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NOTAT  

Til 

Nordisk Råd 
Kopi 

 
Fra 

Nordisk Ministerråd 
Emne 

Meddelelse om rekommandation 20/2013 (A 1604/kultur) 
 

Meddelelse om rekommandation 20/2013 angående 
vellykket skolegang kan bryde den negative sociale 
arv (A 1604/kultur) 

Rekommandationen lyder: 
 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 
 

(1) at igangsætte et tværsektorielt uddannelses- og sundhedsprojekt, 
som har fokus på udsatte børn, f.eks. tvangsfjernede børn og 
plejebørn og deres muligheder for at gennemføre skole og 
uddannelse. Projektet kunne om muligt integreres i ministerrådets 
nye program ”Holdbar Nordisk Velfærd” 

 
(2) at løfte frem aktuel forskning og gode eksempler på, hvordan 

man kan forbedre fremtiden og uddannelsesmulighederne for 
udsatte børn, der bor udenfor hjemmet.  For at lykkes med dette 
kræves en samordnende og tværgående indsats med 
udgangspunkt i et sundheds-, pleje-, og uddannelsesmæssigt 
perspektiv 

 
(3) at udarbejde en kortlægning af ny viden ud fra perspektivet 

udsatte børn, skole og sundhed, herunder at samarbejde med 
ledende forskere og eksperter inden for området 

 
(4) at arrangere hearings med børn og unge som en del af projektet. 

Ved at inddrage og lytte til de unges egne erfaringer med at bo 
udenfor hjemmet f.eks. i plejefamilier, kan man i langt højre grad 
forbedre de unges situation i forhold til sundhed og en vellykket 
skolegang 

 
(5) at kortlægge, hvilke gode procedurer og Best Practise, der findes 

rundt i Norden, når det kommer til gode eksempler på, hvordan 
myndighederne har lykkes med at lytte til og samtale med barnet 
før der sker anbringelse af barnet udenfor hjemmet 

 
(6) at gennemføre ovennævnte initiativer i et samarbejde med 

centrale nordiske aktører på velfærdsområdet, eksempelvis 
Nordisk Velfærdscenter i Stockholm 

 
 
 
 

Nordisk Ministerråd 

Ved Stranden 18 

DK-1061 København K 

 

Tel +45 3396 0200 

Fax +45 3396 0202 

www.norden.org 
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Nordisk Ministerråd meddeler: 
 
Indledningsvist vil Nordisk Ministerråd understrege, at Ministerrådet er enigt 
med Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg i, at det er yderst vigtigt at 
give børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, en støtte, der giver 
dem mulighed for en fremtid på lige fod med andre børn og unge. 
 
Ministerrådet finder, i tråd med forslagene i Nordisk Råds aktuelle 
rekommandation, at et vigtigt element heri er, at de indsatser, som tilbydes 
børn og unge med behov for støtte, er baseret på viden om denne gruppes 
behov og ønsker samt på virksomme indsatser i det pædagogiske og sociale 
arbejde. 
 
Nordisk Råd foreslår i rekommandationen, at der i et samarbejde med 
centrale nordiske aktører på velfærdsområdet iværksættes et tværsektorielt 
uddannelses- og sundhedsprojekt, som har fokus på udsatte børn, for 
eksempel børn anbragt uden for hjemmet og deres muligheder for at 
gennemføre skole og uddannelse. Nordisk Råd foreslår konkrete elementer i 
et sådant projekt, herunder at der fremløftes aktuel forskning og gode 
eksempler, at der udarbejdes en kortlægning af ny viden vedrørende børn, 
skole og sundhed, at der arrangeres hearings med børn og unge anbragt 
uden for hjemmet samt at der kortlægges eksempler og best practice for 
samtaler med børn forud for anbringelser. 
 
Ministerrådet finder det yderst relevant, at der på de områder, hvor det kan 
give en merværdi i forhold til landenes eget arbejde med udviklingen af 
indsatserne for udsatte børn og unge, samarbejdes om at tilvejebringe og 
formidle viden, der af landene kan anvendes til at styrke indsatsen for børn 
og unge.  
 
Der vil under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 blive 
arbejdet med dette. Ministerrådet er således vidende om, at der under det 
danske formandsskab påtænkes et initiativ om netop vidensbaserede og 
virksomme indsatser for at styrke arbejdet med at bryde den sociale arv, 
herunder gennem fremme af udsatte børn og unges skolegang og 
uddannelsesmuligheder. Den konkrete udformning af initiativet er endnu ikke 
fastlagt, men Ministerrådet vil lade nærværende rekommandation fra Nordisk 
Råd indgå i overvejelserne om udformningen af initiativet i samarbejde med 
det kommende danske formandsskab. 
 
Ministerrådet kan i øvrigt fremhæve de øvrige indsatser, som i nordisk regi 
leverer viden på dette område. 
 
Projektet ”Tidlige indsatser for familier som risikerer marginalisering”, som 
gennemførtes af Nordens Velfærdscenter, resulterede blandt andet i en 
gennemgang af den seneste forskning om risiko- og beskyttelsesfaktorer 
samt præsentation af en række evidensbaserede forældrestøtteprogrammer. 
Resultaterne fra projektet blev i løbet af 2013 udbredt gennem seminarer 
afholdt i samarbejde med aktører i alle landende. Nordens Velfærdscenter 
arbejder videre med den viden, der er opnået gennem projektet, blandt 
andet gennem videre forskningsmæssig belysning af, hvordan anbragte 
børns skolepræstationer kan forbedres. Resultaterne af Nordisk 
Velfærdscenters arbejde med dette vil løbende blive stillet til rådighed for 
landene. 
 
Nordisk Ministerråd har tidligere gennemført projektet ”En god uddannelse 
for unge og voksne”, der blandt andet havde som mål at bidrage til, at flere 
unge fuldfører en uddannelse efter grundskolen. Med afsæt i dette projekt 
har Ministerrådet som del af programmet Holdbar Nordisk Velfærd aktuelt 
iværksat etablering af en nordisk vidensbank (kunskapsbanken.org) 
vedrørende forebyggelse af frafald i videregående uddannelse blandt unge i 
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Norden. Vidensbanken, som drives av Nordens Velfærdscenter, introducerer 
konkrete værktøjer og metoder, som uddannelsesinstitutionerne og 
beslutningstagere kan bruge med henblik på at fastholde de unge i 
uddannelse eller motivere de frafaldne til at vende tilbage til en uddannelse. 
Vidensbanken indsamler således information om hvilke projekter, der findes i 
de forskellige nordiske lande, hvad de indeholder, og hvilke resultater de har 
givet. 
 
Nordisk børne- og ungekomité (NORDBUK) har iværksat flere initiativer, som 
berører de problemstillinger, der rejses i rekommandationen, herunder blandt 
andet: 
 

 Nordisk undersøgelse af skolebørns holdninger til uddannelse, kultur, 
fritid, sex, rygevaner, sundhed og udsathed med henblik på at få et 
indblik i unges tankegang og livsstil i en foranderlig verden. 

 
 ”Ungdom som falder ud af skole og arbejde”. NORDBUK har i 

perioden 2011-14 haft en forskningskoordinator, som har set på 
forskningsresultater i Norden angående årsagerne til, at unger falder 
ud af skole og arbejde. 
 

 NORDBUK var medarrangør af jobtopmødet med de nordiske 
statsministre i 2013 med temaet ”Flere unge i arbejde i Norden”. 
 

 NORDBUK har fået udført et forstudie angående børnefattigdom ved 
Aarhus Universitet, og skal i 2014 beslutte hvordan dette projekt kan 
videreføres. Der er hertil afsat 1 MDKK. NORDBUK skal i denne 
sammenhæng se på i hvilken udstrækning, der findes 
børnefattigdom, og hvordan den kan defineres.  

 
I det ovennævnte initiativ om børnefattigdom, der iværksættes i 2014, er det 
hensigten, at der skal indgå en afdækning af børn og unges perspektiv på 
deres situation. I lyset af den aktuelle rekommandation vil Ministerrådet have 
fokus på, om anbragte børn og unges perspektiv i denne sammenhæng bør 
belyses særligt. 
 
Det er Ministerrådets opfattelse, at intentionen i Nordisk Råds 
rekommandation er opfyldt, og Ministerrådet anser således, at 
rekommandationen kan afskrives. 


