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Massiv problembelastning blandt anbragte børn 
og unge, der går på interne skoler

De 39% af anbragte børn og unge, der går på 
interne skoler, har ikke markant større sko-
lefaglige udfordringer end de institutionsan-
bragte børn og unge, der ikke går på interne 
skoler. Men denne gruppe af børn og unge 
udgør de mest belastede institutionsanbragte 
børn og unge.

Dette er et af resultaterne fra en ny undersøgelse, som 
er støttet af ROCKWOOL Fonden og foretaget i et 
samarbejde mellem Aalborg Universitet og ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed. Undersøgelsen 
udkommer ultimo august med titlen ”Anbragte børn 
og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske op-
holdssteder”.

Resultaterne viser, at både anbragte børn og unge, der 
går på interne skoler, og anbragte børn og unge, der 
ikke går på interne skoler, har store udfordringer i for-
hold til det faglige niveau: Halvdelen har i perioder ikke 
gået i skole, og halvdelen går ikke op til folkeskolens af-
gangsprøver. Dog peger undersøgelsen på forskelle mel-
lem de to grupper i valg af uddannelse: Flere af de børn 
og unge, der går på intern skole, påbegynder en særlig 
tilrettelagt uddannelse som for eksempel FGU, STU og 
produktionsskole, mens der er betydelig flere af de børn 
og unge, der ikke går på intern skole, som påbegynder 
en gymnasial uddannelse.  

Undersøgelsen peger også på, at de to grupper af an-
bragte børn og unge er forskellige på en række karak-
teristika. For eksempel er der flere drenge i gruppen 
af anbragte, som går på intern skole, og de har typisk 
været anbragt lidt længere tid (3,1 år mod 2,8 år) og 
flere steder. Samtidig er kun få i gruppen anbragt pga. 
årsager knyttet til forældrene – de anbringes i stedet 
pga. årsager knyttet til dem selv. I tråd hermed har flere 
børn og unge i denne gruppe udadreagerende adfærd 
og diagnoser, og der er flere af dem, som modtager 
psykologisk terapi på anbringelsesstedet, og som har 
særlige behov med hensyn til følelsesmæssig udvikling, 
relationer til jævnaldrende, relationer til voksne og fag-
lige behov i skolen. 

Sidst er risikoen for, at anbringelsen ikke slutter som 
planlagt, større blandt børn og unge, der går på intern 
skole; det drejer sig om 28 % mod 21 % i gruppen af 
børn og unge, der ikke går på intern skole. 

Samlet set er anbragte børn og unge, som går i interne 
skoler, mere belastede end de øvrige institutionsanbrag-
te, og det kræver en særlig bevidsthed om, at disse børn 
og unge har særlig brug for social støtte, herunder støtte 
til at deltage i kollektive læringsmiljøer.
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De interne skoler

Interne skoler er placeret på institutioner, og de 
bliver ofte betegnet som skole- og behandlings-
hjem. Der er interne skoler på knap en fjerdedel af 
alle danske institutioner. En andel på 39 % af alle 
institutionsanbragte børn og unge i den skoleplig-
tige alder er elever på interne skoler. 

Om undersøgelsen

Den landsdækkende undersøgelse består i en spør-
geskemaundersøgelse med to spørgeskemaer. Det 
første omhandler forholdene på danske døgninsti-
tutioner og socialpædagogiske opholdssteder, og 
her har vi bedt institutionslederne om at besvare 
spørgeskemaet. Den samlede population består af 
i alt 432 institutioner, hvoraf 55 % har gennemført 
besvarelsen, og knap 5 % har gennemført besva-
relsen delvist. Det andet spørgeskema omhandler 
anbragte børn og unge på de to typer af institutio-
ner, og her har vi bedt institutionerne om at besva-
re spørgeskemaet for et eller flere af de seneste fra-
flyttede børn (afhængigt af institutionens størrelse 
set i forhold til antal døgnpladser). Det er kontakt-
pædagogen/primærpædagogen eller en anden 
medarbejder med særligt kendskab til barnet eller 
den unge, der har besvaret skemaet for hver enkelt 
barn/ung. Vi har modtaget børneskemaer fra i alt 

166 institutioner, herunder 82 døgninstitutioner og 
84 socialpædagogiske opholdssteder med oplysnin-
ger om i alt 1.024 fraflyttede børn og unge.

Spørgeskemaet om institutionerne omhandler 
spørgsmål om institutionernes størrelse, alder og 
struktur samt institutionernes respektive mål-
grupper og indsatsformer samt deres pædagogiske 
rammer og tilgange. Endvidere spørger vi til en 
række forhold omkring medarbejdernes uddannel-
se, kursusdeltagelse og supervision. Børneskemaet 
spørger til de anbragte børns køn, alder, etniske 
oprindelse, anbringelseslængde og anbringelsesty-
per. Vi har desuden spurgt til anbringelsesårsager 
samt anbringelseshistorik, herunder børnenes og 
de unges særlige behov, psykiatriske diagnoser, 
skolegang med videre, og til deres sociale relatio-
ner. Vi har også stillet en række spørgsmål angå-
ende fraflytning fra institutionen, herunder hvor 
de flytter hen, om fraflytningen er planlagt, samt 
hvor mange af de fraflyttede unge over 17 år som 
modtager efterværn. Endelig stiller vi spørgsmål 
om selve anbringelsesprocessen, herunder kommu-
nens valg af anbringelsessted, inddragelse af insti-
tutionen og samarbejdet med myndighedskommu-
nen samt inddragelse af børnene og de unge samt 
deres forældre i relation til valget af anbringelses-
foranstaltning.
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