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Direktør erkender store udfordringer
»Vi har mistet de pårørendes tillid,« siger direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse Erik Kaastrup-Hansen.
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Kommunikationen mellem forældre og ledelse på Kilebo og det næste ledelseslag i
Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune har nået et kritisk punkt.
Forældre føler, at de ikke bliver hørt, og de kommer med massive anklager om
mistrivsel hos deres børn. Mistrivsel, som de mener, skyldes dårlig ledelse af
Kilebo.

Det er kommet frem, efter avisen i sidste uge kunne fortælle, at 23-årige Sebastian
Frichot frygtes udsat for vold begået af en medarbejder på bosted Kilebo. Nu står
to mødre frem og fortæller om, hvordan de oplever massive problemer på Kilebo
hus 5-7.

Direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Erik Kaastrup-Hansen, erkender, at
der er store udfordringer på Kilebo.

»Forældrene har oplevelsen af, at vi bagatelliserer deres bekymringer. At vi ikke
tager dem alvorligt. Min analyse er, at det bliver hårdt arbejde at generobre retten
til forældrenes tillid. Jeg håber, det kan lade sig gøre,« siger Erik Kaastrup-
Hansen.

Flere ting er sat i værk

Han fortæller, at der er sat flere tiltag i værk for at rette op på forholdene. Men det
er ikke nemt, og der er ingen hurtige løsninger. Blandt andet er det svært at
tiltrække personale med de rigtige kvalifikationer, og det bliver ikke nemmere med
den dårlige kommunikation og det, nu, åbenlyse fokus på, at der er problemer på
bostedet, siger Kaastrup-Hansen.

»Det er en meget svær spiral, vi er i, hvor der er for mange, der beskriver tegn på
mistrivsel hos deres børn eller det, der er værre. Nu er det vigtigt, vi får skabt en
base for, at vi kan lytte til forældrenes bekymringer, og vi kan snakke sammen. Jeg
har også selv været pårørende, og jeg ved, at man bekymrer sig. Det vigtigste er jo,
at samfundet kan tage sig godt af vores kære, når vi ikke selv kan,« lyder det fra
direktøren.

Takker ja til møder

Der er kritik fra forældrene om, at de ikke føler sig hørt, og at de blandt andet
bliver informeret alt for sent om konkrete hændelser og magtanvendelser mod
deres børn.

»Jeg har talt med forældrene i den seneste uge. Og jeg kan høre, at de procedurer,
vi har, som vi synes, der virker, dem har forældrene et helt andet perspektiv på. De
synes, vi har fokus på de forkerte steder. Jeg synes, vi har haft en god snak, som
giver afsæt til mange ting. Forældrene har alle takket ja til at mødes med mig i
denne uge. Og de har også bekræftet, at de gerne vil deltage i processen fremover,«
siger direktøren.

Han er ked af kritikken fra en mor om, at hendes søns autisme bliver værre af at
bo på Kilebo.

»Det gør mig rigtig ked af det. For det er jo vores specialinstitution for voksne
autister. Jeg håber, hun vil opleve, at det kommer til at se anderledes ud,« siger
Erik Kaastrup-Hansen.

ANNONCE

% &

DEL ARTIKLEN

SE OGSÅ

Socialchef: Den faglige
indsats på Stautruphus er
forbedret

FOR ABONNENTER

Rådmand om Kilebo-sagen:
»Det er en fuldstændig
rædselsfuld situation«

Læge: »Epidemien holder
sig selv i live og ikke mere«

FOR ABONNENTER

Magnus Heunicke:
Kontakttallet er faldet til 1

FORSIDEN LIGE NU

Krav til kupmagere: Præsident skal løslades
Den Afrikanske Union har suspenderet Malis medlemskab af unionen, indtil præsident og regering er genindsat.

Læge: »Epidemien holder
sig selv i live og ikke mere«

FOR ABONNENTER

JP mener: De borgerlige
spiller med på Mette
Frederiksens galej og
risikerer at tabe sig selv

FOR ABONNENTER

DBU afslører kæmpeplaner:
Overraskelse i København –
Aarhus jysk
fodboldhovedstad

FOR ABONNENTER

Video: Denne fest i
coronaområde får
konsekvenser

MEST LÆSTE REDAKTIONEN ANBEFALER

Frederiksens
slagnummer: Nu er
osten på disken. Men
det er hullerne også

FOR ABONNENTER

Vaccinekapløbet
nærmer sig sidste fase
- her er de mulige
vindere og tabere

FOR ABONNENTER

Kommentar: Mette
Frederiksen er
omgivet af et hold
fedtspillere og
båndamatører

FOR ABONNENTER

MEST LÆSTE FINANS

AARHUS AARHUS INDLAND INDLAND
OPDATERET 19.08.2020 KL. 13:15

AFRIKA

INDLAND LEDER FODBOLD EUROPA

1 Magnus Heunicke: Kontakttallet er
faldet til 1

2 Det trækker op i Jylland: Store dele
af Sjælland ramt af skybrud

3 Læge: »Epidemien holder sig selv i
live og ikke mere« 

FOR ABONNENTER

4 Video: Denne fest i coronaområde
får konsekvenser

5 Mette Frederiksen om kommende
finanslov: Vi må prioritere hårdt

1 Største rentehop for F1-lånet i ni år:
Én gruppe boligejere skal betale lidt
mere

2 Populær forfatter er en ren
pengemaskine

3 Superligadommer købte tusindvis af
aktier ved en fejl

4 Styrtdyk i turisters brug af penge
presser hoteller

5 Mærsk overrasker positivt med
milliardoverskud: »Vi står til at
komme styrket gennem krisen«

'(

Adresser
Mediebyen 3 
8000 Aarhus C 
+45 87 38 38 38

Rådhuspladsen 37 
1785 København V 
+45 87 38 38 38

Ansv. Chefredaktør
Jacob Nybroe

Udgiver
JP/Politikens Hus A/S

Mit JP
Kontakt redaktionen
Kundecenter
Annoncer
Om Jyllands-Posten
Persondatapolitik

Følg Jyllands-Posten

%  )   

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her

#

*+

'(

19.08.2020 18.46
Side 1 af 1


