Hvordan rummer vi børn med særlige behov
– en udfordring til spejdere og FDF
Bogen er anmeldt Finn Andsbjerg Larsen, Konfirmandcenteret

I det kirkelige børne- og ungdomsarbejde har man i årevis givet plads til børn med særlige behov.
Her er stor rummelighed, ingen udskiftningsbænk, og konkurrencen om en plads på holdet er ikke
et vilkår.
I 2013 greb man fat i den udfordring og fik Ninna M. Fløistrup Olsen, der har baggrund i spejderarbejde og er uddannet pædagogik, til at skrive denne bog som forklaring og værktøj til den enkelte
leder.

Diagnoser med hverdagshistorier
Bogen forsøger i første del at beskrive alle de kendte begreber, som man diagnosticerer børn og unge
med. ADHD, Tourettes syndrom, OCD m.fl. forklares med små hverdagshistorie, hvor børns reaktion og adfærd beskriver eksempler på den aktuelle diagnose. Desuden forklares deres udfordringer
og behandlingsmuligheder. I afslutningen af dette kapitel kommer forfatteren også omkring fællestræk og blandingsdiagnoser.
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Værktøjskasser der kan provokere
I anden del gennemgås relevante emner under overskrifter som »Se på dig selv«, »Bevar roen og vær
positiv«, »Sæt grænser, bestem og forudse konflikter«. Og samtidig er man klar over, at der er aspekter i bogen, der kan virke provokerende.
Man kommer omkring »Konflikthåndtering«, »Brugen af konsekvens«, »Planlægning«, »Samarbejde med forældre og skole«, men erkender også, at der er grænser for rummelighed eller grænser
for, hvad man som leder i det frivillige skal kunne magte.
Igen beskrives og forklares det mere teoretiske med hverdagshistorier fra erfaret praksis.
Endelig giver bogen løbende forklaringer i margin på begreber, som kan virke indforstået. Af eksempler kan nævnes »Sociale kompetencer«, »Privatsfære« eller »Impulsstyring«.

Anbefaling
Bogen er henvendt til ledere i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, men kan varmt anbefales
som opslagsbog og som inspiration til metoder og vil sikkert også kunne provokere, fordi den er så
erfaringsbåret og konkret i sin tilgang. Men som forfatteren skriver »Hvis man føler sig provokeret,
betyder det, at man reflekterer over teksten, og at man måske i forvejen gør det rigtige.«

Udgivet af 55nord hvor den også kan købes.
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