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Som bostøtte på Bo- og Støttecenter Herning skal TR Hanne Laier ud fra en telefon samtale at vurdere, om der er behov for et akut besøg.
CORONA

En meget meningsfuld men
hård tid
Mens coronasmitten hærger, knokler socialpædagoger for
at hjælpe de mest udsatte borgere bedst muligt. Her
fortæller Hanne Laier, TR på Bo- og Støttecenter Herning,
om hvordan corona påvirker arbejdet som socialpædagog
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Jeg arbejder på et Bo- og Støttecenter Herning, og her betyder corona-situationen, at

Læs også:

mange af vores beboere får færre hjemmebesøg. Til gengæld er vi meget mere i

3 socialpædagoger: Vi løfter

kontakt med dem over telefon, fortæller socialpædagog og TR Hanne Laier:

i flok

Min vigtigste opgave er lige nu at hjælpe borgerne med at lave en daglig struktur.
Tiden under corona er svær for borgerne her på stedet, fordi de ikke trives med at
være derhjemme hele dagen uden planer. Almindeligvis er de fleste i
dagsbeskæftigelse, fleksjob eller andet og får besøg af familie eller har faste
caféaftaler med kammerater. Men det ser alt sammen helt anderledes ud i disse dage.
Når jeg hjælper en borger med at skabe en struktur, sker det på den måde, at vi laver
et skema eller en tegning, der viser, hvad der skal ske i løbet af dagen. Det kan fx være,
at vi aftaler, at en borger skal lægge et puslespil eller bage en kage og så sende mig et
billede af det. Relationsarbejdet er stadig vigtigt og kommer til udtryk på den måde, at
jeg også sender ham billeder af, hvad jeg laver. Fx har jeg sendt et billede af, at jeg
hækler.
Under corona foregår en del af arbejdet over telefon. Her er det afgørende, at jeg har
en stærk relation til borgerne. Hvis jeg ikke kendte mine borgere rigtig godt, ville det
ikke være muligt ud fra en telefon samtale at vurdere, hvordan borgeren har det, og
om der er behov for et akut besøg.

Kage en borgerne har bagt

Mere meningsfyldt end nogensinde
Tiden lige nu er meget ambivalent. På den ene side er det rigtig hård at være i, og på
den anden side oplever jeg, at mit arbejde som socialpædagog er mere meningsfyldt
end nogensinde. Det mærkes så tydeligt, hvordan jeg har en afgørende rolle, og
hvordan min indsats får borgernes hverdag til at hænge sammen.
Men bekymringen for smitte fylder også en del i mine tanker, og jeg er meget træt, når
jeg kommer hjem. Jeg bruger meget mere energi, end jeg plejer, fordi jeg på en anden
måde skal aflæse borgeren og være opmærksom på, at vi overholder retningslinjerne
for at forebygge smitte. Fx skal vi holde to meters afstand, når vi er på hjemmebesøg.
Men det er ikke altid, at borgeren forstår eller husker det.
Når jeg er på hjemmebesøg, er jeg også meget opmærksom på, om borgeren udviser
tegn på sygdom. Så spørger jeg ’hvor meget har du sovet?’, og ’hvor meget har du
spist?’, hvilket jeg normalt ikke ville spørge ind til.

Billede fra et hjemmebesøg, hvor Hanne og borgeren sidder i hver sin ende med god afstand til hinanden.
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Det er sin sag at lave

Mens coronasmitten hærger,

socialpædagogisk arbejde, når

knokler socialpædagoger for at

kendte strukturer er brudt op,

hjælpe de mest udsatte borgere

og relationsarbejde skal foregå

bedst muligt. Her fortæller tre

på to meters afstand. VISO-

socialpædagoger, hvordan

eksperter med speciale inden

corona har forandret deres

for hhv. autisme og

hverdag

udviklingshæmning giver her
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Minister:
Socialpædagogisk
støtte skal
fortsætte
Relationsarbejde er helt
afgørende for de mest sårbare.
Derfor skal socialpædagogisk
bistand i de sociale tilbud
fortsætte under coronakrisen,
lyder meldingen fra social- og
indenrigsminister Astrid Krag i

gode råd til at tackle hverdagen

et brev til kommuner, regioner

CORONAVIRUS

Ny aftale skal
sikre fleksible
medarbejdere
Forhandlingsfællesskabet og KL
har indgået en aftale, der sikrer
fleksibilitet i den
ekstraordinære tid med
coronavirus. Med aftalen er
parterne enige om, at
medarbejdere kan få andre
arbejdstider, arbejdssteder eller
arbejdsopgaver end normalt

og socialtilsyn
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