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Folden – en behandlingsindsats for unge med isolations – og 

skolevægringsproblematikker. 

 

Målgruppe:  

Unge i alderen 14-17 år med isolations – og 

skolevægringsvanskeligheder, som har været skolevægrende i 3 måneder 

eller derover. Det kan være unge i den undervisningspligtige alder, som 

ikke har formået at gøre brug af deres eksisterende skoletilbud, og det 

kan være unge, som er ude over skolepligten, men som har brug for et 

særligt tilrettelagt behandlings- og aktivitetstilbud. 

For de unge der er undervisningspligtige, vil indsatsen være bevilget af 

hhv. socialforvaltningen og PPR, med det formål at tilrettelægge en 

indsats, hvor såvel de behandlingsmæssige som de skolefaglige 

udfordringer tilgodeses.  

 

De bagvedliggende årsager til skolevægringen kan være meget 

forskelligartede, men vi ser en overvægt af unge indenfor 

autismespektret, med angstproblematikker og overbliksvanskeligheder. 

Desuden er der en gruppe af unge, som endnu ikke er udredt eller som på 

baggrund af deres opvækstbetingelser ikke trives.  

Misbrug og fysisk udadreagerende adfærd er eksklusionskriterier. 

 

Hvordan forstår vi skolevægring? 

Noget af det der kan kendetegne denne gruppe af unge er, at de er usikre i 

kontakten, har vanskeligt ved at udtrykke sig klart omkring behov og 

grænser, og har svært ved at afkode de sociale arenaer, de skal begå sig i. 

De kan have svært ved at overskue hvilke krav og forventninger, der 

stilles til dem, og har ofte store overbliksvanskeligheder. Dette bevirker, 

at de har stort et detaljeringsbehov, samt brug for høj grad af 

planlægning, forudsigelighed og forberedelse. 

 



 

. 
                                                         Holmstrupgård 

  Daghuset Enggården 

Nygårdsvej 29, Holme 

8270 Højbjerg 

Tlf. 7847 8770  

  

Man kan godt være blevet skolevægrende uden at have en klar modstand 

mod det at gå i skole, men hvor forskellige angstproblematikker og 

sociale vanskeligheder har været det udløsende for skolevægringen. Ved 

denne gruppe af unge oplever vi typisk en motivation for at kunne 

genoptage skolegang, men vanskeligheder med at forstå de faktorer, der 

blokerer. Her vil det psykoedukative aspekt sammenholdt med social 

færdighedestræning og hjælp til de små skridt oftest være vejen frem. 

 

Vi oplever også en gruppe af unge, hvor angst og modstand alene er rettet 

mod skolegang og det faglige, hvilket nødvendiggør en alternativ tilgang 

i indsatsen. Her vil behandlingen være centreret omkring at nedbringe 

angst - og belastningssymptomerne relateret til skolegang.  

Det vil for manges vedkommende være af afgørende betydning, at vi 

fjerner skolepresset og snak om skole indtil den nødvendige relation er 

etableret. Herefter vil behandlingen bero på gradvis eksponering i en tryg 

og overskuelig ramme.  

 

Det primære formål er at den unge genvinder lysten og modet til at 

komme ud i verden. Vores fokus er ikke at årsagsforklare eller finde lige 

nøjagtigt den årsag som gjorde, at den unge isolerede sig. Det er relevant 

at finde vejene og mulighederne – ikke så relevant at fokusere på de 

forpassede muligheder.  

 

Forløb: 

Som udgangspunkt varer indsatsen ikke under 3 måneder. Dette for at 

skabe den fornødne arbejdsro, og fjerne presset fra den unge. Desuden er 

dette et minimum for at kunne etablere en kontakt, og påbegynde  

arbejdet  med den unge. 

 

Indsatsen er faseopdelt. Med dette ønsker vi at tydeliggøre 

progressionsforventningen i indsatsen. Varigheden af den enkelte  fase er 

et estimat, som kan variere fra sag til sag. Det konkrete indhold i faserne 
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vil variere, både ift. den unges motivation men også ift. den unges 

forståelse og indsigt i egne udfordringer. Desuden er evnen til at indgå i 

relationen et væsentligt element. 

 

I indsatsen tilbydes også familiebehandling. Det er en stor belastning for 

en familie at have barn med skolevægring. Vi tilbyder familien støttende, 

rådgivende og psykoedukative samtaler.  Vi ved det er vigtigt, at 

forældrene føler sig inddraget og har tillid til indsatsen, for at kunne 

bakke op om det i hjemmet.  

Desuden tilbydes forældrene at deltage i forældreaftener. Dette med det 

formål at de oplever at være en del af et fællesskab med andre, som 

oplever eller har oplevet lignende udfordringer.  

 

Der vil i indsatsen være tilkoblet et tværfagligt team bestående af 

psykolog, socialrådgiver, sundhedsfagligt personale, fysioterapeut, 

pædagoger, lærere og psykiatrisk konsulent. Hermed er det muligt at 

belyse problemstillingen fra flest mulige vinkler, samt samle den 

fornødne ekspertise på området i arbejdet med den unge.   

Vi har løbende i det tværfaglige team sparring, supervision og 

behandlingskonferencer omkring den unge, med den hensigt at skabe de 

bedst mulige vilkår for progression i indsatsen. Dermed justeres og 

præciseres indsatsen løbende, for at fremme den mest optimale 

behandlingsindsats. 

  

Forud for fase 1 går visitationen, gennemlæsning af sagsmateriale, 

forbesøg, indskrivningsmøde,  kontaktetablering til forældre, andre 

behandlingsmæssige instanser, samt rådgiver og afgivende skoletilbud.  

 

Fase 1: 

Formålet med fasen –  

 At etablere kontakt mellem kontaktperson og den unge. 
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 Afdækning af den unges symptombillede og reaktionsmønstre, 

den unges specifikke udfordringer, interesser og behov. Hvad 

motiverer, hvad trigger? 

 Om muligt påbegyndes psykoedukationen om skolevægring og 

angstsymptomer (da man ved at viden om og tillid til metoden til 

behandling af angst og isolation giver et bedre samarbejde og 

større motivation ift. at arbejde med det. Desuden har det for 

mange unge den effekt, at det eksternaliserer det skamfulde og 

tabubelagte omkring det at have de symptomer, hvorved de bedre 

kan arbejde med det). 

 Arbejde med at afdække den unges specifikke motivation og 

ønsker. 

 Etablering af tværfagligt samarbejde mellem den unge og 

familien (kontaktlærer deltager i teammøder, 

behandlingskonferencer, forældresamtaler mv.). 

 

Fase 2: 

Formålet med fasen -  

 Øge den unges motivation igennem en synliggørelse af formålet 

med indsatsen. 

 Sammen med den unge udarbejdes en konkretisering af de 

afdækkede problemstillinger, samt det kommende arbejde med 

strategier og mål. 

 Gennemgå forskellige eksponeringer. 

 Øve og afprøve specifikke strategier. 

 At den unge oplever succes, og får en opleve af at mestre. 

 Sammen men den unge efterbearbejde de forskellige oplevelser 

og erfaringer, med henblik på at disse internaliseres. Dette med 

det formål, at den unges selvtillid og selvforståelse udvikles.  

 At den unge erfarer i stigende grad erfarer at kunne håndtere sine 

symptomer på mere hensigtsmæssig vis end ved 

undgåelsesadfærd og isolation. 
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 Præsentation til de fysiske rammer via videoklip el.lign. 

 Etablering af kendskab og kontakt til kontaktlærer enten ved 

hjemmebesøg eller besøg på skolen. 

 For nogens vedkommende introduceres tilpassede skoleopgaver i 

egen eller Enggårdens ramme, som løses med kontaktperson 

og/eller kontaktlærer. Dette med henblik på, at iagttage 

reaktionsmønstre, angstsymptomer mv. --> arbejdet med de 

skolerelaterede opgaver udgør skridtet i sig selv. 

 

 

Fase 3: 

Formålet med fasen -  

 Her cementeres nogle af de færdigheder, den unge har udviklet.  

 Den unge sluses ind i skole/aktivitets/behandlingstilbud.  

 Overgangen til skole vil tage udgangspunkt i den unges interesse, 

og vil for manges vedkommende gå af alternative veje (gåtur, 

kreative fag, aktiviteter mv.). 

 Overgangen til skole vil desuden understøttes betydeligt at 

kontaktperson i samarbejde med kontaktlærer, for med tiden at 

kunne udfase kontaktpersonsstøtten af undervisningen. Denne 

proces vil overfor den unge tydeliggøres trinvist.  


