Mød en fra Tvind

Vi er mange forskellige mennesker på Tvind. Her bor for eksempel ledere, lærere, pædagoger,
pædagogmedhjælpere, elever og
studerende. I normale år har vi
omkring 5000 besøgende, så der
kommer rigtig mange mennesker
forbi. For at vise denne mangfoldighed, tager jeg ud en helt tilfældig dag, og interviewer det
første menneske jeg ser. Jeg stiller de samme 3 spørgsmål hver
gang.
Det første menneske jeg mødte,
var Gitte Roslund. Hun arbejder
som socialrådgiver på Tvind.

Gitte Roslund arbejder som socialrådgiver på Tvind

Hvad optager dig her?
Jeg er meget optaget af pædagogikken her på stedet, og den glæde jeg oplever her. Det er både
glæden fra eleverne, de studerende, beboerne, pædagogerne, faglærerne og ledelsen.

Hvad er der sket i dag:

Jeg er lige kommet fra en snak
med en elev, hvor vi talte om, at
hvis der skal ske forandring i livet,
skal hun selv være åben og modtagelig for det. Det kan vi andre
ikke være på hendes vegne. Vi
talte om at selvretfærdighed og
Det gør mig glad, at der her er
ligegyldighed kan gøre mennesker
samtale og lydhørhed i mødet
kede af det, og at hun selv bliver
med andre.
vred, når alt er vedtaget på forArbejdet
med
eleverne
er
så
vigHvad laver du på Tvind?
hånd og intet kan rokkes. Hun var
tigt, og jeg føler at vi hjælper ele- ked af det, da hun ikke følte sig
Jeg arbejder som socialrådgiver
verne med mange ting – blandt
set og hørt på et møde ved kompå Tvind. Før det, arbejdede jeg
andet at frigøre sig fra negativ so- munen for nylig. Det er svært, og
på Holstebro jobcenter i 14 år.
cial arv. Jeg syntes at prioriterin- vi drøftede at hun er nødt til at
Jeg arbejder direkte med eleverne gen og belysningen af vores områ- løsne grebet og lade livet og anpå Tvind og ikke kun foran et skri- de halter i øjeblikket, fordi det er dre mennesker møde hende hvor
vebord. Det betyder, at jeg helt
længe siden, at dette arbejde blev hun er. Men det kræver mod!
naturligt er en del af elevernes liv. regnet for noget. Det er tydeligt,
Jeg kan ikke forestille mig andet
at medarbejderne i kommunerne Jeg håber, at jeg var åben, lyttenend at være socialrådgiver. Uan- gerne vil hjælpe eleverne og sam- de og nysgerrig, for jeg bliver så
set hvad, vil jeg altid være social- arbejdet imellem os bliver derfor glad, når jeg møder det hos andre.
rådgiver inderst inde.
prioriteret højt.

Vinterkoncert
2021
I de sidste mange år, har Tvind afholdt vinterkoncert med mere end 1000 tilskuere. I år blev den
store koncert aflyst, grundet COVID-19.
Det har dog ikke afholdt os fra at holde musikken i
live og sammen med andre skoler, har vi her i januar haft temaet MUSIK. Skolerne har flere gange
været sammen virtuelt og nydt musik, sunget sammen, danset og vist hinanden hvad vi har lært siden sidst.
Det er vigtigt at være fælles om noget, at føle noget igennem musik, at være sammen, at forholde
sig til og høre andres yndlings musik, at give slip på
de fastgroede tanker om musik, samt at få nye
numre på sin playliste og i sit hjerte.

Fokus på:

sociale
medier
Af Dennis Thiesen, afdelingsleder på PTG

Fokus:
Botilbuddet PTG har for nyligt haft besøg af socialtilsynet, og her blev emnet om de placerede unges
brug og færden på sociale medier bragt op. Som
opholdssted og botilbud er de sociale medier en
del af hverdagen, for både unge og ansatte. På
Dagskolen på Tvind, er emnet sociale medier også
en del af de ’’life skills’’, som de unge undervises i.

Vi lærer hver dag:
Det er heldigvis sjældent, at vi opdager problemer
med vores elever og de sociale medier. Vi har nu så
stor fokus på det, at vi håber at komme eventuelle
problemer i forkøbet.
Vi føler os dog heldige, da eleverne fra ”Det nødvendige seminarium” er rutinerede SoMe brugere.
De har givet os mange lektioner allerede.

Det fremgår af vejledningen fra socialtilsynet, at
unge/voksne på opholdssteder og botilbud befinder sig i en særlig risikogruppe grundet kognitive,
sociale og kommunikative udfordringer.
Vores elever er udsatte, da de har svært ved at forstå konsekvenserne af deres handlinger og færden
på sociale medier.
Det kan handle om opslag eller deling af billeder,
som ikke bør deles, det kan også handle om manglende tolkning og forståelse af beskeder eller tråde
i chat-forums, men også langt mere alvorlige forhold. Omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede
unge er nemlig særligt udsatte i forhold til mobning, chikane, og seksuelle overgreb, fordi de er
begrænset/ikke udviklet ift. deres naturlige forsigtighed og tilknytning overfor fremmede. Disse forhold stiller store krav til os som fagpersoner omkring de unge.

Hvordan lærer vi de unge om sociale medier?
Tvinds 3 bosteder og Dagskolen på stedet, er gået
sammen om at styrke indsatsen omkring de sociale
medier. Vi vil være bedre til at agere i de sociale
medier, samt at rådgive eleverne i brugen deraf.
Derfor er emnet kommet højt på Dagsordenen i
både Dagskole og på Bostederne. Vi italesætter
problematikkerne på personalemøderne og blandt
eleverne. Vi går aktivt ind og taler med eleverne
om brugen af de sociale medier. Når eleverne har
fortrudt en deling af billeder eller en kommentar
på de sociale medier, rådgiver vi eleverne til hvad
de kan gøre.
Vi er overbeviste om, at jo mere vi ved om de sociale medier, des mere kan vi rådgive og hjælpe eleverne.

Fokus på:

- Mobning -

Af Birthe Nørskov, leder af Dagskolen.

VI ACCEPTERER IKKE MOBNING PÅ DAGSKOLEN

se for andre mennesker, styrker deres egen identiSladder på sociale medier, øgenavne, rullende øjne, tet.
tilråb og upassende eller bedrevidende kommenta- Hvordan definerer vi mobning?
rer. Vi kender det alle fra vores skoletid eller måske Hvis vi kigger nærmere på selve ordet mobning, så
fra en arbejdsplads. En klassekammerat eller kolle- er det afledt af det engelske ‘mob’, som betyder
ga bliver mobbet, og ofte er der ingen, som griber pøbel eller gruppe, og med en fri oversættelse defiind, før det løber løbsk. Konsekvenserne kan være nerer vi mobning som en adfærd, der er udført af
meget voldsomme for den, som udsættes for mob- enten pøblen eller en gruppe. Det ligger altså i orning, og kan medføre psykiske problemer, lavt selv- det, at der er tale om en gruppe, der terroriserer et
værd, angst, ensomhedsfølelse og depression. Der- enkeltindivid. Vi ser dog også tilfælde, hvor det er
for må og skal der sættes hurtigt og konsekvent ind enkeltpersoner, der bevidst forfølger og plager anover for mobning – det skal stoppes!
dre. I alle tilfælde har mobningen til hensigt at skade en anden person og udelukke vedkommende fra
På Dagskolen på Tvind skal INGEN udsættes for
et eksisterende fællesskab.
mobning. Dette sikrer vi igennem daglig praksis
samt læring og vejledning om, hvordan man begår Hvad er vores indsats mod mobning?
sig i fællesskaber.
Vores sikreste ’våben’ mod mobning er at skabe et
miljø og et fællesskab, hvor alle bliver set og føler
På Tvind er mangfoldigheden stor, og vi betragter
sig velmodtaget og godt tilpas. Med Inklusion, toledette som en styrke for vores Skolecenter. En
rance og konflikthåndtering værner vi om vores gomangfoldig og international sammensætning af
de læringsmiljø. Derudover har vi formuleret en
mennesker og kulturer, skaber rummelighed og for- anti-mobbestrategi, som vi minimum to gange årståelse for vores medmennesker.
ligt debatterer og reviderer.
Vores udtalte og klare vision er derfor, at alle vores
elever lærer og forstår, hvorfor respekt og interes-

Det nødvendige seminarium
- Kan kulturel mobning stoppes?

Af Annica Mårtensson, leder af DNS.

På DNS er fællesskabet i fokus. Hvert år starter et DNS hold som med 15-20 studerende, som gennemfører 4-års programmet sammen med hinanden og med deres lærer. De bor sammen, deler økonomi med
hinanden, rejser i bus, laver undersøgelser, løser konflikter, nyder livet og studerer sammen. Det betyder,
at de kommer meget tæt på hinanden.
At åbne op overfor andre, er for mange en proces som tager tid, og som til tider er svær. DNSerne er sammen i lang tid og lærer virkelig hinanden at kende. I løbet af deres uddannelse kommer de alle sammen
ud i situationer, hvor de får brug for at udvide deres personlige grænser, og de lærer at dele også meget
personlige vanskeligheder.
Her kommer spørgsmålet om mobning ofte frem. Mange af DNSerne har i deres barndom, ungdom og
tidligere skolegang været udsat for mobning. Nogle fortæller, at de aldrig før har delt deres oplevelser
med hverken forældre, lærere eller andre voksne. Det siger noget, dels om hvor mange børn og unge i
Europa som udsættes for mobning og også at mange bærer byrden selv, og dermed ikke får den støtte de
har brug for.
Mobning kan sætte dybe spor, som præger et menneskes mangel på selvværd langt ind i voksenlivet. Som
kommende lærere er det utrolig vigtigt, at DNSerne bliver virkelig gode til at danne relationer, og vide
hvad der skal til for at skabe et positivt fællesskab. I løbet af DNS uddannelsen får de masser af værdifulde
erfaringer giver dem mulighed for at udvikle disse evner.

DNSerne har også stor betydning ved at skabe et positivt miljø på hele Tvind, som alle elever nyder godt
af. Et miljø, hvor der er plads til alle og hvor fællesskabet er i højsædet. Et aktivt miljø, hvor der hele tiden
skabes mellemmenneskelige forbindelser imellem de meget forskellige mennesker som bor, arbejder og
studerer på Tvind.
DNSerne bliver vigtige rollemodeller for de unge på Dagskolen og botilbuddene. På den måde er de direkte med til at forebygge mobning. Når det alligevel sker, kan DNSerne bidrage til at konflikter bliver løst, og
at de elever der udsættes for mobning, oplever at de får den opbakning og støtte, de har brug for.
Samarbejdsøvelser, er en del af undervisningen på DNS.

Vi sætter
de glade
sjæle fri!
Af Gitte Roslund, socialrådgiver på Tvind.

”Her på Tvind, sætter vi de glade sjæle fri!”
Det udtryk blev visuelt og virkeligt for mig her i januar måned, da jeg sad på mit kontor og skrev på
en statusrapport. Telefonen ringede, og i røret lød glade stemmer og jubelhyl, afbrudt af forstanderparret, med besked om at komme til sjov på kælkebakken NU. Det syn jeg oplevede, gjorde mig glad
helt ind i sjælen. Jeg så elever, beboere, pædagoger, ledere, studerende, pædagogmedhjælpere og
faglærere i et stort mylder foran, på, og susende ned af kælkebakken foran Tvindmøllen. Det sneede, og luften var fyldt med kulde, snefnug, glade stemmer og latter. ”Pas pååååååå” lød det pludselig, og jeg sprang til side, da forstanderen i det samme kom susende ned af bakken på en papkasse.
Sekundet efter fik jeg en snebold i nakken, og da jeg vendte mig om, så jeg en ellers meget stille elev

grine af mig.

”Her har man lov til at være
en glad sjæl og nyde livet
for fuld udrykning.”
Det handler om at gribe nuet og øjeblikket. Det havde forstanderparret set, og de greb straks chancen, og skabte en perfekt eftermiddag med både elever, ansatte og studerende. Det er det, det
handler om! Det er sådan man sætter de glade sjæle fri! Ikke ved opsatte møder, planlagte samtaler
og morskab i kalenderen. Det er lige her og nu – hvor intet er planlagt, men hvor alle tør at kaste sig
ud i en barnagtig glæde og lykkerus.
Jeg gik derfra med tankerne omkring det der netop var sket… vi lader eleverne være sig selv og ikke
være hæmmet af andres tanker om dem, eller at være slave af fortiden. Hvis du er glad, så grin –
langt og længe! Hvis du har et smil indeni, så smil – enten til dig selv i spejlet eller til de mennesker
du møder på din vej.

Vi har fået Wellnessrum

Ledelsen på Tvind har
indført wellness for
både ansatte og elever. Redskaberne er
blandt andet massagestole, massagebænk,
yogamåtter, varmetæpper og en kasse
massagebolde og
pensler.

U

hmmmmm, så sidder
man her på arbejdet
og får massage og bliver varmet
igennem. ”Jamen er du ikke på
arbejde?” tænker du måske…. Jo,
det er jeg… vi har fået et wellnessrum på Tvind med to massagestole, massagebænk, seng med varmepude, tæppe og diverse wellnessprodukter.
Så lige nu sidder jeg og får massage under et skønt varmetæppe,
imens jeg hører dejlig afslappende
musik. Det er fantastisk at være
ansat på Tvind, hvor det faglige
arbejde og hverdagens travlhed
ikke fylder det hele. Ledelsen prioriterer også wellness til de an

satte. Men det kan jo kombineres,
da der er to massagestole.
Ikke sjældent sidder der en pædagog og en elev i hver sin massagestol og taler sammen, eller bare
nyder stilheden, nærheden og
samværet i hver sin stol. Det er
også pædagogisk arbejde!
Wellnessrummet er lavet, så det
ligger lige overfor pædagogernes
møderum. Det betyder, at der ikke er langt fra tanke til handling,
når lysten til massage og afslapning melder sig.

Socialrådgiver Gitte Roslund
Tlf.: 29 11 48 53 E-mail: Socialraadgiver@tvind.dk
(Tilmeld dig nyhedsbrevet, ved at skrive ”Tilmeld” til ovenstående mail)

