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Henrik Pedersen 
sætter kursen  
for Borgmester-
bakken anno 2014

HORSENS - Der bliver ham-
ret og banket uden for Borg-
mesterbakken. En halvråd-
den træbeklædning er ved 
at blive pillet af skuret for at 
gøre plads til en ny.

Et af børnene hjælper til, 
og der bliver taget grundigt 
fat.

Indenfor er væggene ny-
malede.

Alt sammen synlige tegn 
på forandringer på børne-
hjemmet.

- Vi har fjernet skiltene 
ved kontorerne og er meget 
opmærksomme på, at det 
ikke skal virke så instituti-
onsagtigt, fortæller Henrik 
Pedersen, som 1. september 
blev forstander på børne-
hjemmet.

Siden årsskiftet har han 
været afdelingsleder på ste-
det. 

På det tidspunkt vendte 
driften af børnehjemmet til-
bage til Jysk Børneforsorg/
Fredehjem efter at have væ-

ret på Horsens Kommunes 
hænder en del år.

Nogle år, hvor skiftende 
ledelse på stedet har været 
under stærk kritik fra med-
arbejderne.

- I løbet af de senere år har 
personalet haft fire-fem le-
dere. Det betyder også, at de 
ikke havde blind tillid til en 
ny leder. Men jeg oplever ik-
ke, at nogen er i opposition 
til mig som leder, siger Hen-
rik Pedersen, der står i spid-
sen for en gruppe medarbej-
der med et højt engagement 
og ejerskab. 

- Vi samler jo ikke papkas-
ser, vi gør noget for andre 
mennesker. Hvis ikke man 
har hjertet med, har man 
ikke ejerskabet. Det er en 
del af det høje følelsesmæs-
sige engagement, siger han.

Gode nyheder
De kommunalt ansatte med-
arbejdere på Borgmester-
bakken ”fulgte med” ved 
overtagelsen. En enkelt har 
siden sagt farvel til arbejds-
pladsen, og sygefraværet er 
nede på 3,5 pct.

- Vi har lige for tiden to vi-
karer - tidligere har der væ-
ret 15-20 stykker.

Gode nyheder efter en 
svær tid på bakken.

Henrik Pedersen beskri-
ver medarbejderne som en 
god faglig gruppe, der har 
haft et kæmpe ønske om 
mere faglighed og teori om 
arbejdet. På den baggrund 
er der lagt en treårsplan 
med fagligt input.

Og sådan er der også ind-
adtil sket flere forandringer 
på stedet.

På job hele dagen
En væsentlig ændring i hver-
dagen for de ansatte er ar-
bejdstiderne, som er blevet 
lagt om til dobbeltvagter.

- Det betyder, at man mø-
der kl. 6.30 og går hjem kl. 
23, når der er ro. På den må-
de er det de samme, der si-
ger godmorgen og godnat til 
børnene i løbet af en dag. 
Dermed sikrer man sig også 
imod, at der går oplysninger 
tabt i løbet af dagen. 

For medarbejderne bety-
der det få, men lange ar-
bejdsdage.

- Og hver enkelt har skul-
let overveje, om man er psy-
kisk rustet til at kunne hånd-
tere hele dagen og de kon-
flikter, der kan opstå - også 

sidst på dagen. Det kræver,  
at man i personalegruppen 
er åben og viser omsorg.

Når kl. er 23, er der en en-
kelt på arbejde til kl. 7 næste 
morgen. Tidligere har Ar-
bejdstilsynet givet Borgme-
sterbakken et påbud, som 
betød, at der skulle være to 
på arbejde om natten. 

- Den ordning har vi drøf-
tet med Arbejdstilsynet. På-

buddet hang sammen med, 
at personalet havde følt sig 
utrygge om natten. Men vi 
blev enige om, at nu var man 
klar til at være alene på ar-
bejde om natten.   

Har en barn eller ung brug 
for hjælp, trøst eller snak i 
løbet af natten, skal han el-
ler hun gå hen og banke på 
døren ind til den sovende 
pædagog.

Alt er fælles viden
Tidligere arbejdede perso-
nalet i team, nu arbejder 
man med kontaktpersoner i 
forhold til det enkelte barn. 
Kontaktpersonen har en ko-
ordinerende rolle og er den, 
der samler op på løse ender.

På Borgmesterbakken må 
en voksen ikke være uerstat-
telig.

- Det er ikke en sund rela-
tion i forhold til børn og un-
ge her på stedet, siger Hen-
rik Pedersen.

- Vores opgave er at få bør-
nene til at snakke, for jo me-
re barnet fortæller om sig 
selv og sin situation, desto 
større forståelse får det for 
sig selv og sit liv og kan ud-
vikle sig. Jo flere gange, bør-
nene får fortalt deres histo-

Her gør vi noget 
for andre

BORGMESTERBAKKEN
 n Døgninstitution for børn og 

unge i alderen 3-17 år, drevet  
og ejet af Jysk Børneforsorg/
Fredehjem.

 n Rummer 11 pladser
 n Otte pladser er til akutte  

ophold, tre er længerevarende 
ophold.

 n Det pædagogiske personale 
tæller 14 ansatte, heraf en  
forstander. Desuden er der  
ansat en medarbejder  
i køkkenet og en til rengøring. 

 n Aftalen er, at Horsens  
Kommune bruger ni af  
pladserne.

 

JYSK BØRNEFORSORG/
FREDEHJEM

 n En sammenslutning af Jysk 
børneforsorg og Fredehjem.

 n Det kristne menneskesyn  
er bærende som fundament  
for foreningens arbejde, der  
udmøntes gennem kerne- 
værdierne: værdighed,  
fællesskab, livsudfoldelse og  
tillidsfulde relationer.

 n Formålet er primært at  
imødekomme udsatte og  
vanskeligt stillede børn, unge  
og familier med et støttende og 
udviklende pædagogisk tilbud 
af faglig og etisk kvalitet. Det 
sker bl.a. gennem driften af en 
række selvejende institutioner  
i samarbejde med offentlige 
myndigheder og gennem  
oprettelse og drift af  
socialpædagogiske alternativer. 

 n Foreningen søger samtidig  
at medvirke til at fremme  
solidaritet og forståelse for de 
børn, unge og familier, som har 
behov for støtte. 
 KILDE: WWW.JYSKBORNEFORSORG.DK
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Sømosegård har i mange år  været centrum for de lokale FDF’eres aktiviteter. 1. november danner 
gården ramme om en stor reception, når FDF i Brædstrup fejrer sine 50 år. På billedet her ses  
kredsleder Hans Stougaard Andersen i forgrunden, dernæst bestyrelsesformand Pia Sørensen og 
kasserer Bjarne Black.  FOTO: SØREN E. ALWAN

Et halvt  
århundrede med 
FDF-aktiviteter 
skal fejres

Af Peter Hald
peha@hsfo.dk

BRÆDSTRUP - 50 år er lang 
tid. Især for en ungdomsor-
ganisation. Og derfor giver 
FDF i Brædstrup den hele 
armen, når kredsen snart 
skal fejre det halve århund-
rede. 

1. november holder de lo-
kale FDF’ere reception på 
Sømosegård, der i mange år 
har dannet ramme om 
FDF’ernes aktiviteter. 

Alle er velkomne til recep-
tionen, der varer fra klok-
ken 15 til 17. 

Der er allerede bestilt 
kringler, fortæller Pia Søren-
sen, formand for den lokale 
FDF-bestyrelse.

Vil gerne være flere
I løbet af de 50 år har sam-
fundet forandret sig meget, 
og FDF i Brædstrup kan lige-
som mange andre kredse 
godt mærke, at nutidens 

børn og unge har travlt med 
mange ting.

- Vi har i øjeblikket cirka 
50 medlemmer, og vi vil ger-
ne være flere på alle niveau-
er. Der er hård konkurrence 
om de unges fritid. Der er jo 
skolereformen med heldags-
skole, og der er fodbold og 
mange andre fritidsaktivite-
ter. Men jeg håber da, at der 
også vil være FDF om 50 år, 
siger kredsleder Hans Stou-
gaard Andersen.

FDF har base på Sømose-
gård, som man deler med de 
lokale KFUM- og K-spejdere. 
Det tidligere landbrug ligger 
naturskønt og er et perfekt 
udgangspunkt for aktivite-
ter i naturen. Kredshuset er 
blevet renoveret og har 
blandt andet fået nyt tag og 
en frisk gang maling, så det 
er klar til de næste 50 år.

Kasserer Bjarne Black me-
ner, at netop FDF’s aktivite-
ter, der i høj grad handler 
om friluftsliv, aldrig går af 
mode:

- Og der er jo nogle, der er 
FDF’ere hele livet, under-
streger han.

Apropos hele livet, bliver 
mange gamle FDF’ere sam-
let til en stor jubilæumsfest, 

der bliver holdt på Pejsegår-
den 1. november, Her vil 
mellem 60 og 80 tidligere 
FDF’ere mødes. Bl.a. kom-
mer Arne Christensen, der 
som ung lærer for 50 år si-
den var med til at stifte FDF i 
Brædstrup.

Først for drenge
FDF opstod på landsplan i 
1902, og i de første mange år 
var det kun for drenge - og 
det hed derfor Frivilligt 
Drenge Forbund. 

Pigerne fik deres eget Fri-
villigt Pige Forbund, men i 
1972 blev de to grene slået 
sammen. En overgang hed 
det FDF/FPF, men man 
vendte tilbage til forkortel-
sen FDF i 1994.

Der var mange interesse-
rede, da FDF i Brædstrup 
begyndte i 1964, og ifølge 
avisen fra dengang kom der 
straks over 50 medlemmer. 

Det første mødested var 
De Unges Hjem på Bredga-
de. Senere fik FDF stillet 
Håndværker- og Borgerfor-
eningens hus i Folkeparken 
til rådighed, og siden mid-
ten af 70’erne har FDF Bræd-
strup haft kredshus på Sø-
mosegård. 

FDF varmer  
op til jubilæum

”I dagligdagen skal der være respekt for, 
at det er børnenes hjem. De voksne  
bestemmer og styrer i respekt for, at der 
er nogle, der har mere behov for at være 
her, end de voksne har.”

HENRIK PEDERSEN, FORSTANDER, BORGMESTERBAKKEN

BRÆDSTRUP - Er du ikke i 
stand til at modtage digital 
post fra det offentlige, kan 
du blive fritaget, hvis du op-
fylder mindst en af fritagel-
sesgrundene. 

Onsdag kommer der per-
sonale fra Borgerservice i 
Horsens Kommune til Bræd-
strup Bibliotek for at hjælpe 
dig med at søge om fritagel-
se. 

Man skal udfylde blanket-
ten ”Anmodning om frita-
gelse fra Digital Post” og  
medbringe legitimation: 
sundhedskort eller køre-
kort.

Personer kan blive fritaget 
fra at modtage digital post 
fra det offentlige, hvis de ik-
ke har adgang til en compu-
ter, har en fysisk eller kogni-
tiv funktionsnedsættelse, 

der hindrer i at modtage po-
sten digitalt, er registreret 
som udrejst af Danmark, er 
hjemløs, har sproglige van-
skeligheder eller har prakti-
ske vanskeligheder ved at 
skaffe NemID.

Borgerservice vil være på 
biblioteket mellem kl. 10 og 
13.

Få hjælp til digital fritagelse
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rie, desto mere helende er 
det for dem.

Det er helt i orden, at bør-
nene vælger, hvem de vil 
snakke med.

- Det er bare vigtigt, at vi 
alle får den samme viden. 
Intet mellem børn og voks-
ne må være hemmeligt. Og 
børnene ved, at vi deler vo-
res viden. Har et barn eller 
ung kun lyst til at snakke 
med én person om nogle 
ting, respekterer vi det. Det 
er vigtigt. Ellers er det et 
brud på tilliden, og vi har 
ofte børn og unge, der har 
mødt mange tillidsbrud.

Men den viden, én får, er 
fælles viden. 

Sikre trygge rammer
Når Borgmesterbakken 
modtager et nyt barn, gæl-
der det om at give barnet ro, 
skabe trygge rammer og en 
god døgnrytme.

- Tit og ofte kommer bør-
nene fra en stresset situati-
on i familien.

Her skal de mødes med 
tryghed, et sted, hvor man 
kan være med de vanskellig-
heder, man har med sig. Et 
sted, hvor der er faste spise-
tider og mad nok. Her er der 

en til at læse godnathistorie, 
en til at trøste og skabe tryg-
hed, hvis man ikke kan falde 
i søvn, en til at hjælpe med 
at læse lektier.

- Børnene skal mødes af 
en stor grad af omsorgsfuld-
hed. Af rummelige pædago-
ger, der har overskud og en-
gagement. Af voksne, der 
kan være noget for de unge 
og sætte sig selv i baggrun-
den.

Nogle børn har dyberelig-
gende problemer, og de le-
des hen til den rette hjælp.

- Børnene har det godt 
her, og jeg fornemmer, at de 
trives, men selvfølgelig er 
der børn, der har svært ved 
at lande på et børnehjem, 
siger Henrik Pedersen.

Han lægger også vægt på, 
at børnenes forældre er vel-
komne. At de mødes med en 
god tone uden fordømmel-
se.

- Det er afsindig vigtig for 
alle, at der er en god stem-
ning i huset. Når folk kom-
mer her, har de antennerne 
ude for at fornemme, hvad 
det er for et sted.

Hvert barn følges tæt
Under opholdet bliver der 

sat mål for det enkelte barn. 
Det kan være at få en god 
døgnrytme, ligesom redska-
berne til at nå målene be-
skrives. Det kan f.eks. være 
at sikre, at man ved fysisk 
aktivitet bliver træt. Og der 
skrives dagbog i forhold til 
målene og vejen dertil.

Pædagogernes beskrivel-
se af barnet indgår i den 
kommunale sagsbehandlers 
afgørelse om, hvad der skal 
ske med hver enkelt. Om der 
skal findes en plejefamilie, 
om barnet skal hjem til for-
ældrene igen eller noget helt 
tredje. 

Ofte er der tale om, at 
Borgmesterbakken er bør-
nenes hjem i et halvt års tid.

Sælgeren blev forstander 
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Hele bygningen  er blevet gennemgået af en byggesagkyndig.  
Ideen er, at huset bid for bid skal opdateres. Noget er allerede 
sket, fortæller forstander Henrik Petersen. Alle vægge er blevet 
malet, og i dagligstuen har et trægulv afløst de gamle tæpper, og 
stuen fremstår lys og moderne. Hånddekorationen på væggen er 
ny. En udsmykning, hvor børn og unge helt bogstaveligt har haft 
hænderne med i processen. 

Tekst: Mette 
Graugaard
mg@hsfo.dk

Foto:  
Morten Pape
mhp@hsfo.dk


