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Børn og unge
tager ordet
Joannahuset skal være både børnenes og de unges hus.
For Joannahuset indebærer det bl.a. et ønske om at inddrage børn og unge i husets udvikling, samt en ambition
om at børn og unge, som kommer i huset, vil opleve at
blive hørt og få muligheden for at sætte ord på deres
eget liv og dele det med andre - hvis de vil.
I løbet af de sidste 12 måneder har flere børn og unge
valgt at dele deres historier. Det har eksempelvis været i
artikler i Berlingske Tidende og på dr.dk – og på RadioLoud:
”Jeg har været hjemløs – og i de perioder sov jeg i folks
opgange og foran Fisketorvet. Jeg sov lidt over det hele,
det kommer an på, hvor jeg er, når natten falder på”,
fortæller en ung fra Joannahuset til Radio Loud og fortsætter:
”For mig blev det bare en normal ting at gøre. Jeg så
ikke mig selv som hjemløs. Jeg prøvede bare at kæmpe mig igennem det. I den tid havde jeg kontakt til min
sagsbehandler, og hun sagde bare, at jeg selv vælger
at være hjemløs, når jeg vælger ikke at ta’ hjem til min
mor og sagsbehandleren forstår ikke, at min mor er psykisk syg, og at jeg ikke kunne ta’ hjem til hende”
”Jeg følte mig magtesløs i den situation. Hvem kommer
man til, hvis man ikke kommer til dem, der skal overtage
fra ens forældre”, fortæller den unge.

Andre unge fra Joannahuset har været med til at indspille en lille film, der er blevet delt på forskellige sociale
platforme. Filmen, der er udviklet i samarbejde med Joannahusets ambassadør, Emilie Lilja, er de unges opråb
til politikerne om at lytte til børn og unge:
”Jeg synes børn skal have ret til at ta’ på krisecenter.
Bare fordi de måske er under 18, gør det ikke, at deres
problemer er mindre end andres”
”Jeg synes ikke, at det giver mening, at bare fordi man
fylder 18 år, så har man rettigheden, og det havde man
ikke før”.
”Jeg tror, jeg vil spørge dem, hvor mange børn og unge
de taber på gulvet hvert år, fordi de føler, at de ikke
bliver lyttet til”.
”Barnets lov kommer ikke til at virke, hvis de voksne bliver
ved med at holde med de voksne.”
”Der er mange gange, hvor jeg har været udsat for, at
jeg ikke er blevet hørt.
Filmen [www.instagram.com/p/CQF5zHbhsTx/] er blevet
set af over 50.000 danskere, og den har skabt reaktioner
på bl.a. Christiansborg, hvor flere socialordførere har
inviteret de unge til dialog. De unge er også blevet interviewet til DR P4 om deres opråb til politikerne:

”De bliver nødt til at lytte til børnene, for vi kan mærke,
hvordan det har påvirket os, så vi forsøger at få fat i dem
(politikerne), så de kan gøre en forskel”.
”Jeg synes egentlig, at det er lidt åndssvagt, at man ikke
kan overnatte i Joannahuset uden at man skal spørge
sine forældre. Der er jo en grund til, at man kommer.
Man kommer jo ikke for sjov. Og hvis man har brug for at
overnatte her (i Joannahuset), så er det jo vigtigt, at man
får lov til det, så man ikke behøver spørge sine forældre,
som man måske er flygtet fra”.
”Jeg synes, det er meget dårligt, at man skal spørge sine
forældre om at kunne overnatte her (i Joannahuset), da
man jo flygter på grund af forældrene. Og så synes jeg
bare, at det er noget mærkeligt noget, at man skal ringe
hjem til problemet, fordi det jo er forældrene, der er problemet. Og det kan man jo sammenligne med, at hvis
der nu er en kvinde, der flygter fra sin voldelige mand,
så er det jo heller ikke sådan, at krisecenteret ringer til
manden og siger, at kvinden er der”.
I Joannahuset vil vi sammen med børn og unge fortsætte med at give ordet til børnene og de unge. Lige nu er
vi bl.a. ved at planlægge forskellige besøg på folkeskoler, hvor børn og unge fra Joannahuset får mulighed for
at holde oplæg – og i løbet af efteråret vil vores ambassadør Rasmus Brohave sammen med børn og unge,
formidle historier om børn og unge, som lever i en form
for hjemløshed. ■
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Joannahuset har
haft fokus på
dokumentation
fra første dag
Joannahuset er et nyt forsøgs- og udviklingsprojekt,
der startede den 15. august 2020 og forløber over 3½
år. Joannahuset er på mange måder et nybrud og en
social nyskabelse, da der findes meget få sammenlignelige tiltag, som går forud for Joannahuset. Derfor er
der et spinkelt eksisterende vidensgrundlag at tage
afsæt i.

I

løbet af den 3½-årige periode er det
forventningen, internt som eksternt, at vi
bl.a. kan besvare: Hvorfor der bør være
krisecentre for børn og unge under 18
år. Derfor har det fra starten været
nødvendigt at sætte et stort fokus på
dokumentationen for at få indsamlet
mere viden, som udviklingen af Joannahuset kan blive funderet på. Samtidig har
det været vigtigt at sikre, at Joannahusets
beslutninger om fremtidig udvikling, driftsform og finansiering tager afsæt i børns og
unges behov.

Hvordan har vi
dokumenteret?
Et døgnåbent hus på alle årets dage giver
meget viden, mange indsigter og oplevelser, der kan dokumenteres. Indledningsvist
har vi derfor først og fremmest været optaget af at få afklaret og indsnævret fokus
for dokumentationen. Dernæst valgte vi at
bruge tid på at undersøge, hvordan børn
og unge ville gøre brug af huset for bedre at kunne vurdere, hvordan og hvornår
forskellige indsigter ville være mulige at
indsamle og registrere. Derfor valgte vi at
opdele dokumentationen i to faser.
Fase 1: Udvikling af dokumentationsform
I første fase, som forløb over de første to
måneder, har vi registreret alle telefoniske
og fysiske henvendelser.
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Fase

Periode

Tilgang og metode

Henvendelser i alt

Første dataindsamlingsfase

15. august 2020 –
14. oktober 2020

Eksplorativ tilgang.
Åbne spørgsmål

39 fysiske henvendelser
fra børn og unge

Anden dataindsamlingsfase

15. oktober 2020 –
14. august 2021

Tre nedslag: Modtagelse-, samtale-, og afslutningsskema

138 fysiske henvendelser fra børn og unge

gør brug af Joannahusets
tilbud.

Det blev afsættet for
anden fase af dataindsamlingen, som har været
gældende frem til nu.

– Behovet for anonymitet
(f.eks. hvor mange ville
være anonyme fra start,
og hvor mange ender
med at ophæve deres
anonymitet og hvorfor)

På baggrund af den
indledende eksplorative
dataindsamling udarbejdede vi i anden fase
en dokumentationsform,
som følger tre nedslag
i børn og unges brug af
huset:

rådgivning, hvorfor der
er nogle tilfælde, hvor vi
ikke ved meget om barnet
eller den unge. Samtidig
erfarede vi også, at rådgivningen kan strække sig
over længere tid og involvere forskellige rådgivere
på forskellige dage. Det
krævede, at dokumentationsformen var fleksibel, så
en rådgiver kunne udfylde
noget af et dokumentationsskema den ene dag,
og den anden rådgiver
kunne udfylde resten en
anden dag.

– Indhentning af samtykke
når børn og unge ønsker
husly

1. Modtagelse
2. Samtale/rådgivning
3. Afslutning

1. Modtagelsesskema
Ved modtagelsen dokumenterer vi:

– Viden om hvorfra børnene og de unge kommer,
og hvor de har hørt om
Joannahuset

De tre nedslag skyldes,
at vi i den første fase
oplevede, at det ikke er
alle børn og unge der ved
første telefoniske eller fysiske henvendelse ønsker

– Henvendelsesform
(telefon eller fysisk
henvendelse)
– Hvem barnet/den unge
er ledsaget af (hvis de
ikke er kommet alene)

Vi valgte at dokumentere:
Henvendelsesform (telefon, fysisk, med eller uden
ledsager), baggrundsoplysninger (alder, køn, hjemmekommune), problemstilling, efterspørgsel og
hvad Joannahuset tilbød.
Formen var åben og
eksplorativ: Uden brug af
prædefinerede svarmuligheder.
På baggrund af datasættet samt en intern workshop blev vi enige om,
hvad vi gerne ville vide
om Joannahuset efter det
første år.
Vi ville først prioritere at få
kvalificeret målgruppen
og dokumenteret behovet.
Det vil sige at få besvaret,
hvilke børn og unge, der
opsøger et krisecenter,
hvorfor og hvordan de

Vi ville dernæst afdække
udvalgte temaer, som
vi formodede ville have
særlig relevans i den
første del af udviklingen af
husets indsatser (omsorg,
rådgivning og husly):

Fase 2: Dokumentationsmetoden som den er i
dag
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– Ønske om anonymitet
(hvis det er ønsket)
– Hvordan barnet/den
unge fik viden om
Joannahuset
– Baggrundsoplysninger
(f.eks. køn, alder,
kommune eller region)
– Efterspørgsel (f.eks. mad
og drikke, få en pause,
kontakt til kommune, 		
anbringelse, husly, brobygning mm.)
– Er barn/ung påvirket
(f.eks. alkohol, stoffer…)
ved modtagelse
– Næste skridt (f.eks. fortsat rådgivning, husly,
barn/ung forlader
Joannahuset efter
rådgivning)
2. Samtaleskema
Ved rådgivning/samtale
dokumenterer vi:
– Anonymitet
– Bopælssituation
– Forhold i hjemmet (f.eks.
misbrug eller vold i
hjemmet)
– Andre forhold (f.eks. kriminalitet, selvskade)
– Ressourcepotentialer
(f.eks. handlekraftig, selvindsigt)
– Hvorvidt og hvor barnet/
den unge har opsøgt
hjælp før

– Sagshistorik
– Tilbud benyttet i Joannahuset
– Næste skridt (f.eks. fortsat rådgivning, husly,
barn/ung forlader Joannahuset efter rådgivning).

modtagelse, rådgivning/
samtale og ved afslutning
af et forløb med samtykke
fra barnet eller den unge.
Kvalitativ dokumentation
Foruden den kvantitative
dokumentation, dokumenterer vi også kvalitativt.

3. Afslutningsskema
Ved afslutning dokumenterer vi:
– Længde på forløbet i
Joannahuset
– Årsag til afslutning
– Anonymitet
– Brug af huset
– Hvilke tilbud barnet/den
unge har benyttet sig af i
Joannahuset
– Erfaringer med indhentning af samtykke i forbindelse med husly
– Deltagelse i aktiviteter i
huset
– Beskrivelse og uddybning af enkelte nedslag i
rådgivningsforløbet (f.eks.
underretning, klage, brobygning)
Da det vil være mod
Joannahusets værdier
om ”åbenhed” og ”helle”,
bliver børn og unge ikke
mødt af en spørgeguide
straks ved ankomst. Derfor
registrerer en medarbejder på bagkant af
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Børnene og de unge er medudviklere af huset
Indledningsvist er fokusset for Joannahusets
kvantitative og kvalitative dokumentation valgt ud
fra et voksenperspektiv og praksisobservationer.
Allerede inden huset åbnede, har det været målet
at involvere børn og unge i Joannahusets udvikling.
Den ambition er vi kommet tættere på i løbet af
det første år, da vi sammen med nogle unge – der
har gjort brug af huset på forskellig vis – er i gang
med at udvikle et børne-ungeråd (Joannarådet).
Her vil børnene og de unge, i samarbejde med ansatte fra huset, sparre om og komme med ideer til,
hvordan Joannahuset fremadrettet skal udvikle sig.
Vi har også fået ekstra midler fra Egmont Fonden til
at igangsætte et børne- og ungeinddragelsesprojekt. Projektet handler bl.a. om at udvikle nye metoder, så børns og unges stemmer er mere tydelige
i deres egne sociale sager og dermed overfor de
myndigheder, der træffer afgørelser i sagerne.

Procespapirer
Børnenes og de unges
forløb i Joannahuset bliver
løbende noteret i et procespapir, når barnet eller
den unge har samtykket til
det. I procespapiret bliver
de overordnede skridt i
forløbet løbende noteret
samt antallet af underretninger og erfaringer med
samtykke. Procespapirerne bruges i det daglige
arbejde til at holde overblik over børns og unges
forløb og aftaler. Men
procespapirerne fungerer
også som et dokumentationsværktøj.
Deltagende observation
Ved at bruge ordet ”krisecenter” siger vi implicit,
at de børn og unge, som
opsøger Joannahuset, er i
en ”akut krise”. Der findes
teoretiske definitioner af
akut og krise, men for
Joannahuset er det vigtigt

at forstå, hvordan børn og
unge selv oplever deres
situation. Jo større indsigt Joannahuset har om
børns og unges væren,
desto mere kan husets
indsatser blive tilpasset
deres behov.
For at komme tættere
på den oplevede forståelse af ”akut” og ”krise”
rykkede Joannahusets
udviklingsmedarbejder og
antropolog, Tescha Alexandrovitsch, ind i huset i
12 dage som deltagende
observatør. Formålet var
at undersøge, hvordan
akut og krise kommer til
udtryk på et oplevet og situationelt niveau i Joannahuset. Modtagelsen af nye
børn og unge har været
prioriteret for at undersøge, hvordan børn og unge
beskriver deres situation,
når de modtages i huset.
Inden observationerne påbegyndte blev alle i huset
gjort opmærksom på projektet – og da projektet
var i gang, blev ansatte,
frivillige og de børn og
unge, som var og kom i
Joannahuset, dagligt gjort
opmærksom på, hvorfor
Tescha var i huset.
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I løbet af de 12 dage
havde børn og unge i
uformelle samtaler og semi-strukturerede interviews
fortalt Tescha, hvordan de
oplevede deres situation
og Joannahuset som ramme. Nogen havde også
gået turen hen til Joannahuset igen og fortalt om
deres første møde med
huset. Et par af de unge
gav samtykke til at Tescha
kunne følge dem tæt i
deres forløb i huset.

Datafundamentet
for Tilbageblikket

Hver dag førte Tescha
dagbog og renskrev feltnoter, som løbende blev
nedskrevet enten direkte
på computeren eller håndskrevet i en lille notesblok.
Disse kvalitative indsigter
har bidraget til dette
Tilbageblik og særligt til
vores nysgerrighed og
undersøgelse af, hvordan
børns og unges situationer
optræder og opleves som
akutte og kriselignende.
Samtidig har metoden
belyst et potentiale til
at udvikle nye metoder
endnu tættere på praksis
og hvordan børn og unge
kan inviteres ind i det
udviklingsprojekt – som
Joannahuset er.

1. Joannahusets udviklingsrejse:
Primært baseret på interviews.

Vi har udvalgt tre områder,
som vi har været optaget
af særligt i det sidste
halve år. I det årlige Tilbageblik er der medtaget et
udsnit af den kvantitative
og kvalitative dokumentation af Joannahusets
første år. Der fokuseres på
tre temaer, som bygger
på forskellige datagrundlag:

2. Akut og krise:
Tager hovedsageligt
afsæt i dataindsamlingen,
som er foretaget i løbet
af de 12 dage, Tescha
har udført deltagende
observation i huset (herunder uformelle samtaler
med børn og unge) samt
semi-strukturede interviews og kvantitative data
fra dokumentationsskemaerne.
3. Politiske mærkesager:
Data er primært indhentet fra den løbende
dokumentation, som er
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foretaget af medarbejderne, samt fra Teschas 12
dages observationer og
interviews.

Alle kvalitative beskrivelser og kvantitative data
vedrørende børn og unge,
som formidles i dette
Tilbageblik, er anonymiseret eller pseudonymiseret.
Det betyder, at ingen børn
og unge optræder med
deres rigtige navn, og
at der af og til vil være
fortællinger, som er sløret
yderligere ved at være en
kombination af flere fortællinger i én. Citater, der
optræder i Tilbageblikket,
kan være redigeret af
hensyn til læsbarheden.
I Tilbageblikket er der
hovedsageligt lagt vægt
på de 177 børn og unge,
som fysisk har været i
Joannahuset.

Begrebsafklaring
Når vi nævner ”omsorg”,
”rettighedsbaseret rådgivning”, ”bisidning” og
”husly”, er der tale om de
indsatser, som Joannahuset tilbyder. Aktuelt arbejder vi ud fra nedenstående definitioner, som dog
fortsat er under udvikling.
Omsorg:
At få et måltid mad,
komme i bad, få vasket
tøj, få tøj eller toiletting,
få en pause, at tale med
en frivillig, en ansat eller
en anden ung i huset. Vi
er optaget af at udvikle
vores omsorgsmetode og
er derfor fortsat nysgerrige på, hvad omsorg
indbefatter.
Rettighedsbaseret
rådgivning:
Adskiller sig fra hvad vi forstår som en omsorgssamtale, da det ikke handler
om bearbejdning af følelser, relationer, psykiatriske
problemstillinger eller
lignende. Joannahusets
rådgivning er funderet i et
empowerment perspektiv,
hvor det er et centralt mål
for rådgivningen at styrke
børns og unges handle-

kompetencer, ved at de
bliver mere afklarede bl.a.
omkring, hvilke juridiske
handlemuligheder de har
og konsekvenserne heraf.
I rådgivningen går vi ved
siden af barnet eller den
unge på den sti, som
barnet eller den unge
beslutter sig for at gå på.
Det betyder, at rådgiveren
aldrig kan eller vil afgøre,
hvad der er den bedste
vej for barnet eller den
unge. Rådgiveren kan vise
de mulige stier og sammen med barnet eller den
unge betræde dem.
Bisidning:
Et barn eller en ung, der
har en social sag, der
behandles af kommunen,
har på ethvert tidspunkt
ret til at lade sig bistå af
andre, jf. SEL §48a. Bisidderens rolle er uddybet
i vejledningen til serviceloven punkt 380, hvor der
blandt andet står: ”Beføjelserne for bisidderen er
således alene at være
til stede under møderne
og ikke at kommunikere
med forvaltningen uden
om barnet eller den unge
selv. Det er op til barnet
eller den unge selv, hvor
meget bisidderen i øvrigt

skal informeres om sagen.
Barnet eller den unge har
dog mulighed for at aftale
med kommunen, at de
skal udsende mødeindkaldelser med videre til
bisidderen.”

Husly:
Er når en ung har fået
samtykke fra forældremyndighedsindehaver til at
overnatte på et værelse i
Joannahuset ud fra en socialfaglig vurdering med
følgende kriterier: Den
unge er i en krisesituation,
hvor den unge er stukket
af eller gået hjemmefra/
fra anbringelsessted eller
er smidt ud. At Joannahuset vurderer, at opholdet
kan bidrage til at stabilisere den unges situation
akut og på sigt bidrage til
en forandring. ■
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Udvalgte nøgletal og betragtninger efter det
første år
Tilbageblikket er ikke en 1:1 afrapportering af alle vores
erfaringer, udfordringer og dilemmaer eller en udtømt
beskrivelse af alle 177 børn og unge, som har opsøgt
Joannahuset, situationer og perspektiver. I Tilbageblikket er det tre udvalgte temaer, der får plads. For at synliggøre noget af det, vi har udeladt, giver vi her to korte
oversigter over, 1) hvad vi generelt kan sige om de 177
børn og unge og 2) hvordan de har brugt Joannahusets
indsatser.
Oplysningerne er udelukkende baseret på de fysiske henvendelser. Foruden
de fysiske henvendelser har 42 børn og unge taget telefonisk kontakt til Joannahuset, og 17 pårørende eller professionelle har ringet vedrørende et barn eller
en ung, som vi efterfølgende ikke har set fysisk i Joannahuset. Data er primært
trukket fra modtagelse- og samtaleskemaerne.
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Overordnede
baggrundsoplysninger
• 177 børn og unge har fysisk 		
været i Joannahuset
• Børn og unge kommer fra 29
af landets 98 kommuner
• Børn og unge i alderen 8-20 år
har opsøgt Joannahuset fysisk,
men flest (67%) er 15-17 år
• Flest fysiske henvendelser er
fra piger (70%)
• Psykisk og fysisk vold er den
hyppigste problematik, som
børn og unge, der opsøger
Joannahuset, står i
• Tæt på hver tredie (31%) barn
eller ung lever i en form for 		
hjemløshed (sofasurfer, bor
midlertidigt på gaden, er funktionel hjemløs eller hjemløs) og
omtrent hver tiende (11%) er i
risiko for at ende på gaden,
fordi de er smidt ud hjemmefra
eller rømmet fra deres anbringelsessted
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Overordnede tal på hvordan
børn og unge har gjort brug af
Joannahusets indsatser
Rettighedsbaseret rådgivning
146 børn og unge ud af de 177, som fysisk har været i huset, har haft et rådgivningsforløb, hvor de er blevet oplyst om
deres rettigheder og har fået støtte til at
gøre deres rettigheder gældende. Det
har for 37 børn og unge betydet, at de
har fået støtte til at udarbejde en underretning, 37 børn og unge har fået støtte
i at ansøge om anbringelse, og 11 børn
og unge har fået støtte til at klage over
en afgørelse. Nogle børn og unge har
også fået hjælp til at søge om aktindsigt
i deres sag. Vi har dog ikke det nøjagtige tal på det. Børn og unge bruger Joannahuset alt fra én enkelt rådgivning til
længere rådgivningsforløb, der strækker
sig over flere måneder.

Eksempler på emner fra rådgivningsforløbene i Joannahuset:
• Vejledning i servicelovens
bestemmelser og forvaltningsloven

• Oplysning om retten til at blive
inddraget inden kommunen træffer
afgørelser, herunder f.eks. valg af
anbringelsessted

• Initiativret i forbindelse med
forældreskilsmisse

• Klagemuligheder i forbindelse med
afgørelser, overskredne tidsfrister mv.

• Konsekvenser ved underretning om
fysisk vold, herunder politianmeldelse

• Rettigheder i forbindelse med abort

• Oplysning om de forskellige hjælpeforanstaltninger jf. SEL §52
• Rettigheder ved indlæggelse
• Vejledning i partstatus
• Oplysning om ret til møder med
egen sagsbehandler uden
deltagelse af forældre
• Retten til at anmode om hjælpeforanstaltninger

• Vejledning og støtte i at skrive
dispensationsansøgninger til
ungdomsboliger
• Oplysninger om kommunernes
notatpligt
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Omsorg
I alt har 85 modtaget omsorg i Joannahuset. 21 børn og unge har alene opsøgt
Joannahuset for at få omsorg; en pause
(19 – 91%) mad og drikke (12 – 57%), varme (7 - 33%) toiletting (3 - 14%). 45 andre
børn og unge har efterspurgt omsorg
samt rådgivning, bisidning, brobygning
og/eller husly.
Bisidning
25 børn og unge har i anden fase (fra 15.
oktober 2020) haft en af Joannahusets
rådgivere med som bisidder til møde
med deres sagsbehandler. I enkelte
tilfælde har det været til et enkelt møde,
men i de fleste tilfælde, hvor barnet
eller den unge har et længerevarende
rådgivningsforløb i Joannahuset, har barnet eller den unge ønsket rådgiverens
deltagelse som bisidder ved flere møder
med sagsbehandler.

Akut husly
38 børn og unge har fået akut husly siden 22. december 2020. I 8% er det endt
med en anbringelse, og 1 har fået en
aflastningsordning. 10 unge har, efter at
de har fået husly i Joannahuset i de maksimale 7 dage, måtte finde en anden
midlertidig overnatningsmulighed. Af den
gruppe er 8 fortsat i et rådgivningsforløb.
For 2 af de 8 har det videre rådgivningsforløb medført, at de er kommet i egen
bolig. En via centralindstillingsudvalget
og en med hjælp fra Ikano Bank. 4 andre er senere i rådgivningsforløbet blevet anbragt efter ønske. 13 unge valgte,
efter at de havde fået husly i Joannahuset, at tage tilbage til deres forældre. I 3
af de 13 tilfælde er den unge taget hjem
til den anden forældre, end den, som de
boede hos oprindeligt.
■
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Det hele startede
med nogle gule
lapper papir på
en køkkenvæg

D

et var dog først i 2017, at
foreningen Joannahuset
blev stiftet og bestyrelsen
nedsat. Inden da var der
gået mange timer med
indsamling af viden, diskussioner og refleksioner om,
hvad det ville kræve at åbne et børneungekrisecenter.

Lisa Blond (dokumentarfilmsinstruktør, medstifter og bestyrelsesmedlem i Joannahuset)
kan tydeligt huske den første dag, Jette
drøftede de første tanker om Danmarks
første børne-ungekrisecenter med hende:
”Vi sad på en café på Sønder Boulevard og
spiste morgenmad, da Jette fortalte mig, at
hun gik med en idé om at etablere et krisecenter til børn og unge. Jeg svarede hende,
om ikke vi skulle se, om det kunne lade sig
gøre! Jeg kan huske, at jeg citerede en politiker, der engang har sagt, at man ikke skal
undervurdere, hvad en lille gruppe mennesker kan gøre, hvis de går sammen.”

Den 15. august 2021 fyldte Joannahuset ét år, men rejsen
startede flere år før. Jette Wilhelmsen (socialrådgiver, stifter og leder af Joannahuset) har igennem sit mangeårige
arbejde med børn og unge været bevidst om behovet for
et krisecenter til børn og unge under 18 år.

Lisa Blond mødte Jette Wilhelmsen første
gang, da Jette arbejdede som bisidder hos
Børns Vilkår. Lisa blev tvangsfjernet fra sin
familie, og Jette hjalp Lisa med hendes sag.
Der gik nogle år, hvor de ikke havde kontakt,
men i 2015 kom Lisa ind på Journalisthøjskolen, og en dag på skolen gik hun forbi et
sted, hvor der stod: Metropol. Da Lisa vidste,
at Jette var underviser på skolen, kom Lisa
igen til at tænke på Jette:

JOANNAHUSETS UDVIKLINGSREJSE

”Jeg var så utroligt
glad for, at hun
havde hjulpet mig
dengang. Så jeg
skrev til hende for
på en eller anden
måde at sige tak. Vi
begyndte at mødes,
bl.a. på cafeen på
Sønder Boulevard,
hvor vi talte om,
hvad det ville kræve, hvis man skulle
etablere et børne-ungekrisecenter.
Hvor skulle det ligge? Hvordan skulle
det indrettes? Hvad
med finansieringen?
Vi mødtes også
hjemme hos Jette,
hvor vi hængte en
masse gule post-it
op i Jettes køkken.”
Jette, Lisa og andre fra
bestyrelsen interviewede
også en række tidligere
medarbejdere fra Døgnkontakten i København,
hvor børn og unge kunne
komme ind fra gaden og
tale med en voksen, og
hvor børn og unge kunne
overnatte, hvis de var fra
Københavns kommune.
Bestyrelsen researchede
også på historien om
Børnehotellet, hvor børn i

Joannahuset

slutningen af 80’erne og
starten af 90’erne kunne
få mulighed for at overnatte. Jette og Lisa tog
sammen til Tyskland, hvor
de besøgte et børne-ungekrisecenter i Hamborg.
De talte med stedets leder,
der har haft centeret i
20 år. Han fortalte bl.a.
om huset, driften, udfordringerne og de mange
erfaringer, han havde
fået i løbet af de sidste to
årtier. I Tyskland er det – i
modsætning til i Danmark – tilladt for børnene
at være anonyme i op til
48 timer, også selvom de
overnatter i krisecenteret.
”Da vi kørte hjem fra
Tyskland, tænkte vi, at
hvis det kunne lade sig
gøre i Tyskland, så måtte
det også kunne lade sig
gøre i Danmark. Så vi
besluttede os for at stifte
en bestyrelse, der skulle
sammensættes af forskellige fagpersoner, der
arbejdede med børn og
unge i udsatte situationer
på forskellige fagområder:
Jura, det børnefaglige,
sagsbehandling, forskere
og nogen der har erfaring
med at stifte en organisation. Vi var også enige

om, at der altid skal være
to medlemmer i bestyrelsen, der har haft et liv lig
de potentielle brugere af
Joannahuset. For også på
den måde at fastholde
barnets perspektiv i det
arbejde, vi laver”, fortæller Lisa Blond og fortsætter:
”Bestyrelsen blev samlet, og vi begyndte bl.a.
at diskutere børnesyn,
menneskerettigheder,
værdier, drift og budgetter.
Erfaringer blev delt og fra
starten var alle enige i, at
projektet ikke var en kritik
af kommunen eller noget,
der skulle erstatte kommunen eller det etablerede
system, men et projekt,
der skulle udfylde et hul
i det danske velfærdssystem.”
Lisa husker, at der var
mange udfordringer
undervejs i etableringsfasen. Flere sagde, at det
ville kræve utrolig mange
penge at drive et krisecenter, der skulle have
åbent døgnet rundt, året
rundt. Samtidig var der
også mange, der stillede
spørgsmålstegn ved behovet for et krisecenter til

børn og unge. Der var heldigvis også mange fantastiske øjeblikke – som da
bestyrelsen blev stiftet, da
de underskrev huslejekontrakten på lokalerne, og
da politikkerne besluttede
sig for at afsætte midler til
et børne-ungekrisecenter.
”Jeg kan ikke lade være
med at tænke på den
morgen på cafeen, hvor vi
talte om, at man ikke skal
undervurdere, hvad en lille gruppe mennesker kan
gøre, hvis de går sammen
om noget – det synes jeg,
at åbningen af huset er et
meget stærkt eksempel
på. Nogen startede det,
og det har spredt ringe
i vandet”, afslutter Lisa
Blond.
■

SIDE 12

JOANNAHUSETS UDVIKLINGSREJSE

SIDE 13

Joannahuset

Da børn og unge fik
tag over hovedet
Blandt bestyrelsens tværfaglige
erfaringsgrundlag
og praksisfelt var
der en fælles observation: Børn og
unge i udsatte situationer søger ofte
til hovedstaden –
og til Christiania.

Selvom bestyrelsen var
bevidste om, at det ikke
kun var børn og unge i
København, der har brug
for et børne-ungekrisecenter, blev det besluttet,
at hovedstaden var et
godt sted at starte. Derfor
virkede det helt rigtigt,
da Anne Marie Helger
(skuespiller og bestyrelsesmedlem i Himmelblåfonden) – den første fond
der støttede Joannahuset
– formidlede kontakten
til de to menigheder på
Christianshavn, som ejer
Stanleys Gaard på Christianshavn. Dette førte til, at
Joannahuset fik mulighed
for at leje den 300 m2
store lejlighed på 2. sal
i Stanleys Gaard – og
huslejen, den besluttede

Henrik Staulund (direktør
i Ikano Bank Danmark)
og René Brandt (direktør i
Ikano Bolig Danmark) sig
for at gå sammen om at
finansiere.
”Da vi første gang hørte
om Joannahuset, vendte
vi projektet internt og blev
meget nysgerrige”, fortæller Henrik Staulund. Efter
kun et enkelt møde var
begge direktører overbevist, da de kunne relatere
til problemstillingen, som
Henrik Staulund forklarer:

”Ved det første
møde blev vi meget overrasket over,
hvor stort problemet
var, og hvor stort
behovet var. Vi er

begge fædre, og
derfor rørte det os
også som fædre.
Man kan sagtens
sætte sig ind i det
– og vi tænkte: Der
må da være nogen,
der tager sig af de
unge.”
Sammen besluttede
Henrik og René, at de ville
sikre Joannahusets fysiske
fundament, og give børn
og unge tag over hovedet.
De gik ind i samarbejdet
med en tro på, at Joannahuset ville kunne skabe en
hjemlig følelse. Da de så
taglejligheden på Christianshavn kunne de se potentialet, men de erkendte
hurtigt, at det ville kræve
knofedt:

”Da vi så huset første gang,
var der endnu intet gjort
ved lejligheden, men vi
kunne godt se, at det kunne blive hyggeligt – som
et rigtigt hjem. Men der
manglede stadig meget.
Der skulle males, skiftes
køkken og mange andre
ting – og så var det, vi
rakte ud til IKEA, som vi er
i familie med, og IKEA er
nu også en del af Joannahuset,” fortæller René
samtidig med at Henrik
supplerer:
”Samarbejdet giver mening for os og for vores
medarbejdere: At man
kan hjælpe med noget.
Vores medarbejdere har
fra starten været meget
nysgerrige på projektet.

Vi har også talt om at få
en mentorordning, hvor
de unge fra Joannahuset
kan komme i praktik hos
os og opleve, hvad det er,
vi går og laver”
Samarbejdet startede
med et fokus på de fysiske rammer, men med en
forståelse af, at huset ikke
er endestationen. At det
snarere er et middel til at
nå målet, er særligt René
Brandt fra Ikano Bolig
blevet meget optaget
af, og hvordan de unge
kommer videre i livet. Han
fortæller:
”Joannahuset er et supergodt tilbud. Det giver et
pusterum, men det løser
ikke alle problemer på

JOANNAHUSETS UDVIKLINGSREJSE

den lange bane, så da
Jette (Wilhelmsen, Joannahusets leder) kontaktede
mig, og fortalte, at en ung
pige havde brug for et
sted at bo, var jeg med
det samme positiv. Vi har
allerede hjulpet den første
unge fra Joannahuset, og
vi arbejder videre med
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det. Det bliver interessant
at se, hvordan vi kan hjælpe Joannahusets børn og
unge videre i livet. Måske
kan vi hjælpe med en
lejlighed, tilbyde dem en
mentor eller skaffe en læreplads. I det hele taget
tror jeg, det er vigtigt, at
man får etableret en form,

hvor Joannahuset også
bliver koblet sammen
med noget på den anden
side.”
Henrik Staulund fra Ikano
Bank ser også perspektiver på den lange bane
og kommer med en
opfordring til det videre

arbejde:
”I skal have flere huse, for
der er alt for mange, der
rejser for langt. Men!
Det er meget vigtigt, at I
fastholder den ånd, som
man mærker i jeres hus
nu. Passionen og utålmodigheden. I kan utroligt
meget, men man oplever

også, at I er klar til række
ud og erkende, at I ikke
kan alt selv. I skal i det
hele taget blive ved med
at være lige så åbne,
som I er nu. I har noget at
bidrage med. Vi har erfaringer fra en helt anden
verden, som måske kan
hjælpe jer. I skal blive ved

med at være nysgerrige,
og så skal I holde fast i
jeres ægthed.”
■
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De frivillige fylder
meget i huset
– heldigvis
Det har fra start
været en vision, at
huset skulle rumme
en mangfoldighed
af mennesker, så
alle børn og unge
kunne finde en, de
kunne spejle sig i
og føle sig mødt af.
Bestyrelsen besluttede derfor tidligt i
processen, at frivillige skulle være
en meget vigtig og
aktiv del af huset.

Da Camille Dolberg
Schmidt (projektchef, fonden Østifterne) hørte om
frivilligprojektet vakte det
interesse, da netop frivillighed er et fokusområde
hos fonden. Derudover
fandt Østifterne Joannahusets tilgang vigtig i forhold
til at turde gøre noget
andet og rykke på nogle
faglige grænser. Camilla
fortæller:
”En af grundene til, at vi
var med fra starten, var, at
vores støtte fokuserer på
frivilligdelen, som fylder
meget hos os og også gør
det hos jer. Samtidig er vi
også meget optaget af at
være ”first mover”, altså
turde gå forrest,” fortæller
Camilla Dolberg Schmidt

(Projektchef Østifterne) og
hun fortsætter:
”Jeg møder næsten hver
dag mennesker, der har
en drøm om at udføre
et projekt, men for mig
er det afgørende, at vi
har værdifællesskab, da

vores donationer er tillidsbaseret. Vi forventer ikke
en masse regnskaber og
afrapporteringer. I stedet
bruger vi tid på at opbygge en tillidsrelation, inden
vi donerer pengene. Det
gør, at vi tror på, at midlerne bliver brugt rigtigt og

giver størst værdi. Selvfølgelig var et krisecenter nyt
i Danmark, men der sad
nogle mennesker overfor
mig, der var det, de sagde. Man kunne virkelige
mærke jer. Det synes jeg,
er fantastisk at møde.”

Da Østifterne gav deres
første bevilling var det
fysiske hus endnu ikke
etableret. Siden har Camilla flere gange været i det
fysiske hus og har bidraget som sparringspartner
i andre dele af udviklingsarbejdet. Efter et år giver
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hun udtryk for, at den
energi og det hjerte, hun
oplevede ved det første
møde, også lever i huset:
”Ånden er kommet med
ind i huset. Man kan mærke det på de frivillige og
de ansatte. Det er et trygt
sted at være. Man føler,
at man kan være den,
man er – også selvom
man ikke er et udsat barn.”
Camilla følger udviklingen
i og omkring Joannahuset,
og hun er klar over både
de positive fortællinger og
de udfordringer, som det
første år har tilvejebragt.
Som sparringspartner
på den videre udvikling
er Camilla derfor også
meget optaget af Joannahusets rolle i samfundet:
”Jeg synes, Joannahuset
er interessant, fordi det er
systemisk. Selvom I er en
civilsamfundsorganisation,
så er I en medspiller i
vores velfærdssystem. Der
vil selvfølgelig altid sidde
nogen i kommunerne, der
vil sige, at Joannahuset
ikke har gjort det godt nok
– og måske vil det give jer
lidt modstand. Jeg er dog
sikker på, når der er gået

et stykke tid, så vil de opdage, at I ikke er fjenden
men faktisk en medspiller.
I skal være tålmodige og
blive ved med at fortælle
den gode historie om den
positive forskel I gør.”
■
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Joannahuset udlever sine værdier
hver dag
Joannahuset har
fire værdier: Åbenhed, Helle, Bro og
Respekt. Værdierne er udviklet af de
unge, der sidder
i Joannahusets
bestyrelse i dag
og af andre unge
med en relation til
huset. Bestyrelsen
blev præsenteret
for værdierne cirka
1 år før huset åbnede, og der var og
er bred enighed
om værdierne i
bestyrelsen.

Værdier har imidlertid
ingen værdi, hvis ikke de
giver mening for både
børn, unge, medarbejdere og de frivillige i
huset. Samtidig tager det
tid at få værdierne – og
de tanker og ideer, der
ligger bag – til at leve i en
organisation på over 60
mennesker, der kommer
med vidt forskellige baggrunde og arbejder med
skiftende vagter. De fire
værdier er en vigtig del af
Joannahusets fundament,
men hvordan opleves de
i hverdagen? Hvordan
tolkes de? Hvad betyder
de for hver enkelt person?
De spørgsmål tilbød vores
faste samarbejdspartner
Magasin at hjælpe os
med at få svar på. Da

Danmark igen var lukket
op efter corona nedlukningerne, afholdt Magasin
flere værdiworkshops for
os, hvor vi kunne samle
alle medarbejdere og
frivillige i Magasins lokaler
på Kgs. Nytorv.
På de fire workshops fik
medarbejdere og frivillige
mulighed for at vende
og dreje værdierne samt
dele nogle af de frustrationer, styrker og dilemmaer,
som værdierne giver i
hverdagen. På workshoppen kunne man bl.a. fra
en af deltagerne høre:
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”Jeg kæmper nogle
gange med vores
værdi respekt. Jeg
ved, at jeg skal vise
respekt overfor den
unge, og at tingene
skal foregå i den
unges tempo, men
jeg føler mig nogle
gange magtesløs,
fordi jeg så gerne
vil handle og hjælpe.”
Flere af deltagerne var
meget optaget af værdien Bro, som alle var
enige om både handler
om at bygge broer ud af
huset, men også om at
bygge bro inde i huset
mellem alle dem, der har
sin gang i huset. Mange
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nævnte, hvor vigtigt det
er hele tiden at arbejde
med brobygningen ud af
huset til kommuner, andre
NGO’er og i det hele
taget til systemet, da det
er afgørende for børns og
unges videre rejse i livet.
Magasin har været en
aktiv samarbejdspartner
både før og efter åbningen af Joannahuset. Thor
Palmhøj, der er HR Director i Magasin, fortæller:

da jeg første gang hørte
om Joannahuset, tænkte
jeg: Det dér skal jeg simpelthen ud at høre om. –
Og man skal bare besøge
Joannahuset én gang, så
er man fuldstændig forelsket i det hus. Efter at have
talt med jer, tog jeg fat i
Britta, der repræsenterer
vores CSR-indsatser, for at
se, om vi sammen kunne
finde ud af, hvordan vi
kunne bakke op omkring
projektet”.

”Vi er et stormagasin, der
har mange unge i vores
organisation, som vi
arbejder meget med i
forbindelse med vores onboarding, uddannelser og
kompetenceudvikling. Så

Det viste sig, at Thor
Palmhøj og Britta Luplau
var enige i, at Joannahuset matchede Magasins
strategi, hvor der er fokus
på at bakke op omkring
lokalt forankrede projekter,

der støtter op om unge
mennesker.
Udover at afholde værdiworkshops for Joannahuset har Magasin også
bidraget med mange
andre ting til huset: En
Christianiacykel til Joannahusets udgående rådgivning, drikkevarer og mad
fra Mad & Vin og en del
af det beløb, der var afsat
til Magasins medarbejderes julegave i 2020 blev
doneret til Joannahuset.
”Vi vil meget gerne fortælle historien internt og i det
hele taget forankre samarbejdet internt. Samtidig vil
vi også gerne dele historien eksternt på de sociale

platforme, så både vores
medarbejdere og kunder
hører om Joannahuset,
fortæller Britta Luplau, og
Thor Palmhøj supplerer:
”De medarbejdere, der
afholdt de forskellige
workshops, gjorde det
om aftenen i deres fritid.
De var med til at gøre en
forskel. Så det gav også
dem noget.”
■
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Joannahuset bygger bro til
NGO’er, offentlige myndigheder,
kommuner og mange flere
Efter åbningen har
Joannahuset ikke
kun brug for samarbejdspartnere,
men også brobygningspartnere, som
børn og unge kan
samarbejde med
omkring deres håb
og drømme.

Joannahuset har været
heldig at få meget presseomtale på flere ”voksenmedier” eksempelvis DRs
TV- og radiokanaler, TV2,
TV2 News, TV2 Lorry, Berlingske, Kristeligt Dagblad,
Radio Loud og diverse
fagblade. Vi har i det hele
taget fået mulighed for
at kommet bredt ud med
fortællingen om Joannahuset til de voksne, der er
omkring børn: Forældre,
onkler og tanter, skolelærere, psykologer, kontaktpersoner, medarbejdere
hos NGO’er, venner til
familien og venners
forældre.
En af de voksne, der har
hørt om Joannahuset er
Nadja Seline Dahms, der

er vejleder på Københavns Kommunes Ungdomsskoles afdeling på
Hovmestervej. Skolen er et
tilbud for socialt udsatte
unge, som har brug for
ekstra støtte og en ny
chance til at afslutte folkeskolen. Nogle børn har
det svært fagligt. Andre
har mistet deres forældre,
er blevet mobbet, har
stress eller angst og depressioner. Nogle kommer
fra en anden skole og
har brug for en ny chance.
Stedet bliver derfor også
kaldt ”Second chance”.
Nadja er ansvarlig for
vejledningen af 8. og 9.
klasses elever, og hun
fortæller:

”Da Joannahuset startede,
læste jeg en artikel om
huset og tænkte: Det her
skal jeg huske. Jeg sendte
linket videre til mine vejlederkolleger på de andre
skoler i Københavns
Kommunes Ungdomsskole, og samtidig gjorde
jeg opmærksom på det
i vores fælles database
for tilbud og muligheder.
Jeg tænkte, at det var et
længe ventet tilbud, som
så ud til at kunne give et
trygt rum for de unge, og
hvor der umiddelbart er
god tid. Før Joannahuset
åbnede, ville jeg altid
have kontaktet Døgnvagten (Den Sociale
Døgnvagt) i Københavns
Kommune, men her var et
tilbud, der har muligheder
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for at hjælpe unge i krise
på nogle andre måder.
Nadja Seline Dahms har
været i kontakt med en
ung, hvor hun fik brug for
Joannahuset:
”Da jeg første gang kontaktede Joannahuset, blev
jeg enormt forarget, fordi
jeg stod med en pige,
som skulle i sikkerhed fra
sit bagland – og så fik jeg
at vide, at hun godt måtte
få rådgivning og omsorg
uden at fortælle, hvad hun
hed, men hvis hun skulle
have en seng at sove i, så
skulle hendes forældre
give samtykke. Det gjorde
helt ondt i hjertet på mig,
for det var jo netop det,
der var udfordringen – at
hun skulle væk fra sine
forældre. Det heldige var
så, at eleven havde et
anonymt sted, hvor hun
kunne opholde sig, så i
første omgang hjalp Joannahuset med at rådgive
hende og sammen med
pigen udarbejdede de en
underretning. De havde
god tid sammen. Både
til at udarbejde underretningen og til at læse den
igennem. Det var en rar
følelse. Den unge var med
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fra start til slut, og det blev
gjort i den unges tempo.
Hun synes, det var trygt for
hende at være i – og det
var det også for mig, som
en voksen der prøver at
sikre, at der bliver taget
vare på den unge. Nu
er der så også én fra
Joannahuset, der deltager
i alle de møder, den unge
har med bl.a. kommunen,
og det tænker jeg er fantastisk, fordi der så er en
voksen med, der kender
historien og er med hele
vejen. Nu har jeg mere
ro, når jeg går hjem fra
arbejde, fordi jeg ved, at
der et sted, hvor de unge i
krise kan gå hen, og som
jeg ser som et rigtigt godt
supplement til kommunens
egne tilbud.
Nadja Seline Dahms fortæller også, at hun synes,
det er svært at stå med
de unge, der er i krise og
så være usikker på, hvorvidt de bliver grebet:
”Som professionel der i
mange år har arbejdet
med børn og unge i
udsatte situationer, var det
trygt at opleve, hvordan
Jette (Wilhelmsen) gik ind
i denne sag. Hun havde

sagt, at hun skulle hjem,
men da jeg tog hjem kl.
21, var hun der stadig. Det
giver tryghed, når man
mærker, at der sidder en
anden person, der har
fuldstændig styr på, hvordan systemet arbejder, og
hvad der er vigtigt. Jeg
kan mærke, at Joannahuset også betyder noget for
mig professionelt. For når
jeg henviser til Joannahuset, så sætter jeg jo også
noget af min tillid hos den
unge på spil. Derfor var
det dejligt at opleve, hvor
professionelt opgaven
blev grebet an,” fortæller
Nadja Seline Dahms og
fortsætter:

”Derfor regner jeg
også med, at jeg
kommer til at kontakte Joannahuset
igen, og jeg håber
at mange flere
kommer til at kende
til jer.”
■
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”Jeg var i tvivl, om jeg skulle ringe på
eller om jeg bare skulle tage hjem
igen”
… En ung piges fortælling om den svære vej til Joannahuset

Allerede den første dag
Joannahuset åbnede
ringede den første unge
pige på døren. Efter
et år kan vi se, at der i
gennemsnit kommer et
nyt barn eller en ung
hver anden dag i Joannahuset. Mange børn og
unge, som har været i Joannahuset, giver udtryk
for, at det har være en
lang og ofte meget svær
beslutning at kontakte
Joannahuset. Flere fortæller også, at de den
ene dag har været klar
til at tage kontakt, for så
den næste dag at skifte
mening. Hvilket nedenstående fortælling fra en
ung illustrerer:

Det var en lun forårsdag,
den første dag jeg opsøgte Joannahuset. Det var
helt tilfældigt, at det lige
var den dag, jeg endte
med at tage forbi. Jeg var
egentlig på vej hen for at
mødes med en veninde.
Jeg sad i metroen og
husker, at den stopper
ved Christianshavn, og
pludselig vælger jeg at
stå af. Joannahuset var i
mine tanker, men selvom
jeg var på vej derhen, så
husker jeg, at jeg hele
tiden tvivlede på, om jeg
ville gøre det. Jeg havde
aldrig været på Christianshavn før. Området fra
metroen hen til huset var
helt ukendt for mig. Jeg
husker ikke så meget af
det, jeg så omkring mig.

I dag, når jeg går på de
samme brosten, kan jeg
høre mine skridt ramme
brostenene. Jeg kan se
de grønne træer langs
kanalen. Jeg kan mærke
stemningen af solglade
mennesker, der sidder
ved kajen med en kold
forfriskning. Men på den
lune forårsdag, hvor jeg
for første gang var på vej
hen imod Joannahuset,
var det eneste jeg tænkte
på: ”Skal jeg, eller skal
jeg ikke?”
Jeg slog Joannahuset op
på min GPS på telefonen. Kortet viste mig, at
Joannahuset lå 350 meter
væk ud til kanalen. Der
stod, at det ville tage mig
4 minutter at gå derhen
fra stationen, men GPS’en
slog fejl, og jeg endte

EN UNG PIGES FORTÆLLING OM DEN SVÆRE VEJ TIL JOANNAHUSET

på den modsatte side af
kanalen. Det var lige før,
at jeg gav helt op, men så
prøvede jeg alligevel igen,
og så viste min GPS mig
over på den anden side,
hvor jeg fandt den store
grønne dør. Jeg kunne se
skiltet på døren, men jeg
gik ikke derop. Jeg var
virkelig nervøs, for jeg vidste ikke, hvordan jeg ville
blive taget imod. Jeg gik
rundt ude foran huset en
halv time. Folk begyndte
at stirre på mig – eller det
følte jeg – da det pludselig gik op for mig, at jeg
talte højt med mig selv:
”Skal jeg gøre det, eller
skal jeg ikke gøre det?”

finde ud af, hvordan der
så ud. Jeg havde søgt
på nettet, men jeg kunne
ikke finde noget. Da jeg
fandt Joannahuset på
Instagram, kiggede jeg
alle billederne igennem.
Der var nogle billeder af
nogle af værelserne. Jeg
fik oplevelsen af, at der
var meget hjemligt, hvilket
for mig er en god ting. Jeg
kan huske, at jeg tænkte:
”Det ser spændende nok
ud”, men da jeg stod der
på gaden, blev jeg usikker
og tænkte: ”Men måske
ser det slet ikke sådan ud”.
Efter et stykke tid vælger
jeg alligevel at ringe på
døren.

Jeg var så meget i tvivl,
da jeg havde svært ved
at vurdere, om mine
problemer var store nok,
eller om de var for små.
Jeg havde ikke søgt noget
hjælp før, da jeg ikke troede, jeg ville blive taget
seriøst, hvis jeg fortalte
det højt. Jeg kiggede på
skiltet igen: ”Hvad er
det, som jeg kommer op
til?” sagde jeg højt for
mig selv. Jeg forstillede
mig, at det var et kontor.
Det måtte det være. Jeg
havde tidligere forsøgt at

Min mave var ved at
springe
Jeg var virkelig bange.
Nervøs. Jeg var meget i
tvivl, om jeg skulle ringe
på, eller om jeg bare skulle tage hjem igen. Til sidst
overvandt en tanke mig:
”Nu skal det være, for hvis
ikke det skal være nu, så
får jeg aldrig snakket med
nogen”.
Inden jeg gik op, var jeg
ikke sikker på, at jeg ville
tage imod det, som Joannahuset kunne tilbyde. Jeg
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troede, jeg måske ville gå
derop til en enkel snak, og
så ville jeg gå igen. Det
var den følelse, jeg havde.
Jeg havde jo ikke prøvet
det før, så jeg vidste ikke,
hvordan det foregik.
Da jeg ringede på, så lød
der en stemme, der pænt
spurgte: ”Hvem er det?”
Jeg husker, at jeg svarede
tilbage med spørgsmålet:
”Må jeg komme op?” Den
samme stemme svarede,
at ”de” ville komme ned
og hente mig. Hvem ”de”
var, vidste jeg ikke, men
jeg blev stående og ventede. Da de kom ned og
hentede mig, gav de mig
en rigtig god velkomst.
Den var god, fordi de gik
med mig hele vejen op
ad trappen og fortalte
mig lidt om huset, så jeg
forstod, hvad det var, jeg
var kommet til. Jeg anede
ikke, hvem de var, og
dengang tænkte jeg ikke
over, at der kunne være
frivillige og ansatte.
Jeg tænker nu, at jeg
var heldig, at det var to
kvinder. Det var jeg mest
komfortabel med. Jeg kan
huske, at den ene havde
briller og langt lyst hår
og den anden havde en
buksedragt på og mørkt

hår. Hvorfor jeg lige bed
mærke i det, husker jeg
ikke.
På vej op ad trappen kan
jeg huske, at jeg var lidt
forvirret over, hvor vi var
henne, for vi begyndte
bare at gå op. Jeg vidste
ikke, hvor vi var på vej
hen, men de var søde og
spurgte, om jeg vidste
noget om Joannahuset.
Jeg svarede, at jeg ikke
rigtig vidste noget. De
fortalte mig, at jeg kunne
være anonym, hvilket de
rådede mig til at være til
at starte med. Jeg forstod,
det at være anonym betyder, at man ikke fortæller,
hvad man rigtig hedder,
og man ikke behøver at
fortælle, hvor man kommer fra.
Da vi kom op til anden sal,
blev vi mødt af en gammel hvid trædør. Den ene
kvinde åbnede døren, og
vi gik ind. Vi stod i en form
for entre. Jeg havde mistet
pusten lidt, da der var
langt op. Jeg tog mine sko
af. Jeg ved ikke hvorfor,
men jeg tror, det var fordi,
de to, der tog imod mig,
ikke havde sko på. Der var
andre i huset, så vi gik hen
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til midtergangen, og der
sagde jeg hej til de andre,
som var der, men som jeg
ikke vidste, hvem var. De
spurgte, om jeg ville have
noget at spise eller drikke.
Jeg svarede pænt: ”ja tak”
– og så gik vi sammen ud i
køkkenet. Der var en masse mennesker. Jeg syntes,
det var lidt mærkeligt, at
der var mange mennesker,
for det var jeg ikke vant til.
Jeg var egentlig forberedt
på, at der nok ville være
andre mennesker, men
jeg vidste ikke, hvordan
jeg ville have det med det.
Jeg var meget nervøs.
Vi tog maden og drikkevarerne med ind i et andet
lokale. Dørene blev lukket.
Det var ikke noget, vi talte
om, men den blev bare
lukket, fordi der skulle
være en snak – eller en
rådgivning er det jo. Jeg
tror også, at de bare lukkede døren, fordi jeg var
ny. Jeg oplevede, at jeg
faktisk blev mere komfortabel og turde sige noget
og fortælle, nu hvor alle
ikke kunne høre, hvad jeg
sagde.
Jeg startede med at
sætte mig ned ved bordet.

Det var et langt bord, som
stod i midten af lokalet
med forskellige stole rundt
om. Jeg havde forestillet
mig et kontor med skriveborde og en masse
computere – ligesom hos
kommunen. Hvis samtalen
havde været på sådan
et kontor, så havde jeg
ikke haft det lige så godt.
Her var der et langt bord,
som stod midt i rummet
med forskellige stole rundt
om. Jeg husker særligt et
billede, som fangede mig.
Det var af en hund med
en gul tennisbold. Jeg
synes, det var et lidt mærkeligt billede. Jeg spurgte
faktisk også, hvad det var
for noget, om der var en
betydning med det, men
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det vidste de ikke.
Ved bordet sad vi i en
trekløver. Det var dem, der
startede samtalen op. De
spurgte mig, hvad jeg
gerne vil tale om, og hvorfor jeg var kommet. Jeg
prøvede at være så ærlig
som mulig. Jeg kan ikke
huske, hvad det var, jeg
præcist fortalte. De prøvede at forstå og sætte
sig ind i min situation og
stillede mig nogle forskellige spørgsmål.
Jeg tror, vi snakkede i
omkring et par timer. Jeg
kan huske, at vi talte, og
jeg spurgte: ”Hvad er
klokken?” – og da var
klokken næsten 17.00, og
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jeg kom altså omkring en
14-15-tiden. Det var lang
tid at sidde og tale om
noget, som jeg egentlig
ikke havde talt om før.

”De mange børn, der har opsøgt
krisecenteret, understreger, at
der er brug for et sted som
Joannahuset andre steder i
Danmark. Der vil være behov
for det flere steder i landet.
Hvor mange steder er svært at
sige, men i hvert fald i de store byer. Sådan at børn fra hele
landet kan komme frem til et
krisecenter”.
Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår, til dr.dk
Læs hele artiklen her.
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Samtalen afsluttede, da
de spurgte mig, om der
var andet, jeg havde brug
for at snakke om, hvortil
jeg svarede nej. Jeg kan
ikke huske, om jeg fik en
rundvisning før eller efter
samtalen, men jeg fik
en rundvisning, hvor jeg
fik set køkken, stue og
værelser. Jeg husker, at
jeg tænkte, at gangen
var ufattelig lang, men
da jeg så stuen, hvor tv’et
er, da husker jeg, at jeg
mindedes billederne fra
Instagram. Reolen, som
var fyldt med en masse
forskellige bøger, havde
jeg set affotograferet på
Instagram, så den kunne
jeg genkende. Efter rundvisningen i stuen gik vi
ned ad gangen. Den var
meget smal, og der var
ikke plads til noget, følte
jeg. Jeg så et af værelserne, som var meget rodet.
Det var mærkeligt at se,
at der var en anden ung,
som brugte et værelse.
Det var egentlig rart at
vide, at der var et sted,

hvor der var værelser, og
hvor jeg kunne komme
og sove, hvis jeg skulle
stå i en situation, hvor jeg
ikke længere kunne være
derhjemme. Jeg ved ikke,
om jeg allerede der tænkte, at det kunne være en
mulighed, men der var
en tryghed i det. Det var
meget rart.
Efter samtalen forblev jeg
anonym og gik fra huset,
men den ene fulgte mig til
metrostationen. På vejen
gik vi og small-talkede om
Instragram.
Et par dage senere
ringede jeg ind for at
høre, om hende den ene,
jeg havde talt med, var
der, da jeg syntes, hun
var virkelig flink og rar at
tale med. Der var bare
noget – en god kemi med
hende. Det var hun så ikke,
men jeg fik at vide, at jeg
stadig var velkommen til
at komme forbi igen – og
der tænkte jeg: ”Fair nok”.
I dag har jeg brugt Joannahuset i nogle måneder.
Jeg har brugt rådgivningen og huset som et fristed. Jeg har en bisidder,
som går med mig både til

møder med min socialrådgiver og andre steder.
■

Emne
AKUT OG KRISE
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Hvad er en krise
og hvornår er
den akut?
Joannahuset er et krisecenter til børn og unge under 18
år, hvorfor det er nærliggende at tænke, at de børn og
unge, der kommer i Joannahuset, er i ”akut krise”. Men
hvad vil det egentlig sige at være i krise – og særligt
i akut krise? Svarene på det spørgsmål er vi i Joannahuset meget optaget af at komme tættere på. Ikke for
at nå frem til en teoretisk definition af krise eller akut
krise. Men for at forstå hvordan børn og unge oplever
det. Det er nemlig børn og unge, der selv vurderer, at
de har behov og selv vælger at opsøge et krisecenter
– da børn og unge kan komme til Joannahuset uden
visitation eller forudgående aftale.

V

i har erfaret, at børns og
unges forståelse af krise
og akut krise i nogle tilfælde kolliderer med andre
fagprofessionelles, for
eksempel ved psykiatrien
og kommunen. Det møde er
vi optaget af, da det har en indvirkning på
Joannahusets brobygning. For selvom børn
og unge på eget initiativ kan opsøge et krisecenter ud fra deres vurdering af, hvornår
de er i en akut krise, så er de afhængige
af, at andre forstår, at de er i krise for at
kunne få den støtte de søger, i den fase
hvor de selvstændigt rækker ud efter hjælp.
Eksempelvis er kommunerne forpligtet til at
vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at handle akut, når de modtager en underretning.
Det er lovpligtigt for kommunerne inden for
24 timer at vurdere om der er behov for at
iværksætte akutte foranstaltninger for barnet eller den unge. Men vi møder børn og
unge, som oplever deres situation som akut
og som ønsker og beder om handling her
og nu, men hvor kommunen betragter deres
situation anderledes end barnet selv, hvilket
vi senere vil eksemplificere.
Krise og akut krise er derfor to begreber,
som vi i Joannahuset direkte og indirekte
har beskæftiget os med løbende. Når vi
forholder os til børnenes og de unges perspektiv, er det fordi, at det er dem, vi møder
i praksis i Joannahuset.
■
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Forskellige
forståelser af
krise og akut
krise
Vi har talt med
børn og unge om,
hvordan de oplever deres situation
og iagttaget, hvordan de har beskrevet deres situation,
når de bliver modtaget i Joannahuset. Vi oplever, at
der både i Joannahuset og udenfor
huset er forskellige
forståelser af, hvornår børn og unge
er i akut krise – og
i ”nok” krise - til at
det giver mening,
at de opsøger et
krisecenter, som
Joannahuset.
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En torsdag eftermiddag
kommer en ung 16-årige
pige ind i huset. I køkkenet
har hun en samtale med
en frivillig. Hun fortæller,
at hun er frustreret og træt
af sit opholdssted. Hun
siger, at hendes opholdssted har sagt til hende, at
de ikke forstår, hvorfor hun
opsøger Joannahuset, da
hun ikke er i ”akut krise”.
Som kommentar siger den
unge insisterende ud i
rummet:

”Men jeg er i krise,
for jeg vil ikke være
på opholdsstedet.
Men de vil kun
tænke, at jeg er i
krise, hvis jeg flygter
fra opholdsstedet,
for så vil det være
mere akut”.

Hjemløs

Retfærdig
Hjemsendt

Fysisk vold udenfor hjemmet

Social kontrol

Konflikt i hjemmet

Konflikt med politiet

Seksuelt overgreb
Ufrivillig gravid

Spiseforstyrrelser

Fysisk vold

Psykisk vold

Konflikt med politiet

Skolevægring
Psykisk vold udenfor hjemmet

Venter på anbringelse

Kriminalitet

Angst

Sofasurfing
Magtanvendelse fra opholdssted

Psykisk mistrivsel

Rømmer fra anbringelse
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begrebet akut, og hvad
det betyder, når et barn
og en ung selvstændigt
rækker ud efter hjælp.
Men er akutte kriser kun
en nu-og-her begivenhed?
Men kan børn og unge,
som er anbragte, ikke
være i akut krise og have
brug for akut omsorg, rådgivning eller husly?
Vi har også hørt fra en
kommune, at de ikke
ønsker, at vi skal hjælpe
børn og unge med at
kontakte deres sociale
bagvagt fredag aften
eller i weekenden, men i
stedet vente til mandag
morgen. Men vi oplever,
at nogle børn og unge
ikke kan vente til mandag
morgen, når de fredag
eftermiddag ved, at de
skal hjem fra skole til en
lang weekend med fysisk
eller psykisk vold i hjemmet. Det kan også være
lige præcis den fredag
eftermiddag, at det efter
16 år i en familie med vold
er blevet for meget, og
modet endelig er der til
at række ud efter hjælp.
Det er tydeligt, at der er
forskellige forståelser af
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Til en fælles intern workshop om Joannahusets
værdier, hvor ansatte og
frivillige deltog, gav en
frivillig udtryk for, at det af
og til er svært at skelne
mellem, hvornår Joannahuset er et krisecenter, og
hvornår det mere bliver
et værested. Den frivillige
undrede sig over, at nogle
børn og unge bare kommer og ”hænger ud”, får
vasket deres tøj eller får
fejret deres fødselsdage.
Men er det at få vasket tøj
eller fejret sin fødselsdag
på et krisecenter en bekvemmelighed eller kan
det være tegn på, at man
er i en længerevarende
krise, hvor hverdagsting
bliver uoverskuelige?
Ovenstående eksempler
rejser flere spørgsmål om,
hvordan vi skal forstå akut
og krise. For kan kriser
være længerevarende,
og i så fald, hvornår er de
så akutte? Hvornår bliver

børns og unges situation
akut, når de er opvokset
med forældre, der har
ydet psykisk og fysisk vold
mod dem det meste af
deres barndom? Kan et
akut krisecenter både
rumme korte akutte kriser
og de længerevarende
kriser? Kan man springe
ind og ud af en eller flere
kriser? Kan en krise være
en omstændighed, en
følelse, en fase? Hvor lang
er en krise?
177 børn og unge har
fysisk været i Joannahuset
i løbet af det første år. Det
betyder, at 177 børn og
unge har stået i en situation, hvor de selv har tænkt,
at de kunne have brug for
at opsøge et krisecenter.
Ingen fortællinger er ens,
men er der mønstre, der
kan belyse, på hvilken
måde børns og unges
situation kan forstås som
”akut” og som en ”krise”?
Hvilke former for kriser
beskriver børn og unge,
de kommer med, når de
opsøger Joannahuset?
■

Krisecenter er sidste udvej
”Du tager hen til et krisecenter, når du
ikke ved, hvor du ellers kan tage hen. Krisecenter er sidste udvej, fordi man ikke
ved, hvor man skal tage hen,” fortæller
en ung pige, som lige er fyldt 18 år.

AKUT OG KRISE
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Krisens mange
ansigter
Børn og unge kommer med forskellige problemer. Det
er ikke altid, det
primære problem
– eksempelvis det
at mor drikker, som
gør, at børn og
unge opsøger Joannahuset. Vi har
lært, at flere børn
og unge – inden de
kontakter Joannahuset - forholder sig
aktivt til, hvorvidt
de selv vil vurdere,
at deres situation
er en ”krisesituation”. Der er også
mange forskellige
årsager til, at børn
og unge opsøger
krisecenteret Joannahuset:

”Nu er nok, nok”
15-årige Sabine opsøgte
Joannahuset efter hun en
aften havde et ”virkeligt
stort” skænderi med sin
far. Det var ikke noget nyt,
da det var sket før, fortæller hun. Forskellen var
bare, at hun var ”blevet
træt af det”. Sabine siger:
”Det var endelig gået op
for mig, at det ikke var
sundt for mig at være i, og
jeg skulle finde et andet
sted at være. Et bedre
sted. Ellers ville det ende
galt”.
Skænderiet var for Sabine
meget anderledes, fordi
hun ”lagde mærke til”,
hvor højt hendes far råbte
og hvor ”fysisk gestikulerende” han var; smækkede med døren og rystede
med ting. Sabine opleve-

de, at det var voldsommere, end hvad det plejede
at være. Sabine kunne
mærke, hvad hun beskriver som, en følelse af, at
nu var ”nok, nok”. Hun besluttede at løbe væk hjemmefra, da hun var bange
for, om hun ville overleve,
hvis hun blev hjemme. Hun
pakkede to tasker med
lidt tøj, en toilettaske, sin
telefon, oplader, penge,
en jakke, sin computer
og sine skoleting. Da hun
smækkede døren efter sig,
tænkte hun: ”Her kommer
jeg aldrig tilbage til”.

Først var hun hos et
familiemedlem i en uges
tid, men hun blev så smidt
ud derfra. Hun søgte
på nettet efter muligheder og efter et stykke
tid, stødte hun gennem
sine søgninger på Joannahusets hjemmeside.
Sabine husker, at der på
hjemmesiden stod, hvad
Joannahuset var, men ikke
så meget om, hvad der
ville ske, hvis man kom
derind. Der var heller ikke
så mange billeder, men af
det hun kunne se, tænkte
hun, at det så hyggeligt
ud. Hun husker billedet
af en seng, hvor der sad
en bamse. Det var blandt
andet det billede, som
gjorde, at hun besluttede
at opsøge Joannahuset
allerede næste morgen.

Sabine blev efterfølgende
akut midlertidigt anbragt.

”Krisen blev akut, da jeg
handlede …”
Bella har, siden hun var
8 år, forstået, at hendes
familie ikke var, som den
burde være. Hun fortæller,
hvordan hendes forældre
altid har skændtes. Hun
erindrer flere episoder,
hvor hendes far har taget
hårdt fat i hende, slået
hende og skældt hende

ud for at være for tyk, gå
i det forkerte tøj, ses med
de forkerte mennesker
eller have de forkerte
holdninger.
Moren har været vidne
til det og bidraget til den
psykiske vold, men aldrig
lagt hånd på hende. I en
alder af 16 år, har hun
stadig ikke fortalt det til
nogen. Hun ved i dag ikke,
hvad eller hvordan hun
fik tanken om, at hun ville
gøre noget ved sin situation. Men da hun får tanken,
fylder den det meste af
hendes hverdag. Hun får
svært ved at koncentrere
sig om skolearbejdet og
bruger i stedet tiden på
at overveje, hvordan hun
kan opsøge hjælp, uden
at hendes forældre bliver
bekendt med det. Hun opsøger en anonym rådgiv-
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ning, som fortæller hende
om Joannahuset.
Det tager hende en
måned, før hun får modet
til at opsøge Joannahuset.
Efter den første rådgivning
i Joannahuset får hun at
vide, at vold er ulovligt
og kommunen er forpligtet til at anmelde det til
politiet. På det tidspunkt
er Bella alligevel stadig i
tvivl om hvorvidt hendes
problemer derhjemme
er store nok. Bella opsøger Joannahuset af tre
omgange, hvor hun er
anonym. Hun skriver selv
en underretning med
vejledning fra en rådgiver,
men hun sender den ikke,
før en dag, hvor hun får
en særlig følelse af, at det
er nu eller aldrig. Hun ved
med sig selv, at hvis hun
ikke gør noget, så vil hun
miste modet igen.
Den pågældende
kommune vurderer, at
der ikke skal iværksættes
akutte foranstaltninger på
baggrund af Bellas underretning, da der ikke er
beskrevet en ny hændelse,
men en episode, der er
sket for tre måneder siden.
Men for Bella var hendes
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situation akut. Da dette er
første gang, hun har sagt
det højt til nogen og fordi
hun er klar over, at på
grund af den underretning,
som hun selv har skrevet,
vil hendes forældre få
besked om, hvad hun har
fortalt.
Bella ”sofasurfer” fortsat
(overnatter tilfældige steder) og får tilbudt familiebehandling af kommunen.
”Jeg kan ikke mere …”
Liva har et længere rådgivningsforløb i Joannahuset. Første gang, hun
opsøgte Joannahuset,
var en dag, hvor hendes
overnatningsmulighed gik
i vasken. På det tidspunkt
havde hun ikke set sine
forældre i en måned,
men der går ydeligere
tre måneder. På papiret
er hun ikke hjemløs, hun
har nemlig adresse hos
sine forældre, men hun
forklarer, at hun ”føler sig
hjemløs”.
I næsten 6 år har Livas
kommune kendt til hendes
familieforhold, som Liva
har fortalt, er præget af
psykisk sygdom, omsorgssvigt og psykisk vold, der

kan tangere til psykisk
terror. Den usikre boligsituation de sidste måneder
har presset Liva, så hun
er begyndt at ryge hash,
da det hjælper med til at
afværge hendes trang til
selvskade, som hun begyndte på i en ung alder.
Den børnefaglige undersøgelse, som kommunen
har udarbejdet, er afsluttet, og kommunen har
tilbudt familiebehandling
til Liva og hendes forældre. Sideløbende med
undersøgelsen har hun
gennemgået en udredning i psykiatrien.
Nu har hun fået svar på
udredningen. De vil ikke
gøre noget. Liva fortæller:
”Jeg har fået at vide, at
jeg ikke er selvskadende
nok, så de vil ikke gøre
mere herfra. De [psykiatrien] henviser til kommunen. Men den vej har jeg
prøvet.”
Liva har skrevet en underretning og anmodet om
at blive anbragt uden for
hjemmet og om at få psykologbehandling – begge
dele afviser kommunen at
støtte med. Liva oplever,

”Du tager hen til et krisecenter, når du
ikke ved, hvor du ellers kan tage hen.
Krisecenter er sidste udvej,” fortæller en
ung pige, som lige er fyldt 18 år.
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at de venter på, at tingene bliver værre igen, før
hun får hjælpen.
Liva er rådvild og fortæller, at hun har mistet
pusten ved tanken om, at
da hun i første omgang
bad om en psykolog, så
henviste hendes forhenværende sagsbehandler
til at afvente psykiatrien
og nu henviser psykiatrien
tilbage til kommunen og
anbefaler, at kommunen
hjælper hende med at få
en psykolog.
Liva er taget til Joannahuset, da hun ikke kan være
i sin krop. Hun føler sig
fanget og siger:

”Jeg kan ikke mere.
Jeg får det værre
og værre, og jeg er
bange for at tage
livet af mig selv”.
Liva efterspørger et sted
at være, hvor hun ikke er
alene, da hun ikke stoler
på sig selv. Hun har ikke
modet til at opsøge psykiatrisk akutmodtagelse, da
hun netop føler sig afvist
derfra. Der tages derfor
kontakt til de sociale myndigheder, men de afviser
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bekymringen, da de i
forvejen er bekendt med
Livas suicidale tanker. I
hendes sagsakter kan hun
senere se, at den pågældende kommune vurderer,
at underretningen: ”Giver
anledning til bekymring
for [Livas] trivsel, da den
unge giver udtryk for selvmordstanker. Det er ikke
vurderingen, at underretningen giver anledning til,
at der skal handles akut.
Den unges problematikker
er kendt af [den pågældende kommune], og der
arbejdes med hende og
forældrene for at finde
den rette løsning i forhold
til hendes behov”.
Liva forsøger at få hjælp
til at forebygge, at hun gør
skade på sig selv, men
oplever, at kommunen og
psykiatrien først kan agere,
når hun har gjort det.
Liva blev, under det
ovenfor beskrevne forløb,
indlagt.
Sidste udvej
Alle tre eksempler omhandler piger, som beskriver, at de har været udsat
for fysisk og psykisk vold,
men hvornår, de oplever

og erkender, at de er i en
form for krise og har brug
for hjælp, er forskelligt.
Der er flere andre børn
og unge som Sabine,
der opsøger Joannahuset efter at en årelang
problematik eller belastning i hjemmet pludselig
forværres. I Sabines
tilfælde handlede det om
en konflikt. For andre børn
og unge vi har mødt, har
det været forældrenes
misbrug, den sociale
kontrol eller selvmordstankerne, som har nået et nyt
niveau. Disse situationer
læner sig mere op ad
den mere traditionelle
forståelse af krise; som en
pludselig opstået fare, der
kræver afhjælp her og
nu, ligesom et trafikuheld
gør det. Disse situationer
læner sig mere op ad
en – måske mere almen
dagligdags – forståelse
af krise; som en pludselig
opstået fare, der kræver
afhjælp her og nu, ligesom et trafikuheld gør det.
Vi møder også andre
som Bella, der bruger
lang tid på at tage tilløb,
og hvor hverken krisen
er eskaleret eller hvor

situationen har taget en
uventet drejning. Der er
ikke tale om en ydre og
nyligt opstået begivenhed.
I stedet handler det om
en pludselig ændring i
forståelsen af deres egen
situation. Pludselig opnår
de en erkendelse af, at
deres livssituation faktisk
er en krise og denne
erkendelse gør, at de ikke
længere kan ignorere
denne krise. Det er en
længerevarende krise,
som først er blevet akut i
det øjeblik, hvor personen
(barnet eller den unge)
erkender krisen. Det akutte i krisen opstår, da de
pludselig bliver ”klar til at
handle”.
Særligt i de længerevarende rådgivningsforløb
oplever vi, hvordan børns
og unges måde at være
i deres kriselignede situationer kan ændre sig og
tage en ny form, som da
Liva har udholdt sin situation længe, men hvor den
nu bliver akut, da hun når
til et punkt, hvor hun ikke
kan håndtere det mere.
Det vil sige, at krisen på
en måde ikke har ændret
sig og kan relateres til en
længerevarende krise,

men i stedet for at handle
om en pludselig erkendelse af krisen, som i Bellas
tilfælde, så handler det
om, at hun ikke længere
kan udholde og mestre
krisen.
Vi oplever også børn og
unge, som bor på gaden,
men ikke oplever det som
en krise eller noget, som
kræver akut handling,
men samtidig møder vi
også børn og unge, der
bor på gaden, og som
oplever det som en krise.
Der er særligt en vending,
som er gået igen blandt
flere børn og unge, når de,
ud fra deres egen oplevelser, beskriver krise – det er
beskrivelsen af krise som
værende ved ”sidste udvej” eller ”sidste chance”.
■
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Akut og krise i
husets døgnrytme
Det har fra starten
været ambitionen,
at Joannahuset
skulle have åbent
24 timer i døgnet,
året rundt, så børn
og unge kan opsøge huset på alle
tider af døgnet. Erfaringerne fra det
første år viser da
også, at Joannahuset tager imod
nye børn og unge
fysisk i huset på
alle døgnets timer,
på nær mellem
kl. 08.00-09.59 om
morgenen.

Joannahuset tilbyder præcis det samme om dagen,
aftenen og om natten:
Omsorg, rettighedsbaseret rådgivning og husly. Så
når børn og unge kommer
om dagen, aftenen og
natten, er tidspunktet så
tilfældigt, eller er der særlige forhold, som hører til
de forskellige perioder på
døgnet, som har en medvirkende årsag til, at børn
og unge - lige præcist på
det tidspunkt - vælger at
opsøge et krisecenter?
Størstedelen af børn og
unge opsøger første gang
Joannahuset efter kl. 15.00
og før kl. 7.00 (151 børn og
unge – 85%). 87 børn og
unge (49%) har vi taget i
mod i løbet af aftenvagterne og 64 børn og unge
(36%) har vi taget i mod

i løbet af nattevagterne.
Det kan vi forstå som, at
det falder sammen med,
at det er der, hvor kommuner og andre aktører
som regel har lukket og
der, hvor forældrene har
fri fra arbejde og kommer
hjem eller i coronatiden,
bevæger sig væk fra
computeren.
Af de børn og unge, som
søger akut husly om natten, kan vi se, at ud af de
36 børn og unge, som har
efterspurgt husly om natten, er det over halvdelen
(27 henvendelser – 75%),
som er kommet i løbet af
vintermånederne; december og januar. Her kan
kulden potentielt være en
medvirkende årsag til, at
børn og unge opsøger
Joannahuset.

Samtidig oplever vi, at fordi vi har åbent om natten,
får vi også mulighed for
at skabe kontakt til andre
børne-ungegrupper. Eksempelvis er det om natten, at vi har mødt grupper af børn og unge, som
midlertidigt opholder sig
på gaden. Når børn og
unge kommer om natten
for første gang, kommer
de sjældent alene. De er
ofte ledsaget af en jævnaldrende ven eller voksen,
som de kender privat eller
fra en anden organisation
eller kommune. 13 børn
og unge er kommet i en
gruppe med andre børn
og unge, som havde brug
for Joannahuset. Grupperne har været alt fra to
personer til seks personer.
I nogle tilfælde har de
kendt hinanden i længere

tid, i andre tilfælde er det
kun få timer siden, at de
tilfældigt har mødt hinanden på gaden. Børn og
unge, der er kommet om
natten, kommer fra 12 forskellige kommuner fordelt
på tværs af Sjælland, Fyn
og Jylland.
Noget tyder på, at døgnets forhold kan spille ind
i børns og unges erkendelse af et behov for at række akut ud efter omsorg,
rådgivning eller husly. En
ung fortæller os en nat,
at hun før har manglet et
sted at sove, men at hun
ikke ville havde opsøgt
Joannahuset, hvis hun den
pågældende morgen
vidste, at hun ville mangle
et sted om natten, det er
kun fordi, det er sket her i
nat, hvor hun oplever, at

hun ikke kan tage kontakt
til andre i hendes netværk.
Joannahuset kan, som
vi har hørt tidligere, ofte
være sidste udvej.
I fremtiden vil vi være
mere nysgerrige på at få
afdækket, hvad døgnets
rytme har af betydning for
børns og unges henvendelser samt erkendelser
og oplevelser af akut og
krise.
■
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En mere nuanceret
forståelse af krise og
hvornår kriser bliver
akutte
Os, der er omkring børn
og unge i krise, har meget
at lære: Vores erfaringer
viser, at både os i Joannahuset og andre aktører,
skal blive endnu bedre til
at lytte til, hvordan børns
og unges forståelse af
deres egen situation kan
ændre sig. Vi skal være
åbne og nysgerrige på,
hvornår og hvordan børn
og unge oplever kriser, og
hvornår kriser bliver akutte.
De svære situationer børn
og unge står i kan nogle
gange pludselig eskalere,
hvilket gør, at de oplever
at stå i en akut krise, hvor
de har behov for akut
hjælp. For andre børn
og unge er det, de lever
i, blevet mere vedvarende og til tider en stabil
tilstand, som så alligevel
pludselig kan blive akut,

eksempelvis fordi den
unge ikke længere kan
udholde volden, som har
stået på gennem hele
opvæksten.
I Joannahuset er det
vigtigt, at vi får et blik for,
at kriser har mange udtryk,
så vi er opmærksomme
på, at når der laves perleplader eller der grines i
køkkenet, er det ikke fordi,
børn og unge flygter fra
deres krise eller, at krisen
ikke er til stede, den kan
blot optræde i en anden
form.
■

Ordet krisecenter er lidt stort
”Jeg kom selv først, da jeg følte, at det
var min ”sidste udvej”. For krise er ”sidste
udvej”, det er for eksempel, hvis man slet
ikke har et sted at være – alle ens muligheder er udtømte. I øvrigt synes jeg ordet
krisecenter er lidt stort,” fortæller en ung
dreng på 15 år.

ØJEBLIKKE FRA FOLKEMØDET

Folkemødet 2021
Joannahuset fik på Folkemødet 2021 tilbudt en scene af
Ungdommens Røde Kors, hvor vi bl.a. kunne give unge
fra Joannahuset en mulighed for at blive hørt. Selma,
som tidligere har gjort brug af Joannahuset og Mitra,
som er frivillig i Joannahuset og selv har være anbragt
som barn, deltog i en debat om, hvorvidt børn og unge
under 18 år skal have ret til at tage selvstændigt ophold
på krisecenter.

Joannahuset
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”Jeg er stolt af
at have gjort
en forskel”
Laura Lindahl, tidligere medlem af Folketinget samt
rådmand og formand for Børneudvalget i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, var den første politiker,
der støttede op om Joannahusets idé om et børneunge-krisecenter.

”J

eg blev overrasket over, at
der ikke allerede fandtes et
krisecenter for børn. Jeg er
vokset op med at være stolt af
vores velfærdssamfund. Stolt
af at vi tager os godt af de
mest sårbare i vores samfund.
Så da jeg hørte om Joannahusets idé om
et børne-ungekrisecenter, så overraskede
det mig, som én der aldrig har haft brug
for systemet på den måde og ikke kender
systemet indefra, at vi ikke allerede havde
et krisecenter for børn og unge under 18 år.
Jeg syntes, det var en god idé, som jeg tog
med tilbage til min daværende folketingsgruppe og sagde, at det ville jeg kæmpe
for til satspuljeforhandlingerne, som man
havde på det tidspunkt – og det fik jeg
opbakning til.”
Laura Lindahl fortæller videre, at hun efterfølgende holdt møder med den daværende børne- og socialminister, Mai Mercado,
og hendes særlige rådgiver. De syntes, som
udgangspunkt, godt om idéen. Men Laura
Lindahl mødte også modstand:

”Systemet er indrettet sådan, at man først
ser problemerne: ”Hvorfor vil det her ikke
blive en succes?”. Embedsmændene var
meget nervøse for samarbejdet med kommunerne. I det hele taget havde systemet
svært ved at ta’ det her til sig, fordi det var
noget andet end det, man er vant til. Det
var en anden organisering, og det passede
ikke ind i de kasser, som man havde. Så
det var rigtigt svært for embedsmændene
at finde ud af, hvordan de skulle håndtere
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det. Så det første jeg
fik at vide var, at før det
overhovedet kunne blive
til noget, skulle man tale
med nogle kommuner og
få bekræftet, at de gerne
vil samarbejde med et
børne-ungekrisecenter.
Heldigvis sidder jeg også
i kommunalbestyrelsen
på Frederiksberg, og der
fik jeg hurtigt overbevist
et flertal om, at det var
en god idé. Efterfølgende tog jeg også fat i
Socialborgmester Mia
Nygaard i Københavns
Kommune, og fik et møde
med hende sammen med
Jette Wilhelmsen (stifter og
leder af Joannahuset). Vi
fortalte Mia om idéen og
projektet, og hun var også
positiv. Det betød, at vi så
havde fået tilkendegivelser fra et par kommuner.”

Systemet var også
bekymret for samtykkedelen, hvordan skulle man
håndtere det? Der blev

derfor indhentet erfaringer fra flere andre steder,
hvor man har stået over
for den samme udfordring
omkring samtykke, såsom
et krisecenter i Tyskland.
De kunne bekræfte, at det
ikke havde været et problem. Men Laura Lindahl
fortæller, at der stadig var
modstand:
”Ministeriet syntes fortsat,
at det var lidt problematisk. Men sådan er det
som sagt ofte, når der
kommer noget nyt ind, der
ikke passer ind i systemet.
Men jeg stod hårdt på
det. Jeg havde opbakning
fra min daværende partiledelse, der også kastede
sig ind i kampen sammen
med mig. Også ministeren
arbejdede med – og så
endte det med, at pengene blev bevilget.” Laura
Lindahl fortsætter:
”Nu kan man se, at initiativet har hjulpet nogle børn
og unge, som hele tiden
har haft behovet, men
som ikke tidligere har haft
et sted at gå hen. Man
har også fundet en måde
at samarbejde med
kommunerne på, som i de
fleste tilfælde går rigtigt
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godt. Man har i huset
skabt en atmosfære og
et rum – som jeg forstår
det – hvor børn og unge
føler sig mødt, trygge og
lyttet til. Det er fantastisk,
og man burde have åbnet
sådan et sted for mange
år siden.”
Børnene og de unge har
brug for et fristed, hvor
deres rettigheder bliver
talt op
Laura Lindahl pointerer, at
Joannahuset er åbnet af
en civilsamfundsorganisation, da det ifølge hende
giver et meget godt billede af de store udfordringer, der er på det sociale
område:
”En af udfordringerne
på socialområdet er, at
socialrådgiverne i kommunerne både skal agere
myndighedsperson og
tillidsperson for de unge.
Det at der kommer unge
mennesker ind ad døren
i Joannahuset fortæller os,
at de gerne vil have hjælp,
og at mange af dem godt
kan række ud, men de har
svært ved at række ud
til kommunerne, fordi de
måske er uenig i myndighedsafgørelsen eller

mellem det offentlige og
civilsamfundet, for mig at
se, er en rigtig god løsning. Også på den lange
bane.”

lignende. Det er ikke fordi
kommunerne ikke gør det
godt nok. Men det er rigtigt godt, at Joannahuset
er der, så børn og unge
kan gå til et sted, der ikke
er underlagt alle de krav,
regler og tidspres, som
kommunerne skal navigere under. I Joannahuset
har man nogen, der står
på samme side som barnet eller den unge – ikke
for at sige at kommunerne
ikke gør det – de har bare
også så mange andre
hensyn. Jeg tror, det kan
sammenlignes med, hvad
det gjorde, da børn fik
ret til en bisidder. Det er
afgørende, at barnet og
den unge har en, som de
kan stole på. Især fordi
vi har at gøre med unge
mennesker, der har lidt et
tillidsbrud til voksne inden,
de når hertil. Derfor er
det en svær opgave, som
man sidder med i kommunerne, hvorfor en løsning
med en vekselvirkning

Laura Lindahl understreger, at Joannahuset skal
være et fristed, hvor børn
og unge møder tillidsfulde voksne, der gør dem
opmærksomme på de
rettigheder de har, og
som kan løfte børn og
unge videre, fordi medarbejderne i huset kender
lovgivningen, systemet
og mulighederne. Laura
Lindahl understreger, at
hvis Joannahuset skal
forblive et fristed for børn
og unge, er det vigtigt, at
Joannahuset ikke har beføjelse til at træffe myndighedsafgørelser – det skal
ligge i kommunen.
Det tager tid at opbygge
tillid til kommunerne
”Det tager tid at opbygge
et tillidsfuldt samarbejde
med kommunerne. De
skal forstå Joannahusets
rolle, og Joannahuset skal
også huske kommunens
mange hensyn. Når kommunerne forstår husets
rolle, og at Joannahuset
faktisk også er en hjælp

for kommunerne, er det
vigtigt, at der bliver forventningsafstemt og aftalt
nogle klare linjer for, hvad
Joannahuset skal, og hvad
huset ikke skal.”
Laura Lindahl fortsætter:
”For at Joannahuset kan
blive oplevet som en
endnu større medspiller,
skal man sammen med
kommunerne finde nogle
arbejdsprocedurer. Det
tager selvfølgelig tid, og
kommunerne skal finde
deres måde at håndtere
Joannahuset på. Samtidig
skal Joannahuset finde
en rytme og forståelse
for, hvordan kommunerne
arbejder, så samarbejdet
kan blive tilpasset hinanden og finde sin form.”
Laura Lindahl fremhæver også, at det ikke
er tilstrækkeligt med et
børne-ungekrisecenter i
København. Indsatsen
skal bredes ud til resten af
landet:
”Lige nu er det godt med
Joannahuset, hvis man bor
i København eller i Hovedstadsregionen, for så har
man tilbuddet i nærheden.

JEG ER STOLT AF AT HAVE GJORT EN FORSKEL
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Men det skal bredes ud til
resten af landet, så man
som barn og ung har det
samme tilbud, uanset hvor
man bor i landet. Når
man bevæger sig ud i
landet, tænker jeg, at den
rigtige måde er at bygge
det op nede fra sammen
med de lokale kræfter i
et givent område. Det er
også vigtigt, at man har
lokal politisk opbakning
– altså et politisk mandat
bag, så man også sender
et tydeligt politisk signal
til forvaltningen om, at det
her skal prioriteres.”
Joannahuset skal på
Finansloven
Joannahuset har modtaget økonomiske midler
fra reservepuljen – den
tidligere satspulje. Tanken
med reservepuljen er, at
det er midler til at udvikle
nogle projekter, hvor man
skal være modig og gøre
noget andet. Men på den
lange bane mener Laura
Lindahl, at Joannahuset
skal finansieres på en
anden måde:
”Tanken med reservepuljen er rigtig god. Men når
det - gennem et projekt
som Joannahuset - kan

dokumenteres, at man
hjælper børn og unge, så
skal man fra landspolitisk
hold tage det næste skridt
og få børne-ungekrisecentre på Finansloven, så det
bliver en fuldt integreret
del af den velfærdspakke,
vi tilbyder i Danmark. Og
når man ser på Finanslovens samlede budget, så
er driften af Joannahuset
et lille beløb, som man til
gengæld kan se, gør en
stor forskel. Så det burde
ikke være en umulig
opgave at få løftet et sted
som Joannahuset op på
Finansloven.”
En sejr har mange politiske fædre
Laura Lindahl var den
første politiker, der så og
støttede op om idéen i
Joannahuset – og hun var
en stærkt medvirkende
årsag til, at Joannahuset
kom på den politiske
agenda. Hun ser da også
tilbage på processen
med en vis stolthed:
”Hver gang der sker noget
politisk, så er der altid
mange politikere, der vil
tage æren for det. Det er
sjældent i politik, at man
med hånden på hjertet

kan sige, at det her ikke
var blevet til noget uden
mig. Men jeg ved, at når
det kommer til Joannahuset, gjorde jeg en afgørende forskel. Den stolthed,
der ligger i det for mig, er
enorm. Joannahuset er
for mig noget helt særligt,
fordi jeg som politiker
lykkedes med at gøre en
stor forskel for børn og
unge, som er udsatte. Det
er en af årsagerne til, at
jeg er i politik, og derfor
vil jeg også gerne hjælpe
Joannahuset fremadrettet
med min politiske indsigt,
og de relationer jeg har
ind i den politiske verden.”
■
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Børn og unge skal
have selvstændig ret
til at tage ophold på
et krisecenter i op til
14 dage
Joannahuset må i dag tilbyde unge fra 14-17 år husly i
op til syv dage på baggrund af en socialfaglig vurdering og med samtykke fra forældre eller værge. I løbet
af det første år har den begrænsning været meget frustrerende og uforståelig for mange af de unge, der har
opsøgt Joannahuset. I nogle tilfælde har begrænsningen også været medvirkende årsag til, at den unges
krisesituation er eskaleret, da afvisningen i Joannahuset har været endnu et nederlag for den unge.

Børn og unge i Tyskland har ret til
48 timers anonym krisehjælp med
overnatning
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J

oannahuset arbejder for, at børn
og unge skal have en selvstændig
ret til at tage ophold på et krisecenter i op til 14 dage. Som en del
af retten til at tage ophold på et
krisecenter arbejder Joannahuset
også for, at børn og unge skal
have ret til at forblive anonyme de første
48 timer af deres ophold. Det vil betyde, at
børn og unge selv kan gøre krav på deres
ret til beskyttelse mod vold og andre svigt.
Samtidig vil børn og unge, forældre og myndigheder få tid og ro til sammen at finde
den bedste fremadrettede indsats for hvert
enkelt barn og ung.
Der er mange årsager til at børn og unge
har brug for husly på et krisecenter
For mange af de børn og unge, der har
efterspurgt husly, er det ikke første gang, de
har manglet et sted at sove. 55 har sofasurfet, boet midlertidigt på gaden eller været
hjemløse (heraf er fem 18 år eller ældre). 19
børn og unge er i risiko for at blive hjemløse. Det kan skyldes en pludselig opstået
konflikt, mistrivsel, omsorgssvigt, vold eller
misbrug i hjemmet. Det kan være, fordi den
unge er blevet smidt ud hjemmefra, er blevet hjemsendt fra et anbringelsessted eller
selv er taget derfra, fordi den unge føler sig
utryg på anbringelsesstedet. Det kan også
skyldes, at den unge har opsøgt andre
muligheder, eksempelvis den kommunale
bagvagt, men er blevet afvist.
■
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Hvorfor skal mine
forældre give
samtykke til, at
jeg kan sove her?
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I Joannahuset møder loven virkeligheden. Flere gange
om ugen kommer
der unge til Joannahuset og beder om
et trygt sted at sove,
og hver gang må
Joannahuset fortælle den unge, at
forældre eller myndigheder skal give
samtykke til, at den
unge kan sove i en
seng i Joannahusets huslydel. Når vi
taler med børn og
unge, kan de ikke
se retfærdigheden
i, at de skal have
lov af deres forældre til at modtage
den hjælp, som de
mener, at de har
brug for.

Daniel på 15 år er en af
dem. Han fortæller, at han
ikke forstår hvorfor forældrene skal give samtykke.
Han troede tanken med
et krisecenter for børn og
unge var, at børn og unge
skulle have mulighed for
at tage hånd om deres
eget liv og situation. Men
når forældrene skal involveres, oplever han, at den
mulighed bliver indskrænket. Daniel fortæller:
”Jeg troede Joannahuset
var et sted, hvor det var
mit perspektiv, der var det
vigtigste, og hvor jeg kunne få hjælp på den måde,
som jeg ønskede mig.”
Selvom Daniel godt ved,
at Joannahuset går op i
børns og unges rettigheder, så mister han modet

til at åbne helt op, når
han ved, at Joannahuset
er i dialog med hans forældre, da han er bange
for at bebyrde og såre
forældrene.
Hvis det stod til ham, så
skulle børn og unge, der
ikke kan være derhjemme,
have et sted, hvor de kan
få ro og tid til at danne sig
et overblik, inden de skal
involvere deres forældre.
Man har både brug for tid
til at finde ud af sine egne
følelser, men også til at
finde ud af, hvordan man
skal formulere sig over for
sine forældre. Alt det sker
ikke på én aften.
Daniel står ikke alene
med den ambivalente
følelse, som rummer et øn-
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Som loven er i dag, kræver det forældremyndighedsindehavers samtykke for at børn og unge
kan få lov til at overnatte i Joannahuset.
Straffelovens §215 lyder:
”Den, som unddrager en person under 18 år
forældres eller anden rette vedkommendes
myndighed eller forsorg eller bidrager til, at han
unddrager sig sådan myndighed eller forsorg,
straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.”

ske om at række ud efter
hjælp, men som samtidig
præges af et manglende
overskud til at rumme konsekvenserne ved potentielt at såre sine forældre
med sin beslutning om at
tage væk hjemmefra.
Lovgivningen giver store
udfordringer for børn og
unge
For mange børn og unge
er det grænseoverskridende eller angstprovokerende, at Joannahuset skal
ringe til deres forældre.
Nogle mister det mod, de
kom ind ad døren med.
Selina på 15 år forklarer:
”Det krævede meget mod
at tage over til Joannahuset, men jeg gjorde det,
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og det var en kæmpe
sejr. Derfor var det en
nedslående følelse, da
jeg fik at vide, at vi skulle
ringe til mine forældre.
Jeg var nervøs for, om de
ville sige nej, og jeg var
bange for deres reaktion.
Jeg overvejede virkelig
at rejse mig op og gå
igen. Så hellere sove på
gaden”.
Selina er ikke den eneste,
der mener, at gaden er
et bedre alternativ end
at skulle involvere forældrene i situationen. Andre
børn og unge oplever, at
det kan udgøre en decideret sikkerhedsrisiko at tage
kontakt til deres forældre.
Mange af de børn og
unge, der kommer i Joan-

nahuset, har været udsat
for vold, social kontrol eller
måske æresrelaterede
konflikter. Det er oplevelser, som de er bange for
vil eskalere, hvis forældrene ikke giver samtykke,
og børnene skal hjem til
forældrene igen.
Når kravet om forældresamtykke virker meningsløst
At Joannahuset er forpligtet til at indhente
forældresamtykke, giver
særligt store udfordringer
om natten, da vi oplever
at børn og unge kommer
trætte og udmattede til
huset med behov for en
seng at sove i, fordi de
ikke har sovet sammenhængende i dage, uger
eller måneder. Det kan
f.eks. være udmattelse
efter at være sofasurfer i
lange perioder, eller fordi
den unge gang på gang
bliver smidt ud hjemmefra
og skal finde tilfældige
overnatningsmuligheder.
Den primære årsag til at
børn og unge opsøger
Joannahuset om natten
er da også på grund af
et akut behov for husly
(36 børn og unge – 56% 1).

Den hyppigste begrundelse er pludselig opstået
konflikt i hjemmet og/eller
frygten for at tage hjem
på grund af voldsomme
skænderier (22% – 7 børn
og unge). Men i mere end
hver fjerde af de 36 tilfælde, hvor børn og unge
første gang opsøger Joannahuset om natten og
efterspørger husly, kender
vi til at starte med ikke til
deres problemstilling eller
hvorfor de efterspørger
husly. I alle de tilfælde har
de valgt at være anonyme. I to af tilfældene har
de direkte sagt, at de
gerne vil have anonymt
husly, hvor en af dem forlod Joannahuset med det
samme, da han/hun blev
præsenteret for samtykkekravet i forbindelse med
husly. To har vi måtte afvise, da de var yngre end
minimumsalderen for husly,
som er 14 år. I alt er det
7 unge, som har forladt
Joannahuset om natten
(og som ikke er kommet
igen), fordi det har været
for uoverskueligt for dem
at skulle involvere deres
forældre. De har i stedet
valgt at gå på gaden eller
tilbage til det hjem de
netop flygtede fra.

Specielt for Joannahusets
nattevagter kan kravet
om forældresamtykke
opleves som problematisk, når de i mødet med
børn og unge kan se
det store basale behov
for ro og søvn – og så
samtidig erfare, at nogle
børn og unge vælger at
forlade Joannahuset frem
for at ville kontakte deres
forældre. De lovmæssige
begrænsninger kommer
derfor nemt til at fremstå
meningsløse set i lyset af
de unges virkelighed.
Nattevagten Aske, som
har været med fra første
åbningsdag og nu har
mere end 50 nattevagter
bag sig, fortæller at det
særligt er om natten, at
samtalen med børn
og unge om regler og
rammer for husly bliver
problematisk:
”Ingen nætter er ens. Mange af dem, der kommer i
huset, har brug for et sted
at sove. De er smadrede.
Måske har de levet på
gaden i flere dage. Det
er problematisk, når vi så
skal sige til dem, at de
meget gerne må snakke
med os, få noget mad og

måske et bad. Men hvis
de vil sove her, så skal vi
indhente samtykke hos
deres forældre. Det giver
ofte en del frustrationer.
De kan ikke forstå, hvorfor
vi har åbent om natten,
når de alligevel ikke må
sove her”.
Og Aske fortsætter:
”Måske har de siddet
ude i byen og googlet.
Hvad gør jeg, når mine
forældre ikke vil lukke
mig ind igen … Så finder
de Joannahuset – og så
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kommer de op og får at
vide, at de kun må sove
her, hvis forældrene giver
lov til det.”
Efter at Aske har fået
kendskab til, hvad det er
for nogle situationer, som
børn og unge kommer fra,
kan det for Aske virke helt
meningsløst:
”Det kan jo ikke være rigtigt, at de skal have lov til
at sove i huset af de forældre, som de er flygtet fra.
Det samme med anonymiteten. De skal opgive
deres anonymitet, hvis de
vil sove i huset”.
Han håber, at der kan ske
ændringer på området:

”Jeg synes, det er
meget vigtigt, at
det bliver ændret.
For ellers synes jeg
faktisk ikke, at Joannahuset kan levere
det, vi gerne vil”.
Mange unge, der ikke
får samtykke, ender på
gaden
Siden 22. december 2020
har Joannahuset haft tilladelse til at tilbyde unge
fra 14-17 år husly i op til
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syv dage på baggrund af
en socialfaglig vurdering
og med samtykke fra
forældre eller værge. 38
unge har benyttet sig af
tilbuddet, da forældrene
i overvejende grad giver
samtykke til husly, men
der er også tilfælde, hvor
forældrene siger nej.
Det var tilfældet for Mehmet på 16 år, da han en
tidlig morgen besluttede
sig for at prøve at få
samtykke fra sin mor til at
overnatte i Joannahuset.
Mehmet valgte selv at
ringe til sin mor fra Joannahuset, men hun ville
ikke give samtykke. Det
blev han ked af, og han
ville forlade Joannahuset.
Rådgiveren talte med
Mehmet om situationen
og foreslog, at rådgiveren kunne prøve at
kontakte hans mor for at
forklare hende nærmere
om, hvad Joannahuset er,
og hvad huset kan tilbyde.
Men Mehmet havde
mistet modet. Han forlod
Joannahuset.
Mehmet er kommet mere
end 20 gange i Joannahuset, når han er blevet
smidt ud hjemmefra

eller efter en lang nat på
gaden. Hver gang er han
gået igen efter et kortere
ophold i huset. Han har
hver gang givet udtryk
for, at han ønskede at
få anonymt husly, som
kunne give ham ro til
at tænke over, hvordan
han ville skabe kontakt til
kommunen. Han har fået
vejledning i, hvordan han
kunne søge kontakt til
kommunen, og har forladt
Joannahuset med håndskrevne noter.
For Ea på 15 år betød
afslaget på samtykke
fra hendes forældre, at
hun måtte vende tilbage
til et hjem med vold og
omsorgssvigt.
Da Ea opsøgte Joannahuset første gang, havde
hun fået nok af at være
derhjemme. Hendes mor
overvågede hende på
sociale medier, og når
Ea var sammen med
venner, fulgte moren med
på ”find my iPhone” og
mødte op, der hvor hun
befandt sig. Moren tog
Eas computer og telefon
fra hende, så hun ikke
kunne kontakte sine venner. Moren ringede også

til vennernes forældre og
sagde, at Ea var dårligt
selskab for deres børn, og
at de ikke skulle hænge
ud med hende.
Ea kom til Joannahuset og
bad om husly. Men moren
ville ikke give samtykke.
Ea måtte så tage hjem
igen eller gå på gaden.
Hun valgte at tage hjem
igen. Senere på aftenen
ringede hun grædende
til Joannahuset. Konflikten med hendes mor var
eskaleret yderligere, og
medarbejderen i Joannahuset kunne høre larm og
råb og skrig i baggrunden.
Ea sagde, at hun ville
slå sig selv ihjel, hvis hun
skulle være i det hjem
meget længere. Moren
ville stadig ikke give lov
til, at Ea tog ind til Joannahuset. Medarbejderen fra
Joannahuset måtte ringe
til politiet, som rykkede ud
til hjemmet.
Anbragte børn søger
også husly i Joannahuset
Det er langt fra alle de
børn og unge, der kommer i Joannahuset, der er
nye i ”systemet”. I anden
dataindsamlingsfase
har 59 af de 146 børn
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og unge, som har haft et
rådgivningsforløb i Joannahuset, været i kontakt
med kommunen hen over
perioder på i alt mellem
1 måned til 15 måneder.
I alle på nær to tilfælde
er der tale om en aktuel
social sag.
Nogle anbragte børn
og unge er udsat for
magtanvendelser eller
en behandling, som de
oplever som uretfærdig
eller nedværdigende.
Andre har oplevet at blive
anbragt et sted, som de
ikke mener, er det rigtige
for dem. De børn og unge
vi har mødt i Joannahuset,
som er flygtet fra deres
anbringelsessted, står i en
særlig problematik, da de
ofte er efterlyst af politiet,
hvis de stikker af.
Simon på 16 år kom en
søndag aften til Joannahuset ”med politiet lige
i hælene”, som han selv
udtrykte det. Han havde
været anbragt i et år, og
på det tidspunkt havde
han skiftet opholdssted tre
gange. Simon gav selv udtryk for, at han godt vidste,
at han var ”en rod”. Han
røg hash, og han havde

været involveret i noget
kriminalitet. Men han ville
gerne ud af sit misbrug,
væk fra de kriminelle miljøer og i lære som tømrer.
Det kunne han ikke på sit
nuværende opholdssted,
da han oplevede, at han
blev overladt til sig selv.
Han røg derfor mere hash
for ”at holde nerverne i ro”.
På opholdsstedet oplevede han ikke opbakning
til at komme i gang med
misbrugsbehandling, som
han ellers ønskede sig.
Da Simon kom til Joannahuset ville han gerne
have hjælp til at løse
situationen. Han var klar
til at tage af sted til den
sikrede institution. Men
han ville være sikker på,
at han ikke skulle tilbage
til sit nuværende opholdssted, når han igen
kom ud fra den sikrede
institution. Han ville gerne
hen på et sted, hvor de
voksne kunne støtte ham
i at komme i tømrerlære,
holde sig væk fra stofferne og hjælpe ham med
at få en god kontakt til sin
mor igen. Simon havde et
ønske om at opholde sig i
Joannahuset et par dage,
så han kunne få noget ro
og hjælp til at få overblik

over sine muligheder i en
situation, der var gået op
i en spids. Han ville gerne
have hjælp til at formulere sine ønsker, og tage
kontakt til kommunen og
aftale en god og udramatisk proces for overgangen
til den sikrede institution.
Han ville også gerne i dialog med kommunen om,
hvad der skulle ske på
den anden side af hans
ophold på den sikrede
institution. Men da Simon
ikke havde samtykke til at
opholde sig i Joannahuset,
så kunne han udelukkende gøre brug af sin ret til
anonym rettighedsbaseret
rådgivning. Simon kom til
anonym rådgivning i Joannahuset fire gange, inden
politiet tog ham med på
den sikrede institution.
--------------------------------------------

To unge på 13 år har efterspurgt husly, en over 18 år og i to tilfælde kender
vi ikke til de unges alder.

1.

■
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Vi skal sammen finde løsninger,
der kan hjælpe børn og unge
Når vi taler med forældre, kommuner, politikere, socialstyrelsen og
andre af de aktører, der
er rundt omkring børn
og unge, så er et af de
centrale spørgsmål, der
rejser sig omkring retten
til 48 timers anonymitet i
huslydelen følgende:

– Hvis børn og unge
får en selvstændig
ret til at tage 48
timers anonymt
ophold på et krisecenter, hvad så
med forældrenes
bekymringer, når
de ikke ved, hvor
deres barn er?

Joannahuset tænker, at i
de tilfælde, hvor børn og
unge ikke vælger at være
anonyme, kan vi sammen med de unge tage
kontakt til forældrene for
at orientere dem om, at
deres børn er et sikkert
sted. For de børn og unge,
som har et afgørende
ønske om anonymitet, kan
vi opfordre til selv at give
livstegn til deres forældre
eller andre, der kunne
være bekymrede for dem.
Vi kan også være i åben
dialog med politiet, hvor
vi orienterer politiet om,
at vi har en anonym ung
i Joannahuset, og politiet
kan altid kontakte Joannahuset og gå i dialog, hvis
de leder efter et barn eller
en ung.
Samtidig er det vigtigt at

understrege, at vi oplever,
at børn og unge bruger
Joannahuset som en aktiv
pause, hvor de bruger tid
og energi på at formulere
deres opfattelse af de
problemstillinger, som
ligger til grund for, at de
opsøger et krisecenter.
Eksempelvis ved at skrive
deres egen underretning
til kommunen, række ud
til deres sagsbehandler
eller en advokat – og det i
et tempo og på en måde,
hvor børnene og de unge
føler, at de selv har kontrol
over deres situation.
Ud fra vores erfaringer
fra det første år er vi ikke
bekymrede for, at retten,
til et selvstændigt ophold
på krisecenter, anonymt
de første 48 timer, vil

medføre, at børn og unge
vil gå under radaren og
ikke få hjælp. Når børn
og unge opsøger Joannahuset i dag, fortæller de,
at de i lang tid har taget
tilløb til at række ud efter
hjælp, og oftest er det en
velovervejet beslutning
at kontakte huset med et
ønske om forandring og
at gøre noget ved deres
situation.
Når det er sagt, så er der
ingen tvivl om, at Joannahuset meget gerne vil i
tæt dialog med alle, der
er omkring børn og unge,
så vi kan vende eventuelle
spørgsmål og bekymringer – og sammen finde
ud af, hvordan vi kan
finde løsninger, der hjælper børn og unge i den

fase, hvor de selvstændigt
rækker ud efter hjælp.
■

Joannahuset
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Vi bygger broer,
som børn og
unge gerne
vil gå på
Børn og unge er først og fremmest børn og unge med
håb og drømme som de fleste andre mennesker. Derfor taler vi i Joannahuset med børn og unge om deres
håb og drømme for fremtiden. Vi taler med dem om
uddannelse, arbejde, venner og fritidsliv. Det har ført
til, at nogle har fået en mentor, et værested, en ny fritidsaktivitet eller er startet på en uddannelse efter de
har fået hjælp til at kontakte en uddannelsesvejleder.
Andre børn og unge har fået hjælp til skrive en jobansøgning, vejledning i at flytte hjemmefra eller måske
hjælp til at finde en lejlighed.
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I andre situationer har brobygningen betydet, at den unge er kommet i gang med en
psykiatrisk udredning eller misbrugsbehandling, samtidig med at den unge har været i
et rådgivningsforløb i Joannahuset. I andre
tilfælde er der blevet bygget bro til andre
specialiserede rådgivningsmuligheder, som
eksempelvis Lev Uden Vold, Sabaah Rådgivning og RED Rådgivning.
Børn og unge anbefaler Joannahuset til
andre
35 (24%) børn og unge har opsøgt Joannahuset fysisk, fordi de har hørt om det fra én,
som har været i huset før. I enkelte tilfælde
fulgte den pågældende unge, som havde
været i Joannahuset før, sin ven hele vejen
hen til Joannahuset og byggede broen. En
aften ankom en ung på 15 år, sammen med
sin veninde. Den unge havde fem måneder
tidligere selv gjort brug af Joannahuset,
nu var den unge der for sin veninde, som
havde akut brug for husly. Til veninden
forklarede den unge, hvad Joannahuset er
og sagde så:

”Det er egentlig bare et frirum.
Og de er alle cool nok. Super
søde”.
En ung dreng på 16 år, har også fortalt, at
”folk” taler om Joannahuset. Da der spørges
ind til, hvad folk så siger, svarer han kort og
præcist:
”Imødekommende, man kan altid komme
og få noget at spise, der er søde pædagoger”.

VI BYGGER BROER, SOM BØRN OG UNGE GERNE VIL GÅ PÅ
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Joannahuset kan hele
tiden blive bedre, og
derfor er vi også meget
lyttende, når børn og
unge kommer tilbage og
deler deres tanker med
os. Når en ung på 15 år
fortæller os, at der var en
enkelt ting i hans underretning, som han var ærgerlig over - også selvom
det ikke kunne undlades
grundet den skærpede
underretningspligt. Eller
når børn og unge bruger
4 timer hver anden uge
på at dele tanker og ideer
om forbedringer i Joannahuset i forbindelse med
udviklingen af et børne-ungeråd: Joannarådet.
Joannahuset er børnenes og de unges hus
Heldigvis er der flere og
flere børn og unge, der
tager ejerskab over huset.
Det ses bl.a. i den måde
de passer på huset; når to
unge på eget initiativ sammen går ned med skraldet, når en ung uopfordret
hjælper en ansat, der står
i køkkenet og rydder op.
Eller når en anden ung
flytter tekanden over på
en bordskåner, så der ikke
laves mærker på bordet.

En frivillig, som netop
er startet i Joannahuset,
fornemmer det også. Han
fortæller efter sin tredje
vagt, hvordan han oplever
Joannahuset. Han sætter
følgende ord på det:

”Det er et helle, et
pusterum, et sted
hvor du kan få en
pause. Man mærker energien med
det samme, det
rammer en. Her
bliver alle rummet.
Rumlighed er et ord,
man virkelig gerne
vil høre i en reklame, og det er let at
skrive, men den er
her.”
■

HAVEKONCERT GAV 22.000 KR. TIL JOANNAHUSET
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Havekoncert
gav 22.000 kr.
til Joannahuset
Jette Hill Ludvigsen er mor til
fem biologiske børn, plejemor
for to børn, aflastningsmor
for en pige på 10 år og har
en plejedatter, der er fløjet
fra reden. For Jette er det at
være plejemor en livsopgave.
Nu kan ni børn måske lyde af
meget. Men ikke for Jette Hill
Ludvigsen, der også har sit
eget firma, der afholder foredrag og koncerter i hendes
private have, hvorigennem
hun bl.a. har indsamlet 22.000
kr. til Joannahuset.

Under den første Covid-19-nedlukning
læste Jette om alle de musikere, der ikke
havde mulighed for at tjene penge, og
så fik hun ideen om at afholde koncerter
i sin have:

”Dengang måtte man være 200 samlet
udendørs – og vi kunne overholde alle
restriktionerne. Så jeg lavede et opslag
på Facebook, hvor jeg skrev, at hvis der
var musikere, der havde lyst til at holde
koncert, så kunne de gøre det i vores
have. Benjamin Koppel skrev med det
samme, at det ville han godt – og siden
da har vi afholdt flere koncerter med flere store danske navne som Lis Sørensen,
”Jeg hørte første gang om Joannahuset,
Søren Sko, Benjamin & Marie Carmen
da en kunde kom ind i min forretning.
Koppel, Maria Montell, Kaya Brüel, AnJeg blev nysgerrig på projektet, da vi har ders Koppel og mange, mange flere.”
været plejefamilie igennem en del år, og
derfor naturligt følger med i, hvad man
Publikum betaler for at komme ind til
egentlig gør for de børn, der har brug for koncerten, og entreen går til musikerne.
hjælp”, fortæller Jette Hill
Men så tænkte Jette Hill Ludvigsen:
Ludvigsen.

HAVEKONCERT GAV 22.000 KR. TIL JOANNAHUSET

”Når nu 200 mennesker
alligevel er samlet, skal
vi så ikke se om, vi kan
indsamle nogle penge
til velgørende formål. Så
inden koncerten starter,
byder jeg velkommen, og
fortæller om virkeligheden som plejefamilie og
de mange børn, vi har
i Danmark, som lever i
udsatte familier, og at der
er mulighed for at donere penge til velgørende
formål, og det er der rigtig
mange, der gør.”
Faktisk så mange, at Jette
Hill Ludvigsen bl.a. har
indsamlet 22.000 kr. til
Joannahusets arbejde
og 22.000 kr. til Børnehjælpsdagen. Checken til
Joannahuset blev overrakt
i huset, samtidig med
at Jette for første gang
besøgte huset.
”Da jeg kom ind i Joannahuset, blev jeg mødt af
flere positive medarbejdere, der hilste på mig. Man
kommer ind i noget, der
på ingen måde ligner en
institution, men et hjem –
og jeg ved, hvor vigtigt
hjemlige omgivelser er
for børn, så de føler sig
trygge og godt tilpas,” for-

tæller Jette Hill Ludvigsen
og fortsætter:
”Jeg synes forældre med
store udfordringer ofte
får alt for mange chancer.
Mange børn bliver overset
i hjem med store svigt; det
er skadeligt og meget trist.
Vi har alle som voksne
pligt til at gøre opmærksom på det, hvis vi oplever
børn, der mistrives. Det
kan være helt ned til
børn, der igen og igen
ikke får en madpakke
med, eller som viser tegn
på omsorgssvigt. Så skal
vi andre voksne være
opmærksomme på det.
Vi har en forpligtelse, og
vi kan ovenikøbet underrette anonymt. Men alt
for mange lukker øjnene
for det – og det rammer
børnene.”
I det helt taget synes Jette
Hill Ludvigsen, at vi som
voksne skal gøre os meget mere umage med at
være voksne og leve op til
vores ansvar:
”Vi lever i et samfund, hvor
vi skal kunne gøre det
bedre. For når barndommen er gået, så er det for
sent. Så kan vi ikke lave
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om på det. Jeg siger altid
til mine børn, at jeg ikke
vil høre dem tale grimt
om én, der sidder på en
bænk og drikker og måske ser lidt ussel ud. Det er
ikke noget, personen selv
har valgt. Man vælger
ikke bevidst et sørgeligt liv
– det hænger som oftest
sammen med en barndom med omsorgssvigt.
En dårlig opvækst. Vi tror
fejlagtigt i Danmark, at vi
har et velfærdssamfund,
der holder hånden under
barnet, men sådan er det
desværre ikke - faktisk
langtfra. Det skærer i hjertet at tænke på, og derfor
er jeg med min familie
med til at gøre forskel for
flere børn,” afslutter Jette
Hill Ludvigsen.
■

”Det er vigtigt, at børn bliver hørt og
kender til deres rettigheder. Selvom de
er børn, har de noget vigtigt at sige”
17-årig ung pige
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Flere spændende
projekter
og aktiviteter
undervejs
Joannahuset har nu 1 års
erfaring med at drive et krisecenter for børn og unge. Der er
blevet indhentet meget viden
om, hvad der fungerer godt,
og hvad der kan blive endnu
bedre. De mange erfaringer
har inspireret os til at sætte
nye projekter i støbeskeen for
det kommende halve år, så vi
hele tiden udvikler og styrker
Joannahuset yderligere.
Børn og unge fra Joannahuset besøger
folkeskolerne
Vi har længe gerne ville dele budskabet
om Joannahuset på landets folkeskoler, men desværre har Covid-19 sat en
stopper for det. Når skolerne nu igen
er åbnet, vil vi i efteråret 2021 besøge
udvalgte skoler. Vi vil også sende en
”pakke” med forskelligt materiale, bl.a. en

film med børn og unge fra Joannahuset,
ud til et større antal skoler.
Rasmus Brohave vil sammen med børn
og unge sætte fokus på hjemløshed
Mere end hvert fjerde barn eller ung,
som opsøger Joannahuset fysisk, lever
i en form for hjemløshed. I det næste
halve år, hvor der fra politisk hånd også
skal forhandles en ny hjemløsestrategi,
vil vi i samarbejde med Joannahusets
ambassadør, Rasmus Brohave, formidle
nogle af de unges oplevelser med at
leve i hjemløshed.
Et børne-ungeråd tager form
Vi arbejder løbende med, at børn og
unge bliver til aktive medskabere af
Joannahuset. Et af de projekter, der er en
vigtig del af den ambition, er Joannahusets børne-ungeråd: Joannarådet. Lige
nu er fem unge, som har gjort brug af
Joannahuset, i fuld gang med at udvikle
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rådet. I det kommende
halve år vil de mødes
og færdiggøre en projektbeskrivelse og definere en struktur omkring
inddragelse af flere børn
og unge i udviklingen af
rådet. Sammen vil de så
finde en form for, hvordan
Joannarådet kan være
med til at kvalificere Joannahusets indsatser.
Opsøgende og udegående rådgivning i
Joannahuset
Til efteråret skal vi sammen med børn og unge
opstarte og udvikle
opsøgende og udegående rådgivning af børn og
unge med det formål at
skabe kontakt til børn og
unge under 18 år uden
for husets fire vægge. Vi
ønsker således at udvide
Joannahusets tilgængelighed for børn og unge,
for derigennem at styrke
vores arbejde med rådgivning, omsorg, husly og
brobygning.
Et større inddragelsesprojekt med Egmont
Fonden udrulles
Projektet, Børns og unges
stemmer i Joannahuset,
vil blive rullet ud i løbet af

det kommende halve år.
Projektet handler bl.a. om
at inddrage børn og unge
endnu mere i Joannahusets arbejde og udvikle
metoder til, at få børns og
unges stemmer tydeligere
frem i deres sociale sager
i kommunen. Igennem
en 2-årig periode vil vi
indhente viden, som vi
sammen med Egmont
Fonden, der støtter projektet, vil dele på skrift, i film
og i offentlige debatter.
Internt skal vi – endelig –
dele vores erfaringer til
fysiske workshops
På bare én uge er der 66
forskellige voksne i huset:
Frivillige, deltidsansatte
og fuldtidsansatte. De
mange erfaringer vi gør
os hver uge, har vi under
Covid-19 nedlukningerne
forsøgt at dele på bedste
vis. Men vi har savnet, at
vi alle kunne mødes fysisk
og se hinanden i øjnene.
Nu hvor Covid-19 vaccinationsprogrammet er
næsten fuldt udrullet – og
restriktionerne er færre –
vil vi igen få mulighed for
at afholde vores månedlige workshops for frivillige
og ansatte, så vi på kryds
og tværs kan dele erfarin-

ger og gå i dybden med
og udvikle forståelsen af
områder og emner, som
rører sig i og omkring
Joannahuset.
■

Tak til jer, der støtter os!
Adidas
Admiral Hotel
Advokaterne Foldschack Forchhammer Dalager Barfod
Any og Richard Sperlings fond
BULP Hovedstaden
Conecto
Egmont Fonden
Enemærke & Petersen
Entrance
Faaborgegnens Efterskole
Fotograf Donald Michael Bowie Chambers
Gram Equipment
Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond
Guldberg-Plan
HAY
Hilti
Himmelblå-Fonden
Ikano Bank
Ikano Bolig
IKEA
Implement Consulting Group
JunkFood
Læs for livet
Magasin
MTHP Fond
Naked
Roskilde Festival Foreningen
Story House Egmont
Smuk Skincare
Tyréns
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