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Der er ingen tvivl om, at man som foræl-

dre til et barn med særligt behov kan gen-

kende rigtig meget, når man læser Birgitte 

Dahls bog ”Med Hjerte og Hjerne”. 

Hun beskriver på en dejlig usentimental 

måde, hvad det indebærer at få et sådant 

barn. Om det kæmpestore arbejde, det er. 

Og om de mange glæder og al den kærlig-

hed, der også følger med. 

Og balancen holdes. Bogen er ikke rør-

strømsk – men den er dejlig følsom. 

Det er en vigtig bog – en bog man kan 

mærke både som forældre og som menne-

ske.  Den vil altid kunne inspirere og bringe 

håb til andre, der står i samme situation 

som forfatteren. Og det kan klart anbefa-

les pårørende til disse familier at læse bo-

gen. 

Men jeg vil først og fremmest håbe, at 

alle fagfolk – fra pædagoger og konsulen-

ter til socialrådgivere og sagsbehandlere - 

en vigtig bog 
til forældre 
og fagfolk

Boganmeldelse

En usentimental men følsom bog. En bog man kan 
mærke som forælder og menneske. En bog der bør 
blive fast pensum for fagfolk i sektoren, som arbejder 
med børn og unge med særlige behov.

vil læse denne bog. Den burde være fast 

pensum på uddannelserne indenfor områ-

det. Og obligatorisk læsning for alle ansat-

te indenfor sektoren. For her kan hentes 

vigtige oplysninger om, hvordan det ser ud 

fra forældrenes point of view. Det kan 

medvirke til skabe en dybere forståelse af, 

hvad der i sidste ende er afgørende for, om 

man kan give den rigtige støtte på det rig-

tige tidspunkt. 

Som Birgitte Dahl skriver: ”Det hjælper 

altså rigtig meget, når fagfolk har viden, 

kan rumme følelser, kan aflaste og kan lide 

vores børn….”

Og den slags har hun heldigvis mødt. 

Gennem hele bogen har hun valgt at lade 

forskellige fagfolk kommentere hendes 

fortælling fra et professionelt point of 

view. Dybt kompetente mennesker som 

har forståelse for netop den særlige familie 

– og ikke kommer med en standardformel. 

Bogen giver meget at tænke over. 

Mange præcise analyser. Men har også 

plads til følelser. For hele grundpillen i ar-

bejdet med mennesker med særlige behov 

er netop følsomheden. De er jo parabolan-

tenner. Man kan ikke bluffe dem…

Eller som hendes søn selv siger det: 

”Jeg er en guddommelig knægt… jeg sy-

nes bare, at jeg er så artigt et menneske…”

Birgitte Dahl begyndte at skrive ”Med 

hjerte og hjerne” i 2011. Bogen er blevet 

udgivet i august 2013.

Birgitte Dahl starter et pilotprojekt i 

samarbejde med Grennessminde Birkerød i 

september 2013 med formålet at fremme 

og udvikle relationen mellem skole og 

hjem.

Louise Gabold er selv mor til en udviklings-

hæmmet dreng på 18 år.
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