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- Vi var til undersøgelse i Fløng ved Hedehusene, med min søn 

Jonas, der nu er 18 år og har en gennemgribende udviklingsfor-

styrrelse, fortæller Bjarne Pedersen om dagen hvor han nær var 

kogt over i vrede. Det skete heldigvis ikke.

Svaret fra skolepsykologen, der fik Bjarne op i det røde felt, 

var denne: ”Men knægten er vel bare det man kalder åndsvag”.

- Lige dér var jeg tæt på at pelse en psykolog, siger Bjarne Pe-

dersen.

Det var i 2005. Et år hvor han også gik i følelsesmæssig bund 

med en depression på den store klinge. Det kostede ham det da-

værende job. Det var et år præget af gentagne aflyste møder. Det 

var som at sparke i en dyne.

- Jeg var presset helt derud, hvor jeg intet kunne overskue.

Dér var jeg 
lige ved at 
”pelse” en 
psykolog

Bjarne Pedersen er en helt almindelig 
venlig mand, men manglende støtte  
og forståelse og en endeløse række af  
aflyste møder kan få selv det mest  
afbalancerede menneske ud på kanten.

To kommuner med vidt forskellig støtte

Bjarne Pedersen har to børn, der begge har en udviklingsforstyr-

relse; datteren Josephine på 21, der bor med sin mor i Roskilde, 

og sønnen Jonas på 18 år, der bor med Bjarne i Brøndby. Parret 

blev skilt, da børnene var  4 og 7 år.

- Det har været så forskelligt for Jonas og Josephine. I Høje Tå-

strup og siden København hørte vi aldrig fra sagsbehandleren og 

fik ingen støtte og forståelse. Det var en lang række af brudte af-

taler og aflyste møder, som jeg end ikke fik besked om var aflyst. 

Det fik jeg oplyst gennem min ekskone, fortæller Bjarne Pedersen 

om forløbet.

- I Roskilde var det helt anderledes. Sagsbehandleren ringede 

til min ekskone og Josephine for at finde ud af hvilket behov for 

støtte de har. Josephine fik således den fulde støtte til et ophold 

på Sorø Husholdningsskole.

Trods de ens baggrunde for de to søskende, var det Jonas til-

fælde helt anderledes tungt og op ad bakke at trænge igennem.

Afslag på efterskoleophold

Jonas flytter, som 15 årig, sammen med Bjarne til Brøndby i 2011. 

I den forbindelse flytter han til Brøndbyøster Skole. En alminde-

lig skole med en specialklasse for normalt begavede autister. Men 

- Jeg hører intet fra 
sagsbehandleren, før 
der er gået et halvt år. 
Der kommer så et af-
slag på støtte til efter-
skole, fordi der efter 
sagsbehandlerens 
vurdering ikke er no-
gen sociale proble-
mer. Jeg blev så vred. 
Hvad mener de? Skal 
jeg begynde at drikke 
og slå Jonas for, at 
han kan få den støtte 
han har brug for?
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Jonas har problemer med at kode sociale signaler og med at få 

de livsvigtige venskaber alle mennesker har brug for.

Bjarne holder møde med en sagsbehandler med et ønske om 

at Jonas kan komme på en specialefterskole.

- Jeg hører intet fra sagsbehandleren, før der er gået et halvt 

år. Der kommer så et afslag på støtte til efterskole, fordi der ef-

ter sagsbehandlerens vurdering ikke er nogen sociale problemer, 

fortæller Bjarne Pedersen.

- Jeg blev så vred. Hvad mener de? Skal jeg begynde at drik-

ke og slå Jonas for, at han kan få den støtte han har brug for?

På det tidspunkt bliver Bjarne mere og mere bekymret for sin 

søn. Bjarne har et alt for højt blodtryk og en ophobning af nega-

tiv energi, depression og bekymringer betyder, at han ikke får an-

ket afgørelsen til tiden.  

- Anken kom en dag for sent, pga. misforståelse om de 4 

ugers ankefrist. Jeg troede det var fra dato til dato. Samtidig lider 

kommunens afgørelse af så mange og så væsentlige mangler i 

forhold til gældende forvaltningsretlige garantiforskrifter, siger 

Bjarne Pedersen og uddyber.

- Her tænker jeg på, at afslaget er givet ud fra en paragraf i 

Serviceloven, som kræver en partshøring. Det skete ikke, og in-

gen i kommunen har kontaktet os. Kommunen har ikke vejledt 

og givet informationer til vores familie. Kort sagt har de ikke over-

holdt bestemmelserne i Serviceloven.

Kommunen har, forklarer Bjarne Pedersen videre, ligeledes 

undladt at give besked videre til anden myndighed, som foreskre-

vet i Forvaltningsloven, efter at have modtaget skriftlig medde-

lelse, der vedrører den pågældende myndighed. Voksenafsnittet 

fik ikke besked om, at Jonas fyldte 18 den 2. december, selvom 

Bjarne Pedersen flere gange skriftligt rykkede sagsbehandleren.

- Det undrer at Ankestyrelsen ikke hjemsender afslaget til 

Brøndby kommune, men vælger at holde fast, selv da de jo kan 

se de har overtrådt Serviceloven og Forvaltningsloven og da sy-

gemelding med stress heller ikke er nok til at overskride ankefri-

sten. Er det ikke et ”fantastisk system”, vi har til at hjælpe folk, si-

ger Bjarne Pedersen ironisk om Ankestyrelsens afgørelse. 

- Jeg overvejede på et tidspunkt helt at give op og få Jonas til 

at flytte tilbage til Roskilde. Det er hårdt og mentalt krævende, 

når man skal være sin egen sagsbehandler og selv guide sig gen-

nem systemet med datoer, aftaler og overblik over klagemulig-

heder ved siden af sit almindelige arbejdsliv.

Jonas starter på Waldemarsbo i august 2013, men Bjarne fik 

ingen hjælp eller økonomisk støtte, men han betaler, fordi det er 

tydeligt, at Jonas trænger til det. I oktober 2013 er Bjarne Peder-

sen så slidt, at han ikke magter at udfylde sit job. Han mister det.

Hurra for den UU vejleder

Bjarne er stadig i en stresssituation, hvor krop og hjerne er i kon-

stant alarmtilstand. Han får et nyt job, men bliver sygemeldt, og 

ender på kraftigt nedsat tid.

Jonas fyldte 18 den 2. december, og Bjarne Pedersen efterly-

ste i maj en samtale om, hvad der skal ske, når Jonas bliver myn-

dig.

Da der intet sker, får Bjarne kontakt med Ligeværd og med 

støtte fra Mogens Mathiesen, Ligeværds regionskonsulent på 

Sjælland, får han etableret et møde i november 2014 med dags-

ordenen: Hvad gør vi, når Jonas fylder 18? På mødet deltager fag-

chefen for handicapteam, sagsbehandler, UU vejleder, Mogens 

Mathiesen, Bjarne Pedersen, Helle Pedersen, Jonas’ mor Maj-Britt 

og Jonas.

Kommunen beklagede, at der var gået så lang tid inden en 

samtale finder sted. Jonas forklarer selv klart og flot, at han ger-

ne vil, og hvorfor, gå på gartnerlinjen på Grennessminde – evt. 

med en STU. UU vejlederen bakker Jonas op i det ønske og vil 

indgå i at betale opholdet på Waldemarsbo fra da, plus lidt lom-

mepenge, indtil Jonas kan starte på Grennessminde.

- Hurra for den UU vejleder, som tog Jonas alvorligt og støt-

tede ham i hans ønske. Det har vi mildest talt ikke været forvænt 

med, siger Bjarne Pedersen, som i overskrifter beskriver sine op-

levelser med ordene: Frustrerende. Hårdt. Deprimerende. Choke-

rende. Ensomt. Og tærende på alle kræfter.

Bjarne Pedersen er fortsat på nedsat tid. Han arbejder pt.  4 

½ time om dagen. 

- Jeg overvejede på et tidspunkt 
helt at give op og få Jonas til at 
flytte tilbage til Roskilde. Det er 
hårdt og mentalt krævende, når 
man skal være sin egen sagsbe-

handler og selv guide sig gennem 
systemet med datoer, aftaler og 

overblik over klagemuligheder ved 
siden af sit almindelig arbejdsliv.


