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Uniformer eller ej?
Skaber arbejdstøj afstand til borgerne – eller er det en
praktisk foranstaltning, når slitage på tøjet og hygiejnekrav
er et vilkår? Coronakrisens fokus på smitterisiko gør
debatten aktuel igen. To socialpædagoger har hvert sit
synspunkt
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JA! 
Carina Malene Daugaard Christensen, 

socialpædagog på Autismecenter Syddanmark, afd. Æblehaven

Jeg synes, vi bør få stillet arbejdstøj og omklædningsfaciliteter til rådighed, for jobbet

stiller krav til slidstærkt tøj. I mit job får man sekreter på tøjet som opkast, savl og

afføring. Jeg synes ikke, det er i orden, at jeg bare skal tage min frakke uden på mit

snavsede tøj, når jeg har fri, og så køre hjem til min familie.

Læs også:

Ja eller nej tak til

uniformer?

Dilemma: Må man holde

kontakten?

Bør man skaffe kontakt til

prostitueret for en borger?

Er et rygeforbud i orden?

Som socialpædagoger varetager vi også sundhedsfaglige opgaver, og her bliver der

stillet krav til vores beklædning, så vi fx ikke må have lange ærmer eller fingerringe på,

ligesom tøjet skal vaskes ved bestemte temperaturer. Fagforeningen burde kæmpe for,

at vi får stillet arbejdstøj til rådighed, så man kan skifte tøj og evt. tage et bad, inden

man tager hjem. Jeg går bestemt ikke ind for, at vi skal tilbage til et patientperspektiv

– tværtimod skal vi kæmpe for at bevare borgerperspektivet. Men jeg mener godt, at

det kan forenes med at have arbejdstøj – det behøver jo ikke være kitler, men kan se

ud som helt almindeligt tøj.

NEJ
Maiken Agertoft Jørgensen, 

socialpædagog, botilbuddet Kamager, Storkøbenhavn

Jeg tror, at uniformer påvirker relationen negativt. Som socialpædagog betyder

ligeværdighed i relationen utrolig meget. Jeg synes, det skaber et skel, hvis jeg

kommer i et bestemt sæt tøj og signalerer: ’Her kommer jeg og skal hjælpe dig.’ Det

betyder også noget for min egen identitet. Jeg mister noget af min faglighed og min

identitet. Når vi alle er ens, udvisker det, hvem jeg er som menneske. Jeg har prøvet at

være tvunget til at arbejde i uniform, da jeg arbejdede på et plejecenter. Her fik jeg

virkelig dårlige erfaringer med det og kæmpede imod det. Nogle gange blev jeg tiltalt

eller omtalt som ’damen’ eller ’hallo!’. Man blev en ting – der var ikke den relation

mellem os som individer. Men jeg er ikke et anonymt personale, men Maiken.

Uniformer signalerer en sundhedsfaglig tilgang, mens vi som socialpædagoger først og

fremmest kigger på mennesket. Derfor er jeg meget imod uniformer. Men jeg går ind

for, at vi skal have tøjpenge, som kompenserer for, at vores tøj bliver slidt af arbejdet.

VIGTIGT FOR HYGIEJNEN
Dækker et behov for slidstærkt tøj

Urimeligt, at jeg skal tage snavset tøj med hjem

GÅR UD OVER RELATIONEN
Udvisker, hvem jeg er som menneske

Signalerer en sundhedsfaglig tilgang

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Socialpædagogisk
praksis

Relaterede artikler

Nej til grædende
pårørende: Jeg
har ikke syntes
om mig selv
bagefter
Landets botilbud lukkede sig

om sig selv, da coronavirussen

ramte. Vi har talt med tre

ledere om de svære valg, de

stod over for i en tid uden

kendte svar. For hvordan holder

man forældre væk fra deres

barn – og hvad gør man, når en

borger dør af virussen?
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Niels er god til at
se behov
Socialpædagogerne Tine

Pharao og Niels Gregersen er

kolleger på Syrenen – et hjem

for ni beboere med

udviklingshæmning, som er en

del af Blomsterhusene i

Gentofte
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Nu har jeg skrevet
den bog, vi
mangler
Anette Vinther Mortensen har

brugt sine mange års erfaring

fra sit arbejde til at skrive en

fagbog om, hvordan man

opsporer og håndterer demens

hos mennesker med

udviklingshæmning
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Socialpædagogik
på is
Mere end 100 tidligere anbragte

og andre udsatte unge får

støtte i en særlig

efterværnsenhed i

Frederikshavn Kommune.

Aktiviteterne spænder fra

forlænget anbringelse til

socialpædagogiske samtaler,

skøjteture og hjælp med

praktiske opgaver
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