At forholde sig til COVID19
Status på COVID-19 her på stedet:
Vi vil starte med at fortælle, at alle har det godt; Ingen er syge og ingen er i karantæne. Når sådan noget
her sker, søger mennesker enten sammen eller spredes. Vi kan med glæde konstatere, at vi her på stedet
har et fantastisk sammenhold imellem ledelse og medarbejdere. Det var godt før, men i denne proces er
det blevet tydeligt, at det stærke sammenhold og lysten til at hjælpe hinanden rent faktisk er der, når der
er brug for det.
Vi inkluderer eleverne, så de tager ejerskab af bekæmpelse af COVID-19, og ikke modarbejder processen
og de nye arbejdsgange. Vi taler meget med eleverne om det – både i husene og i Dagskolen. Vi går forrest ved implementering af de nye tiltag, og viser dermed eleverne at det er særdeles vigtigt med for eksempel håndvask, at spritte ting af og at holde afstand til hinanden.

Hvad gør vi på stedet, for at minimere risikoen for smitte:
Udover at vise vejen for eleverne, og hjælpe dem med at være i denne helt specielle situation, gør vi alt
hvad vi kan i hverdagen, for at forhindre og bekæmpe smittefaren. Sammen med eleverne, gør vi rent flere gange dagligt, vi spritter de ofte benyttede ting af, og vasker ofte hænder. Som anbefalet holder vi afstand til hinanden, så eleverne kan se at det er vigtigt. Det vi gør, gør eleverne typisk også. Så vi er ekstreme strikse personalet imellem, og følger alle de opgivne retningslinjer.
Hvis der ønskes en mere udførlig beskrivelse af, hvordan vi konkret forholder os til COVID-19 her på stedet, kan det rekvireres via mail: Socialraadgiver@Tvind.dk

Kan vi hjælpe?
Kære anbringelses-konsulenter, socialrådgivere og samarbejdspartnere.
COVID-19 virus har stillet os alle i en vanskelig situation, som vi ikke før har oplevet. Der er brug for at vi
passer på hinanden, og der er brug for at vi i solidaritet med de svage, både i vores eget samfund og i resten af verden, gør alt vi kan for at komme på den anden side. Vi er dog klar over, at mange er berørt af
dette, og at det kan have store fatale konsekvenser, hvis der ikke bliver reageret på de råb om hjælp der
kommer fra både hele familier og enkeltpersoner.
Hvis der er brug for det, vil vi meget gerne hjælpe! Vi sidder klar på telefonen med gode råd og et tilbud
om aflastning eller botilbud – både med det samme og på sigt.
For at høre mere om hvad vi kan tilbyde i Dagskolen, botilbuddene og ungdomshøjskolen, kan vi kontaktes på følgende telefonnumre eller på
mail: Socialraadgiver@Tvind.dk.

Dagskoleleder Birthe Nørskov: Tlf. 23 60 60 75.
Forstander for botilbuddene Steen Conradsen: Tlf. 28 19 55 41.
Afdelingsleder på ungdomshøjskolen PTG Dennis Thiesen: Tlf. 29 46 63 24.
Socialrådgiver Gitte Roslund: Tlf. 29 11 48 53.

At være socialrådgiver ved et bosted...
Jeg hedder Gitte Roslund og udover at skrive ”Tvind Nyt”, er jeg socialrådgiver på
Tvind. Jeg elsker mit arbejde, hvor jeg er sammen med eleverne, så meget som
overhovedet muligt. Hvis jeg skal samarbejde med dem og hjælpe dem med at
komme videre i ”systemerne”, skal jeg have et vist kendskab til dem. Det er typisk
ikke lange snakke over bordet på mit kontor. Det er i fitnessrummet, på en kort
gåtur på vej til frokost, en snak ved hestene eller et besøg i skolestuen. Ofte kan
et smil over frokostbordet være nok til at skabe og vedligeholde en relation.
Min dør er altid åben, og eleverne ved at de kan komme ind og snakke, når de har
lyst. De ved også, at jeg er til rådighed to gange ugentligt til fitness, og der bliver
jeg ofte opsøgt—udover at tale om deres liv, kan de spørge ind til ”deres sag” på
jobcentret eller ved UU. Hvis der er behov for snak og guidning, går jeg gerne en
tur med dem, da ordet ”møde” kan få dem til at løbe skrigende væk. Når vi går ture i den dejlige natur i området,
bliver tankerne luftet, og eleven har tid og rum til at finde ud af, hvad det egentlig er de vil. Hvis vi sidder overfor
hinanden, og skal samtale på kommando, er det svært…
Som enhver anden socialrådgiver har jeg en masse skrivearbejde også -og det er jeg glad for. Men hvis en elev står
i døren og gerne vil snakke, ja… så bliver skrivearbejdet udsat til samme aften eller næste dag. Hvis man vil arbejde
på et bosted, skal man elske at have 100 bolde i luften på en gang og ALTID have tid til eleven. Hvis du misser en
åbning til elevens indre, ja, så kan den åbning være lukket for evigt.
Jeg har aftaler med flere elever om gåture en gang ugentligt, hvis der er brug for det. De ved at de kan bruge denne
”ventil” ved behov. Hvis de ikke har brug for det, får jeg en SMS fra dem, hvor de aflyser. Ellers dukker de op i døråbningen - jeg griber jakken, og vi går en tur sammen.

De opfører sig ikke ”dårligt” fordi de vil.
De opfører sig som de har det indeni.
Så hvis de opfører sig ”dårligt”, er det fordi de har det dårligt!
I formiddags gik jeg en tur med en elev. Først går vi i tavshed igennem skoven, og da vi kommer til en brændestabel, sætter vi os ned. Eleven trækker to dåsecolaer op af vindjakken, og jeg tager imod den ene, imens jeg forsøger
at ignorere fugten fra brændestablen, som inden 30 sekunder, gennemvæder min buksebag. I et stykke tid, hørtes
der ikke andet end fuglesang, skovens puslen og slurk fra dåsen. ”Nå”, siger jeg – ”var det en god weekend?” Eleven sukker, drikker lidt cola og siger så: ”Det er svært… når jeg er her, ved jeg godt at jeg skal hænge i og lære noget… men når jeg er hjemme ved min familie, er det svært at sige nej. Jeg siger bare ja ja ja og så ender det i noget
værre lort.” Vi får en god snak om mønstre og om at bryde ud af den dårlige cirkel, at turde at sige nej og at turde
sige ja. Vi taler om, hvorfor det er nemmere at opføre sig godt her på stedet, og så svært når man er på hjemmebesøg. Eleven taler mest, jeg lytter og kommer med uddybende spørgsmål. Sagen er dog klar – Vi tror på eleven og
agerer overfor ham på en sådan måde. Elevens familie har et helt andet livsmønster, og behandler ham som de
altid har gjort, da de ikke ser forandringerne. Det betyder, at eleven opfører sig som familien forventer, når han er
på hjemmebesøg. Eleven opfører sig ikke ”dårligt”, fordi han har lyst. Han opfører sig som han har det indeni. Så
når han ”opfører” sig dårligt ,når han er på hjemmebesøg, er det fordi han har det dårligt.
Spørgsmålet er så, om vi kan ændre på det? Vi kan i hvert fald blive ved med at tro på de unge og guide dem på
livets vej. Vi kan HÅBE og TRO på at de selv finder vej i deres liv. Den første forudsætning er, at de kan fortælle om
deres følelser og håndtere dem.
Disse svære tanker om familien og dennes fortid og nutid, blev åbnet den dag i skoven; med hjælp fra en god og
stabil relation, tillid til stedet, skovens dybe ro og med en dåsecola til at bryde isen.

Dagskolens studierejse til Det Sydlige Afrika
Den årlige studierejse var i år planlagt til to programfyldte uger i Det Sydlige Afrika, med alt hvad en studierejse normalt indeholder: Vi skal gøre en forskel – Vi skal lære noget om det land vi rejser til og de
mennesker vi besøger – Vi skal have nogle uforglemmelige oplevelser.
I lighed med tidligere studierejser havde vi forud for
rejsen været engageret i forskellige entrepriser og andre opgaver for ar tjene penge til rejsen. Vi nåede lige
over vores mål, som var 60.000 kroner. Med dette beløb kunne vi betale vores flybilletter. Vi havde forberedt os godt og havde arbejde med både historiske og
samfundsmæssige forhold i landene, vi skulle rejse til.
Ligeledes havde vi også studeret landenes geografi og
flora og fauna. Kort sagt: Vi havde fået skruet godt og
grundigt op for forventningerne og glædede os alle meget til turen.
Men – det blev en anderledes studierejse. Den var god og indeholdt alle tre elementer som hører til en
studierejse.
Vi havde en dag i Johannesburg i Sydafrika, hvor vi besøgte bydelen
Soweto. Denne bydel er kendt for sin rolle under apartheidstyret. Her boede den sorte befolkning og her startede oprøret og modstanden mod den
racistiske styreform. Her boede Nelson Mandela frem til sin død i 2013. Johannesburg er kendt for at være en af de farligste byer i verden med meget
kriminalitet. Det oplevede vi tydeligt med den bestemthed og formaning,
der var hos personalet på hotellet, hvor vi boede. Vi måtte under ingen omstændigheder færdes udendørs uden det var absolut nødvendigt. Da vi
skulle ud for at spise om aftenen, havde vi personale fra hotellet med som
”bodyguards”.
En betydelig minedrift hører også med til historien om Johannesburgs historie. Byen er opstået omkring
mindrift efter hovedsageligt guld og diamanter. Derfor ses også store internationale firmaer, der har slået
sig ned i her. Ligesom byen også har tiltrukket arbejdskraft fra de omkringliggende lande.
Vi forlod Sydafrika med bus næste formiddag og nåede efter godt otte timers kørsel frem til Gabarone,
hovedstaden i Botswana. Vi mødte den første corona-foranstaltning ved grænsen mellem de to lande. Vi
skulle udfylde et spørgeskema om sundhedsforhold og vi fik
målt temperatur i panden.
De to dage vi havde i Gabarone var intensive med fyldt program. Vi besøgte børnehjemsbørn og en skole. Vi fik delt vores medbragte gaver ud og havde en dejlig dag, hvor vi stod
for et underholdende program sammen med de cirka 800
børn, der var på skolen.

Studierejsen til Afrika
Men vi måtte desværre afbryde vores studierejse efter knap en uge. Coronakrisen var sat ind i Europa og
nåede da også til Sydafrika dagen før vi rejste hjem. Det var med blandede følelser, at vi erkendte, at vi
måtte vende tilbage til Danmark. Men selvfølgelig skulle vi hjem – alt andet ville have været uansvarligt.
Under turen hjemad oplevede vi, hvordan landegrænser blev lukket bag os og flyselskaber lukkede deres
vante ruter.
Vi er alle enige om, at vi må tilbage til Det Sydlige Afrika igen. Selv om studierejsen var kort, nåede især
Botswana og vores venner der at finde en plads i vores hjerter.
Skrevet af Dagskolens Leder Birthe Nørskov.

Et par af eleverne har her skrevet om, hvad der gjorde
mest indtryk på dem:

Ibo skriver om sit billede:
Med en bold og lidt plads omkring
sig kan man gøre en del. Fodbold
bringer folk sammen og giver smil
på læben. Om man taler det samme sprog eller ej.

Aleksandra skriver om sit billede:
Jeg var meget glad for at bruge en
hel dag sammen med børnene. Den
dag var fyldt med nye oplevelser,
det var forbløffende at se, hvor glade de blev for ganske lidt.

Marianne fortæller om sit billede:
Det bedste på turen, var at se at de
mange børn på børnehjemmet, blive
glade for de gaver vi havde med.

Det nødvendige seminarium—DNS
Fællesskab og sammenhold
I disse dage er det mere end nogensinde nødvendigt at vi mennesker holder sammen. Covid-19 virus har
stillet os alle i en vanskelig situation som vi ikke før har oplevet. Der er brug for at vi passer på hinanden,
og der er brug for at vi i solidaritet med de svage, både i vores eget samfund og i resten af verden, gør alt
vi kan for at begrænse smitten og komme på den anden side.
På DNS har vi altid fællesskabet i højsædet. Vi bor, studerer og arbejder sammen. DNS er en anden slags
skole. Så meget mere end en skole. DNS er vores hjem. Fællesskabet opbygges af os studerende og lærere, som hver især med vores talenter, initiativer, dårlige vaner, arbejde osv. tilsammen skaber DNS hver
dag.
At få fællesskabet til at virke er et konstant arbejde. Vi kommer fra mange forskellige kulturer og vi har
hver især vores meget forskellige personligheder. Fællesskabet kræver at vi alle sammen arbejder mod
midten og finder løsninger som vi alle kan være tilfreds med og bakke op om. Derfor har vi et princip på
DNS om at vi aldrig stemmer, men derimod diskuterer videre indtil vi kan tage en beslutning i konsensus.
På DNS har den nye situation naturligvis også konsekvenser. At rejse og at lære fra og sammen med mange forskellige slags mennesker er to meget fundamentale dele af vores pædagogik. Der er altså meget vi
ikke kan gøre som vi plejer lige nu. På hvert DNS hold arbejder vi derfor med at finde nye veje. At skabe
muligheder som kan springe ud af, at vi netop ikke kan gøre som vi plejer.
Alle de forskellige DNS hold bliver direkte påvirket og skal lave ændringer i deres planner. En god og vigtig
proces. Som kommende lærere er der meget der kan læres af en sådan situation, hvor vi tvinges til at
vende en vanskelig situation til noget positivt. Vi er sikre på at når vi på et tidspunkt ser tilbage på denne
periode, så vil den have banet vej for og åbnet op for nye måder at gennemføre de forskellige perioder af
DNS programmet, nogle af dem måske endda bedre.
Vi føler os meget privilegeret som har hinanden her på Tvind og DNS i denne situation. Vi tænker på de
mange mennesker i verden som allerede nu oplever store konsekvenser og især på de svage og fattige
som i sidste ende vil blive hårdest ramt af de langsigtede konsekvenser.
Der er brug for at vi kigger ind i fremtiden, og arbejder henimod
et mere bæredygtigt samfund, hvor vi i højere grad sikrer os lokalt, og hvor fællesskabet får mere plads i samfundet. Derfor vil vi
i den kommende periode benytte os af, at vi nu grundet situation
er flere end planlagt hjemme på Tvind, til at gå i haven og arbejde
med at ekspandere vores grøntsagsproduktion til et nyt niveau!
Forhåbentlig også at nyde solen og det dejlige forårsvejr.

Hvordan får vi eleverne til at træne?
Her på stedet har vi både et stort fitnesscenter og en træningshal.
Det bliver flittigt brugt af både elever fra bostederne og af de studerende fra DNS (Det Nødvendige Seminarium). Når vi taler med andre
bosteder eller Dagskoler, som også har gode træningsfaciliteter, sukker lærerne og siger, at de ville ønske at eleverne ville bruge det noget mere.
Vi har stor succes med at holde langt de fleste elever aktive. Hvorfor? Svaret er muligvis meget enkel. Har vi dedikerede lærere? Har vi
pædagoger som kan motivere eleverne? Har vi træningsmaskiner
som eleverne gider? JA, JA og JA! Men det vigtigste - Vi
har ressourcestærke unge mennesker fra DNS (Det nødvendige seminarium) som træner sammen med eleverne, og som får dem hen til træningsfaciliteterne. Det
betyder ALT at de har studerende rundt omkring sig,
som gerne vil træne, og som gerne vil spille basketball,
fodbold og volleyball. Når en ung, frisk og motiveret
studerende banker på døren til en af vores elever og
spørger om hun/han er klar på en gang bold, er svaret
oftest JA! Hvis det er i et skema og de ved at det er med
pædagoger/andre elever fra botilbuddene, kan undskyldningerne køre rundt i hovedet på eleven – for
gider de egentlig? Jo flere gange vi får eleven motiveret og afsted, des bedre form kommer de i, og når
de først oplever glæden ved sammenhold og motion, holder det som regel ved.

Vi har for nylig fået en studerende på DNS, som er YOGA lærer. Hun underviser hver morgen kl. 7 i YOGA
og pludselig ser vi elever fra botilbuddene, som ellers ofte nærmest skal trækkes ud af sengen om morgenen kl. 8, være klar kl. 6.50 foran træningscentret – klar til YOGA. Det er da imponerende!
Denne blanding af elever fra botilbuddene og studerende fra DNS er helt unik, og giver de ressourcesvage elever så meget. Som alle andre, ser de på menneskerne omkring en og efterligner dem. Jeg tænker
ofte på en mand jeg mødte for længe siden og som var dybt kriminel. Han fortalte, at han som helt ung,
lavede ballade i skolen og derfor blev fjernet hjemmefra og sat i institution
INFO OM ORDNINGEN:
med andre unge, der var ti gange værre end ham. Resultatet? Han fik nogDe studerende fra DNS og le virkelige dårlige forbilleder. Som han sagde: ”I det her land putter man ti
scholarship-eleverne er
kriminelle sammen, og så bliver det et stort ravnerok. Hvis man satte mig
udenfor normering, og
sammen med ni almindelige mennesker, så ville det være anderledes.” Det
agerer udelukkende som
er nøjagtigt det vi gør her – vi sætter elever fra bostederne sammen med
overskudspersoner og som
”Best buddies” i relation til de studerende fra DNS og med scholarship-elever, og eleverne ser og oplever positivitet og de ser at det ikke er almindeligt at begå kriminalitet, at
eleverne. De blander sig
drikke eller at tage stoffer.
ikke i pædagogikken på
stedet, eller har på noget
tidspunkt en anden rolle.

Forskning på området viser, at man oftest bliver som de mennesker, man
omgås. Vi gør derfor meget, for at eleverne her på stedet, er sammen med
mennesker i overskud, som de kan spejle sig i.

Mad på Zambisk
Dagskolen har været på en rundrejse i Afrika, og her spiste de alt slags mad. En lokal spise der går igen og
igen, er Nshima. En klæbrig majsgrød, som spises sammen med for eksempel kylling, fisk eller oksekød. I
de fattige landdistrikter er Nshima ofte det eneste, de får at spise – evt. med en grøntsagsstuvning til. Her
er opskriften på Nshima med en enkel tomatsovs og spinattilbehør.
Børn er typisk vilde med maden— muligvis fordi det er tilladt at spise med fingrene!

NSHIMA:

SAUTERET SPINAT:

700 gram majsmel (Ikke Maizena)

500 g frisk eller frossen spinat

2 kopper vand (Tilsæt gerne mere for at opnå den
rette ”finger-konsistens”

2 tomater

Lidt salt

2 spsk. olie

Hæld vand og majsmel i en gryde, og bring det i kog
under omrøring. Lad det koge, indtil vandet er væk,
og grøden er blevet god tyk. Husk at røre hele tiden,
så det ikke brænder på! Smag til med salt, fjern gryden fra varmen, og læg låg over. Når Nshimaen er
færdig og afkølet, skal konsistensen være så tyk, at
man kan rulle massen i hænderne til små kugler,
som man herefter dypper i sovsen.

2 fed hvidløg

Salt og peber
Skyl spinaten grundigt. Svits tomatbåde og knust
hvidløg i olien i en stor gryde. Tilsæt spinatbladene,
læg låg på, og lad det simre i 15 min. over lav varme. Tilsæt salt, fjern låget, og lad det simre videre i
5-10 min. under jævnlig omrøring. Tilsæt friskkværnet peber til sidst.
Opskrifterne er fra ”Børnenes U-landskalender 2014”

TOMATSOVS:
1 dåse hakkede tomater

1 løg
1 fed hvidløg
Salt og peber
Olie
Dette er en helt simpel tomatsovs, men I kan
”fordanske” den med lidt krydderier eller en smule
sukker, hvis tomaterne er syrlige. Hak løg og hvidløg, og svits dem i olien. Tilsæt tomaterne og salt,
og lad det koge ind ved helt svag varme, så det tykner. Tilsæt friskkværnet peber til allersidst.

Socialrådgiver Gitte Roslund
Tlf.: 29 11 48 53 E-mail: Socialraadgiver@tvind.dk
For at få nyhedsbrevet tilsendt hver måned, skriv ”Tilmeld” til ovenstående mail.

