
BRYD ISOLATIONEN

29. april 15.00- 15.55 og 30. april 13.00- 13.55

Mette Tellerup Larsen – Direktør Basen

Luise Juel – Underviser Basen 
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SKOLEVÆGRING
Definition

SKOLEVÆGRING
er en reaktion eller et symptom på, at et barn ofte gerne vil gå i skole, men 
ikke magter eller kan se pointen i at komme i skole. Børn med autisme har 
generelt et højere skolefravær end andre børn.

Det er afgørende, at lærerne bliver opmærksomme på og ved, hvordan 
tidlige tegn på skolevægring (fx ondt i maven eller kvalme) skal håndteres.

DET ØGER TRIVSLEN
• fokus på at støtte og bibeholde venskaber 
• udvikle kommunikations- og mestringsstrategier 
• helhedsorienteret indsats med et
• tæt forældresamarbejde 

Kilde: Socialstyrelsen, 2019
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Tid

HVORDAN ARBEJDER BASEN MED SKOLEVÆGRING/ISOLATION

FASE 1
Screening

Undersøgelse

FASE 2
Styrke relationen

FASE 4
Opstart på Basen

Forældre Elev FASE 3
Gradvis eksponering
Tryg tilbagetrækning



SCREENINGSKRITERIER 

Disponerende 
faktor

Udløsende faktor

Vedligeholdende 
faktor

▪ 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 



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.



STYRK RELATIONEN

• Relationen er det bærende for udvikling
• Kreativ tilgang ti relationsopbygning; sms, foto, "stå på 

hovedet".
• Vi ser os selv igennem hinanden – vores relation er derfor det 

spejl som eleven ser sig selv i
• Relationen er i høj grad det behandlende mikrosamspil –

påvirkning af neuroner gennem samspil.
• Affektiv afstemning (Stern) forstå egne følelser og ikke 

overvældes af dem



GRADVIS EKSPONERING OG TRYG TILBAGETRÆKNING

• Gradueret eksponering efter en plan lagt i samarbejde med eleven
• Afpasset efter elevens udfordring
• Måde at lære kroppen at genkende ubehagelige følelser og samtidig 

styrke elevens bevidsthed og at han/hun godt kunne magte det
• Undgå overeksponering; kan udløse for stor angst og dermed uvilje mod 

at forsøge eksponering igen



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
• Sende MMS eller billeder af deres individuelle plads. Evt. Sende video af 

gåturen fra hoveddøren til pladsen
• Sende en MMS dagen før, hvor vi siger velkommen og gennemgår hvad 

der skal ske i løbet af dagen
PRAKTISK FORBEREDELSE
• Indretning af elevens plads, aftale afskærmning, hvad må andre røre ved
• Hvor meget lys, hvilke mapper, tegneredskaber skal ligge fremme
SKEMA
• Aftale hvor lang tid, med hvem og progression I tid



VÆRKTØJ 1

Undersøgelse af angst-

og bekymringsniveau 



VÆRKTØJ 2

Udvikling af strategier

til mestring 



VÆRKTØJ 3 

Verdens bedste skole 



VÆRKTØJ 4

Hvordan lærer jeg bedst 



VÆRKTØJ 5

HVEM ER JEG 

Taget fra ”Du bestemmer forløb”



VÆRKTØJ 6

Forventningskontrakt 
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