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Mette Tellerup Larsen, Direktør Basen

PROGRAM



13.00 Velkomst og Præsentation af hinanden og Basen

Check-in - Hvad er mine forventninger til dagen og hvad vil jeg gerne have med hjem?

13.15 Oplæg om skolevægring og isolation

14.30 Pause Kaffe/te, kage og frugt

14.45 Oplæg om værktøjer 

15.30 Refleksionsøvelser

15.45 Opsamling, afrunding, diplomer & evaluering

Tiderne er ca. tider.

PROGRAM



CHECK-IN

Skriv et par Post-It, og tal sammen om det ved bordet.

Hvad er mine forventninger til dagen og hvad vil jeg gerne have med hjem?

Hvad optager dig særligt ift skolevægring og isolation?

Hvad er du interesseret i at få ud af kurset?

Er der noget du finder særlig udfordrende/svært ift. skolevægring/isolation?

UDBYTTE



FORMÅLET MED KURSET
HVAD SKAL I LÆRE? 

VIDEN
§ De forskellige typer af skolevægring og isolation, samt deres årsager, 
§ Både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. 
§ De forskellige diagnoser, som ofte optræder i forbindelse med skolevægring og isolation

VÆRKTØJER
§ Konkrete redskaber og metoder til, hvordan du kan arbejde med børn og unge med skolevægring 

og isolation.

REFLEKSION
§ Dialog – hvordan værktøjerne kan implementeres i din hverdag.
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BESKYTTENDE- OG RISIKOFAKTORER

• Socialstyrelsen 
Rapport om Børn 
med autisme og 
skolevægring



Rapport juli 2017 /VIDEN OM EMNET 



Årsager 



Årsager til skolefravær 



Overbelastningsreaktion 

Fælles faktorer, der går igen hos de elever med skolevægring:
• de er stressede eller overbelastede
• de ofte er sent diagnosticeret med Autisme/ASF og kan have 

komorbiditet i form af angst, OCD, depression og andre psykiske 
forstyrrelser

• de har en mobbehistorik bag sig
• der har været mange skoleskift
• der er samarbejdsproblemer i netværket
• der er et ”mismatch” mellem forventninger og kompetencer
• de kan have svært ved at tilpasse sig et ungdomsliv og forventninger 

hertil.

https://basen.dk/maalgrupper/skole-for-boern-og-unge-med-autisme/


Eksempler 

Vores datter Mia på 15 år har problemer med at komme i skole og det er nu blevet sådan at hun slet 
ikke kommer afsted. Hun har ikke været i skole siden september.

Vi leder med lys og lygte efter et sted til hende, da tristheden over ikke at kunne så i skole, er ved at 
slå dybe rødder i hende, i form af voksende mistillid til egne evner og en følelse af håbløshed. Det er 
bestemt ikke en sund tilstand for vores datter, der bare drømmer og at have det sjovt med nye 
venner…..

Fra uge 46 (tirsdag og torsdag) kl 9 (ej aftalt tidsrammen - afhænger af Jonathans situation) vil 
Lisbeth fra Basen (behandler/underviser), Basen Birkerød komme hjem til Jonathan og undervise ham. 
Målet er langsomt at opnå tillid, således han kan komme i skole igen. I skole via taxa (således han ikke 
bruger mental energi på transporten). Lisbeth kan få grundig indsigt i Jonathan ved en snak med 
Basens Lars som kender Jonathan særdeles godt. På nuværende tidspunkt skal Basens Lars ikke 
kontakte Jonathan, da det kan opleves som pres. Denne løsning tilbydes nu indtil der kan komme en 
løsning hvor en person fra Basen følger ham i skole eller Jonathan af egen vilje lader sig transportere. 
Lisbeth kan også hjælpe til at Jonathan kommer udenfor og få frisk luft….

Anonymiserede cases



VÆGTEN 



MINDST HVERT FJERDE BARN 
MED SKOLEFOBI HAR AUTISME

SKOLEFOBI 



1. Mobning
2. Føler sig isoleret
3. Svært ved at indgå i relationer
4. Faglige vanskeligheder
5. Manglende forudsigelighed
6. Manglende lærerstøtte
7. Forstyrrende elevadfærd
8. Aggressive diciplineringsforsøg

AUTISME 



1. Enten undgå noget ubehageligt
2. Eller opnå noget behageligt

AUTISME 



1. Sårbarhed over for belastning
2. Nervøs personlighed
3. Autisme
4. Angst
5. Depression
6. Indlæringsmæssige vanskeligheder
7. Sygdom hos forældre
8. Belastninger i familien
9. Skolevægring hos søskende
10. Negative oplevelser i skolen
11. Prøver/gymnastik
12. Skift
13. Manglende succes

UDVIKLENDE FAKTORER 



1. Forværring af depression/angst
2. Lav tiltro til egne evner
3. Undgåelse af mulige belastende ting
4. Fordele i hjemmet
5. Inkonsekvente forældre
6. Mindsket forældreeffektivitet
7. Ansvarsslip hos forældre
8. Kommunikationsvanskelig-heder mellem skole og hjem
9. Manglende viden og støtte i skolen
10. Manglende sammenhæng i professionelles rådgivning
11. For hurtig genindslusning

VEDLIGEHOLDENDE FAKTORER 



HVORDAN ARBEJDER BASEN MED SKOLEVÆGRING/ISOLATION

Tid

FASE 1
Screening

Undersøgelse

FASE 2
Styrke relationen

FASE 4
Opstart på Basen

Forældre Elev FASE 3
Gradvis eksponering
Tryg tilbagetrækning



§ Udviklingsforstyrrelse 
§ Familiestrukturer med disponering 
§ Sendiagnosticering 

§ Sårbarhed overfor belastning 
§ Nervøs personlighed 
§ Autisme/ Angst/ depression 
§ Indlæringsmæssige vanskeligheder 
§ Belastninger i familien / Sygdom hos forældre
§ Skolevægring hos søskende 
§ Manglende følelse af succes 

§ Forværring af depression/ angst
§ Undgåelsesadfærd uden mestringsstrategier 
§ Fordele i hjemmet/ inkonsekvente forældre 
§ Mindsket forældreeffektivitet/ ansvarsslip
§ Kommunikationsvanskeligheder 
§ Manglende sammenhæng i professionelles rådgivning 

Disponerende 
faktor

Udløsende faktor

Vedligeholdende 
faktor

SCREENINGSKRITERIER 



SCREENING & UNDERSØGELSE

FØRSTE FASE

§ Grundig undersøgelse
§ Kommer ikke for at få eleven i skole, men undersøge hvad der ligger til grund 

for skolevægringen
§ Oprigtig nysgerrig og udforskende
§ Hvad har hidtil været forsøgt og med hvilket udbytte
§ Udarbejde en social anamnese
§ Skolehistorik; udarbejde den sammen med eleven – evt. Tidslinje
§ Inddrage forældrene aktivt i undersøgelsen;

§ Hvor vedligeholder de mønstre og hvor medskaber de udvikling
§ Tilknytningen og empati ift. barnet
§ Mentaliseringsevne og refleksion og forståelse af barnet som selvstændigt 

individ.



Grundig udredning og undersøgelse i forhold til, hvad der ligger bag 
skolevægringen/isolationen. Vi interesserer os særligt for disse parametre:
• Sanseprofil
• Spise- og søvnmønstre
• Familiære aspekter
• Funktionsniveauer
• Neuropsykologisk profil, herunder autismetypiske områder
• Dagtilbud og skole-/institutionshistorik
• Tidligere indsatser (hvad har virket/ikke virket)
• Afdækning af evt. tidsmæssigt sammenfald mellem isolation og specifikke 

hændelser
• Socialt netværk
• Vurdering af selvforståelse samt refleksionsniveau
• Vurdering af involverede personers perspektiv på isolationen

SKOLEFOBI 



STYRK RELATIONEN

1. Tillid
2. Tryghed
3. Samarbejde

4. Samarbejde om målet
5. Afdække interesser



GRADVIS EKSPONERING
Forklaring på hvornår eksponering virker 
og hvornår det ikke virker

Skema oversat til dansk fra Donald Robertsens bog The Practice & Cognitive Behavioural Hypnotherapy, s. 282

Uhjælpsom naturlig forekommen eksponering Hjælpsom eksponering

Ikke planlagt og usystematisk Planlagt og systematisk

Angsten er enten for høj eller lav til at være 
terapeutisk

Gradueret eksponering starter på et tolereret 
moderat niveau

Kortere eksponering kan lede til nederlag, hvis 
angstniveauet ikke når at falde naturligt

Forlænget eksponering leder til mestring

Bliver kombineret med undgåelse og 
sikkerhedssøgning

Uden at undgå og søge sikkerhed

Kombineret med negative automatiske tanker Automatiske tanker bliver ordentligt skudt ned

Forsøg på at undertrykke tanker og følelser Accepter følelser og fokuser på den frygtede 
situation



OPSTART I SKOLETILBUD

VISUEL FORBEREDELSE
Film, billeder af deres plads, gåturen fra hoveddøren osv.
Indretning af elevens plads:
Lamper, 



SCREENING & UNDERSØGELSE

1. Indled med en undersøgelse
2. Kommer ikke for at få eleven i skole
3. Værktøj 1, 3, 4 , 6 og 7 kan bruges i undersøgelsen, hvis 

relevant
4. Hvad ligger der til grund for skolevægringen/isolationen

1. Hvad har været forsøgt og med hvilket udbytte
5. Social anamnese 
6. Skolehistorik; tidslinje
7. Kan lide at lave, kan ikke lide at lave



FORÆLDRECREENING / UNDERSØGELSE

SAMTALER MED FORÆLDRENE

1. tilknytningsmønstre 
2. fleksibilitet og rummelighed 
3. psykiske og sociale stabilitet samt impulskontrol 
4. evne til behovsudskydelse 
5. evne til empati 
6. evne til mentalisering, herunder forståelse for og refleksion over 
7. barnet som selvstændigt væsen 



STYRK RELATIONEN

1. Tillid
2. Tryghed
3. Samarbejde

4. Samarbejde om målet
5. Afdække interesser



GRADVIS EKSPONERING

Forklaring på hvornår eksponering virker 
og hvornår det ikke virker

Skema oversat til dansk fra Donald Robertsens bog The Practice & Cognitive Behavioural Hypnotherapy, s.282



IND PÅ BASEN

1. Film Google street view – over afdelingen
2. Beskeder med billeder mm
3. Skema, dagsstruktur
4. Minimerer stress/angst



BELASTNINGSREAKTIONER

Disponerende 
faktor

Udløsende faktor

Vedligeholdende 
faktor

• Ofte ses psykiatriske overbygninger hos ikke-
diagnosticerede folk med autisme

• Når folk med autisme har været i et miljø i lang 
tid, hvor de har måtte overkompensere og ikke 
er blevet mødt i deres behov, kan de udvikle 
skolevægring/isolation, angst, OCD, depression 
mv.

• Der bliver skabt et rigidt mønster, som kræver 
målrettet behandling at afvænne 



FAKTUEL VIDEN OM ASF

INTUITION 
OG EMPATI

Vanskeligheder ift. 
socialt samspil

Vanskeligheder ift. 
socialt sprog og 
kommunikation

Repetetiv og 
stereotyp adfærd

1. Gennemgribende 
udviklingsforstyrrelse 

2. Kendetegnet ved en anderledes 
og ofte forsinket udvikling af 
sociale og kommunikative 
færdigheder 

3. Repetitiv og stereotyp adfærd, 
som forekommer i forskellige 
grader og former

4.
5. Udfordringer med at strukturere 

og organisere; eksekutive 
vanskeligheder



PAUSE



HVORDAN KAN MAN ARBEJDE MED DET?

SÆRLIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED SKOLEVÆGRING OG ISOLATION

1. Tydelige behandlingsmål
2. Fast struktur ved samtalerne

3. Visualisering 
4. Belønningssystem

5. Hensyntagen til højere angstniveauer

6. Tidsaspekt 
7. Mere forældreinddragelse 

8. Særlige hjælpemidler 



STRESSFAKTORER

DER ER TO TYPER  
STRESSFAKTORER

SITUATIONSBESTEMTESITUATIONSBESTEMTE

GRUNDLÆGGENDEGRUNDLÆGGENDE



BEHANDLINGSMETODERVærktøj - 1
STRESS-SÅRBARHEDSMODELLEN

Stressniveau

Tid = en dag

Kaos

Mestringsstrategi/Støtte

Efter inspiration af Hejlskov Elvén og Uhrskov

Advarselssignaler



KAOSTEGN
OVER SÅRBARHEDSLINJEN

4Depression / lavt selvv
4Apati
4Angst
4Fobier
4Psykoser
4Selvmordsforsøg
4Selvskadende adfærd
4Udadreagerende adfær
4Tvangstanker
4Tvangshandlinger
4Ritualer
4Mannerismer
4Spiseforstyrrelser
4Søvnproblemer (for me
4Søvnproblemer (for lidt)



BEHANDLINGSMETODERVærktøj - 2
MÅLTRAPPE

Hvem 
støtter?

Hvem 
støtter?

Hvem 
støtter?

Mit mål
Mit mål

Mit mål



Værktøj – 3
SPENCE ANGST SCALA (SCAS-C) for børn

BEHANDLINGSMETODER



Værktøj - 4 
Verdens bedste skole - Hvordan skal din skole se ud?

BEHANDLINGSMETODER



Værktøj - 4 
Verdens bedste skole - Hvordan skal din skole se ud?

BEHANDLINGSMETODER



Værktøj - 5
Kognitiv metode til at arbejde med skolevægring
Sammenhæng mellem tanker, følelser og handling.

BEHANDLINGSMETODER

Situation Tanker Følelser Krop Handling/adfærd 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye handlinger Tanker Følelser Krop Tror på det 
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Værktøj - 6
Hvordan skal en lærer være?
- Fra Du bestemmer

BEHANDLINGSMETODER



Værktøj - 7
Hvem er jeg? (fra Du bestemmer)
Kan evt. udfyldes både af eleven og læreren.

Samtale undervejs om hvad eleven tænker omkring, 

hvor hun/hun sætter x og hvorfor

BEHANDLINGSMETODER



Forventningskontrakt

Værktøj - 8 BEHANDLINGSMETODER



DEN SAMARBEJDENDE TILGANG
RAMMEN

§ Reducering af stres og angst faktorer – mød dem med empati og ikke  
bebrejdelse

§ Systemisk tilgang – det handler om hele deres tilværelse – kan de  
overhoved realistisk følge op på jeres aftaler

§ Adfærdsregulering og realitetstestning – hvad kan vi tilbyde af hjælp og  
hvad er jeres ansvarsområde

§ Struktur, forudsigelighed, gentagelser, tydelighed – bare fordi i siger det,  
er det ikke sikkert forstået

§ Visuelle hjælpemidler – tydeliggør aftaler
§ Indlæring af fornuftige sociale regler – tydeliggør vores regler



SYMPTOMER NÅR JEG ER STRESSET ELLER HAR DET DÅRLIGT
HVAD SKAL JEG VÆRE OBS PÅ?

§ Går på toilettet hele tiden
§ Kan ikke sove
§ Er irritabel
§ Er ked af det
§ Kan ikke se meningen med livet
§ Får katastrofetanker
§ Glemmer ting
§ Er overtræt
§ Bliver meget fokuseret på mad og motion
§ Tænker dårligt om mig selv, f.eks. at jeg aldrig bliver til noget og ikke er ligeså god  

som mine veninder eller klassekammerater
§ Kører fast i et bestemt tankemønster
§ Vil vide nu hvad jeg skal i min fremtid og helst 10 år frem i tiden







MESTRING & FOREBYGGELSE

Stresshåndtering Fysisk opladen Psykisk opladen

Prioritering Motion Egentid
Tidsstyring Kost Naturoplevelser
Indstilling Egenomsorg Familien
Planlægning Hvile/søvn Pligtfri dag
Sige fra Massage Musik

Aktive pauser Afspænding/
meditation



1. Snak sammen to og to om, hvordan du vil anvende din nye viden og 
metoderne i din praksis

2. Del jeres tanker ved bordet

REFLEKSIONSØVELSE



Hvis du vil vide mere



• Evaluering – rundsendes, anonymt
• Check-ud øvelse
• Diplomer

AFSLUTNING



BESØG OS 
på Basen.dk


