
Vejledere i voldsforebyggelse  

             

Social- og sundhedsforvaltningen i Gladsaxe har 
besluttet, at uddanne Vejledere i voldsforebyggelse på 
alle vores sociale tilbud. Da Arbejdstilsynet samtidig 
havde givet pålæg til Kellersvej 6, om at arbejde med at 
forebygge og håndtere vold og traumatiske hændelser, 
blev det besluttet at påbegynde et pilotprojekt på 
Kellersvej 6 og den del af aktivitetscenteret på området, 
hvor der er sammenfald i borgere. 

Midt i september blev startskuddet givet til 4 dages 
uddannelse for 15 medarbejdere/ledere. Underviser 
blev fundet internt, da uddannelsen kører på 10. år på 
ældreområdet og varetaget af HR-konsulent Betina 
Kruse med undtagelse af uddannelsens sidste dag, hvor 
der blevet arbejdet med nænsom konflikthåndtering af 
og med Grete Berglund. 

 

Simon TR på Kellersvej 6: Hvad tror du dette kan tilføre Kellersvej 6 og jeres samarbejdspartnere i 
dagtilbuddet? 

”Vi har igennem længere tid været udfordret af udskiftning af personale, arbejdsskader og rekruttering af 
nye medarbejdere i både bo- og dagtilbud. Vores beboere har diagnoser indenfor autismespektret og er 
meget sårbare, så hele denne situation skaber utryghed og dermed ind imellem voldsomme reaktioner i 
dagligdagen. Vi arbejder med Low Arousal som tilgang i arbejdet, men har brug for at blive endnu bedre 
klædt på til at undgå konfrontationer og hvis det alligevel sker, at samle vores kollegaer op bagefter. Ved at 
gøre det sammen med beboernes dagtilbud, sikrer vi at beboerne mødes med samme tilgang, hvilket 
forhåbentlig skaber bedre tryghed” 

En del af uddannelsen har også omhandlet 
kommunikationen og narrativer og blandt andet 
har en af opgaverne været, at skrive 
stigmatiserende ord om til positivt ladet ord, så vi 
får skrevet borgerens historie om: Man er ikke 
egoistisk, når man har autisme – Det er en del af 
diagnosen, at man har svært ved at sætte sig i 
andres sted. 

Uddannelsen har naturligvis også omhandlet 
akutsamtalen, anmeldelse af vold og en masse 
andet, som I kan læse mere om i Socialpædagogen 
til december 

Af: Betina Skovby, Fagspecialist                                        


