forstod ikke, hvad han
mente, men fik senere af vide af
hjemgivelseskontoret, at man havde
besluttet ikke at hjemgive de to yngste børn,
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da de var begyndt at udvise tegn på frygt.
Dette skulle udredes yderligere mellem
myndighederne, hjemgivelsesenheden og
forældrene. Det var tydeligt, at Dylan ikke
helt forstod det.

udsættes, indtil disse spørgsmål er udredt
med forældrene. Når man involverer børn,
vil det nogle gange nedsætte det tempo som
professionelle har. Uanset hvad, er det
vigtigt at holde barnet i centrum for
processen og holde et tempo som barnet
kan følge med i.

Samtale med barnet om
næste skridt

Hvis de professionelle føler sig tvunget til at
tage beslutninger som ligger udover, hvad
barnet er trygt ved, må disse beslutninger
drøftes grundigt med barnet, inden der
handles.

Når arbejdet med barnet omkring
Sikkerhedshuset er afsluttet, er det vigtigt at
tale med barnet og forklare, hvad der nu skal
ske. Der skal gives tilladelse af barnet eller
den unge til at vise Sikkerhedshuset til
andre, uanset om det er forældre, privat
netværk eller andre professionelle. Nogle
børn ønsker selv at præsentere deres
Sikkerhedshus eller at være til stede, når det
sker. Andre kan føle sig utrygge ved og
bange for dette og vælger ikke at være til
stede. Uanset hvad man bliver enige om, er
det vigtigt, at man taler det grundigt
igennem med barnet, så barnet har en klar
og tydelig fornemmelse af, hvad der skal ske
som næste skridt.

Præsentation af
Sikkerhedshuset til andre
Den sidste fase i processen med at skabe
Sikkerhedshuset er at bringe informationerne
fra barnets Sikkerhedshus til de andre
involverede i sikkerhedsplansplanlægningen
og derigennem få udtrykt barnets stemme og
ideer til dem. Som tidligere beskrevet, må
socialarbejderen have afklaret med barnet,
hvem der skal præsentere Sikkerhedshuset.
Om det er socialarbejderen, barnet, begge
to osv. Socialarbejderen skal også
gennemtænke om Sikkerhedshuset skal
præsenteres for alle involverede parter på én
gang eller om der er informationer, som gør
at Sikkerhedshuset skal præsenteres for
forældre, familie, netværk og
nøgleprofessionelle hver for sig og i en
bestemt rækkefølge.

Zoe ville gerne have at alle skulle se hendes
Sikkerhedshus og ønskede at være til stede,
da det skulle præsenteres til hendes mor og
senere til hendes bedsteforældre. Zoe ville
gerne have en kopi af Sikkerhedshuset.
Dylan var også glad for at alle skulle se hans
hus, men det var ikke vigtigt for ham, om
han var til stede eller ej, når han mor og Bob
skulle have huset præsenteret. De vidste det
meste i forvejen.

Normalt vil Sonja Parker først bringe
Sikkerhedshuset til forældrene og gennemgå
og forklare informationerne i huset til
forældrene, så de fuldt ud forstår barnets
perspektiv, inden hun bringer det ind den
større sikkerhedsplansproces.

Sikkerhedshuset er primært et
sikkerhedsplansredskab, men kan i arbejdet
med nogle børn også frembringe nye
oplysninger i vurdering af sagen. Hvis denne
information rejser nye vigtige spørgsmål i
forhold til barnets sikkerhedssituation, er det
vigtigt at tale med barnet eller den unge
omkring deres bekymringer og sammen
udvikle en plan til at sikre, at de er
beskyttede, når den nye information bliver
præsenteret for andre. Det kan betyde, at
man må anbringe barnet eller hvis barnet er
anbragt, at hjemgivelsestidspunktet må

I Zoes sag, ønskede Zoe, at hendes mor
Tanya skulle se huset først. Så Sonja satte sig
sammen med Zoe og gennemgik
Sikkerhedshuset med Tanya. Zoe
præsenterede og forklarede huset for sin mor
ved at beskrive hvert billede, hun have
tegnet. Herefter læste hun reglerne op. Tanya
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sagde at hun var meget rørt omkring Zoes
tanker og efter at have hørt den anden regel
(den med at hænge et skilt op på indersiden
af døren, hvor der står at Tanya skal ringe til
politiet, hvis Shane dukker op) sagde hun:”
Det er genialt. Lad os gøre det.“ Tanya
begyndte også at græde, da hun hørte Zoe
læse den 3. regel op, som gik på at nogen
skulle komme og hjælpe mor, når mor var
meget trist. Zoe fortalte, at det var en meget
vigtig regel. Efter at Zoe havde læst sin 4.
regel op om, at hun ønskede at blive i sin
skole, anerkendte Tanya, at Zoe havde skiftet
skole mange gange og at hun ville prøve at
sikre, at Zoe kunne blive på sin skole.

der kørte Dylan på samvær) rolle var vigtigt.
Det ville hun præcisere overfor
myndighederne.
Jo og jeg mødtes med Megan få dage senere
for at præsentere Dylans Sikkerhedshus. Bob
kunne ikke deltage pga. arbejde og Dylan
havde sagt, at han og Megan kunne
præsentere Sikkerhedshuset for Bob senere
på dagen, når Dylan kom på samvær.
Efter en kort præsentation af formålet med
Sikkerhedshuset gav Sonja Megan en kopi af
Dylans Sikkerhedshus og drøftede hver del
med hende. Megan gav udtryk for, at der
ikke var noget af det, Dylan havde skrevet i
Sikkerhedshuset som overraskede hende.
Hun gav udtryk for, at have set hans hus,
hjalp hende til at vide, at de var på det rette
spor.

Herefter talte jeg med Tanya og Zoe omkring
det, at præsentere Sikkerhedshuset for det
private og det professionelle netværk, som
var involveret i den overordnede
sikkerhedsplanlægningproces. Zoe og Tanya
besluttede at Tanya skulle præsentere Zoes
Sikkerhedshus for alle på det næste møde.
På dette møde besluttede myndighederne, at
de ville betale for at få sat låse på vinduerne.
I forbindelse med den 4. regel spurgte Sonja
Tanya om hendes ideer til, hvem som skulle
hjælpe hende, når hun var trist. Tanya
udtrykte, at det ville være til hjælp for
hende, hvis hun havde sin egen mor og
Andrea at tale med. De udtrykte begge, at
de gerne ville være en del af en plan med at
hjælpe Tanya og Zoe, når Tanya følte sig trist.
Gruppen var enige om, at der måtte laves en
mere detaljeret aftale på dette punkt. Tanya
gav også udtryk for et ønske om at få en
behandler, hun kunne tale med, så hun
kunne overvinde de ting i fortiden, som hun
var trist over.
I forbindelse med samtalen med Dylan var
medarbejderen Jo fra hjemgivelseskontoret
tilstede. Hun sagde, at gennem den ene
session havde Dylan talt mere end i de 3
uger, hun havde arbejdet med ham. Jo sagde
at sikkerhedshusprocessen havde hjulpet til
at forstærke bekræftelsen af, at Dylan havde
positive følelser omkring at skulle hjemgives
til Megan og Bob. Det hjalp ligeledes med at
identificere andre personer i familien, der
var vigtige for ham. Jo gav ligeledes udtryk
for, at informationen omkring Charlies (ham
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Konklusioner
Sikkerhedshuset er vokset frem af Sonja
Parkers ønske om at involvere børns
stemmer og ideer mere aktivt i processen
omkring det at beslutte, hvad der skal ske
med børnene for at de kan opleve sig trygge
og beskyttede i deres forældres/
omsorgsgivers varetægt. Sonja udviklede
dette værktøj over en periode af 6 måneder i
2009 og hun er meget taknemlig for de
børn, familier og kollegaer som har hjulpet
hende i processen.
I hendes beskrivelse af Sikkerhedshuset og
processen omkring arbejdet med huset,
håber hun på at socialarbejdere vil være i
stand til at bruge redskabet og bringe deres
egne færdigheder, erfaring og kreativitet ind
i brugen af det. Sonja vil meget gerne
modtage feedback fra professionelle
omkring, hvordan erfaringerne med at bruge
Sikkerhedshuset som redskab har været. Det
vil givetvis udvikle sig og forsat forandre sig
hver gang det bliver brugt.
Kontakt hende gerne på
Sonjapa@iinet.net.au
Sikkerhedshus Skabelon
En skabelon af Sikkerhedshuset til at kopiere
findes i slutningen dette hæfte.
Sikkerhedshus oversigtsark
En sammenfatning af hvert af elementerne i
Sikkerhedshusets samt forslag til spørgsmål
findes på et ark i slutningen af hæftet, som
man kan kopiere og have med ud i
samtalerne, mens man starter med at bruge
Sikkerhedshuset!
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Sikkerhedshuset
oversigtsark.
Prompt Sheet

4.

En af de ting, som de forsøger at
beslutte er, hvilke regler
sikkerhedsplanen skal have.

1. Inde i Sikkerhedshuset: Inderste
Cirkel og indenfor de 4 vægge
Indre cirkel.
Barnet tegner sig selv i den indre
cirkel. Husk der skal være plads til
andre der bor i huset.

Hvad tænker du? Hvad skal reglerne i
huset være så du og ale andre ville
vide, at intet af det som tidligere er
sket (brug specifikke bekymringer)
nogensinde vil ske igen?
Hvad mere og hvad mere
Hvis din (søster, bror, mormor osv.)
var her - hvad ville de sige?

Hvem ellers bor i dit sikkerhedshus
sammen med dig?
Indersiden af sikkerhedshuset
Forstil dig dit hjem/hus hjemme ved
(f.eks mor, far ) var så sikkert som
overhovedet muligt og du følte så
sikker og glad som muligt, hvad ville
(f.eks. mor, far, storesøster) lave?

5.

Hvad er de vigtige ting som (f.eks.
mor og far) ville gøre i dit
sikkerhedshus for at sørge for, at du er
tryg og sikker?
Er er nogle andre vigtige ting, som
skal være i dit sikkerhedshus for at
sørge for, at du altid er sikker?
2.

Sikkerhedsstien
Hvis begyndelsen af stien var der, hvor
alle var meget bekymrede og du ikke
kunne bo hjemme hos din mor og far
og du måtte bo hos ______ og enden
af stien ved hoveddøren er, hvor alle
bekymringerne er blevet ordnet og du
vil være fuldstændig tryg ved at bo
hjemme hos mor og far, hvor tror du
tingene er lige nu?
Hvis begyndelsen af stien er, at du
føler dig meget bekymret over, at hvis
du skal hjem og bo hos mor (eller
have en overnatning), at mor vil starte
med at tage stoffer igen og så ikke
vil være i stand til at passe ordentlig
på dig og enden af stien ved døren er,
at alting i dit sikkerhedshus sker og
du slet ikke er bekymret for at mor vil
tage stoffer igen - hvor er du lige nu?

At besøge sikkerhedshuset: Den ydre
cirkel
Hvem vil komme og besøge dig i i dit
sikkerhedshus for at sørge for at du er
sikker?
Når (enhver af de sikkerhedspersoner
som er listet op ovenfor) kommer og
besøger dig i dit sikkerhedshus, hvad
er de vigtige ting som de skal gøre for
at hjælpe dig med at være sikker?

3.

Taget:
Husker du, at vi talte om, hvordan
alle disse voksne taler sammen om at
lave en sikkerhedsplan for, når du
skal hjem og bo?

Den røde cirkel: utrygge folk
Når du kommer hjem og bor hos
(f.eks. mor eller far) er der så nogle,
som bor sammen med dig eller som
kommer på besøg hos, som du ikke
er fuldstændig tryg ved?
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Sikkerhedshuset for
.................................
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