Mælkebøttebarn i blomst
- en lige så stærk historie som Lisbeth Zornigs

Oplæg for socialrådgivere:
Oplæg og debat om det at være mælkebøttebarn og få en god kommunikation med
kommunen.
Hvordan får man en god kommunikation med de behandlere ens forældre har sagt, man
ikke kan stole på?
Hvordan får man en god kontakt til socialrådgiveren, når man også er barn, ung, voksen
og siden mor med handicap?
Min personlige historie ender ud i konkrete idéer til, hvordan I som rådgivere får en
blomstrende dialog med de udsatte borgere. Efterfølgende kan der uddeles skriftlig gode
råd til den fortsatte dialog med borgerne.

Jeg har flere år i træk holdt oplæg for de ca. 200 socialrådgiverstuderende, der starter
hvert år på AAU. De sidste år har mine oplæg været efterfulgt af dialog, hvor jeg
inddragede tilhørerne, der bl.a. kunne afprøve deres teori i min case. Den dialog kunne
man med fordel også have – selv med mange års erfaring som rådgiver.

Læs her hvad studerende på socialrådgiveruddannelsen har fået ud af et fagligt
oplæg af Tina M. - L. Campbell
Det var meget berigende og inspirerende og kan ses fra mange forskellige vinkler
afhængig af den enkelte deltagers egne oplevelser eller generelle forståelse. Det giver
så meget at tænke over, og hvor må det give et godt indblik i den verden de studerende
skal indgå i på et tidspunkt. Hvor vigtigt det er med respekt og forståelse for det enkelte
menneske socialrådgiveren sidder overfor, om det bliver en hjælp/støtte i den situation
man sidder i, eller om det bliver en kontrolinstans som kan eller ikke kan levere den
rette hjælp. Jeg vil anbefale dit oplæg næste gang, der starter et nyt hold. Det er helt
sikkert.
Tine Nørgaard
Undervisningsbooker og ansat
Socialrådgiveruddannelsen AAU
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Feedback fra studerende på socialrådgiveruddannelsen efter oplægget
Kort uddrag af evaluering ved forelæsning på AAU for socialrådgiverstuderende:
82,14 % vil anbefale min undervisning til deres venner
Ud af hele besvarelsen svarede de på spørgsmålet; Hvor tilfreds var du med oplægget?:
53,57 % var tilfredse med min undervisning
42,86 % var ovenud tilfredse med min undervisning
3,57 % var tilfredse med min undervisning

Frederikke Juul Thorup Det var i særdeleshed godt nok - mere end godt nok!
Du vil helt sikkert følge mig igennem min tid som socialrådgiver.
Venlige hilsner en socialrådgiverstuderende du virkelig nåede ind under huden på, tak!

Hanne Rosenkrantz Det var et helt fantastisk oplæg, tusind tak for det
din historie, viljestyrke og livsmod, sat spor i mig. Varme tanker til dig.

☺ Du har med

Maj Kaasing Rasmussen Tusind tak for et rigtig flot og gennemført foredrag.
Du formår på en eller anden måde at få gjort din livshistorie jordnær, du er en kæmpe
inspiration.
Du udstråler en ufattelig styrke, mod og livsglæde, som man kun kan beundre og glæde
sig over.
Tusind tak fordi du ville dele dine oplevelser med os. Er sikker på, at flere af os kunne
have lyttet til dig i timevis.
Endnu en gang tak 😊
En socialrådgiver anmelder bogen Mælkebøttebarn i blomst
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I denne personlige og hjerteskærende beretning - inviterer forfatteren dig til fordybelse
i et levet liv, der indeholder de fleste facetter af svigt og misbrug.
I en tid hvor den professionelle samtale bliver målt kvantitativt, er Tinas bog et stærkt
casestudie værktøj, som giver dig god tid til at forstå og dermed handle professionelt
med hjertet som rorpind i opgaveløsningen. Der ligger en stor opgave for nye
socialrådgivere - med kommunalreformen og flygtningestrømmen fra Afrika - det er
denne fortælling osse med til og ruste dig til.
De fleste socialarbejdere arbejder med hjertet og det smelter eller brænder ud - det
værste jeg har hørt, og den må du gerne bruge som citat, er en psykolog som var ansat i
ppr: Hver morgen inden jeg går på arbejde - visualiserer jeg at jeg skærer mit hjerte ud
og hver aften sætter jeg det på plads igen, jeg kan ikke ha det med, jeg er ved og
drukne i papirer og møder, men jeg taler aldrig RIGTIGT med de børn som jeg hjælper.
Monica Henriette Kær
Socialrådgiver
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