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Forord
Hverdagens krav er over os alle. De umiddelbare problemer og opgaver melder sig dag
efter dag i en nærmest ubrudt rækkefølge og
kalder på handling og løsning.

ner i relation til den tid, vi lever i. Efterfølgende blev skolens metodiske og arbejdsmæssige grundkoncept gennemgået og analyseret
på samme måde.

Engang imellem er det imidlertid på sin plads
at give sig tid og ro til fordybelse og refleksion
over de mere grundlæggende spørgsmål. Det
gælder også i Kofoeds Skoles univers.

Vi arbejdede kort sagt ud fra formuleringerne
i skolens vedtægt og andre kilder om skolens formål, grundlag og arbejdsprincipper. I
vedtægten hedder det:

Denne bog har sin oprindelse i en sådan proces.
I slutningen af 2009 gik vi i gang med en omfattende selvbesindelsesproces i Kofoeds Skoles
organisation. Vi stillede de grundlæggende
spørgsmål om skolens eksistens:

”Kofoeds Skole har til formål på kristent og folkeligt grundlag gennem hjælp til selvhjælp …”

”Hvorfor er vi her, hvad bygger vi på,
hvad er vores opgave, hvordan løser vi den,
og hvor er vi på vej hen?”

Det blev til en lang proces, som inddrog mange
med tilknytning til skolen. Bestyrelsen holdt
en række temadrøftelser og afsluttede sin del
af arbejdet med et todages seminar på skolens kursusejendom, Louisestiftelsen i Sorø,
i efteråret 2010.

Det betød, at skolens idémæssige fundament
og dens værdigrundlag blev grundigt gennemarbejdet og analyseret på flere måder. Det
gælder ikke mindst i forhold til stifteren, kordegn Hans Christian Kofoeds, egne udsagn og
tanker herom. En central opgave var selvfølgelig
også at nå frem til en fortolkning af disse em-

Parallelt hermed har især skolens ledelsesgruppe arbejdet intensivt med gennemarbejdningen af de forskellige temaer, som efterhånden videde sig ud til også at omfatte
skolens organisation, ledelsesprincipper og
overordnede udviklingsstrategi i form af en
fremtidsvision for skolens arbejde.
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I alle led af processen er drøftelserne og analyserne mundet ud i, hvad jeg har oplevet som
en helhjertet bekræftelse af de værdier og det
grundlag, skolen historisk har bygget på og
aktuelt arbejder ud fra. Det gælder både det
kristne og folkelige grundlag, det arbejdsmæssigt-pædagogiske grundprincip om hjælp til
selvhjælp og skolens organisatoriske identitet.
I hverdagen taler vi ikke meget om fundamentet, de dybe værdimæssige og ideologiske emner. Men det er blevet meget klart,
at disse basale dele af skolens samlede ”bygningsværk” er betydningsfulde for os alle –
både i det korte og det lange perspektiv.
Det er her, skolen og hele dens hjælpearbejde har sin inderste kilde og sin identitet. Ikke
blot som højtidelige ord fra en fjern fortid, men
som en levende og aktuel generator f.eks. vedrørende etik og menneskesyn. Det er en inspiration og kraftkilde, der ligger bag eller under
vores daglige arbejde og aktiviteter.
De dybtliggende etiske, pædagogisk-filosofiske og teologiske bestemmelser af skolens
grundlag, formål og arbejdsmetode fungerer
selvfølgelig også som et kompas, en retningsgiver og vejleder for, hvordan vi skal forstå
og fra dette ståsted udvikle og profilere skolen og dens indsats.

14
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En konkret baggrund og anledning for processen har været det forhold, at rigtig mange
af skolens medarbejdere er ret tæt på deres
pensionering. Kofoeds Skole står foran et omfattende generationsskifte i alle led af organisationen. Det har derfor været en ambition –
ikke at binde vores efterfølgere, men at give
dem et solidt og velinformeret grundlag at arbejde videre på.
Måske kan situationen illustreres med en
metafor: Opgaven består i så vidt muligt at
aflevere slægtsgården veldrevet og i god
stand, med taget i orden og bygningerne nykalkede. Dertil hører en sund besætning i staldene samt en velgødet jord uden ukrudt og
med et godt sædskifte i markerne.
Men intet er statisk og ”forandring er forudsætning for stabilitet,” som en talemåde lyder.
Enhver generation må træffe sine egne valg.
Vi forsøger hermed at bidrage til en kvalificeret overleveringsforretning.
Det har været min opgave undervejs at formulere de skriftlige oplæg til de mange drøftelser,
som har fundet sted i løbet af processen. Da
vi var kommet til vejs ende, bad bestyrelsen
mig om at samle materialet og bearbejde det
til en bog.
Jens Aage Bjørkøe
Maj 2011
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Indledning
I 1928 var mange mennesker ude i kulden.
I Københavns gader kunne man møde massevis af arbejdsløse, fattige, hjemløse og marginaliserede personer. Materiel fattigdom
var en yderst reel trussel for mange, og der
skulle ikke så store ulykker til, før noget så elementært som sult blev en daglig virkelighed.
Det var der nogle ”ildsjæle” på Christianshavn,
som ville gøre noget ved. De havde henvendt
sig til deres sogn og fået lov at låne nogle ydmyge kælderlokaler i menighedshuset, og nu
stod den lille gruppe mennesker og ventede
spændt. Dagen var den 28. marts, klokken
var 13.30, og kordegn Hans Christian Kofoed,
hans kone Astrid og en lille håndfuld frivillige
fra Christians Kirke bød indenfor i ”Christians
Sogns Arbejdsstuer for Arbejdsledige”.
Den første dag blev imidlertid ingen stor succes, én elev mødte op. Det var Nielsen, og ham
udnævnte Kofoed så optimistisk til assistent.
Så beskedent begyndte det – med et værksted. Men i de følgende år voksede skolen hastigt, og dens arbejde blev udvidet og udbygget i mange henseender. Pædagogikken blev
sat i system med point og klippekort til brug

ved deltagelse i undervisning, arbejde, sport,
rådgivning og vejledning, vask og tøjreparation etc. Ved at deltage i skolens aktiviteter
kunne man tjene point, senere Kofoed-dollars,
skolens interne møntfod, til et måltid mad, bad
og vask eller et sæt tøj.
Kofoed søgte stadig nye veje og havde meget
store planer for sin skole, således blev Træningsskolen, en gård på sydspidsen af Amager, grundlagt under 2. Verdenskrig. Kort før
Kofoeds alt for tidlige død i 1952 havde man
fået realiseret en gammel drøm og var flyttet
ind i rummelige, gode lokaler, en nyrenoveret tidligere kommuneskole i Dronningensgade
på Christianshavn. Det er den, som nu kaldes
”Den gamle Kofoeds Skole”.
De nuværende bygninger i Nyrnberggade lidt
længere ude på Amager flyttede skolen til i
1975.
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Christians Sogns Arbejdsstuer
Kofoeds Skole begyndte som Christians
Sogns Arbejdsstuer. Et værksted, hvor man i
tilknytning til eget arbejde, og snart også undervisning, kunne få sin mad og bevare sin
selvrespekt – som en retfærdighedshandling
og ikke som en almisse.
Kofoed ville møde de basale behov, men han
ville mere end det. Derfor startede han ikke et
suppekøkken, et herberg eller en varmestue,
men en skole.
Maden kunne eleverne også få, men det var
altid knyttet sammen med noget mere. Kofoeds og vores nøgleord er ”skole, elev og
hjælp til selvhjælp”. Dermed er udvikling og
personlig vækst i centrum med arbejde og undervisning som nøglebegreber. Et moderne
udtryk herfor er det engelske udtryk ”empowerment” eller ”empowerment of human
ressources”.

Misforstået barmhjertighed
Og der var noget, Kofoed ikke ville. Synspunktet hos Kofoed var, at forkert givet hjælp kan
skade mere, end den gavner.
Kofoeds Skole blev oprettet som en protest mod
den tids sociale barmhjertighedsarbejde. Ko-

20
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foed vidste fra sin egen erfaring som arbejdsløs,
hvor ydmygende og ødelæggende den almisseprægede hjælp fra godhjertede hjælpere
kan være. Derfor grundlagde han sit hjælpearbejde blandt den tids arbejdsløse, fattige og
marginaliserede efter princippet om hjælp til
selvhjælp. Og derfor kaldte han det snart for
en skole med elever, undervisning, arbejdstræning etc.
Kofoed ville gøre en forskel for de mange arbejdsløse og fattige, som han havde mødt gennem sit arbejde i Christians Sogn, men det
skulle ikke være med den form for nødhjælp,
som i hans optik ikke blot gjorde modtageren
passiv, men også ødelagde hans eller hendes
selvværd.
Kofoed udtrykker det bl.a. således:
”Hvis man vil nøjes med barmhjertigheden,
kommer man alt for let om ved det. (…) Man
har forvekslet socialt ansvar med barmhjertighedsgerninger. Man har fortabt sig i historien om den barmhjertige samaritan og dannet
sine idealer ud herfra. Når bare man yder hjælp,
mener man, alt er godt. I historien om den barmhjertige samaritan er det imidlertid det bløde
hjerte og øjeblikket, der er skildret, men hvad
med fremtiden? I det sociale arbejde må der
også være noget, der hedder social forståelse
og forudseenhed.”

Kofoed var ikke bare et godhjertet kristent
menneske, som begyndte at hjælpe, fordi
nøden var stor. Det var han også, men hans
syn på metode var specielt, og han var derfor
samtidig med, at han var højt beundret og respekteret, dybt kontroversiel og f.eks. i konflikt med de to andre hovedaktører i socialt
arbejde på det tidspunkt.
Kofoed kritiserede de kirkelige organisationers, efter hans vurdering ofte misforståede,
barmhjertighedsarbejde. Men også i forhold
til det offentlige sociale arbejde har der
igennem årene jævnligt været et anspændt
forhold – ikke mindst når skolen har udfyldt
sin rolle som fortaler i socialpolitikken eller
som advokat for skolens elever i forhold til
myndighederne.

At Kofoeds visioner om et net af skoler og satellitprojekter er blevet realiseret i både Danmark og en række øst- og centraleuropæiske
lande gennem de sidste 10-15 år er også et
tydeligt tegn på denne idés nødvendighed og
brugbarhed i en meget bred sammenhæng.
Kofoeds Skole har med sin mangeårige erfaring med hjælp til selvhjælp kunnet være på
forkant med udviklingen.

Kofoed var drevet af et dybt socialt, etisk og
religiøst engagement, et kald er uden tvivl det
rigtige ord. Han havde også de personlige evner, som muliggjorde dette, han var en karismatisk leder.

Hjælp til selvhjælp – en holdbar idé
Det pædagogiske princip bag alt arbejde
er gennem alle årene blevet sammenfattet i
mottoet ”hjælp til selvhjælp”, et princip, der
efterhånden også har gået sin sejrsgang i
socialpolitikken.
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På kristent grundlag
Kofoeds Skole er en social institution som
mange andre. Samtidig er skolen noget særligt
og helt for sig selv. Det gælder skolens historie, pædagogiske grundidéer og praktiske arbejdsmetoder. At Kofoeds Skole er et kristent
socialt hjælpearbejde er et tydeligt særkende.
Af skolens formålsparagraf fremgår det, at arbejdet hviler på kristent og folkeligt grundlag. Arbejdet på skolen udgik fra menigheden
ved Christians Kirke på Christianshavn, og selvom skolen hurtigt blev en selvstændig institution, blev den fortsat drevet på baggrund af en
kristen forståelse af menneskelivet.
For skolens stifter og mangeårige leder, kordegn Kofoed, var kristendommen ikke blot en
side af sagen, som også skulle tilgodeses i arbejdet, f.eks. i undervisning og samtale med
eleverne, men selve arbejdets grund, hvormed
skolen stod og faldt.

Det kristne menneskesyn
Efter det kristne menneskesyn har mennesket
et større udgangspunkt for sit liv end de bestemmelser, som empirisk videnskab kan fastslå. Mennesket er et biologisk, psykologisk og
sociologisk væsen, men det er også et åndeligt
væsen, skabt i Guds billede og efter hans bestemmelse. Grundtvig udtrykker det således:
”Mennesket er en mageløs, underfuld skabning – et guddommeligt eksperiment, der viser, hvordan ånd og støv kan gennemtrænge
hinanden.”
Biologisk, psykologisk og sociologisk er vi født
med forskellige forudsætninger, som tilsammen udgør grundlaget for vores individuelle
liv. Men vi er alle skabt i den samme Guds
billede med en grundlæggende ligeværdighed
og et absolut værd, som ellers ingen anden
målestok kan give. Gud er vi alle skyldige for
livet. Empirisk og samfundsmæssigt er vi ikke
lige eller lige meget værd, men det er vi i Guds
øjne. Ethvert menneske er omfattet af hans
kærlighed, og alle er lige betydningsfulde.

Værdighed i tiden
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Social forpligtelse og politisk handling

Det autentiske liv i nuets glæde og fylde

Kristendommen rummer en forpligtelse til at
tage sig af næstens nød. Det kristne menneskesyn indebærer imidlertid også en forpligtelse
til politisk handlen for socialt retfærdige samfundsforhold, selvom forpligtelsen aldrig kan
udtømmes i et politisk program eller patenteres af noget parti. Forpligtelsen er en følge
af evangeliets kærlighedsbudskab, hvorunder
det samfundsengagerede menneske, som har
hørt evangeliets forkyndelse, må arbejde med
tidens problemer og kæmpe for retfærdigheden under ansvar for Gud og næsten.

I eksistensfilosofien og eksistensteologien,
som især stammer fra Søren Kierkegaard, er
det et hovedpunkt at ”nå frem til sig selv.” Det
sker, når vi gennem valget overvinder angsten og fremmedgørelsen og når frem til eksistensens realisering, det autentiske liv i nuet.

Jesus gav os kærlighedens etik, som er meget
vidtgående. Et centralt træk i denne etik er opgøret med dem og det, som satte skel mellem
menneskene. Hele Jesu gerning var at genoprette det brudte fællesskab. Ingen må være
udstødte eller fortabte: blive væk fra Gud, fra
sig selv og fra fællesskabet.

I forbindelse hermed taler man dels om eksistensen, dels om eksistentialerne. Sidstnævnte
er de store overordnede, fællesmenneskelige
livstemaer – formuleret som filosofiske begreber. De indgår i eksistensens konkrete bliven
til i nuet, idet mennesket til stadighed vælger
i eksistensen – eller undlader dette og bliver
ramt af fremmedgørelse og angst.

• I troens forstand er det at være fortabt at
blive væk fra Gud.
• I etisk forstand er fortabelsen manglen på kærlighed, som lader os blive væk
fra hinanden.
• I eksistentiel forstand er man blevet væk
fra sig selv.
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”At vove er at miste fodfæstet et kort øjeblik –
ikke at vove er at miste sig selv.”
Centralt i menneskesynet står således begreberne frihed, valg og ansvar.

Eksistentialerne indeholder en konstant dialektisk spænding mellem lys og mørke. De kan
derfor gives både negativ og positiv formulering afhængigt af, om man beskriver en person, der lever i fremmedgørelse og er ”blevet
væk for sig selv” eller realiserer sin eksistens
i valget – i nuets glæde og fylde.

Almindeligvis opregner filosofferne fire til
seks sådanne eksistentialer i lidt forskellige
variationer:
• Livet
– og døden.
• Mening og betydning
– eller tomhed og tilfældighed.
• Frihed (samt valg og ansvar)
– eller manglende autenticitet,
rigiditet og overfladisk normalitet.
• Fællesskab og samhørighed
– eller isolation og selvcentrering.
• Kærlighed
– eller mangel på samme,
ligegyldighed og agression.
• Glæde i nuet
– eller fremmedgørelse og angst.
Glæden er ét med at være hos sig selv, eller
simpelthen at være sig selv. I glæden er man
aldeles nærværende, sig selv nærværende,
helt igennem virkelig. Man har iklædt sig sit
indhold og er glad til stede i det. Man er ikke
glad, fordi indholdet i sig selv er så fornøjeligt,
men fordi man omsider er blevet identisk med
indholdet, hvordan det end vil arte sig.

Glæden er fuldbyrdelse, den opfyldte eksistens, det mål, der skal nås, og som det i hvert
eneste øjeblik igen står den enkelte frit for at
nå. Det er den aktualiserede livsfylde. Kærlighed, hengivenhed, spontanitet, leg, kreativitet, åndeligt arbejde og kunstnerisk udfoldel
får derved sin mulighedsbetingelse tilbage.

Kristne grundbegreber
I Bibelen sammenfattes evangeliet og kristendommen i de berømte tre: Tro, Håb og Kærlighed (1. Kor. 13,13).
• Troen
Tilværelsen og livet har mening.
Enhver har betydning og værdi.
• Håbet
Lyset skinner i mørket.
Livet er stærkere end døden.
• Kærligheden
Du er ikke alene.
Vi er elskede, og vi er til for hinanden.
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I kort form kan man udtrykke centrale elementer i den kristne etik i en række begrebspar:
• Autenticitet og integritet.
• Kærlighed og omsorg.
• Respekt og varme.
• Værdsættelse og empati.
• Trofasthed og loyalitet.
• Fællesskab og forsoning.
• Retfærdighed og solidaritet.
• Inklusion og livskvalitet.
• Ligeværd og gensidighed.
I denne bestemmelse af præmisserne for den
menneskelige identitet er indeholdt forestillingen om det hele og sammenhængende selv
– som individ og i fællesskab med andre.
Med udgangspunkt i disse grundbegreber
fra den kristne tro er nøgleordene i Kofoeds
Skoles hverdag:
• At nogen holder af dig.
• At nogen passer på dig.
• At nogen har brug for dig.
• At jeg-du – vi kan i fællesskab.
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Buddet om næstekærlighed og den
gyldne regel
Hans Christian Kofoed levede sit liv under det,
man benævner et kald, med en livsopgave, der
krævede ham helt og fuldt. Det faste punkt
uden for ham selv, hvorfra verden kan bevæges, var fundet, nemlig i evangeliet om Guds
ubegrænsede kærlighed til hvert eneste menneske på jorden.
For Kofoed selv var det så helt selvfølgeligt,
at det arbejde, han tog op i 1928, måtte bygge på kristendommen, på dens etik og menneskesyn, dens tro, håb og kærlighed. Lige
så selvfølgeligt var det også for ham, at den
kristne tro må føre til praktisk handling, til social indsats og solidaritet med de svageste i
samfundet.
Det dobbelte kærlighedsbud i evangeliet rummer dette som en enhed eller i det mindste
som en ubrydelig sammenhæng i menneskets
liv. Det drejer sig om den gensidige betingethed af den lodrette og vandrette dimension i
tilværelsen. Det indeholder summen eller essensen af det, som er nødvendigt for at høre til
i Guds rige. Eller som det siges af Jesus selv,
da en lovkyndig spurgte:
“Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt
liv?” Jesus svarede: “Hvad står der i loven?
Hvad læser du dér?” Manden svarede: “Du skal

elske Herren din Gud ..., og din næste som dig
selv.” Jesus sagde: “Du svarede rigtigt. Gør det,
så skal du leve.” (Luk. 10, 25-29).

forskyldt eller uforskyldt, får således Jesu ansigtstræk. Så er han – denne næste – ikke til
at komme udenom.

I Lukasevangeliet er det dobbelte kærlighedsbud sat sammen med – og danner indledningen til fortællingen om den barmhjertige samaritan – og dermed er meningen illustreret
så klart som vel muligt.

Vil jeg have med Gud at gøre, må jeg også
have med næsten at gøre, og så er evigheden
ikke mere noget fjernt og fremtidigt. Ansigt
til ansigt med vores lidende næste står vi
med evighedens alvor over den afgørelse, vi
træffer.

Evangeliets kærlighedsdimension er også indeholdt i Jesu indbydelse i Matthæusevangeliet:
“Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”
(Matt. 11, 28-29).
Evangeliet indeholder budskabet om en glæde
og et fællesskab, som omfatter også dem, som
føler sig håbløse og kasserede. End ikke den
ringeste i menneskets øjne er fremmed og
uvelkommen i evangeliets budskab. Tværtimod, kærlighedens tjeneste blev af Jesus selv
sat ind under gudstjenestens synspunkt med
ordene:
“Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.”
(Matt. 25, 40).

Kofoed valgte som motto for sin skole den
såkaldt gyldne regel, der findes som en del af
bjergprædikenen:
“Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod
jer, det skal I også gøre mod dem.”(Matt. 7,12).
Dette motto var malet på væggen i forhallen
til den gamle skole i Dronningensgade. Den
gyldne regel er i øvrigt ikke i sig selv en kristen læresætning, men findes udbredt i praktisk taget alle kulturer og religioner.
Dette motto, som indeholder humanitetens og
den menneskelige relations grundlov, er karakteristisk for Kofoeds syn på skolens arbejde.
Alt i alt betyder det, at Kofoeds Skole er åben
for enhver, som beder om hjælp.

Den lidende næste, hvad enten hun eller han
er usympatisk eller sympatisk, enten han er
elsket eller forhadt, enten hans nød er selv-
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Et optimistisk menneskesyn
Kofoed har ikke selv givet en sammenhængende fremstilling af sin opfattelse af kristendommen. Dertil var han for travlt optaget af at
praktisere buddet om næstekærlighed. Men
spredt i hans artikler og i erindringsbogen
”Slået ud – Nej!” fra 1945 finder man så mange
bemærkninger, at det er muligt at stykke et
helhedsindtryk sammen.
Kofoed var besjælet af et grundlæggende positivt og optimistisk syn på livets muligheder:
Gud skabte menneskelivet rigt og stort, og alt
er omfattet af Guds kærlighedsvilje.
Der er derfor ikke plads til en grundlæggende
resignation eller kynisme. Som skabt i Guds
billede har mennesket en suveræn identitet
og et umisteligt værd, og vi lever alle under
samme vilkår med frihed, valg og ansvar i
tiltalens og fællesskabets jeg-du-forhold. Ingen er helt alene.
Kofoed var ikke naivt optimistisk, men hans
tro på den positive kraft i livet var så stærk, at
han ikke kunne acceptere tanken om, at nogen
skulle være dømt på forhånd til et elendigt liv
– kasseret og udstødt af deres medmenne-sker.
Social nød skyldes ikke en iboende nødvendighed i tilværelsen, ingen er henvist til at
lide ondt, fordi skabermagten har villet det.
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Det var ellers den opfattelse, Kofoed mødte
hos mange af de arbejdsløse, der kom til skolen. En opfattelse, han bekæmpede. På trods
af vanskeligheder og problemer bevarede han
en grundlæggende optimisme, ikke funderet
i ham selv og hans egen formåen, men i en
større magt, som han tjente med sine hænder
og åndsevner.
Kofoed følte selv, at han havde modtaget alt
af denne magt, og at han med arbejdet blot
gav det videre til andre. ”For mig er Gud indbegrebet af al styrke, magt og vælde. Denne
guddomskraft står til min disposition, men den
betyder intet, før jeg tager den ind i mit liv
og tilegner mig den, som var den min egen,”
sagde han.
Kofoed kunne derfor aldrig give eleverne ret,
når de kom og berettede om deres ofte kyniske
og ulykkelige livssyn, der sagde, at kun den
stærkeste har ret, og at livet grundlæggende
var en kamp om overlevelse. Dette ødelagte
livssyn, som prægede mange elever, var en
af Kofoeds og skolens fjender, som han af al
magt ville bekæmpe.
Men livet, som mennesket var tænkt at skulle
leve, kunne forkrøbles på mange måder, bl.a.
af arbejdsløsheden, som undergravede et fundamentalt træk ved mennesket, den medfødte
skaberevne. For Kofoed betød arbejdet uen-

delig meget, næsten alt. Arbejdet er ikke
nogen forbandelse, men, skrev han, ”livets
største velsignelse givet mennesket af Gud.”

At hjælpe ikke prædike
Kofoed troede på evangeliets budskab, og
han byggede en skole, der har sit grundlag
og sit forbillede i Jesu liv og gerning, fyldt
med medleven og medfølelse, omsorg og
kærlighed.
Grundlaget er troen på barmhjertighedens,
nådens og fællesskabets Gud. En elevs forhold
til skolen og omvendt må derfor altid betragtes
som åbent og fremadrettet. Dvs. at intet menneske kan afskrives, da mulighederne for en
værdig tilværelse er til stede i ethvert menneske og i ethvert fællesskab. Evangeliet rummer et menneskesyn, der bryder de mure ned,
som vi går og bygger op omkring hinanden.
Evangeliet peger på, at til den menneskelige
tilværelse hører der altid en positiv bekræftelse af den enkelte: Der er nogen, der holder af dig, der er nogen, der har brug for dig,
der er noget, du kan. Din eksistens er værdifuld og vigtig.

man er offer for og gør sig selv og andre til offer for, så betragter vi ikke disse nedbrydende
kræfter som det sidste ord i sagen. Det kan se
håbløst ud, men det er aldrig håbløst.
Uanset tilstand og forhold hos eleven sker mødet mellem skole og elev i lyset af, at ethvert
menneske er af uendelig værdi. Uanset hvad
mennesket har gjort eller ikke gjort, så elsker
Gud hver eneste af os. Det er både en teologisk og praktisk erkendelse, at evangeliet har
konsekvenser for vores holdninger til vores
medmennesker og især til dem, som er i vanskeligheder, de mislykkede, udstødte, socialt
fortabte og undertrykte.
Men det var også en given ting for Kofoed, at
hans skole ikke skulle bruges til mission. Heller ikke en mere eller mindre åbenlys blandingsform, som man ofte ser i kristeligt-socialt
arbejde, fandt han rigtig.
Der skulle ikke være nogen som helst tvivl om,
hvad formålet var. Det var at hjælpe. Ikke at
prædike og omvende. Hjælpen skulle være
uden bagtanke og skjulte motiver. Når man
hjælper, så hjælper man. Mission og forkyndelse hørte for Kofoed hjemme i en anden
sfære.

Uanset at der er nedbrydende kræfter, som
virker overalt i samfundet, i det menneskelige
fællesskab og i den enkelte, både som noget,
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Et værdimæssigt enzym
Skolens kristne grundlag er ikke meget synligt i hverdagen. Der er f.eks. ikke religiøse
symboler på væggene. I alt det synlige ligner vi resten af samfundet.
Denne ”lave profil” kan ligefrem udfordre og
fremkalde kritik fra vores kristeligt-sociale
søsterorganisationer: ”I burde være mere
tydelige,” mener nogle. Det har vi netop valgt ikke at være.
Kristendommens menneskesyn anvendes ikke
for at forkynde og omvende folk, men som et
afsæt og udgangspunkt for at hjælpe mennesker. Den etiske fordring, næstekærlighedsbuddet og den gyldne regel er retningsgivere
for vores handlinger.
Det kristne grundlag er derfor ikke en fanfare,
som udbasuneres på skolens gange, men en
kraftkilde og et værdimæssigt enzym, som
forhåbentligt gennemsyrer vores faktiske
handlinger.
Det kristne menneskesyn er det historiske
grundlag for og tæt sammenvævet med det
moderne humanistiske menneskesyn. F.eks.
indledes FN’s verdenserklæring fra 1948 om
menneskerettighederne med at fastslå ”menneskets iboende værdighed”.
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Berømte eksempler fra historien er den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776 og
den franske revolution i 1789 med begreberne
frihed, lighed og broderskab.
De universelle menneskerettigheder, som i stigende grad ses som fælles etisk grundlag,
er åndshistorisk en afledning af kristendommens etik – født som de er i vores del af verdenssamfundet.
Det samme gælder socialismens utopiske forestillinger om et fremtidigt idealsamfund, hvor
enhver yder efter evne og nyder efter behov.
Også velfærdssamfundet og dets filosofiske
grundlag er i sine kerneværdier et barn af den
kristne næstekærlighedsetik. I praksis er det
jo en form for ”den barmhjertige samaritans
samfund”.

”Hemmeligheden er det kristne”
Selvom skolen ikke skilter direkte med sit
kristne grundlag, så mærkes det i hverdagen.
At der er noget særligt ved Kofoeds Skole, får
vi ofte meldinger om fra besøgende. En engelsk pædagogstuderende, som havde fulgt
vores arbejde et halvt års tid, var til en afsluttende samtale. Han var meget optaget af det
hele: Hvad er hemmeligheden ved skolens arbejde? Vi gik kompasset rundt:

• Er det en bestemt måde at arbejde på,
altså hjælp til selvhjælp?
• Eller er det rigdommen og mangfoldigheden af tilbud samlet på ét sted i en
form for overflødighedshorn for de
svageste i samfundet?
• Er det den lange, grundfæstede tradition
gennem mere end 80 år for at arbejde på
en bestemt måde, som skaber et kvalitativt højt niveau?
• Er det en bestemt etik i arbejdet med
grundlag i kristendommens menneskesyn?
• Eller det forhold, at vi ikke er en del af
”System-Danmark”, men som en frivillig
organisation en del af civilsamfundet?
• Er det, fordi langt de fleste elever selv har
valgt skolen, altså kommer frivilligt?
• Eller er det medarbejdernes stærke personlige engagement i opgaven? Det, at
de ikke blot er lønarbejdere, men for
langt de flestes vedkommende er bundet
og drevet af en ”ild”, som rækker ud over
dem selv?

Et åbent fællesskab og en
rummelig profil
I Kofoeds tid fyldte det kristne trosgrundlag
mere i dagligdagen. Man sluttede f.eks. dagen
med at synge salmen ”Altid frejdig, når du går”
og bede ”fadervor” i fællesskab.
Men for Kofoed var det som nævnt vigtigt
at skille mission og forkyndelse fra godt og
redeligt arbejde for at hjælpe og bistå mennesker. Sådan er det stadig. Vi hjælper for at
hjælpe.
Skolens koncentration om det etiske indhold
i kristendommen betyder også, at vi har en
åben ansættelsespolitik. Skolens grundlag og
værdisæt er klart og specifikt. Men mennesker med andre tolkninger af tilværelsen deltager også i arbejdet. Vi ser det som en rigdom, at kristne og ateister, buddhister og
hinduer, jøder og muslimer kan forenes om
opgaven.

Vi kunne se mange muligheder og var ved at
nå frem til, at sandheden måske er en kombination af disse elementer. Men pludselig
sagde han, meget beslutsomt: ”Nej, hemmeligheden ligger i, at I er en kristen institution.”
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Diakoni i teori og praksis
– en teologisk belysning
Kofoeds Skoles identitet og hele arbejde betegnes i en teologisk sammenhæng som ”diakoni”. Det er et ord, som bruges yderst sjældent
i skolens hverdag. Men når skolens medarbejdere er sammen med vores søsterorganisationer i den kristeligt-sociale verden, er det et hyppigt og ivrigt anvendt begreb.
Ordet ”diakoni” bringer os meget tæt på de
trosmæssige, kirkelige og teologiske sider af
skolens helt fundamentale identitet.
Diakoni er et græsk ord fra Det nye Testamente, og det betyder ”tjeneste”. Samtidig
med evangeliets forkyndelse og det direkte
fællesskab om troen i gudstjenesten, har
der altid i kristendommen været den etiske
forpligtelse, som er knyttet sammen med
næstekærlighedsbuddet.
Forpligtelsen til at elske sin næste som sig selv
gælder først og fremmest i den enkeltes personlige liv og tilværelse. Men opgaven med
solidarisk at tage vare på sin næstes liv og
velfærd kan selvfølgelig også udføres i en organiseret form.

Den organiserede hjælpeindsats kan finde
sted i samfundets almindelige liv, så kaldes det
offentlig velfærdsservice eller frivilligt socialt
arbejde – i moderne form er det simpelthen lig
med velfærdssamfundet.
Det kan også finde sted inden for kirkens og
menighedens rammer. Det kristeligt-sociale arbejde er det moderne velfærdssamfunds ”urmoder” – både i teori og praksis. Det organiserede kristeligt-sociale arbejde kaldes diakoni.

Kirkelig diakoni og hverdagsdiakoni
Der er forskellige typer af diakoni og en differentiering i forståelsen og realiseringen af
begrebet. Man kan tale om:
• Den ”smalle vej”, en selvforståelse inden
for diakonien, der ser denne som en specifik og evt. integreret kirkelig funktion.
Dette er den traditionelt fremherskende
forståelse af identitet, mål og midler i
diakonien.
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• Den ”brede vej”, som er mere verdensåben og ikke-kirkelig i sin identifikation,
terminologi og synlige profil. Kaldstanken står i centrum. Det er hverdagsdiakonien.
Fælles for de to er, at det handler om at hjælpe
på kristent grundlag, men i hverdagsdiakonien er forkyndelse ikke en del af formålet.
Forskellen kommer også til udtryk i tilbud,
aktiviteter og profil. Den kirkelige diakoni er
proaktiv. Dvs. at en tydelig del af tilbuddet er
andagter, sjælesorg, fælles bøn mv.
Hverdagsdiakonien er reaktiv, dvs. det er et
tilbud, der kan aktiveres i hverdagen, hvis man
beder om det. Det kan f.eks. være i form af en
julegudstjeneste eller andre religiøse servicetilbud i en ”normaldansk” sammenhæng
som på f.eks. hospitaler og plejehjem eller i
fængsler.
De kirkelige diakonale organisationer har almindeligvis et tydeligt religiøst præg i deres
profil, f.eks. i indretningen af lokalerne og
udsmykningen, der ofte er med kristne symboler, bibelcitater osv. på væggene. Hverdagsdiakoniens profil er verdslig og med en æstetik
og stil som i resten af samfundet.
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Hverdagsdiakoni på Kofoeds Skole
Kofoeds Skoles arbejde er hverdagsdiakoni.
Skolen bygger eksplicit på den kristne tro og
menneskesyn og på den kristne etik; men den
betragter sig som en del af det almindelige
sekulære samfund – ikke som en kirkelig funktion og som en del af menighedens arbejde.
Det fremgår også af skolens vedtægt. Her står
der ”kristent” – og ikke ”kirkeligt” – om grundlaget. Dette signalerer en vigtig skelnen: ”Kristent” handler om evangeliets budskab, menneskesynet og troens indhold. ”Kirkeligt”
handler i denne sammenhæng om et sociologisk fænomen, den organisatoriske ramme og
kirkens faktiske aktiviteter i samfundet.
I bogen ”På trods af arbejdsløshed” skriver Poul Kjær, tidligere lærer og undervisningsleder (1980-93) på Kofoeds Skole:
“Der sker ofte forveksling mellem disse to begreber. ’Kristent’ handler om evangeliet og
livssynet. ’Kirkeligt’ handler om den ydre, samfundsmæssige ramme, en menneskelig sag, og
derfor behæftet med alle menneskelige fejl,
hvilket kirkehistorien til fulde bekræfter. Al
kritik i så henseende berører ikke kristendommen, og slet ikke evangeliet. Men på evangeliet hviler det kristne menneskesyn.

For dette syn kan man altså have respekt,
uanset hvordan ens erfaringer er med hensyn
til kirken, præsteskabet, menighederne, kirkelige organisationer etc.”
Skolen arbejder på kristent grundlag, men i
”kald og stand”, som det hedder i den lutherske og grundtvigske teologi. Dermed er der
ikke forkyndelses- og missionsformål, hverken
åbenlyst eller under overfladen.
Derved adskiller skolen sig fra selvopfattelsen
hos de fleste andre diakonale organisationer
i Danmark.

Teser om diakoni
Kofoeds Skole er medlem af Dansk Diakoniråd, hvor godt 20 større kristeligt-sociale
institutioner og organisationer har organiseret
sig. De fleste andre medlemmer har en mere
eksplicit kirkelig identitet end Kofoeds Skole
med deraf følgende mere eller mindre vigtige
forskelle i teori og praksis.
For at skabe klarhed over grundlaget for organisationens arbejde har medlemsorganisationerne forsøgt sammen at lave en form for
diakonikatekismus, en samlet kort fremstilling af, hvad diakoni er for noget. En særlig
udfordring blev arbejdet med at formulere
en tekst, som både kunne rumme tradition
og fornyelse i medlemskredsens opfattelser.

Efter flere års arbejde resulterede processen
i 2008 i nogle teser om diakoni. Teserne fik
to hovedafsnit, et om diakoniens teori og et
om dens praksis. Den opmærksomme læser
vil bemærke, at mange af hverdagsdiakoniens
teser er identiske med Kofoeds Skoles opfattelse af diakonibegrebet.

Diakoniensvæsen
1. Diakoni betyder tjeneste
Ordet er græsk og bruges i Det Nye Testamente om forskellige former for kristen tjeneste i handlinger, forkyndelse og undervisning.
2. Diakoni har det kristne menneskesyn som
udgangspunkt
Det grundlæggende kristne menneskesyn, at ethvert menneske er unikt og
skabt i Guds billede, er udgangspunkt
for det diakonale arbejde.
3. Diakoni er kristen næstekærlighed udøvet i praksis
Fortællingen om Jesus af Nazareth er forbilledet og afsættet for det diakonale arbejde og dets praksis.
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4. Diakoni er handling og har til opgave at
hjælpe mennesker i nød
Det diakonale arbejde retter sig imod
mennesker i udsatte situationer, udsatte
grupper og enkeltpersoner, som lider, er
udsat for overgreb, undertrykkelse eller
anden uretfærdighed.

8. Diakoni kan udføres af såvel enkeltpersoner som institutioner og organisationer
Alle mennesker og organiserede grupper, der har evangeliet for øje, og som lader sig inspirere af Jesu forkyndelse, kan
udøve diakoni.
9. Diakoni er at fastholde kirken på sammenhæng mellem ord og handling

5. Diakoni er at sige fra, der hvor menneskers liv trædes under fode
Det diakonale arbejde skal, der hvor strukturer fremmedgør og ødelægger menneskers liv, ud fra diakoniens udgangspunkt
blande sig i samfundsdebatten.

Det diakonale arbejde må til stadighed
”fortælle det, det ser” som inspiration til
at fastholde kirkens kristendom på sammenhæng mellem ord og handling.
10. Diakoni er til stadighed at lade sig udfordre af Kristus-fortællingen

6. Diakoni forener helhed og nærvær
Det diakonale arbejde har det hele menneske for øje og skal derfor kunne mestre
flere ”sprog” og således vide, hvornår det
er bedst at lytte, handle, forkynde, fortælle, ”sige til og fra” osv.
7. Diakoni har mange forskellige udtryksformer og aktivitetsformer
Der findes ikke kun én måde at udøve
diakoni på. Det diakonale arbejde har udviklet og udvikler til stadighed en rigdom
af metodisk mangfoldighed.
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Det diakonale arbejde må til stadighed
udfordre sig selv på eget udgangspunkt,
oversætte og operationaliserebudskabet
med henblik på et nutidigt udtryk.

Hverdagsdiakoni – teser om diakoni i
praksis
Hverdagsdiakoniens forståelse af ”at yde en
hjælpeindsats på kristent grundlag” er:
1.
		
		
		
		

Organisationens/institutionens/projektets grundholdning, værdier og menneskesyn skal være formuleret i overensstemmelse med den kristne etik og det
kristne menneskesyn.

2.
		
		
		
		

Grundholdning, værdier og menneskesyn skal afspejle, at det enkelte menneske er unikt, ubetinget værdifuldt, har
retten til et værdigt liv og krav på en menneskeværdig behandling.

3. Diakoni er:
		 • At være en konkret social indsats på
			 kristent grundlag.
		 • At yde organiseret omsorg for det he			 le menneske.
		 • At være en ”her og nu”-hjælp – og en
			 langsigtet livshjælp.
		 • At kæmpe for lige ret for alle menne			 sker.

4.
		
		
		
		
		
		
		

Det betyder, at vi føler ansvar for at
hjælpe det hele menneske, at møde dets
fysiske, psykiske og åndelige behov. Ønsker nogen at tale om eksistentielle
spørgsmål, så skal der være mulighed
for ham eller hende til at gøre det. Hvis
der spørges om kristendom, livssyn, livslove eller gudstro, så må de ikke afvises.

		
		
		
		
		
		
		
		

Hvis en medarbejder ikke selv ønsker at
gå ind i en sådan samtale, må han eller
hun lade opgaven gå videre til en kollega. Når der spørges, skal vi kunne stå
ved vores grundlag. Vi møder mennesker,
som ikke blot er i samfundsmæssig eller mental nød, men også mange gange
i eksistentiel nød.

5.
		
		
		
		

Det betyder, at det kristne menneskesyn gøres gældende. Dette er et syn på
mennesket som et væsen af ånd og ikke
kun som et væsen af biologi og psykologi. Mennesket er skabt i Guds billede.

		
		
		
		
		
		

Med Grundtvigs ord er mennesket en
mageløs, underfuld skabning, et guddommeligt eksperiment, der viser, hvordan ånd og støv kan gennemtrænge hinanden og forklares i en fælles guddommelig bevidsthed.

		 • At være protesterende, når det enkel			 te menneske trædes under fode.
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6.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Grundlaget er troen på barmhjertighedens, nådens og fællesskabets Gud.
Et menneskes situation og forhold må
derfor altid betragtes som åbent og fremadrettet. Dvs. at intet menneske kan afskrives, da mulighederne for en værdig
tilværelse er til stede i ethvert menneske
og i ethvert fællesskab. Evangeliet rummer et menneskesyn, der bryder de mure
ned, som vi går og bygger op omkring hinanden.

7.
		
		
		
		
		

Evangeliet peger på, at til den menneskelige tilværelse hører der altid en positiv bekræftelse af den enkelte: Der er nogen, der holder af dig, der er nogen, der
har brug for dig, der er noget, du kan.
Din eksistens er værdifuld og vigtig.

8.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Uanset at der er nedbrydende kræfter,
som virker overalt i samfundet, i det menneskelige fællesskab og i den enkelte,
både som noget, man er offer for og gør
sig selv og andre til offer for – så betragter vi ikke disse nedbrydende kræfter
som det sidste ord i sagen.
Det kan se håbløst ud, men det er aldrig
håbløst. Uanset tilstand og forhold hos
den enkelte sker mødet i lyset af, ”at ethvert menneske er af uendelig værdi.”

9. Uanset hvad mennesket har gjort eller
		 ikke gjort, så elsker Gud hver eneste af os.
		 Ingen er helt alene.
10.
		
		
		
		

Evangeliet har konsekvenser for vores
holdninger til vores medmennesker og
især til dem, som er i vanskeligheder,
de mislykkede, udstødte, socialt fortabte
og undertrykte.

11.
		
		
		

Kristendommens menneskesyn anvendes ikke for at forkynde og omvende
folk, men som et afsæt og udgangspunkt
for at hjælpe mennesker.

12.
		
		
		

Det betyder, at vi ikke har missionsopgave og -forpligtelse. En sådan hører simpelthen ikke med til formålet, som er at
hjælpe mennesker i deres nød.

13.
		
		
		
		

Arbejdet skal ikke bruges til forkyndelse og mission. Heller ikke en blandingsform, som man ofte ser. Der skal
ikke være nogen som helst tvivl om, hvad
formålet er.

		 Det er at hjælpe. Ikke at prædike og om		 vende. Det hører hjemme i en anden
		 sfære.
14. Det kristne grundlag er derfor ikke en
		 fanfare, som udbasuneres, men en kraft		 kilde og et værdimæssigt enzym, som
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		 forhåbentligt gennemsyrer vores faktis		 ke handlinger.

		 er kristen eller ikke, er ateist eller tilhø		 rer en anden trosretning eller religion.

15.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

I modsat fald bliver religionen let forvandlet til at være en forurening af arbejdet. Tilsvarende gælder, at religionen
let bliver forurenet ved sammenblandingen med de praktiske handlinger og
deres tvetydighed.
De (kirke)historiske erfaringer er overvældende og skræmmende – også aktuelt i forbindelse med den ekstreme islamismes fremkomst.

19.
		
		
		
		

Det betyder, at arbejdet ikke er mere
kristent præget end andet ærligt arbejde bør være. Jf. Martin Luthers kaldstanke: “Jeg i mit kald og stand, min Gud
og fader kan, tilbørligt dyrke.”

16.
		
		
		
		
		
		
		

Tro og gerning, ånden og hånden er forbundne og gensidigt betingende, men
må ikke sammenblandes direkte i en
organiseret hjælpeindsats. Forbindelsen
kan ikke sættes i system. Gud bor i hjertet, og Helligånden er ikke en empirisk
størrelse.Til gengæld fører vejen fra hjertet.

20.
		
		
		
		
		
		

Arbejdet er ikke næstekærlighed sat i
system, for næstekærlighed kan ikke
sættes i system. Den kan blive gjort
gældende overalt, og når det sker, er den
ikke lineært forbundet med vores tro.
Der kan ikke sluttes direkte mellem tro
og gerning.

21.
		
		
		

Det betyder, at på dette fundament har
arbejdet sine åndelige rødder, og ingen
har lov til at lave det om til et redskab
for en ideologi eller et andet grundlag.

17.
		
		
		
		
		

Mission og forkyndelse bør derfor ikke
sammenblandes med godt og redeligt
arbejde for at hjælpe og bistå mennesker. Hjælpen skal være uden bagtanker
og skjulte motiver. Når man hjælper, så
hjælper man for menneskets egen skyld.

22.
		
		
		
		
		
		
		

Koncentrationen om det etiske indhold
i kristendommen giver mulighed for en
åben ansættelsespolitik. Man kan også
lade mennesker med andre tilværelsestolkninger deltage i arbejdet. Grundlag
og værdisæt er klart og specifikt, men
kristne, ateister, buddhister, jøder, og muslimer kan forenes om opgaven.

18. Det betyder, at der ikke er nogen form
		 for forskel i, hvorledes vi møder menne		 sket og nøden, uanset om han eller hun
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Værdighed i tiden

Kofoeds Skoles folkelige grundlag
Kofoeds Skoles arbejde har sin ideologiske
og værdimæssige identitet i formålsparagraffens tale om, at vi arbejder på et ”kristent
og folkeligt grundlag” samt i den metodiske
grundlov om hjælp til selvhjælp.

”Skolens formål er i kristen ånd at bevare og
genskabe arbejdslediges livsvilje.”

Dette pædagogiske grundprincips betydning
og nærmere forståelse er ofte blevet særdeles
grundigt gennemarbejdet og udfoldet i mange
aspekter – både som mål og middel i arbejdet.

”Kofoeds Skole har til formål på kristent og folkeligt grundlag gennem hjælp til selvhjælp …”

Også forståelsen og betydningen af begrebet ”kristent grundlag” er rimeligt klar og
veldefineret – primært i relation til etik og
menneskesyn.
Til gengæld er indholdet af ordene ”folkeligt
grundlag” sjældent behandlet og forklaret.
Hvordan skal denne bestemmelse af skolens
egenart forstås, historisk og aktuelt?

Historik
Selve formuleringen i skolens vedtægt om det
folkelige grundlag er relativ sen. Den kom
først med i en revision af vedtægten i 1953.
Formålsparagraffen blev i vedtægten af 1940
formuleret således:

I 1953 ændredes paragraffen til den nuværende formulering:

Det skete kort tid efter Kofoeds død i 1952, og
der er næppe tvivl om, at man med denne ændring i formålsbeskrivelsen ønskede loyalt at
ajourføre formuleringen i overensstemmelse
med hans ønsker og praksis, som den afspejlede sig i skolens virkelighed.
Kordegn Kofoed havde selv deltaget i forberedelsesarbejdet med den ny vedtægt. Det var
også ved denne vedtægtsændring, at skolens
pædagogiske grundprincip om hjælp til selvhjælp blev indføjet i vedtægten.
Det er imidlertid ikke nærmere angivet, med
hvilken betydning og specifikt formål man på
det tidspunkt udvidede skolens ideologiske
grundlag med begrebet ”folkelig”. Det er derfor ikke overraskende, at de anvendelser, som
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man nu og da har kunnet støde på i de mere
end 50 år, der er gået siden, har haft vekslende indhold – ofte tydeligt præget af den tid og
ånd, som de er fremsat i.
Analyserer og tolker man bestemmelsen, som
den fremkommer i sin kontekst på Kofoeds
Skole i begyndelsen af 1950’erne umiddelbart
efter stifterens død, er det imidlertid muligt
at nå frem til en velunderbygget forståelse af,
hvad man har ment og villet med tilføjelsen af
begrebet ”folkelig” i skolens formålsparagraf.

Grundtvigsk kristendomsforståelse
En nærliggende og central tolkning er den,
at man skal se de to begreber i formålsparagraffen som en helhed: ”kristen og folkelig” til
forskel fra ”kristen” alene, som der stod i den
tidligere formålsparagraf.
Ordet ”folkelig” har således til formål at uddybe og nuancere indholdet af formuleringen
”kristent grundlag”. Dermed har skolen placeret sig som byggende på den form for kristendomsforståelse, vi kalder grundtvigianisme.
Begrebsparret ”kristent og folkeligt” er centralt og identitetsbærende i den grundtvigske
teologi.
Traditionelt afgrænses denne åndelige og kirkelige bevægelse fra den anden store strøm-
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ning i dansk kristendom: Indre Mission. Begge
havde deres storhedstid i anden halvdel af
1800- og begyndelsen af 1900-tallet.
Indre Mission lægger traditionelt, som navnet
siger, særlig vægt på den personlige omvendelse, syndsbevidsthed og tro. Idéhistorisk er
oprindelsen knyttet til pietismen i 1700-tallet.
I samfundsmæssig henseende har Indre Mission været stærkt socialt engageret. Denne
indsats blev ofte forstået som en anden måde
at forkynde evangeliet på, såkaldt ”gerningsmission”.
Indre Mission var aktiv i f.eks. afholdsbevægelsen med Blå Kors samt oprettelse af sømandshjem og missionshoteller. Indre Mission har gjort en omfattende diakonal indsats gennem organisationer som f.eks. diakonissehusene, Missionen blandt Hjemløse, Kirkens Korshær, KFUM’s Sociale Arbejde og det
tilsvarende hos KFUK.
Den grundtvigske forståelse af kristendommen er karakteriseret ved mottoet: ”Menneske først og kristen så” og har traditionelt
været kendetegnet ved en bred kultur- og samfundsåben linje.
Dette har afspejlet sig i, at grundtvigianismen har været inspirationskilden til store
folkelige bevægelser, som har ført til opret-

telsen af friskolerne og folkehøjskolerne samt
andelsbevægelsens mange aktivitetsområder.
Engagement i egentligt socialt arbejde har
været relativt sjældent i den grundtvigske
bevægelse.
Sociologisk har grundtvigianismens tilhængere haft tradition for at være lidt bedre stillede
end Indre Missions.
Velkendte skarpskårne og kritiske litterære
fremstillinger er f.eks. Hans Kirks ”Fiskerne”
og Kaj Munks ”Ordet”, som beskriver de ”vakte”
bønders magelige folkekirkelige grundtvigianisme kontra de ofte dømmesyge og ekskluderende, ”sandt troende” indremissionske husmænd og fiskere, som samledes i
missionshusene.
De to retninger er nu og da polemisk blevet
karakteriseret i retning af, at Indre Missions
tilhængere repræsenterer den mørke og livsangste, bibeltro og ”stærke” tro, mens grundtvigianismen er den lyse og glade, kulturåbne og
”udvandede” kristendom.
Tidligere tiders skarpe modsætninger mellem
disse to oprindelige vækkelsesbevægelser er
efterhånden udvisket markant.
Kofoeds Skole har med sit grundtvigske
”kristne og folkelige grundlag” nu og da stået

lidt alene i den diakonale verden. Forskellighederne har især været på to områder:
• I Kristendomsopfattelsen, herunder især
synet på forholdet mellem mission og socialt arbejde. Skolens arbejde har ikke
noget missionsformål, hverken manifest
eller latent. Og ikke noget religiøst præg
i den daglige profil.
• I den metodiske grundforståelse: Kofoeds Skoles metodiske koncept er knyttet til princippet om hjælp til selvhjælp
og anvendelsen af en pædagogisk arbejdsmodel.
Skolens arbejdsprincipper indeholder
en grundlæggende protest mod almisseprincippet i hjælpearbejde.

Forbindelse til folkehøjskoletanken
Med dobbeltbegrebet ”kristen og folkelig”
som skolens åndelige grundlag er der endvidere bygget en eksplicit bro til de grundtvigske folkehøjskoler. Netop dette begrebspar er
et identitetsskabende kendetegn ved folkehøjskolerne. Kofoeds Skole og højskolerne er
dermed kort sagt af ”samme familie”.
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Kofoed var opdraget i den grundtvigske tradition, og i ungdomsårene 1921-25 var han lærer
på Hoptrup Højskole i Jylland. Kofoed refererer ikke direkte til den grundtvigske pædagogik, når han beskriver idéerne med sin
skole, men afgørende træk i Kofoeds Skoles
virksomhed er parallelle til den traditionelle
højskole.
Kofoed betragtede da også sin skole som en slags
højskole for de arbejdsløse. En folkehøjskole
i storbyen for de ressourcesvage og underprivilegerede. Det sociale eller socialpædagogiske aspekt i skolens virksomhed måtte imidlertid føre til mange forskelligheder, både
hvad angår elevgruppe, emne- og fagvalg i
undervisningen og undervisningens praktiske
gennemførelse.
Kofoed kaldte sit sociale arbejde for ”byens
højskole”. Dermed gav han en omfattende
tydningsramme for Kofoeds Skole. Ikke blot
for menneskesynet, men også for forståelsen
af skolens mål og metode.
Kofoed ville have eleverne ind i højskolens
ånd, vække deres livsinteresse og tro på fremtiden gennem beskæftigelse ved arbejde og
uddannelse.
Formålet var således folkeoplysning, kompetenceudvikling i bred forstand, empowerment,
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udvikling af levekompetencer og ”mestring af
livet”, men ikke direkte at uddanne eleverne
til specielle fag.
Det tydeligste vidnesbyrd om, hvordan Kofoed
selv så på skolens identitet i forhold til højskolerne, har han givet i en redegørelse fra 1948,
hvor han var medlem af en regeringskommission, der behandlede ungdommens forhold.
Han siger da:
”Denne skole er blevet noget i retning af byens
højskole. Skolen for livet for disse unge ... Kofoeds Skole adskiller sig i mangt og meget fra
den almindelige højskole, hvad midler angår,
men målet er det samme.”
I et udkast til en redegørelse for, hvad Kofoeds
Skole er og vil, som man fandt blandt Kofoeds
efterladte papirer, siger han videre:
“Det synes at være vanskeligt at definere, hvad
Kofoeds Skole er, og dog er det så ligetil. Kofoeds Skole er ikke en hjælpeinstitution i almindelighed. Kofoeds Skole er en skole – en skolefor livet, således som enhver skole bør være. …
Yderst få af de unge, som kommer til Kofoeds
Skole, kommer, fordi man gerne vil lære noget. … Nej, tværtimod, man kommer til skolen,
fordi man har sociale problemer. Det bliver altså skolens opgave at tage de unge med de sociale problemer, som de kommer med. Prøve at

løse disse problemer på en sådan måde, at de
derigennem opbygger sig selv, noget af deres
selvrespekt, deres sundhedstilstand og deres
fremtidshåb. …
Skolen hjælper altså ikke for at hjælpe, men
for at opbygge. Dette er for øvrigt skolens første
og eneste grundlov. For at sige det noget brutalt, kan man udtrykke det således: Skolen interesserer sig i virkeligheden ikke for at hjælpe,
hvis der ikke i hjælpen ligger en opbygning af
mennesket.”

Folkelighed forstået som civilsamfund
og livsverden
“Folkelighed” kan ses som en markør af den
organisatoriske identitet.
Hvis man ser på begrebet ”folkelig” isoleret,
kan tilføjelsen af denne dimension i grundlaget også være knyttet til, at kordegn Kofoed
lagde stor betydning og mange kræfter i at betone skolens folkelige forankring i sociologisk
og kulturel forstand.
Skolens arbejde er ikke rundet af staten og
det offentlige, men udspringer af et folkeligt
medansvar og engagement i at løse opgaven.
Det kommer f.eks. til udtryk igennem frivilligt arbejde og ved befolkningens opbakning
i offentligheden og gennem økonomisk støtte.

Denne forståelse af begrebet ”folkelig”, som
bygger på det såkaldte ”aktørperspektiv”,
knytter an til ildsjæles initiativer og aktiviteter og til identiteten som frivillig organisation. Altså til problemstillingen civilsamfund
kontra system og stat.
I årene efter krigen arbejdede Kofoed ihærdigt på at opbygge et system af lokale støttekredse i sognene. De skulle støtte skolens
arbejde på samme måde som hos de mange
andre frivillige kristne organisationer, f.eks.
missionskredsene.
Det var imidlertid ikke tanken, at støttekredsene blot skulle skaffe midler til skolens arbejde. De skulle også være skolens aktive,
folkelige medspillere i arbejdet med de mange
unge fra landet, som strømmede til København
i disse år for at søge arbejde, men ofte endte i
alvorlige vanskeligheder.
Kofoed selv omkom ved en trafikulykke i
forbindelse med en foredragsturné knyttet
til arbejdet med at oprette støttekredse ude
i landsognene.
En bestemmelse i skolens gældende vedtægt
om repræsentantskabets sammensætning, §
6, stk. 2, kan ses som en afspejling af disse bestræbelser i årene efter krigen: ”Ved opstilling af kandidater bør det tilstræbes, at kredse,
der føler medansvar for skolens grundlag og
formål, bliver repræsenteret.”
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En skole med rygstød i folket
I bogen ”På trods af arbejdsløshed” skriver
Poul Kjær om skolens grundlag og identitet:
”Det var Grundtvig, som lærte os om det
folkelige, og ud fra hans opfattelse kan det
kristelige og det folkelige i virkeligheden ikke
skilles ad, fordi vi møder det kristne i et fællesskab, i en folkelig sammenhæng. Grundtvig
sagde som bekendt “menneske først og kristen så,” dvs. evangeliets ord kan nå os, fordi vi
først har fået de menneskelige livsforhold og
sammenhænge givet. Herunder også dette at
leve i et folk.
Selvom H.C. Kofoed næppe kan siges at have
været grundtvigianer, er udtrykket folkeligt dog
kommet med i hans skoles fundats, og han taler da også i sin bog “Slået ud – Nej!” om kampen mod arbejdsløsheden som en folkesag og
om sin skoles indsats for dansk ungdom. Han
havde da også været højskolelærer. Han og
hans venner ønskede, at skolen skulle have
en opbakning ude i folket. Det skulle med andre ord ikke blot være en lille gruppes skole,
og det skulle ikke være en offentlig institution.
Eleverne kom ude fra folket og skulle efter et
ophold igen deltage i folkets liv som aktive medlemmer. De hørte med i folkets enhed uanset
medgang eller modgang.
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Skolen skulle således have et rygstød i folket
og i folkets ønske om et sådant arbejde. Udtryk
herfor er de mange besøg, skolen får, og det
er breve, anmodninger om foredrag, indsamlinger, penge og gaver, henvendelser om tøj
og møbler osv. Derfor er her også bestyrelse,
repræsentantskab og undertiden mere eller
mindre organiserede støttekredse.
Alt dette er ikke blot med til at skaffe private eller ikke-offentlige midler til veje, der giver muligheder i arbejdet, som de paragrafbundne midler ikke tillader. Nej, det er også alt sammen
med til at holde skolens sjæl i live. Den dag,
der ikke mere er et kristent og folkeligt grundlag, ikke mere findes et kristent menneskesyn
og en folkelig opbakning bag skolen, er der blot
tale om en offentlig institution som så mange
andre.”

Civilsamfundsidentitet
Skolens civilsamfundsidentitet har gennem
tiden været udfordret på forskellig vis, især
i forhold til, at en stor og gennem årene stigende grad af skolens finansiering kom fra det
offentlige. Den afgørende overskridelse af tærsklen til det offentlige kom i 1976, da skolen
kom på finansloven. Igennem årene har der
været mange andre varianter af den offentlige
finansieringsform, bl.a. pulje- og projektfinansiering. Dele af skolens helhed , f.eks. værk-

stedskurserne, blev i flere årtier finansieret
gennem en driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Det samme gælder Kofoeds Skoles Oplysningsforbund, som står for
hovedparten af undervisningsaktiviteterne på
skolen.
Selvom Kofoeds Skole har en fast plads på
finansloven, og på den måde er en del af
velfærdssystemet, er skolen alligevel at betegne som en NGO – en frivillig, ikke offentlig organisation. Skolens virksomhed kan derfor ses
som en form for hybrid, hvor det er opgaven
fortsat at opretholde identiteten som frivillig
organisation med selvstændig profil og ”added values”.
Kofoeds Skoles identitet som uafhængigt og
værdibaseret humanitært arbejde er central
og uanfægtet i kernen. Det er lykkedes at bevare skolens profil trods udfordringer knyttet til driftsoverenskomster, resultat- og leverandørkontrakter, markedsmekanismer og
mange varianter af kontrol-, regulerings- og
styringstiltag fra de offentlige finansieringsog aftaleparter.

Folkelighed som et metodemæssigt og
kulturelt kendetegn
I skolens daglige liv med eleverne lægger vi
stor vægt på, at alle oplever sig som medaktører i et ægte fællesskab. Som deltagere i et
minisamfund, hvor eleverne ikke reduceres til
sager og tilfælde, der udsættes for socialteknokratiske foranstaltninger af systemets sagsbehandlere. Dette er også knyttet tæt sammen
med det metodiske grundprincip om hjælp til
selvhjælp.
I denne vinkling er forståelsen af det folkelige
knyttet til ”modtager- eller deltagerperspektivet” – elevernes oplevelse af, hvilken
sammenhæng de indgår i.
Da Kofoed i 1951, et år før sin død, indviede
Kofoeds Skoles nye lokaler i Dronningensgade
34 på Christianshavn, sagde han:
”Jeg vil gerne have, at det bliver skolen med de
åbne døre. Her skal døren aldrig være lukket
for dem, som er vanskeligt stillet, og som vil
hjælpe sig selv. Folk, som ikke vil hjælpe til
ved deres åndelige og legemlige genrejsning
vil ikke kunne få noget hos os, mens de, som
selv vil yde en indsats, kan få alt det, som kan
hjælpe dem til en menneskeværdig tilværelse.”
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I 1953 udtrykte skolens nytiltrådte forstander, pastor Erhard Jørgensen (1953-1968), det
således:
”Målet for os alle, der arbejder med den opgave, Hans Christian Kofoed har overladt os,
er det ene at gøre skolen til et fristed for nødstedte, ulykkelige og ensomme mennesker på
vej udad og nedad. Et fristed, hvor hjælpen, der
ydes, rummer rejsning i sig. Hvor evangeliets
forkyndelse består, ikke i ord, men i dette, at
her møder enhver, der søger vor hjælp, ikke en
institution, men et medmenneske.”
Skolens karakter af at tilhøre ”livsverdenen” og
ikke ”systemverdenen” er derved et moderne
udtryk for, at skolens grundlag er folkeligt.
Interaktionen og fællesskabet mellem deltagerne, elever og medarbejdere, får derved
karakter af ikke-fremmedgjorte og gensidige personlige relationer gennem såkaldte
herredømmefri ”kommunikative handlinger”.
Jeg-du-forholdet er dermed centralt.
Hjælp til selvhjælp er således både et middel
(her og nu) og et mål (der sigtes mod).

Folkelighed som aktør i samfundet og en
stemme i socialpolitikken
Dertil kan også høre nogle udadvendte kendetegn ved skolen som frivillig organisation: At
man fungerer som barometer for nye eller uløste sociale problemer i samfundet og i forbindelse med det kan eksperimentere og fungere
som alternativ eller supplement til de store offentlige velfærdssystemer.
I den forbindelse har skolen en opgave som
fortaler og advokat for eleverne og som kritiker af samfundet, socialpolitikken og velfærdsapparatet, når skolens erfaringer fra mødet og
arbejdet med eleverne giver anledning til det.

”Folkelig” i flere betydninger
At begrebet ”folkelig” bruges meget bredt,
kommer bl.a. til udtryk ved, at der i de seneste
årtier har været en række partier i Folketinget,
som hver især har haft ordet ”folkeparti” som
en del af deres navn. Disse partier har haft
yderst forskellige værdier og har i deres interessevaretagelse i mange henseender stået
i modsætning til hinanden.
Det illustrerer, at begrebet ”folkelig” almindeligvis anvendes uden værdimæssigt indhold, men primært refererer til en forestilling
om vælgermæssig bredde og dermed demo-
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kratisk legitimitet. Mere indirekte søger man
måske at bygge bro til forestillinger om autenticitet og rodfæstethed etc. – kontra det
elitære.
Især i 1960’erne og et par årtier derefter var en
ofte forekommende brug af begrebet ”folkelig”
og ”folkeligt engagement” koblet sammen med
– som regel ideologisk-politisk motiverede –
samfundskritiske græsrodsaktiviteter og folkebevægelser på den ekstreme venstrefløj. Jf.
det revolutionære slogan: ”Et undertrykt folk
har altid ret.” Undertiden har disse bevægelser
været udpræget elitære eller sekteriske.
I de senere årtier har den modsatte fløj i det
politiske spektrum også taget folkelighedsbegrebet til sig, ikke mindst ved at knytte det
til begrebet ”det tavse flertal” og senere det
”nationale”.
Disse vekslende forståelser og anvendelser
af begrebet ”folkelig” er næppe umiddelbart
i samklang med den måde, begrebet bruges i Kofoeds Skoles kontekst som udtrykt i
vedtægten.
I Kofoeds Skole-sammenhæng er indholdet
af ordet ”folkelig” – sammen med den centrale grundtvigske teologiske og pædagogiske
betydning af begrebet – mest nærliggende
forstået som ”civilsamfund” og ”livsverden”
i modsætning til ”systemverden” og ”statsligoffentlig”.

Værdighed i tiden
Kap. 3. Kofoeds Skoles folkelige grundlag

55

Værdighed i tiden

Værdighed i tiden
Kunsttryk 2010 af Bodil Vollertzen “Bodil Vollertzen”

Værdighed i tiden

Hjælp til selvhjælp
– det pædagogiske grundprincip
Hvad er Kofoeds Skole egentlig? Jeg blev
ringet op af en journalist og fik stillet dette
væsentlige spørgsmål. Er I et herberg for hjemløse? Eller et slags værested for de særligt udsatte? Et aktiveringsprojekt? Og hvorfor hedder I en skole? For det er I jo ikke – vel? Jeg
ved, I er et åbent hus; men hvad er I egentlig?

Kordegn Kofoed opfandt en pædagogisk hjælpemetode, som indeholder en trekant af kærlighed, krav og konsekvens. I centrum af denne
trekant står begrebet ”respekt”. Han sagde:
”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at
opbygge.”

Spørgsmålet er jo meget naturligt og slet ikke
svært at besvare – når bare der er god tid og
plads. Skal det være kort, er svaret: Vi er en
skole, et sted, der giver nye muligheder for
mennesker, som er i sociale vanskeligheder.
Og metoden til det hedder i allerkorteste form
hjælp til selvhjælp.

Kærlighed

Respekt
Kofoeds Skole er en imponerende række
hjælpeaktiviteter. Men i sit væsen er skolen
først og fremmest en idé. En klar forestilling
om, hvordan man skal hjælpe. Kofoeds Skole
er oprettet som en protest mod den passive
almissehjælp og mod den umyndiggørende
systemhjælp, der først og fremmest ser mennesket som et stakkels afmægtigt objekt med
fejl og mangler, som man, hjælperne, skal gøre
noget ved.

Krav

Konsekvens

Skolens oprindelige navn: ”Skolen for Arbejdsledige” valgte Kofoed selv. Sådan hed skolen
til 1946, hvor den fik sit nuværende navn.
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Siden har skolen udviklet sig på mange måder,
både i arbejdsformer og omfang. Men den afgørende bestemmelse af skolen, som et åbent
hus, hvor man hjælper mennesker i vanskeligheder med pædagogiske metoder, står fortsat helt i centrum.
Hjælp til selvhjælp gør eleven til det aktive og
handlende centrum, subjektet ikke objektet,
i det, der foregår. Og vi har fremtiden, elevernes muligheder, håb og drømme i fokus.
Deres svagheder, fejl og nederlag i fortiden
lader vi hænge på knagen i entreen.
Eleverne har ressourcer og stærke sider, som
kan udvikles, og de er andet og mere end
deres vanskeligheder.
Formålet er dermed myndiggørende og frisættende i forhold til elevernes egne ressourcer,
mål og muligheder. I moderne sprog hedder
det kompetenceudvikling, empowerment og
social inklusion. Man kan også sige ”at magte
tilværelsen.” Så eleven oplever at være helten i sit eget liv.

Hjertets drømme
og resignationspanseret
”Den vej, som ikke starter i hjertet, ender
blindt,” hedder en talemåde. Starter man i
hjertet, finder man de ressourcer, som alle
mennesker har. De ressourcesvage længes
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også efter det gode liv, selvom flere af dem
har gemt sig bag en form for ”resignationspanser”. De lader, som om de er ligeglade; men i
virkeligheden drømmer de også om det gode
liv. Den drøm ligger i os alle.
Det er ligesom at spille musik. Vores opgave
er at lokke melodien ud af dem, og det sker
bedst, når vi mødes som ligeværdige.
Derfor ser vi eleven som den centrale ekspert i det, som skal foregå. Vi er blot konsulenter og hjælpere.
Indholdet i processen kan så i øvrigt være
yderst konkret og jobrelateret eller mere blødt
og personligt, blot det tænder lyset i øjnene
igen. Det er den livsflamme, som ses i skolens
bomærke.

Med streg under skole
Kofoeds Skole er et meget stort hus med
mange og forskellige aktiviteter og tilbud. Et
overflødighedshorn af muligheder for samfundets socialt sårbare og udsatte.
Gennem årene har skolen udviklet sig til en art
socialt multicenter – et åbent hjælpesystem,
spændende fra det helt praktiske omsorgsog nødhjælpsorienterede til intensive optrænings-, undervisnings- og behandlingsforløb.

Denne komplekse og mangefacetterede enhed kan egentlig ikke rummes under én samlet betegnelse eller beskrivelse. Men den
vigtigste og centrale er ordet ”skole”.
Stedet er en skole, og de, der benytter Kofoeds
Skole, kaldes for elever. Skolens aktiviteter refererer ikke til elevernes diagnosticerede problemer og mangler, men tværtimod til deres
interesser og ønske om at komme ud af en underprivilegeret situation.
Betegnelserne ”skole” og ”elev” udtrykker et
pædagogisk grundsyn, der lægger vægt på
elevens egen aktive medvirken til en udvikling
og en ændring.

Kompetenceægget
Hele ”kompetenceægget” inddrages: jobrelaterede kompetencer, sociale kompetencer
og de eksistentielle. Dette sker som regel i
en integreret og helhedsorienteret proces.

Jobrelaterede
Sociale
Eksistentielle

Når man selv er hovedpersonen i det, som
foregår, er man langt mere interesseret i at få
tingene til at lykkes, end når andre har taget
styringen.
Skolen baserer sig på idéen om, at hvis mennesker skal hjælpes socialt, skal de hjælpes
læringsmæssigt. Muligheden for at komme i
en bedre situation vil ofte være baseret på uddannelse og træning – kompetenceudvikling
i mange dimensioner.

Resocialiseringen kan være fuld, men der kan
også være tale om delvis eller alternativ resocialisering, der handler om at udvikle livskvalitet og levekompetencer. Eleven er fortsat offentligt forsørget, men opnår at kunne leve en
selvstændig og selvorganiseret tilværelse på
egne præmisser – uden at være klientgjort og
uafhængig af institutionel hjælp.
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Eleverne
Skolens centrale målgruppe er mennesker i
samfundets og tilværelsens yderkanter.
Den kan måske bedst afgrænses til at være
centreret om de mest udsatte. Der er en stor
gruppe, 50-100.000 mennesker, som ikke får
den nødvendige hjælp i det offentlige system, og det er en meget bredt sammensat
personkreds.
Det er mennesker, som har brug for en dygtig
og effektiv hjælp. Resultaterne er, at hovedparten kan blive enten helt resocialiserede
med eget job eller uddannelse, eller for de
flestes vedkommende: delvist samfundsintegrerede med en selvforvaltet livsform, uden
at være afhængige af hjælpere, formyndere
og institutioner.

ældre. Det er ofte en person, som har haft en
hård og problemfyldt tilværelse, men med den
rette hjælp og under gunstige omstændigheder vil have en rimelig chance for at komme til
at leve et almindeligt liv – også selvom han eller hun ikke opnår at få et job.
En anden gruppe elever er svage førtidspensionister, der bruger skolen som et aktivt dagog ”fritidshjem” og på den måde opnår en
hverdag med indhold og fællesskab. De deltager i alle dele af skolens liv, også i arbejde
og undervisning, men en resocialisering til arbejdsmarkedet eller lignende er selvfølgelig
ikke en del af målsætningen for arbejdet. De
får hjælp og støtte til et bedre liv.

Skolen har ca. 4.000 elever om året. Det daglige elevtal svinger en del, men udgør omkring
600-700 elever.

En mindre gruppe af dem, der kommer på skolen, er så stærkt belastede, at de formentlig
resten af livet vil have brug for behandling
og forsorg af en eller anden art. Det er især
psykisk syge og misbrugere, herunder ældre,
kroniske misbrugere.

Så godt som alle elever er offentligt forsørgede.
Den største gruppe, omkring halvdelen, modtager kontanthjælp. Andre grupper er især
modtagere af førtidspension, arbejdsløshedsunderstøttelse og sygedagpenge.

En kvalificeret henvisning til egnede behandlings- og forsorgsinstitutioner er særlig
vigtig for disse elever, for at de kan få en mere
tryg tilværelse i særligt støttede boformer og
døgninstitutioner.

Eleverne er mellem 18 og 67 år. Den elevtype,
som i disse år fylder mest, er en mand eller
kvinde, yngre eller midt i livet – en del er

Endelig er der, og har altid været, en ganske
lille del, som falder helt uden for de sædvanlige
livsmønstre og levenormer. Det er ekstreme in-
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dividualister, som ikke har kunnet eller ønsket
at tilpasse sig samfundets normale rammer.
Det er ofte iøjnefaldende typer, som lever et
liv, der for udenforstående synes præget af
ensomhed og fysisk og psykisk elendighed.
Nogle holder sig borte fra samfundets hjælpemuligheder og lever et liv som subsistensløse,
uden bolig og forsørgelse. Mange er kronisk
psykisk syge. De kommer af og til forbi og får
et bad og rent tøj eller et måltid mad.
Kofoeds Kælder i den indre by er med sit opsøgende arbejde særligt målrettet mod denne
elevgruppe. Det samme gælder skolens værested og kontaktcenter Naapiffik på Vesterbro
for svært marginaliserede grønlændere.

Indskrivning
Eleverne indskrives, når de begynder på skolen. Indskrivningen er knyttet sammen med, at
eleverne efter en vejledningssamtale vælger,
hvilke aktiviteter de gerne vil deltage i.
Enkelte elever bruger skolen anonymt. De
kan så bruge f.eks. cafeteriet, biblioteket og
opholdsarealer.
I de opsøgende enheder er der et meget stort
islæt af anonyme elever.

Et spejl af samfundet
Eleverne på skolen har altid afspejlet udviklingen i samfundet.
I perioder med høj arbejdsløshed er der en tendens til, at elevgruppen bliver bredt sammensat. Da ser vi flere, hvis hovedproblem er, at
de ikke har haft held til at få arbejde eller uddannelse. En del skal først og fremmeste have
støtte til at blive stabiliseret i en overgangs- og
venteperiode og have nogle rimelige muligheder og og en god vejledning.
I perioder med lav arbejdsløshed, som under
højkonjunkturen sidst i 1960’erne og igen efter
år 2000, bliver skolens klientel snævrere sammensat. Elever præget af egentlig social eksklusion, svære tilpasningsvanskeligheder, psykiske problemer og misbrugsproblemer fylder
så mere i billedet.
De historiske erfaringer understreger nødvendigheden af, at skolen ikke lægger sig
fast på en bestemt elevtype og et bestemt socialt problem som det, Kofoeds Skole netop
skulle være oprettet for og indrettet til. Skolen må tværtimod hele tiden være indstillet på
at skulle forlade tilvante problemstillinger og
være åben for at møde nye.
F.eks. er kvindernes andel af elevgruppen
igennem de sidste tre årtier steget fra nogle
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få procent til, at der nu er en lille overvægt af
kvinder. Denne udvikling har været den mest
markante ændring i elevgruppens sammensætning i denne periode.

De nye indvandrere og flygtninge
I de seneste par årtier har immigranter og flygtninge fra mere sydlige himmelstrøg fyldt stadig mere i skolens hverdag. Sammen med de
grønlandske elever udgør de efterhånden tæt
ved halvdelen af skolens elevgruppe fordelt
på 70-80 forskellige nationaliteter og etniske
grupper.
Det har løftet hele skolens miljø og kultur, at
de fremmede fylder så godt i huset. At det er
danske værdier, som hersker i huset, er en
lige så selvfølgelig ting. Det forhindrer ikke
forskelligheden i at udfolde sig.
Kofoeds egne beretninger om elevgruppens
sammensætning lader ingen tvivl om, at der
over årtierne var forskellige grupper af elever, som dominerede mest på skolen.
Et sted for indvandrere har Kofoeds Skole
altid været. Hans berømte opsøgende arbejde
i årene efter 2. Verdenskrig med ”natrazziaer”
var f.eks. ikke rettet mod klassiske hjemløse,
men var et tilbud til den tids ”indvandrere” i
København: unge karle fra landet, som søgte til
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byen i forbindelse med landbrugets affolkning.
Fra slutningen af 1960’erne og et godt stykke
ind i 80’erne var det vores nordiske brødre og
søstre, som fyldte godt op på skolen. Omkring
1980 udgjorde finner og grønlændere godt en
fjerdedel af det daglige elevtal.
Disse udviklinger er basalt en konsekvens af
metoden for, hvordan vi optager nye elever.
Eleverne kommer til skolen på eget initiativ
for langt størstedelens vedkommende.

Elevernes ønsker og interesser
”Selvmødeprincippet” medfører en meget høj
grad af brugerbehovsstyring i udviklingen
og tilrettelæggelsen af skolens arbejdsformer. Denne styringsfaktor ”nede fra og op”
er yderst konkret i skolens daglige liv og kan
udtrykkes ved, at aktiviteterne i høj grad
formes, idet eleverne ”stemmer med fødderne”. Det gælder både generelt for skolens
samlede profil og lokalt for de enkelte aktiviteter. Det fremtvinger en løbende tilpasning
til elevernes behov og ønsker. Og de er absolut ikke statiske.
Elevernes opholdstid på skolen svinger fra ét
eller nogle få besøg til nærmest daglige besøg over en lang årrække. I gennemsnit er
eleverne på skolen ét år. Mange elever har
mere end ét ophold på skolen. De vender ofte

tilbage, hvis det begynder at gå dem dårligt
efter en god periode – eller når de får det bedre
efter en rigtig dårlig periode. I gennemsnit har
hver elev tre ophold over en årrække.
Den åbne struktur medfører, at vi ikke ved
præcist, hvordan det går eleverne på langt
sigt. Men mange frivillige vidnesbyrd fra
tidligere elever tyder på en rimelig blanding
af lys og skygge i billedet.

Stærke og svage sammen
Betingelsen for at bruge skolen er, at man
er villig til at gå ind i hjælp til selvhjælpsmetoden. Det er ikke alle, som har brug for at
blive aktiveret. Det er måske heller ikke alle,
som egner sig til aktivering; men det er skolens erfaring, at langt flere end man umiddelbart ville tro, har gavn af det. Sammensætter
man den rigtige blanding af svage og stærke
elever, kan selv meget svage hjælpes.
Kofoed var ikke i tvivl om, at også de svage og
allersvageste kan nås med hjælp til selvhjælp
og dermed få et bedre liv. Vi stiller imidlertid
os selv, som vi hele tiden må gøre det, spørgsmålet, om vi har udviklet tilstrækkeligt gode
metoder til at nå så langt ud og ned som muligt
– uden at gå på kompromis med skolens idé,
som vi er bundet til, og som er hele skolens
eksistensberettigelse.

Når eleverne kommer til skolen, er deres problemer af meget forskellig art og tyngde. Nogle har en forestilling om, hvad de gerne vil
have hjælp til. Andre har fået besked af deres
sagsbehandlere i det offentlige system om,
hvad der er problemet, og hvad der skal gøres.
Ikke sjældent viser det sig, at det, vi kommer
til at arbejde med, er noget andet, eller noget
meget mere omfattende. Det drejer sig om helheden af motivation, mening og mål.
Det er én af grundene til, at vi forsøger at arbejde individuelt og helhedsorienteret med
eleverne. Metoden består i at forsøge at se
bort fra problemerne, nederlagserfaringerne
og stemplingen, som ikke mindst er foregået
inde i elevens eget hoved: ”Jeg er jo sådan og
sådan.”
I stedet skal der findes noget, som inddrager elevens egne positive dynamik. Noget som
knytter til ved en fremtidsdrøm.

Kerneydelsen er empowerment
Skolens centrale kerneydelse er empowerment og levekompetencer. Pointen er den, at
man ikke skal tage udgangspunkt i afmagten,
håbløsheden og alt det, der er gået skævt indtil
nu – eller i et hjælpesystems fremmedgjorte
formalisme og forskelligartede foranstaltninger, men i det enkelte individ, i en anerkend-
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else af og respekt for det enkelte menneske.
Den eneste, der reelt kan resocialisere et menneske, der er kommet udenfor, er dette menneske selv. Derfor drejer det sig om at tilføre
den enkelte ”power”, om at styrke det enkeltes menneskes ressourcer, faglige, sociale og
almenmenneskelige.
Hvor man skal begynde, og hvor tyngdepunktet bør være, er individuelt, mennesker er jo
temmelig forskellige.
Empowerment er samtidig en metode. Ved
hjælp af aktiv lytning, empati og en anerkendende tilgang er det eleven, som kommer
på banen og i centrum. Det er eleven, der herved mærker og genfinder sine egne kræfter.
Medarbejderen er katalysatoren eller fødselshjælper i processen. Aktiviteterne på skolen tilrettelægges, så eleverne oplever små sejre og følelsen af at beherske et stof, en opgave
eller en situation. Herved bliver de netop ”empowered” og opnår større livskvalitet.
Det er en metode, som ikke ignorerer, at rigtig
mange socialt udsatte har komplekse problemer, der kræver tid og en individuel, fleksibel
og helhedsorienteret indsats. Men det er også
den metode, som ikke blot lader staklerne
være i fred. Kun at yde lidt her og nu-baseret
hjælp svarer slet ikke til deres behov og øn-
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sker, når vi kommer lidt tættere på dem. Og
det er heller ikke nødvendigt at lade sig nøje
med så lidt. Men det kræver en helt speciel og
meget dygtig indsats at nå videre. Så kan det
til gengæld lade sig gøre for langt de fleste.
Eleverne oplever at være hovedaktøren, mens
de udvikler deres selvværd, kvalifikationer og
kompetencer. Skolen hjælper dem til, at de
lidt efter lidt så vidt muligt bliver i stand til at
mestre deres liv, at nå frem til at spille hovedrollen i deres egen tilværelse og finde deres
plads i samfundets fællesskaber.
Kofoeds Skole er en form for “livsværksted”.
Omkring denne kerneydelse grupperer alle
skolens aktiviteter og øvrige mål sig.

Betydningen af arkitektur og kunst
Skolen har til huse i et moderne bygningskompleks. Hovedskolens centralbygning er oprindeligt bygget til industrielt formål med fem
etager og er en stor vinkelbygning på mange
tusinde etagekvadratmeter.
Skolens arkitektur og æstetiske udsmykning har en særskilt betydning. Der er nærmest smukt på Kofoeds Skole, selvom skolens
adresse er i den yderste snævre ende af en lidt
trist gade på Amager. Men indenfor er der
masser af farver, kunst og grønne planter.

Et venligt miljø signalerer respekt for de mennesker, der kommer på skolen. Men rare omgivelser er også et værktøj, som får os til at opføre os bedre. Ødelagte eller havarerede ting
og møbler bliver straks fjernet eller sat i stand
igen, og skolens malerhold svinger hele tiden
penslen både ude og inde.
De mange kunstværker overalt i bygningerne
har stor betydning – ikke mindst når sindet er
gået i stykker.
En stor, dejlig solterrasse på hovedbygningens
tag med årstidens blomster og grønne planter giver muligheder for at nyde solen i en afslappet stund.
Receptionen er udformet som en moderne
smuk lobby med marmor på gulvet, cafémøbler og viftepalmer. Endevæggen er dækket
med et meget stort maleri, et af de berømte junglebilleder af Hans Scherfig. I et hjørne står
en stor fuglevoliere, og fuglekvidder og sang
indgår i rummets samlede indbydende og behagelige atmosfære.
Dermed giver vi et første signal til eleverne
om, hvordan vi ser og respekterer dem, og i
hvilken sammenhæng de kommer til at indgå.
Går man videre op ad hovedtrappen møder
man en række kæmpestore malerier af en an-

den af de store danske nyere malere: Henry
Heerup. På alle trappeafsatser, otte i alt, oplever man ”årstidsfrisen”. Denne glade frise er et
af Heerups hovedværker og lavet specielt til
Kofoeds Skole.
Foruden selve hovedbygningen har skolen
gennem årene erhvervet en række naboejendomme og en genboejendom. De er lidt efter
lidt blevet renoveret og indrettet til værkstedsog undervisningsformål.
Det samlede skolemiljø består dermed af den
meget funktionelle hovedbygning suppleret af
en hel lille “landsby” af bygninger i stærkt varierede former og farver omgivet af grønne plæner og træer. Det giver et meget “blødt” og ikkeinstitutionelt præg over helheden. Senest er
en lille grøn plads foran skolen blevet opkaldt
efter skolens stifter. Den hedder nu “Kofoeds
Plads”.

Hoved, hånd og hjerte
Skolen har mange aktiviteter og tilbud, som
eleverne kan engagere sig i. De kan udfolde
deres kreativitet, tilegne sig kundskaber og
udøve praktiske håndværksmæssige færdigheder i undervisningen og på værkstederne.
Derudover er der tilbud, der har til formål at
styrke fysikken samt forbedre den personlige
hygiejne og fremtræden hos eleven. Sidst-
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nævnte tilbud indgår i hovedsagen i skolens
helt basale akuthjælpstilbud.
Alt i alt er der denne vifte af aktivitetsmuligheder i form af praktiske værksteder, undervisningstilbud og kulturelle aktiviteter, som
går ud fra både det kognitivt-intellektuelle,
det praktisk-arbejdsmæssige, og det emotionelt-kreative. Helheden af hoved, hånd
og hjerte som man kan sige i et mere poetisk
billedsprog.

Hoved

Hånd

Hjerte

Det er vores erfaring, at elevens eget valg af
startpunktet for aktiviteterne er det bedste,
både for processen og for resultatet. Vi lader derfor så vidt muligt eleverne selv vælge de
aktiviteter, som de viser interesse for og ønsker
at deltage i.
Det, du selv har valgt, har du også energi i og
ansvarlighed overfor. Derfor skal vi som med-
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arbejdere være der, aktive, men med nysgerrighed, nærhed og nænsomhed.
Den irske digter W. B. Yeats har udtrykt det
således:
“Jeg har bredt mine drømme ud for dine fødder. Træd varsomt, thi du træder på min
drøm.“

Dobbeltheden i skolens profil
Kofoeds Skoles arbejde har to hovedspor, to
”søjler.” I det ene hovedspor er aktiviteterne
tilrettelagt, så de især kan tage sig af de allersvageste. Her er åbenhed og koncentration
om her og nu-problemer i centrum. Det gælder
f.eks. det opsøgende arbejde blandt hjemløse
og socialt udsatte.
Også store dele af grønlænderarbejdet og en
række andre tilbud som f.eks. produktionsværkstedet og ”de åbne værksteder” hører til
den gruppe. Her er formålet ikke primært at
komme tilbage til samfundet og arbejdsmarkedet, men empowerment og livskvalitet.
I den anden ende af skalaen har vi de ambitiøse og højtprofilerede værksteder og jobprojekter, som opnår ganske overraskende
resultater i forhold til, at eleverne kommer i
arbejde eller uddannelse.

Denne dobbelthed i skolens profil er så afgjort
en udfordring i hverdagen – og i omverdenens forståelse af skolens rolle. Fordelen ved
denne spredning og bredde i arbejdet er imidlertid ikke mindst, at skolen fungerer som
en dynamo for de allersvageste, der ikke blot
efterlades i et tomrum præget af passivitet og
opgivenhed. De skal også have en udfordring
og chance for et bedre liv.
Kofoeds Skole møder mennesker, som om de
både kan og vil, for så sker der noget. Det er
det første vigtige skridt på vejen mod at give
eleverne initiativet i deres eget liv igen.

Respekten for medmennesket
Derfor skal hjælpen være tilrettelagt, så den
inddrager hele det menneske, der søger hjælp,
og hans eller hendes egne ressourcer i hjælpeprocessen. Det er af afgørende betydning for
opfattelsen af målet og metodikken i godt socialt hjælpearbejde efter vores mening.
Et centralt element i det er, at den, som søger
hjælp, mødes med respekt og menneskelig
varme. At man virkelig tager den anden part,
den hjælpsøgende, alvorligt som et medmenneske, der bliver vist respekt. Som en person,
der anerkendes som et selvstændigt og fuldværdigt individ og som partner i processen
med egen identitet og eksistens. Den metode,

som er en egentlig hjælp, er derfor hjælp til
selvhjælp.
Dermed peges på hjælpens og socialpædagogikkens dialektik og jævnlige dilemma med
hensyn til at finde den rette balance mellem
varm empati og omsorg på den ene side og
konstruktiv og kølig udviklingshjælp, som kan
indeholde krav, konfrontation og konsekvens
på den anden side.
Den praktiske realisering af den gyldne regels
etiske grundprincip i hverdagen er formentlig
en afgørende forudsætning for, at skolen –
selvom eleverne er kommet med de mest forskelligartede problemer i rygsækken – kan
opleves og fungere som et minisamfund fyldt
med glade og ivrige mennesker.

At blive set
Alle mennesker har behov for ”at blive set”.
Det er et nøglebegreb i forældres samvær med
deres børn, og det er den første kvalitet i medmenneskeligt fællesskab. Bliver man slet ikke
”set”, eller bliver man set på en forkert måde,
går der noget afgørende i stykker.
Derfor er det bærende i elevens møde med
skolen, at de bliver set som hele mennesker
og mødt uden fordomme eller nedvurdering.
Og som fuldværdige mennesker, der ikke blot

Værdighed i tiden
Kap. 4. Hjælp til selvhjælp - det pædagogiske grundprincip

69

er numre i systemet, ”tilfælde”, som vi, ”eksperterne”, skal behandle og bestemme over.
Eleverne ses heller ikke som nogle stakler,
som vi udelukkende skal tage os varmhjertet
og godt af. Begge disse metoder er i bund og
grund formynderiske og gør det andet mennesket ringere og mindre. De er ødelæggende
for selvværdet.
Derfor er det ”forbudt” for medarbejderne at
synes, det er ”synd for” eleverne. Man kan
selvfølgelig føle det i sit hjerte og udtrykke
empati og omsorg, men i den basale pædagogiske situation møder vi ikke eleverne som
nogle stakler.
Eleverne ses i stedet som partnere i et fællesskab om et projekt, der handler om deres fremtid. Derfor er respekten så vigtig – at der også
skal være interesse og varme knyttet til er en
selvfølge. Og derfor er begreber som frihed,
valg og ansvar centrale i vores omgang med
hinanden. Princippet om det autentiske møde
er altafgørende.

Medinddragelse og medansvar
“Kom, som du er,” er et af arbejdsprincipperne.
Skolen kan sammenlignes med et fleksibelt
arbejdende system af mere eller mindre finmaskede og indbyrdes forbundne net. Elev-
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en kan således ganske let bevæge sig fra et
niveau til et andet og begynde et mere intensivt og målrettet forløb, når tiden er moden.
Glider han eller hun baglæns og nedad, så opfanges han af et mere fintmasket net, og der
opstår ikke de store brud og ændringer. Processen fremad kan straks gå i gang igen fra et
nyt udgangspunkt.
En kedelig hverdag uden noget meningsfuldt at tage sig til kan let føre til, at man bliver utilfreds med tilværelsen og sig selv og
måske begynder at drikke. Og alkohol og indestængte agressioner er en farlig cocktail.
Hvis hverdagen får struktur og indhold, kan
man i stedet bruge kræfterne positivt. Det giver glæde og tilffredshed og lægger låg på de
negative følelser.
Medinddragelse og medansvar er nøgleord,
for når der er brug for én, bliver man aktiv og
positiv og får selvtillid og identitet. Det er filosofien på Kofoeds Skole, som er andet og mere
end en varmestue for mennesker i social nød.
Her må man selv yde sit, men så gælder også
den positive jantelov: ”Du skal vide, at vi regner med dig.”
De positive paragraffer omfatter også den
unge mand, der møder sulten op på skolen
med halvbeskidte cowboybukser, langt fedtet

hår – og måske forsøger sig med et par reservebajere i inderlommen af lædervesten. En metode er at bede ham stille op i suppekøen – “så
skal vi nok hjælpe dig.” En anden er at henvise ham til en rådgiver, hvor han kan fortælle
sin bedste historie. I begge tilfælde udstiller
han sin svaghed.
I stedet siger vi: “Hjertelig velkommen – du er
heldig, du er kommet til et sted med fuld beskæftigelse.” Vi har altid et tilbud, der er tilpasset den enkelte. Det kan være på produktionsværkstedet, eller det kan være et
rengøringsjob, men det er altid meningsfuldt.
Det er ikke arbejde for arbejdets skyld – eller
peddigrør.

Det ligner et liv

For nogle elever er det også en vigtig opgave
at forsone sig med deres tilværelse, dens realistiske muligheder og faktiske forløb. At arbejde med sin plan B, hvis plan A ikke kan
lade sig gøre.
Selvaktivitet er følgelig kernepunktet i en proces, der har eleven som det handlende subjekt
og sigter mod størst mulig frigørelse fra de institutionelle rammer for elevens livsudfoldelse.
Vi må derfor stadig støtte og hjælpe eleven i arbejdet med at kvalificere sig arbejdsmæssigt,
at realisere sit ansvar for egen beskæftigelse
og arbejde, bolig, økonomi, sociale og nære
personlige relationer samt forbrug af alkohol
og andre rusmidler.

Det er et vigtigt mål, at så mange elever som
muligt kommer i arbejde og får deres egne indtægter derfra. Det er også vigtigt at gøre sig
klart, at hvis det mål ikke realiseres, så betyder
det ikke, at vi skal opgive at træne eleven i –
og give ham ansvaret for – at udføre dagligdagens pligter, meningsfuld beskæftigelse, arbejde og socialt samvær.

Gennem hjælp til selvhjælp skal skolen – som
Kofoed selv udtrykte det – “virke for selvrespektens opretholdelse, sundhedens bevarelse og dygtiggørelse til livet.” Vi skal derfor
hjælpe eleven til at bevare eller genvinde sin
tro og tillid ved at opleve, at han eller hun har
værdi i sig selv, så der sjældnere og sjældnere
opstår kriser i elevens liv, hvor hjælp og indgreb udefra er nødvendige.

Det er således altid et mål, at eleven motiveres
til og trænes i selvforvaltning og så vidt muligt
når frem til at finde og realisere sin tilværelses
mål og afgørende livskvaliteter.

Hemmeligheden i en vellykket resocialiseringsproces er næppe de konkrete færdigheder, som erhverves, men motivationen og
interessen, som evt. vækkes og udfolder sig.
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Det skyldes selvfølgelig, at det, der forgår
med eleverne under opholdet på skolen, i det
væsentlige er af mental art. På Kofoedsk: Det
drejer sig om selvrespekten, dvs. selvværdet,
oplevelsen af at man kan noget, er noget værd,
og at man har fundet meningen og livslysten
igen. Man kunne også sige: håbet.

lige kontakt og tilknytning, som skolen giver
anledning til på alle planer, er væsentlige for
de fleste elever. For nogle udgør skolen i en
kortere eller længere periode en erstatning
for venskab, hjem og familie.

Ensomheden

Man kan spørge, hvad der er de største barrierer for, at eleverne kan opnå en mere aktiv
deltagelse i samfundet?

Skolens elever har ofte massive sociale vanskeligheder, men ensomhed og isolation er
for mange det mest påtrængende problem. Da
gælder det i første omgang at hjælpe med at
overvinde ensomheden, at skabe netværk. Det
viser sig jævnligt, at elevens øvrige problemer kun vanskeligt kan løses, uden at denne
del af elevens tilværelse er i rimelig balance.
Engang imellem siger vi lidt flot: “På Kofoeds
Skole kan vi løse ethvert problem undtagen
at skaffe eleven en kæreste.” Vores erfaringer viser, at den onde cirkel som regel brydes,
når en elev får heldet med sig på dette felt,
evt. finder en at bo sammen med eller stifter
familie.
Derfor gør vi en stor indsats for, at skolen ikke
blot danner netværk omkring eleven, men også
for, at eleven udvikler sin evne til at opbygge
og fastholde et såkaldt uformelt netværk i sit
privatliv. Det sociale samvær og den person-
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Afmagtsbarriererne

I tillæg til de konkrete barrierer i form af lang
ledighed, svag uddannelsesbaggrund, sociale
problemer, ensomhed, sygdom, misbrug, alder, straffeattest, utilstrækkelige danskkundskaber o.l. er der ofte en afmagtsbarriere, som
skal overvindes.
Denne barriere er af mere psykologisk natur.
Den viser sig som lavt selvværd og manglende
tro på egne evner. I yderste fald resignerer
man og affinder sig med at være udenfor det
hele og leve på et minimum. Nogle har vænnet sig til, at andre end de selv har ansvaret.
De finder det derfor svært at tage sagen i egen
hånd og kaste sig ud i f.eks. jobsøgning.
Det er en barriere, som let forstærkes af
følelsen af at være overvåget og være udsat
for kritik og mistænkeliggørelse fra samfundets side.

Det ytrer sig bl.a. i en massiv retorik om pisk
og gulerod og truslen om økonomiske sanktioner, hvis de ikke finder et job. Den negative
motivation er ødelæggende for lysten til at deltage. ”Jeg kan sikkert alligevel ikke gøre det
godt nok.” Det skaber let yderligere psykiske
problemer i form af sociale fobier, angst, mindreværdsfølelser eller fremkalder psykosomatiske symptomer.
Langtidsledige og socialt udsatte har ofte
oplevelsen af, at de selv gerne vil have et arbejde og tjene deres egne penge. Men arbejdsmarkedet er noget fjernt og farligt, som de
ikke magter at overskue. Og vejen dertil er
uigennemskuelig.
En vigtig forudsætning for et godt forløb med
at overvinde de konkrete barrierer er derfor at
overvinde angsten og oplevelsen af en uoverstigelig barriere i forholdet til samfundet.

Den tredje vej
Skolens tilgang kan betegnes som ”den tredje vej”, et alternativ til den klassiske, diagnosticerende metode i behandling og til den
“charity”-orienterede fremgangsmåde. Begge
disse metoder indeholder en subjekt-objekt-relation. Den pædagogiske metode har et langt
mere fremtrædende element af det gensidige
subjekt-subjekt-forhold.

Kernen i det pædagogiske arbejde betegnes
som ”det fælles tredje”. Udgangspunktet for
dette er aktiviteter, hvor begge parters energi,
og engagement er rettet mod noget uden for
dem selv og den specifikt hjælpemæssige
situation.
Det tilsyneladende centrum i det, der foregår,
er en fælles handling – en aktivitet om noget
fælles tredje. Ved denne metode er hjælperens
opmærksomhed primært rettet mod et fælles
arbejde i stedet for mod den modtagende elev
og dennes problemer. Det sker ud fra den vurdering, at det har en bedre effekt at “gå en omvej” over et møde på mere lige fod end at behandle problemerne direkte.
I stedet for den direkte konfrontation med elevens vanskeligheder og personlige og følelsesmæssige konflikter sættes der konkrete her og
nu-erfaringer gennem fælles aktiviteter.
Vi knytter således til ved talemåden, at ”handling gi’r forvandling.” Gennem nye erfaringer
skabes der et alternativ til den gamle selvopfattelse, der ofte er præget af ringe selvværd
og et dårligt forhold til omgivelserne.
I det daglige praktiske arbejde på skolen er
eleverne inddraget som deltagere og “medarbejdere”. Så godt som alle funktioner er organiseret som en produktiv aktivitet, pædagogisk
udtrykt: Eleverne er i en situation, hvor mødet
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mellem elev og medarbejder sker gennem “det
fælles tredje”. Dermed er skolen i meget høj
grad også elevernes, og stoltheden og glæden
ved at kunne sige: “Det har jeg lavet,” møder
vi ofte i dagligdagen.

Skolen som et minisamfund
Eleverne er medansvarlige for orden og æstetik på skolen. Deres kunstneriske arbejder
hænger på skolens vægge. Ofte kan man høre
en bemærkning: “Se, det er mit billede,” eller
en påtale til anden elev: “Pas på, du må ikke
snavse til. Det er mig, der gøre rent her!”
Det er f.eks. også eleverne, som udfører hovedparten af alt ombygnings- og vedligeholdelses.
arbejde som led i optræningen. Dermed får de
en oplevelse af, at skolen også er deres. De er
ikke klienter eller brugere, men siger nu og
da: ”Jeg arbejder på Kofoeds Skole.”
En positiv følge af det er, at der ikke brug for
ret megen kontrol på skolen. Vi har flyttet
kontrollen fra at være en udefra kommende
pegefinger til at være indarbejdet i os alle;
”egenkontrol” så at sige. Alle passer på tingene,
der er kun få tyverier og næsten ingen
agression.
Kontrollen er internaliseret i kulturen og
den enkelte. Ganske som i den gode familie

74

Værdighed i tiden
Kap. 4. Hjælp til selvhjælp - det pædagogiske grundprincip

og det velfungerende lille samfund. I teorisproget hedder det ”School as a Minisociety”.

Badeværelset i guld
Skolens rengøring varetages af eleverne som
et af arbejdsoptræningstilbuddene. Eleverne
i Team Rent og Pænt, som også omfatter skolens vaskeri, er for en god dels vedkommende
muslimske kvinder fra Mellemøsten. De er på
vej fra den traditionelle husmoderrolle i hjemmet til en moderne vesteuropæisk livsform,
hvor kvinderollen indbefatter integration i
samfundslivet og arbejdsmarkedet.
Denne elevgruppe begyndte at fylde på skolen i midten af 1990’erne, og nogle af indvandrerkvinderne deltog i et integrationsprojekt.
De skulle optrænes i rengøringsfaget om formiddagen og lære dansk sprog og samfundslære om eftermiddagen. Men det var ikke
uproblematisk. Nogle af de danske elever ønskede f.eks. ikke at spise ved det samme bord
som indvandrerkvinderne.
Så løste vi problemet med et snuptag. Eleverne blev delt i to rengøringshold, som havde
hver sin del af skolen som ansvarsområde. Det
ene team bestod af den danske, primært mandlige, gruppe og den anden af indvandrerkvinderne.

Vi ville gerne se, hvem der var bedst til arbejdet, og der blev udlovet en præmie til det dygtigste hold.
Præmien bestod i at få lov at bestemme indretningen af et nyt badeværelse, som stod foran
at skulle bygges. Den bedste gruppe ville få
”ejendomsret” til det ny badeværelse og kunne
indrette det, som de ville.
Det blev selvfølgelig de danske mænd, som
tabte stort i konkurrencen med de muslimske
husmødre.
Vinderne ønskede sig et tyrkisk guldbadeværelse. Det fik de så med ægte marmor på
gulv og vægge og flotte vandhaner i skinnende “guld”.

Vi tog ind til Socialministeriet og besøgte deres personalekantine. Fotoapparatet kom frem,
og vi gennemfotograferede lokalet fra a til z
– møbler, indretning, alt. Da vi kom tilbage til
skolen fik vores arkitekt til opgave at lave en
nøjagtig kopi af Socialministeriets lækre kantine. Det er den, som nu hedder Café Himmelblå på Kofoeds Skole.

Principper i elevarbejdet
Til at knytte Kofoeds Skoles grundlæggende
holdning sammen med den daglige praksis er
der formuleret tolv principper, som skal udfoldes i det daglige arbejde.
Principperne er:

Det er en del år siden, de – og skolen – fik dette
superlækre badeværelse, og det er længe
siden, vi har haft problemer af denne art.

1. Kofoeds Skole skal arbejde med socia		 le problemer inden for en pædagogisk
		 forståelsesramme.

Cafeteriasalen

		
		
		
		

For nogle år siden skulle vi renovere vores
spisesal i cafeteriet, hvor 3-400 elever spiser
dagligt. Vi overvejede længe, hvordan den
nye sal skulle indrettes. Hvilken stil skulle vi
vælge, og hvilket niveau var det rigtige? Så
fik vi en idé.

Skolen skal klargøre sig elevarbejdet
i dynamiske lærings- og udviklingsbegreber. Skolen skal præge eleverne til personlig udvikling og faglig dygtiggørelse.

2. Skolens sprog og begreber om eleverne
		 og elevarbejdet skal hentes fra civilsam		 fundet.
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3. Skolen skal arbejde med bredt anlagte
		 aktiveringsprogrammer med individu		 elle målsætninger for eleverne.

9. Der skal arbejdes helhedsorienteret med
		 elevens situation f.eks. med ledighed,
		 økonomi, bolig, netværk og misbrug.

		
		
		
		
		

10. Skolen skal arbejde efter princippet om,
		 at elev og medarbejder er fælles om op		 gaven.

Programmerne skal inddrage såvel personlighedsmæssige som arbejdsmarkedsorienterede perspektiver og opbygge og udvikle deltagernes sociale og erhvervsmæssige kompetence.

4. Skolen skal interessere sig for det hele
		 menneske med fysiske, psykiske, socia		 le, kulturelle og åndelige behov.
5. Eleven skal være i fokus, og aktiviteter		 ne skal tilrettelægges efter elevens be		 hov og interesser.
6.
		
		
		

Skolen skal arbejde med en samtidig trestrenget kompetencedannelse, forstået
som personlig, social og faglig kompetence.

7. Aktiviteterne skal tilrettelægges, så elev		 en er og oplever sig som det handlende
		 subjekt.
8. Der skal i arbejdet med eleven fokuseres
		 på det positive, på fremtiden og på mu		 ligheder.
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11.
		
		
		
		
		
		

Skolen skal i sin måde at virke på væsentligt bygge på strukturer, holdninger,
normer og krav fra det omgivende samfund, så opholdet på skolen bliver praktisk træning i at tilegne sig arbejdsmarkedets, uddannelsessystemets og normalsamfundets normer og holdnirg.

12. Vejledning og rådgivning skal lægge
		 vægt på at finde frem til elevens egne res		 sourcer.
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Kofoeds Skoles organisation
Kofoeds Skole har hjemsted i København.
Hovedskolen ligger i Nyrnberggade på Amager. Skolen har desuden ”satellitter” i Københavnsområdet i form af bofællesskaber for
unge, et kontaktsted for hjemløse på Kultorvet i Københavns centrum, nødherberger for
hjemløse, et værested for grønlændere på
Vesterbro og et krisecenter for grønlandske
kvinder. Louisestiftelsen i Sorø er skolens kursus- og feriecenter.
Skolen har endvidere afdelinger i Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Aabenraa.
Siden slutningen af 1990’erne har Kofoeds
Skole arbejdet i udlandet. Skolen formidler p.t.
viden og erfaringer om socialt arbejde i en halv
snes central- og østeuropæiske lande: Polen,
Estland, Litauen, Tjekkiet, Ukraine, Rumænien, Armenien, Slovenien og Bulgarien. Der er
aktuelt omkring 20 selvejende Kofoeds Skoler
og samarbejdsprojekter i udlandet.

Formel status
Kofoeds Skole er organiseret som en fond,
en såkaldt selvejende institution, der er en
selvstændig juridisk enhed.

Andre dele af skolens helhed har gennem
årene været formelt adskilt og organiseret som
selvstændige juridiske enheder, f.eks. Kofoeds
Skoles Oplysningsforbund. Skolerne i udlandet er også selvstændige enheder.

Skolens styrende organer
Repræsentantskabet er det formelt øverste
organ på Kofoeds Skole. Medlemmerne af
repræsentantskabet skal i følge vedtægten
vælges blandt “kredse, der føler medansvar
for skolens grundlag og formål.”
Repræsentantskabet har op til 50 medlemmer. Medlemmerne vælges for fem år ad gangen af repræsentantskabet selv blandt fremtrædende personer, som har en bred kontakt
til det offentlige, sociale, kirkelige og politiske
liv. Udvælgelsen og indstillingen til valg af nye
medlemmer til repræsentantskabet foretages
normalt af skolens bestyrelse.
Genvalg kan finde sted, og medlemmerne har
almindeligvis deres plads i mange år. Socialministeriet har ret til ét medlem.
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Repræsentantskabet mødes normalt én gang
om året. I særlige situationer kan der indkaldes
ekstraordinært. På det årlige repræsentantskabsmøde fremlægges årsberetning, regnskab og budget. Repræsentantskabet vælger
bestyrelsen af sin midte.
Vedtægtsændringer besluttes af repræsentantskabet.
Repræsentantskabets rolle er således relativt
begrænset, men det står som en garant for indhold og kvalitet i skolens arbejde. Ligesom det
har den centrale opgave at danne sig et indtryk af – føre kontrol med om man vil – at skolen i sin overordnede udvikling forbliver tro
mod sit grundlag og sine pædagogiske grundidéer. Medlemmerne fungerer i høj grad som
skolens “ambassadører” udadtil.

Bestyrelsen
Bestyrelsen, som består af op til 10 medlemmer, er skolens formelle, juridisk ansvarlige
ledelse. To af bestyrelsesmedlemmerne er medarbejdervalgte. Bestyrelsen har i mange år haft
stor kontinuitet i sammensætningen.
Bestyrelsen skal i følge vedtægten mødes
mindst fire gange om året. Der afholdes normalt seks årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen
drøfter og beslutter alt af overordnet betydning
for skolens arbejde og udvikling. Forstanderen
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refererer til bestyrelsen. Regnskab og budget,
revisionspåtegninger, ansættelse og afskedigelse af forstanderen, beslutning om større omlægninger i organisationen, nedlæggelse af
forældede eller oprettelse af nye afdelinger og
omfattende projekter, erhvervelse af fast ejendom, større byggesager, dyberegående justeringer af pædagogikken osv. er typiske emner, som skal forelægges bestyrelsen.
Bestyrelsens formand og skolens forstander
har almindeligvis kontakt med hinanden nogle
gange om måneden og forbereder sagernes
gang før den formelle behandling på bestyrelsesmøderne. Forstanderen deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
Almindeligvis deltager også administrationschefen samt chefkonsulenten.
For at kontakten mellem bestyrelsen og skolens hverdag ikke skal blive for fjern, er der til
hvert bestyrelsesmøde afsat tid til en såkaldt
”temadrøftelse”, der ofte har karakter af en
konkret beretning fra et afsnit af skolen. De
berørte medarbejdere er så til stede og beretter fra hverdagen, og man har en bred dialog
om dette emne.
Forholdet mellem de styrende organer og daglig ledelse og drift kan i visse henseender illustreres ved ”timeglasset”, ”de omvendte pyramider”:

Skolens overordnede organisation

Ministerium

Repræsentantskab
1 gang årligt.
50 medlemmer

Månedligt møde
Formand
Forstander

Bestyrelse.
6 gange årligt.
10 medlemmer

Ledere og 180 medarbejdere
delt op i 8 pædagogiske afdelinger,
og disse igen i ca. 25 sektioner
med hver sin gruppeleder
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Daglig ledelse og drift
Skolen er organiseret i otte pædagogiske afdelinger, der igen er delt op i omkring 25 sektioner. Det er sektionerne, som er de egentlige
produktive celler i skolens organisation.
Bortset fra skolens centraladministration (sekretariat, økonomi og regnskab, personaleadministration, it-afdeling, kommunikation og
støttekreds/fundraising) er styringsstrukturen
lagt an på, at de enkelte afdelinger og sektioner har en høj grad af selvstændighed. Dette
har til formål at fremme mest mulig dynamik
og omstillelighed inden for de overordnede
mål og rammer for skolen. Hver enhed har
gennem afdelingsleder og sektionsledere sin
ansvarlige daglige leder, som skal udvikle,
koordinere og kvalitetssikre aktivitetens arbejde. Også de administrative funktioner er
så vidt muligt decentraliserede.
De enkelte afdelinger har typisk omkring 20
medarbejdere, og de enkelte sektioner har treseks medarbejdere. En enkelt afdeling, undervisningen, har dog omkring 40 medarbejdere.
En afdelingsleder har normalt tre-fem sektioner i sin afdeling. Til forskel fra afdelingslederne tager sektionslederne, som er gruppeledere, del i det daglige arbejde med eleverne og de øvrige opgaver i deres enhed.
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Ledelsesopgaven for sektionslederne tager
typisk 20 pct. af deres tid. Med denne organisationsform har de enkelte enheder en struktur, hvor den daglige ledelse har en meget tæt
kontakt med den opgave, som skal udføres,
herunder især elevarbejdet.

Infomøder for medarbejdere
Der holdes seks-otte årlige infomøder for alle
medarbejdere, hvor information om bl.a. skolens økonomi, pædagogik, nye aktiviteter og
skolens resultatmål og resultatkontrakter på
dagsordenen. Disse møder er vigtige for at videregive information til alle medarbejdere. På
det fælles skoleplan er der endvidere samarbejdsudvalgs- og sikkerhedsudvalgsmøder.
Der dannes løbende ad hoc-arbejdsgrupper til
at forberede og gennemføre nye projekter og
til løsning af konkrete tværgående arbejdsopgaver. Disse arbejds-, følge- og styregrupper er
som regel tværfaglige. Større tværfaglige aktiviteter kan være fokuseret på kompetence- og
metodeudvikling som f.eks. ”tværsmøder” og
læringsværksteder. Heri indgår supervision.

Organisationsdiagram
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Ugentlige ledermøder
En gang ugentlig holder forstanderen O-møde
(onsdagsmøde) med afdelingslederne og deres
stedfortrædere. Nøglepersoner fra stab og centraladministration deltager også. Der deltager
12-15 ledere i dette møde.
Man drøfter aktuelle og langsigtede udfordringer og problemer. Mødet varer to timer
og danner forum for informationer, dialog og
drøftelser, afklaringer og analyser. Mødet er
vigtigt for koordinering af arbejdet. Det er en
fælles ”tænketank”, hvor nøgleordene bl.a. er
overblik, inspiration, brainstorm, sparring og
evaluering.
O-mødet er ikke formelt besluttende, men
meget vigtigt for at etablere og vedligeholde
fælles ejerskab og engagement i skolens helhed. O-mødet er sjældent sagsbehandlende i
egentlig forstand.
Referater fra O-mødet formidles til alle medarbejdere elektronisk. Desuden refereres mundtligt fra onsdagsmødet rundt på skolen ved forskellige afdelings- og sektionsmøder.
O-mødets ledergruppe går jævnligt på kurser og får træning i ledelse, både strategisk
og operationelt, såsom kurser i anerkendende
ledelse, den lærende organisation, nærheds-
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princippet og det mindste middels princip, synlig og situationsbestemt ledelse, værdibaseret
ledelse etc.
Et par gange om året tager ledergruppen til
Sorø til skolens kursussted, Louisestiftelsen,
på todages seminar. På programmet er enten udfordringer af driftsmæssig og pædagogisk art eller kompetenceudvikling i forhold
til ledelse.
Én gang om året deltager sektionslederne fra
undervisningen, værkstederne og projekterne
også i disse møder.
I afdelingerne holder ledelsen, afdelingslederen og sektionslederne et ugentligt møde svarende til O-mødet en time en gang om ugen
evt. hver anden uge. Endelig holdes der møder
med alle medarbejdere i vekslende intervaller
på afdelings- og sektionsplan. Disse enheder tager også på seminar i Sorø minimum en
gang om året.
Nedenstående funktionsdiagram viser forholdet mellem centrum og periferi i skolens kerneydelse, dvs. selve hjælpeindsatsen:

KOFOEDS SKOLE

FUNKTIONSDIAGRAM FOR KERNEYDELSEN
CENTRUM OG PERIFERI
Funktionsdiagram
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BAD
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Finansiering
Skolen har driftsoverenskomst med Socialministeriet. Den lovgivningsmæssige baggrund for
statens økonomiske støtte til skolen er Lov om
social service (Serviceloven), særskilt bestemmelserne for hjælp til hjemløse og socialt udsatte med særlige sociale vanskeligheder.

På finansloven – lex Kofoed
Kofoeds Skole er en landsdækkende institution, og som institutionstype indeholder den
meget andet end en hjælp til hjemløse. I virkeligheden er skolen mange institutionstyper
samlet i ét center.
Derfor blev der, da Bistandsloven blev indført i
1976, indføjet en særbestemmelse i § 135 stk.1
kaldet “lex Kofoed”, om at skolen modtager sit
tilskud direkte fra staten. Bestemmelsen er formuleret meget alment, men den er lavet specielt til Kofoeds Skole og har nu holdt i mere
end 30 år. Den seneste version af denne helt
specielle lovbestemmelse er § 178, stk. 1 i
Serviceloven.
Baggrunden for, at Kofoeds Skole fik indrømmet denne særstilling, var den særlige opgave, skolen løser i en storby som København.
I de store byer vil der altid være en vis overrepræsentation af socialt ekskluderede; det kal-
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des ”cityeffekten”. Kofoeds Skole er særligt
egnet til at arbejde med socialt udsatte, netop fordi den har sin egen åbne profil og ikke
er en del af ”systemet”.
I overenskomsten med Socialministeriet anføres i generelle vendinger, hvilke aktiviteter
der er omfattet af det statslige tilskud. Overenskomsten går ud på, at skolens nettoudgifter
betales fuldt ud af staten. I praksis bliver det statslige tilskud dog fastsat til et bestemt rammebeløb i den årlige finanslov, som vedtages af
Folketinget. I de senere år har finanslovsbevillingen udgjort omkring halvdelen af skolens
samlede indtægter.
Inden for den bevilgede ramme har skolen
meget frie hænder til at anvende beløbet, som
skolen finder bedst.
Aftalen med staten indebærer nøje specificerede regler om regnskabsføring, revision,
lønfastsættelse og personale-administration,
der følger de statslige regler. Socialministeriet fører tilsyn med skolens virksomhed, og ansættelse og afskedigelse af skolens forstander
skal forelægges ministeriet til godkendelse.

Andre indtægter

Resultatkontrakt med Socialministeriet

Den anden halvdel af skolens virksomhed finansieres af privatindsamlede midler, indtægter fra f.eks. værkstedsaktiviteter, salg af
pladser til kommuner, særlige puljemidler fra
Socialministeriet og EU eller private fondsmidler. I praksis betyder det, at der som regel er
særlige projekter og afdelinger, som arbejder
integreret med skolens øvrige virksomhed,
ofte i de samme bygninger, men med særskilt
økonomi og personale.

Siden år 2000 har den fremherskende tendens
i offentlig forvaltning, New Public Management, været tydelig i Socialministeriets forhold
til Kofoeds Skole. Der er således indført årlige resultatkontrakter. Det er aftaler med et
treårigt strategisk perspektiv, som forsøger at
præcisere målet for skolens indsats og i forbindelse med det at indføre kvalitetsstandarder
og metoder til dokumentation, måling, analyse
og evaluering etc.

Indtægter fra puljer, salg og gaver mv. påvirker ikke størrelsen af det offentlige tilskud.

Dvs. at der skal opstilles klare, målbare parametre for skolens arbejde. Skolen skal registrere systematisk i forbindelse med skolens
aktiviteter, hvad der sker med eleverne, og det
skal analyseres og vurderes, om vi når målene
– og hvad det koster.

En særlig del af Kofoeds Skoles økonomiske
organisation er det, der i daglig tale kaldes Kofoeds Skoles Fond. Midlerne her kommer fra
indsamling og private gaver fra skolens støttekreds, tildelinger fra legater og fonde, arv
samt renter heraf. Disse midler kan anvendes
med langt større frihed f.eks. til nødhjælpsarbejde. De er også af stor betydning, når der opstår nye behov og nye tanker, eller projekter
skal sættes i gang. Også mange store byggesager og erhvervelser af ejendomme er blevet
mulige ad denne vej.
Skolens samlede udgifter er på omkring 100
mio. kroner årligt.

Den seneste udvikling er knyttet til kravet om
anvendelse af den såkaldte “forandringsteori”
i skolens arbejde. Skolen er derfor godt i gang
med at tage dette koncept i brug.
I hvor høj grad og på hvilken måde denne nye
trend i offentlig forvaltning vil få indflydelse på
skolens arbejde, er endnu uklart. Vi har forsøgt
at se udviklingen som en positiv udfordring,
der giver os anledning til at udvikle metoder og arbejdsformer. Umiddelbart kan man
se New Public Management og resultatkon-
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trakterne i samklang med, at vi dermed har
fået en udviklingsstrategi, der vil præge skolen, så den i stigende grad fungerer som et
”laboratorium”.
I resultatkontrakten er der formuleret en vision om, at „Kofoeds Skole vil opbygge kapacitet til at være et laboratorium og udviklingscenter for metoder i socialt arbejde blandt
samfundets dårligst stillede.“
Det er nært forbundet med, at skolen har opbygget omfattende databaser over alle pædagogiske aktiviteter. Vi sigter mod at ansætte
en videnskabeligt uddannet dokumentarist, og
kompetencerne til analyse og dokumentation
styrkes løbende. Samtidig er mange medarbejdere blevet opkvalificerede til f.eks. at gennemføre selvevaluering i det daglige arbejde
med eleverne.

Kofoeds Skole som lærende organisation
Kofoeds Skole er ”en lærende organisation”.
Det vil kort sige, at alle niveauer på skolen er
inddraget i udviklings- og evalueringsarbejde. De arbejder systematisk med fornyelse
og kvalitetsudvikling gennem erfaringsindsamling, analyse og anvendelse af erfaringer
som grundlag for nye tiltag og fortsat arbejde.
Det, som kaldes ”læringsspiralen”.
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Den lærende organisation står fint i samklang
med krav fra bevillingsgivere om, at vi i langt
højere grad skal arbejde med resultatmål.
Vi besluttede at se disse tiltag som to sider
af samme sag: På den ene side kan man se
sådan på det, at vi har valgt Den lærende organisation som en effektiv hjælp til at sørge
for, at arbejdet med resultatmål bliver så effektivt og vellykket som muligt. Både som proces
og som resultat. Men sådan at resultatmål ikke
må blive et dræbende – evt. manipulerende
– statistiktyranni.
På den anden side, og måske nok så væsentligt,
kan man se resultatmålene som et pragmatisk
og godt hjælperedskab til, at Den lærende organisation får indbygget et element af hård
kerne i gennemførelsesdelen, så begrebet ikke
bliver alt for luftigt og kommer til at handle for
meget om proces frem for indhold.
Ved at bruge Den lærende organisation er
det blevet muligt at inddrage så godt som
hele skolens medarbejderstab aktivt i arbejdet med optimering og resultatmål. Det topstyrede element, som ligger i resultatmålstanken
er blevet nedtonet, fordi disse talstørrelser nu
er forvandlet til også at være det nødvendige
redskab til at forbedre og udvikle den enkelte
medarbejders arbejde.

Vi arbejder både ”top-down” med overordnede
resultatmål for hele skolen og ”bottom-up” med
decentrale udviklingsmål for de enkelte afdelinger og sektioner:
• Centrale resultatmål som indeholder
kvalitative elementer, men ikke mindst
et stærkt indslag af kvantitative, som er
direkte målbare.
• Decentrale udviklingsmål, hvor man i
de enkelte afdelinger og sektioner på
skolen har opstillet egne, mere specifikke mål, som står i samklang med de
overordnede mål. Disse mål kan være en
udvikling i metoder, nye eller forbedrede
aktiviteter, brugerundersøgelser etc.

Den fælles vision
– det nødvendige grundlag
At det har kunnet lade sig gøre at realisere et
projekt som Den lærende organisation på Kofoeds Skole skyldes, at skolen lige fra 1928 har
været en værdibaseret organisation.
Det kan lade sig gøre, fordi skolen er en institution, hvor der er enighed om mission og vision, grundlag og centrale udviklingsmål. Derfor er det muligt at arbejde med ”grøn ledelse”,
dvs. en mere flad og demokratisk organisations- og ledelsesform, nærhedsprincippet, en

vidtgående decentralisering og at definere sig
i stadig udvikling og forandring i Den lærende
organisations forstand.
Det betyder ikke, at den overordnede ledelse
bliver overflødig og forsvinder, men det gør
det muligt, at den ikke fylder så meget i billedet, som ellers er nødvendigt for at skabe og
fastholde en veldrevet organisation.
Med disse forudsætninger er det ofte ikke
ledelsen, som påpeger problemer og kommer
med løsninger på dem. I stedet er det den enkelte medarbejder, som selv er aktør i den nødvendige dynamik, med selvevaluering, refleksion og forslag til nye løsninger.
Det sker ikke sjældent, uden at ledelsen er
direkte blandet ind i dette. Også med hensyn
til de nødvendige gode idéer om egentlige
nye aktiviteter og udviklinger skabes en ny
situation.
Kombinationen af udgangspunktet i fælles
værdier og visioner og anvendelsen af den
arbejdsteknik, som på kortform hedder læringsspiralen, betyder, at et måske tidligere
bundet eller skjult potentiale hos medarbejderne frigøres til gavn for skolen og medarbejderen selv.
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Optimistisk kan man mene, med et let omskrevet citat, at når de tusind blomster således
blomstrer, kan ledelsen roligt trække sig lidt
tilbage og bruge energien på en ny måde.

Medarbejderne
Ligesom eleverne er skolens omkring 180 faste
medarbejdere en blandet flok.
Man kan spørge, om der er knyttet særlige
kvalifikationer, faglige eller personlige, evt.
holdningsmæssige, til at være medarbejder på
skolen. Historisk set er det karakteristisk, at
især i pionérårene indtil Kofoeds død i 1952,
var medarbejderne, der for en stor del bestod af frivillige, under indflydelse af stifterens
dybe personlige engagement og karismatiske
udstråling. For mange var det et religiøst eller etisk kald at arbejde på skolen. De fleste
fik ingen løn for arbejdet, og for dem, som fik
det, skete det hyppigt, at der ikke var penge i
skolens kasse på lønningsdagen. Men det fik
ikke arbejdet til at gå i stå. Skolen og eleverne
kom i første række.
Denne situation ophørte ikke med Kofoeds
død. I mange år var korpsånden meget stærk.
Man var sig bevidst at være noget helt særligt på en ganske speciel arbejdsplads. Den
usikre økonomiske baggrund for skolens fortsatte eksistens, som fortsatte helt op til midten
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af 1970’erne, skabte formentlig også en fælles
oplevelse af nødvendigheden af at stå sammen
mod en fælles, ydre trussel.
Kun ved at vise sin eksistensberettigelse udadtil kunne man retfærdiggøre fortsatte private
gaver og senere også de stigende, men midlertidige, offentlige tilskud. Men først og
fremmest var – og er – man dybt engageret
og stolt af at være medarbejder på skolen.

Et livsengagement
Ser man på situationen aktuelt, er det karakteristisk, at medarbejdernes faglige og uddannelsesmæssige niveau er højt, og stort set alle
er lønnede, dvs. ansatte på skolen. Men er “Kofoedånden” så til stede? Vel ikke som i pionértiden, men en Kofoedmedarbejder i nutiden
er ikke en person med en typisk lønarbejderbevidsthed, og som uden særligt engagement
blot udfører det arbejde, han eller hun bliver
betalt for.
Det er måske karakteristisk for skolen, at en
ret stor del af medarbejderne bliver på skolen
resten af deres arbejdsliv. Det bliver et livsengagement præget af personlig dedikation.
Det er formentlig en meget gunstig situation for skolen, at den har været i stand til at
tiltrække og udvælge medarbejdere, for hvem

forfremmelser og økonomiske forhold er af
mindre betydning, for hverken løn- eller karrieremuligheder er særligt positive på skolen.
Lønnen for medarbejderne fastsættes af staten og kan kun i beskedent omfang forhandles personligt på baggrund af indsats og dygtighed. Og der er kun ringe muligheder for
avancement på grund af det lave antal af ledende stillinger.
Det er tydeligt, at tilfredsheden blandt skolens
medarbejdere angår de eksistentielt prægede
forhold, som vedrører vækstbehovene og muligheden for positiv selvrealisering.
Der er således god overensstemmelse mellem det, som skolen kræver og kan tilbyde,
og medarbejdernes behov og ønsker i forhold
til deres arbejde. Medarbejderne lægger først
og fremmest vægt på livets “bløde værdier”,
de eksistentielt prægede.
Det hænger formentlig sammen med, at medarbejdere med større krav til karriere allerede gør sig dette klart, inden de bliver ansat
på skolen – eller er søgt væk. Både mænd og
kvinder på Kofoeds Skole vægter andre ting
i arbejdslivet end karriere og høj løn – og får
også dette opfyldt.

Det skal bemærkes, at skolen ikke vælger medarbejdere efter deres religiøse indstilling. I
jobannoncer angives skolens kristne grundlag tydeligt. Men en nærmere sortering blandt
ansøgerne efter deres religion finder ikke sted.
Blandt de ledende medarbejdere lægges der
dog øget vægt på personlig overensstemmelse
med skolens grundlag. For skolens forstander er kravet om personlig identifikation med
skolens grundlag og formål eksplicit.

Frivillige medarbejdere
Medarbejderstaben er fuldt professionaliseret.
Det har den været siden 1976, hvor skolen fik
sin faste plads på finansloven.
Der beskæftiges kun få frivillige medarbejdere
på skolen – først og fremmest i det opsøgende
arbejde ud fra Kofoeds Kælder.
I skolens hverdag er opgavene komplekse
og kræver anmindeligvis dybere faglig indsigt i skolens liv og verden og mere kontinuerlig indsats, end det er muligt med frivillige medarbejdere.
Dertil kommer, at hele skolen er organiseret
som et minisamfund. Den daglige verden er
stækt præget af elevernes medinddragelse og
aktive medvirken i skolens arbejde og drift.
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Eleverne udfører således i stort omfang de opgaver, som frivillige medarbejdere ellers typisk ville kunne varetage.

Den omvendte Jantelov
“Den omvendte Jantelov” er central i elevarbejdet, men lige så vigtig medarbejderne imellem – som i alle medmenneskelige forhold.
Vi skal agere sådan, at vi er med til at bringe
kollegernes ressourcer op til overfladen, så de
kan blive brugbare for os alle. Vi skal give hinanden opmuntring, ros og anerkende andres
resultater.
Når man arbejder efter Den omvendte Jantelov, kommer hver enkelt kollegas specielle
kvaliteter frem i lyset. Derved får vi alle større
selvtillid og selvværd. Vi tør kaste os ud i at afprøve nye idéer og metoder, tør fej-le og derved blive stadig klogere på os selv og vores arbejde. Vi vil alle få større livskvalitet og magt
over eget arbejde. Det er centrale a- spekter
ved Den lærende organisation.

Der cirkulerer forskellige versioner af Den omvendte Jantelov på skolen.
Her er en af dem:
• Du skal vide, at vi andre regner med
dig.
• Du må indse, at nogle mennesker
dine nærmeste – er helt afhængige af dig.
• Du skal vide, at vi véd, at der er noget
godt og værdifuldt i dig – noget som vi
har brug for.
• Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af.
• Du skal vide, at vi andre også kender til
at føle sig betydningsløs, værdiløs, ensom
og mislykket.
• Du skal vide, at vi vil gøre meget for dig.
• Du skal tro, at dit eget liv og vort samfunds beståen er meget afhængig af din
indsats.
• Vi – du og jeg – kan løse problemerne i
fællesskab.
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Værdighed i tiden

Ledelse på Kofoeds Skole
Kofoeds Skole er en mangesidig virksomhed.
Organisationen indeholder mange forskellige
enheder, som har hver deres specifikke opgave at varetage. Nogle aktiviteter er meget
stærk integrerede i hinanden, andre har mere
specialiserede opgaver. Det samme gælder de
økonomiske og administrative forhold, der kan
karakteriseres som et finansieringsmæssigt
kludetæppe, et patchwork, hvor delene hænger sammen – men alligevel er forskellige og
nu og da formelt adskilte pga. bevillingsmæssige forhold.
Denne struktur er en udfordring, som gør sig
gældende både i den overordnede forståelse
af mål og metode og i den helt praktiske hverdag, hvor vi møder eleverne. Kompleksiteten
i organisationen giver på den ene side mange
og stærkt differentierede muligheder i den
konkrete indsats for eleverne. På den anden
side er det helt afgørende for arbejdet med
eleverne, at skolens arbejder – og opleves som
– en integreret helhed. Dermed kan skolen yde
en indsats, der er ganske unik i sin profil.

Ledelse i flere lag
Det stærkt sammensatte og brogede billede
stiller særlige krav, ledelsesmæssigt og administrativt. I et mere overordnet ledelsesmæssigt perspektiv er det derfor nødvendigt og
værdifuldt at have en forståelse af, hvordan
ledelsesfunktionen udfoldes.
I en mellemstor organisation som Kofoeds
Skoles er der flere lag i ledelsesopgaven. Som
det øverste lag kommer den helt overordnede,
strategiske ledelse, som er koncentreret om at
virkeliggøre skolens mission. Dens værdier,
grundidentitet og basale mål.
I tæt tilknytning hertil står opgaven med
at formulere en vision, de langsigtede udviklingsmål for skolen, under hensyn til de
skiftende udfordringer, som vi møder i samfundet og ikke mindst hos vores elever. Så er
vi på vej ind i grænsefladen til den dimension
af ledelsesopgaven, som benævnes overordnet operationel ledelse.
Til den overordnede operationelle ledelse hører at udforme de mere konkrete overordnede
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handlingsplaner, strategierne, der typisk rækker to-tre år frem. Hertil hører det mere konkrete: prioritering af specifikke mål, aktiviteter
og ressourcer samt fastlæggelse af struktur og
organisation.

Endelig og som det helt afgørende er der arbejdets udførelse, leveringen af skolens kerneydelse i mødet med eleverne. Det er den
egentlige ”reaktor”, hjertet i skolens arbejde,
og dér, hvor vi gør en forskel.

Den egentlige operationelle ledelse er knyttet
til den direkte ledelse i det daglige arbejde.
Opgaverne her er primært personaleledelse,
koordinering og organisering, kvalitetssikring
og udvikling, supervision og kontrol.

Lagene i organisationen kan illustreres som
nedenfor. Illustrationens seks lag kan forstås
som et løg.

Handling,
Udførelse, Resultat
Direkte ledelse
Organisation,
Organisering
Strategi, Plan
Idé, Vision,
Innovation

Mission,
Grundlag
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1. Grundlag, mission – idéer
Fundamentet – basisidentitet: Filosofi, værdigrundlag, basisprincipper, vedtægter,
historie, tradition. Definition af kerneydelsen. Generatoren for det hele. ”Hvorfor er vi her egentlig?”
2. Idé, vision, innovation – teori, form
Overordnet strategisk ledelse, retningspejlinger, identitet og omverden, åben/løs,
paradigmetolkning evt. -skift. ”I hvilken
retning be-væger vi os – og mod hvilke
langsigtede mål?”
3. Strategi, plan – organisation, form
Strategisk ledelse, udvikling, interessentrespons, stram og præcis, prioritering,
mål, udviklings-, tids- og handlingsrammer, paradigmeudfyldelse. ”Hvordan organiserer vi udviklingen i de store linjer?”
4. Organisation, organisering – formelt og
reelt
Overordnet operationel ledelse, system,
administration, tilrettelæggelse, koordinering og systemer f.eks. omkring ressourcer, rammer, indsatser, resultater, dokumentation etc. ”Hvordan tilrettelægger
og koordinerer vi det hele i den nærmere
fremtid?”

5. Direkte ledelse – real
Operationel ledelse, personaleledelse, inspiration og koordination, kvalitetssikring
etc. At opnå resultater gennem andre.
Håndtering og opnåelse af en række mål
og resultater. Organisering af ressourcer, systemer, rammer etc. ”Hvordan får
vi energi og resultater, pris og kvalitet i
det daglige arbejde?”
6. Handling, udførelse, resultat – den egentlige virkelighed, real
Udførelsen, afslutning. Den personlige
faktor: Aktøren – handlingen, drift, ”levering”, vedligeholdelse, administration, afslutninger. Realisering. Handling er forvandling. ”Hvordan gør vi en forskel helt
konkret i forhold til det, vi egentlig er her
for?”
Strategisk ledelse (punkterne et-tre) og
operationel ledelse (punkterne fem og
seks) er således to ret forskellige opgaver med punkt fire som overgangsfase.
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To principper for ledelse: organisk og
strategisk
Man kan skelne mellem det organiske ledelsesprincip og det strategiske.
Det organiske ledelsesprincip har – i udviklingsperspektivet – fokus på ”vækst og gro”-princippet og er orienteret om situationsbetinget
at anvende ”grib bolden”-princippet. Den organiske ledelse har stor opmærksomhed på
medarbejdernes involvering og medejerskab
i udviklingsmæssige tiltag, feedback og dialog. Det samme gælder selvfølgelig også, når
selve opgaven udføres i hverdagen.
Det strategiske og strukturelle princip har fokus
på overordnede planer, som logisk og rationelt
forsøger at definere udfordringer og finde løsninger på disse gennem klare prioriteringer
og en velstruktureret organisation.
Man kan illustrere enheden af de to elemener “energi” og “struktur” med et billede: “Motoren”. Hvad er vigtigst benzinen eller selve
motoren? Ingen af dem kan selvfølgelig undværes. Begge er nødvendige for, at bilen kan
køre.
Hvilket princip den enkelte leder foretrækker
og forsøger at gennemføre er uden tvivl bestemt af dybe lag i personligheden. I daglig-
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dagen kan det give anledning til frustrationer og irritation, når de forskellige præferencer
støder sammen i praksis. Eller når man f.eks.
siger ét, men gør noget andet.
I en del år er tendensen i den offentlige sektor klart gået mod mere og mere af den strategiske filosofi, f.eks. i New Public Management.
I skolens virkelighed har traditionen tydeligvis
haft mest af ”vækst og gro”-princippet. ”Det er
dér, det sner,” siger vi ofte til hinanden. Det
passer også helt fint med skolens grundidentitet som en civilsamfundsorganisation.
På den anden side er skolen i tæt interaktion
med og afhængig af det omliggende samfund
– og de offentlige bevillingsregler. Så der er
ingen tvivl om, at denne tilgang til tingene er
en dimension i ledelseskompetencen, som vi
skal kunne mestre.
Spændingsfeltet mellem de to poler: den energimæssigt-værdibårne (civilsamfund) og den
rationelt-mekaniske (systemverden) tilgang og
model er imidlertid åbenbart.

Balancen mellem styring og kontrol og
det situationsbetingede

over. Og måske farlige ørkener, som ingen
endnu har krydset.

Hemmeligheden i en veldrevet, moderne organisation som Kofoeds Skole er uden tvivl
at integrere de to ledelsesformer, så strategi,
organisering, styring og kontrol kan forenes
frugtbart med motivation og engagement,
tagen ansvar og medejerskab hos medarbejderne. Dette berører også det centrale punkt:
en virkelighedsnær udvikling af skolens arbejde. Det er let at proklamere, men en stående
udfordring at realisere i virkeligheden.

At møde disse udfordringer og finde løsninger kræver evner til situationsbetinget lederskab, hvor den enkelte skal så vidt muligt have
frihed og råderum til de nødvendige justeringer af de oprindelige planer. Mødet med realiteten kan ikke løses på forhånd og ovenfra,
selvom en god dialog altid er at foretrække,
når problemerne opstår.

Med en metafor kan man sige, at den overordnede ledelse har til opgave at identificere
det bjerg, som vi skal nå frem til – langt ude
i horisonten. Og forklare og inspirere alle involverede i organisationen til en forståelse af
”hvorfor”.

Man kan illustrere spændingsfeltet mellem
den organiske ”vækst og gro” ledelsesform
og den strategisk-strukturelle som nedenfor:

Derefter skal der udformes strategier og lægges planer, opbygges organisation, allokeres
ressourcer og udvikles kompetencer hos medarbejderne, før vi kan gå i gang.
Til gengæld er den helt konkrete vej til målet
vanskeligere at fastlægge på forhånd – især
i detaljer. Under vandringen igennem landskabet møder de enkelte enheder uforudsete
kløfter, som skal omgås. Dybe floder med rivende strøm, som man skal finde måder at nå

Rund eller firkantet

1. Her har vi den organisk
baserede organisation
og ledelsesform:

2. Her er den strukturelle
organisation og
ledelsesform:
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3. Her er de kombineret med
de bløde værdier i centrum
og den mere hårde struktur
som den synlige del.
Ofte den normale, teknokratiske offentlige institution:

3

4. Men det kan også være omvendt med den hårde strukturelle kerne usynligt i centrum, mens de mere bløde
menneskelige værdier ses i
hverdagen.

4

Derved er der tre lag i organisationen

Måske den moderne servicemindede
kommercielle virksomhed – bundlinjen
er afgørende, men med erklæret socialt
ansvar:
Kofoeds Skoles organisation kan bedst forstås
som en lidt mere kompleks model: Skolen er
en civilsamfundsorganisation med et stærkt
element af værdistyring.
Den personlige dimension er dominerende.
Arbejdet er i sit væsen relationelt og essentielt. Struktur- og organisationselementet er
absolut til stede, men er integreret i helheden
som et usynligt stillads.
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1. I centrum værdierne, etikken, menneskesynet og missionen.
2. I det andet lag strategi og struktur:
økonomi, administration, organisation,
plan og handling etc. Dette lag er så godt
som usynligt. Det har en styrende funktion,
men serviceelementet skal være dominerende i hverdagsoplevelsen.
3. Endelig som det tredje lag selve realiteten:
kerneydelsen, stedets kultur, interaktionen
i hverdagen, både mellem elever og medarbejdere. Det er en ”blød” civilsamfundskultur, hvor livsverdenen og de kommunikative handlinger bestemmer stedets paradigme. Og det konkrete hverdagsliv.

3
2
1

Ser man på de forskellige ledelsesopgaver,
kan man i grove træk skitsere deres placering på følgende måde:
• Overordnet ledelse er især knyttet til
zone et og to.
• Administration, økonomi og organisation er zone to.
• Operationel ledelse foregår især i zone
to og tre.
• Leveringen af kerneydelsen. Interaktionen og selve udførelsen af arbejdet
er zone tre.

Situationsbestemt ledelse
Jo mere principiel og overordnet, men alligevel sikker og kvalificeret, det er muligt at gøre
styringen og ledelsen af organisationen, desto
større frihed, selvstændigt råderum og kompetence kan der gives til den enkelte del og medarbejder på skolen.
Afhængigt af vurderingen af den konkrete
situation og medarbejder, er ledelsen nogle
gange mere aktiv: Støttende og styrende,
f.eks. når medarbejderen er mindre sikker, eller nye metoder skal findes og udvikles. Men
ofte kan ledelsen med bedre resultat udøves
gennem den mindre ressourcekrævende og

indgribende konsultative ledelsesform. Lederen følger da i højere grad blot situationen og
er til rådighed, når særlige problemer opstår.
Dermed fremmes den optimale dynamik og
kvalitet i alle organisationens led, og mulighederne for at udvikle skolen til en lærende
organisation er til stede.
Skolens organisations- og ledelseskultur er
dermed i stor samklang med dens pædagogiske filosofi og metoden i hverdagen, hvor
den enkelte medarbejder og elev mødes.

Ledelse i den allerkorteste form
”Ledelse er at opnå resultater gennem andre,”
så præcist endte vi med at definere emnet på
en række ledelsesseminarer. Vi var i tvivl, om
der skulle stå ”sammen med andre,” men endte
med at henvise den del til ledelsens ”hvordan”,
som er afhængig af tid og sted og de konkrete
udfordringer, altså situationsbestemt.
Ledelse har tre dele: ”At”, ”Hvad” og ”Hvordan”,
som alle skal være til stede og iagttages:
• Ledelsens ”At”
Det er viljen til at ville, ledelsens ”momen		 tum” og kraft, ledelsens væsen – den per		 sonorienterede dimension, evt. den na		 turlige leder. I tilknytning hertil ofte in		 dre styring: dedikation.
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Evt. også dens begrundelse, selve ledelsens ”hvorfor”, udpeget, valgt, delegeret
– ydre styring.
En leder uden ”at” bør betænke sig på,
om han eller hun er på sin rette plads.

• Ledelsens ”Hvad”
Det er at ville noget bestemt, ledelsens
		 ”hvad” samt ”hvorfor” og ”hvorhen”. 		
		 Det handler om mission, retning, mål, 		
		 vision, strategi – indholdet. ”Sagen og
		 målet”.
		 En leder uden dette centrale indholds		 element er som regel en farlig autori		 tær størrelse.
• Ledelsens ”Hvordan”
Ledelsens ”hvordan” er at ville noget
		 på en bestemt måde, at få nogen til at
		 udføre det. Det er ledelsens form og
		 metode, organisering, personaleledelse
		 – processen. ”Vejen dertil”.
		 En leder med kun ”hvordan” er ofte
		 yderst populær en tid, men falder så
		 igennem.
		
		 En leder uden ”hvordan” kommer før
		 eller siden i vanskeligheder. Og under
		 alle omstændigheder vil denne stil på		 føre institutionen og organisationen tab
		 af energi, arbejdsglæde og resultater i
		 det lange løb.
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Ledelsesteori refererer hyppigt kun til ”hvordan”, og ikke til ”at” og ”hvad”. Det gælder
f.eks. teorierne om blå og grøn ledelse og anerkendende ledelse. Også nødvendige ledelsesmetoder som nærhedsprincippet, det mindste
middels princip og den helt essentielle metode: ”situationsbestemte ledelse”.
En undtagelse er synlig ledelse, forstået som
værdibaseret ledelse, der refererer til opgaven
”hvad”. Gartnermetaforen er central: En leder
skal både kunne kunsten at gøde og beskære.

Plan og virkelighed
Men det betyder ikke, at det altid går, som
det er planlagt. Når den strategiske planlægningsproces for f.eks. et projekt er gennemført, er resultatet i sidste ende som regel en del
anderledes end først besluttet. Det kan skyldes mange forskellige faktorer. Nogle er knyttet til manglende kvalitet i forberedelses- og
ledelsesarbejdet.
Andre skyldes ændringer i forudsætninger og
omstændigheder undervejs. Og endelig kan
der være mere eller mindre åbent udtalte eller erkendte dynamikker i spil. De er ofte knyttet til de involverede aktørers mere personlige
interesser – nogle bevidste, andre ubevidste.
Det er illustreret i følgende figur:

Plan og virkelighed
Hvorfor når vi ikke altid frem som
besluttet og aftalt? Om vektorer og
kræfter som forstyrer i forhold til
den rationelle beslutning og plan.
Lederen skal være særskilt
opmærksom på dynamikkerne i
kasserne med stiplede linjer.

Mål
Resultat

Faktiske forhold og
forudsætninger ændres

Proces
Vi er blevet lidt klogere

Sådan plejer vi ikke,
er det virkelig nødvendigt
og godt?

Jeg hader forandringer
og især denne

Vektorer som ikke italesættes
- endsige erkendes hos aktørerne
er tegnet med stiplet

Man har undladt at følge
beslutningen til dørs med
ledelse, proces, ressourcer
og organisering
Det er ikke i min
personlige interesse
- f.eks. løn og status

Strategi,
handleplan og
ressourcer

Det er en modstand i min
adfærd, som andre (måske)
kan se - men som jeg selv
ikke kan se og ikke er klar
over, hvad er.

Beslutning
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Etik i ledelsen
Ledelse indebærer altid etiske udfordringer alene af den grund, at man i et eller andet omfang har magt over ressourcer og andre menneskers situation. Så det er både en
eksistentiel udfordring og en yderst praktisk.
Det overordnede etiske princip, som gælder,
må være ”Den gyldne regel”, som kordegn Kofoed gjorde til skolens motto.
Næstekærligheden og de øvrige kristne kernebegreber er selvfølgelig også ofte i spil og
yderst vigtige, men har deres basis i en anden
sfære: den eksistentielle og personlige.
Kærligheden gør sig lykkeligvis også gældende i vores relationer på arbejde og i en institutions liv, men de kan ikke programsættes
og gøres til norm i ”systemet” og det organiserede liv. Vi arbejder i kald og stand – ikke i
en form for foreløbigt gudsrige.
Kofoeds Skole har udarbejdet et sæt såkaldte
etiske leveregler for ledelsesadfærd, som hele
ledelsesgruppen på skolen er forpligtet til at
efterleve både i ord og handling. Eller som det
er sagt: ”Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad
vi siger.”
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Etiske leveregler for ledelse
på Kofoeds Skole
1.

Værdi- og holdningsstyring
Ved beslutninger tages udgangspunkt i
Kofoeds Skoles idégrundlag, formål, metode og historie

2.

Holisme
Det holistiske princip realiseres. Beslutninger skal tages under hensyn til skolens helhed.

3.

Omtænksomhed
Der skal udøves omtænksomhed, før beslutninger tages og ved deres gennemførelse:
På personplanet: ”Stil spørgsmålet til dig
selv: Hvem andre er impliceret i dette
spørgsmål/emne, bør de inddrages?”
På sagsplanet: Stil spørgsmålet til dig
selv: ”Hvilke konsekvenser har dette for
andre steder på skolen eller for skolens
helhed, har jeg taget tilstrækkeligt hensyn til resten af helheden?”

4.

Medinddragelse
I en afbalancering af beslutningsdygtighed og medinddragelse skal de særligt
berørte kolleger så vidt muligt være deltagere i processen forud for en beslutning.

10. Den lærende organisation
I alle beslutninger gennemføres der erfaringsopsamling, analyse, refleksion og
evaluering som basis for fremtidig
handling.

5.

Nærhedsprincippet
Nærhedsprincippet skal realiseres. Beslutninger skal så vidt muligt tages af
dem, som skal gennemføre dem, eller så
tæt herpå som muligt.

11. Situationsbestemt og synlig ledelse
Ledelsesfunktionen gennemføres i overensstemmelse med principperne for situationsbestemt og synlig ledelse.

6.

Omkostningsbevidsthed
Ved beslutninger overvejes omkostninger og resultat, både hvad angår sags- og
procesdelen.

7.

Begrundelse
Beslutninger skal begrundes.

8.

Ansvar
En leder har personligt ansvar for de beslutninger, han/hun tager.

9.

Forpligtelse
En leder er forpligtet til at bakke op om
overordnede beslutninger.
(Hvis alle ledelsesniveauer respekterer
de otte første leveregler, vil denne opbakning sjældent give problemer)

12. Respekt for og hensyn til andre
Undgå så vidt muligt at skabe taber/
vinder-situationer, som giver frustrationer, krænkelser og tab af engagement.
13. Konflikter
Sørg for at konflikter bliver behandlet og
så vidt muligt løst.
Overvej din egen rolle i konflikten og vær
åben i forhold til dit eventuelle ansvar for
dens opståen.
14. Direkte dialog
Dersom du krænkes af andre, så henvend
dig så vidt muligt direkte og før en dialog
om problemet.
15. Åbenhed og tillid
Giv rum og tid til at lytte og føre dialog
med andre, også med dem, som er uenige
eller utilfredse.
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Kofoeds Skole som en del af civilsamfundet
Selvom Kofoeds Skole har fast plads på finansloven, er skolen alligevel en frivillig, ikke offentlig organisation.
I Danmark er der tradition for samarbejde
mellem det frivillige sociale arbejde og det
offentlige hjælpesystem. Men efterhånden
som det offentlige velfærdssystem blev udbygget, opstod den almindelige holdning hos
politikere, myndigheder og fagfolk, at social
hjælp egentlig udelukkende burde være en
offentlig opgave.
De etablerede institutioner med kontrakt med
det offentlige fik således i løbet af 1960’erne
og 70’erne signaler om, at deres tid var ved at
rinde ud. Tendensen var, at betingelsen for
overlevelse var fuld integration i det offentlige
system. Hvis de ville leve, måtte de blive en
del af systemet.

De frivillige organisationer havde herefter følgende muligheder:
• De kunne opgive egen identitet, blive
offentlige institutioner og lade sig fuldstændig inkorporere i dette system.
• De kunne miste det offentlige tilskud
og sandsynligvis lukke.
• De kunne miste det offentlige tilskud.
Lukke den udgiftskrævende apparatdel og begynde forfra på gadeplan,
som i den første tid.
Også Kofoeds Skole kunne mærke denne udvikling. I 1976 kom skolen på finansloven, og
i 1984 indgik vi driftsoverenskomst med Socialministeriet. Signalerne fra ministeriet var
klare: Vi var nu nærmest at betragte som en
statsinstitution.
Vores selvejende status blev i virkeligheden
betragtet som en overgangsform – næsten en
ren formalitet. Når vi påberåbte os vores egen
særlige identitet som frivillig organisation,
blev det ikke taget helt alvorligt. Vi var lidt ir-
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riterende at høre på, men det gik vel an, hvis
ellers vi fulgte de statslige standarder uden
for meget vrøvl.
Men at det ville ende med assimilation i det
nye enstrengede offentlige system – det lå ligesom i luften.

Fra bagsmæk til fortrop
I løbet af 80’erne svingede pendulet til den
modsatte side. Det blev klart for planlæggerne, at det nok ikke var femårsplaner, der
skabte den bedste dynamik og udvikling i samfundet. At centrale monopoler nok kunne sikre
ensartethed, men næppe kreativitet, kvalitet
og valgfrihed.
Lidt efter lidt opstod en ny interesse fra samfundets side for det private initiativ og de private hjælpeorganisationers rolle i det sociale
arbejde. Det frivillige sociale arbejde kom ind
i varmen igen; ikke blot som tålte partnere,
arvet fra fortiden, men nu set som det nødvendige korrektiv og den igangsættende udfordring for de store offentlige systemer.
Siden har Socialministeriet og EU gennem
bevilling af meget store midler til forsøgs- og
udviklingsarbejde understøttet denne nye positive vurdering af de frivillige organisationers indsats.
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De private partnere, der både kan være store
veletablerede organisationer, små lokale grupper i lokalsamfundet eller enkeltpersoner med
nye idéer, bliver igen taget alvorligt som faktorer, der både kan afhjælpe konkret nød og
vise nye veje i det sociale arbejde. Måske er
de også lidt billigere.
Derved kommer der igen nye sociale initiativer – nu med direkte statslig opmuntring og
økonomisk støtte – på de udækkede områder
i samfundet. For nogle af initiativerne erkendes det efter et stykke tid, at de er så livskraftige, nødvendige og kvalificerede, at de
opnår en egentlig permanent kontrakt med
det offentlige.
De frivillige organisationer er nu ikke mere
på udviklingens bagsmæk, men er blevet den
nødvendige fornyelses fortrop.

Tre faser i synsvinklen på det frivillige
Man kan således i nyere tid identificere tre
udviklingsetaper i relation til, hvordan de offentlige partnere ser vores og andre aktørers
rolle.
1. 1960 -1970’erne (assimilation)
Det frivillige element er historie. Selvejende institutioner indgår driftsoverenskomster, ”opsluges” totalt og bliver en del af
systemet.
2. 1980 -1990’erne (alternativ)
De frivillige ses som et nødvendigt alternativ: De er udfordrere. Selvstændige aktører på mikro- og græsrodsniveau. Generator for fornyelse og forsøg. Forandringsagenter. Man accepteres som det nødvendige civilsamfundselement, der skal understøttes og fremmes. Projekt- og puljefinansiering er fremherskende.
3. 2000 - to hovedtendenser
• Den ene er New Public Management
		 med resultatkontrakter, administrativ
		 centralisering, dokumentation, bench		 marking, dvs. effektivitetsmåling i for		 hold til en bestemt standard, evaluering
		 af resultater, pris og kvalitet etc. Her ses
		 klare elementer af assimilation.

•
		
		
		
		
		

Den anden tendens er anvendelse af
markedsmekanismer og rollen som serviceleverandører. De frivillige organisationer ses da mere som et supplement
samt udfordrere og konkurrenter til en
offentlig monopolverden.

		
		
		
		
		
		
		

Vi fungerer som (forretnings)partnere
og medspillere. Serviceleverandører,
der på markedsvilkår udfordrer de store
offentlige systemer. Modellen er kontraktfinansiering med salg af pladser og
ydelser. Der tilstræbes professionel
konkurrence på pris og kvalitet.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Som serviceleverandører fungerer de
frivillige organisationer som et supplement, en valgmulighed for borgerne
og en udfordrer for de store offentlige apparater. Man skal overholde kontraktens
leveringsbestemmelser og levere en
ydelse som aftalt. Men organisationerne drages ikke ind i systemet i organisatorisk forstand og kan anvende et
eventuelt overskud på en måde, som
man selv finder rigtigst i forhold organisationens formål.

Faserne erstatter ikke hinanden som enteneller, men glider ind over hinanden.
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Udspringer af civilsamfundet
Hemmeligheden og værdien ved begrebet
frivilligt arbejde ligger i denne vinkel i høj
grad i organisationsformen: Om aktiviteten
er offentlig organiseret og styret og derfor
en systemaktivitet, eller om den udspringer
af et folkeligt initiativ og i alle centrale henseender fremtræder som noget ganske andet
end systemverdenen, nemlig som en del af civilsamfundet. Som noget, hvor også klienterne,
brugerne, eller hvad de nu for tiden kaldes,
oplever sig som ligeværdige og myndige deltagere, netop fordi de på dette sted ikke er underlagt systemet, men oplever sig som selvforvaltende og selvansvarlige individer og
borgere i samfundet samtidig med, at de modtager hjælpen.

De frivillige som barometer
De frivillige hjælpeorganisationer er ofte et
barometer for problemer hos de grupper af
borgere, der ikke har kunnet tilpasse sig samfundets normale hjælpeapparat.
De private hjælpeorganisationer kommer ind
i billedet på fire måder:
1. De hjælper, når alle andre muligheder er
brugt op, både i det almindelige samfundsliv og i forhold til det sociale hjælpe-
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system – ofte som en sidste udvej, en “overlevelsessikring”. De er derved et supplement til de offentlige hjælpemuligheder.
2. De træder til, når de eksisterende tilbud
i samfundet ikke virker efter hensigten i
forhold til deres målgrupper. De er da et
alternativ, der har en helt selvstændig
profil, som i metoder og arbejdsformer
– evt. også i mål og menneskesyn – er
særegen for den enkelte organisation.
3. De yder bistand, når der ikke er etableret det nødvendige hjælpeapparat i det
offentlige system. De virker da som en
forpost, et barometer, der registrerer nyopståede sociale problemer. De vil derfor stadig være underlagt et direkte krav
om at være på højde med den aktuelle
situation og gennemføre forsøg og nydannelser i arbejdet. Der eksperimenteres derfor med arbejdsformerne.
4. De kan fungere som samfundets og det
sociale systems dårlige samvittighed, udøve kritik og gøre opmærksom på skævheder, som bør rettes. De er de socialt udsattes fortaler og advokat.

Kofoeds Skole som social friskole
For Kofoeds Skole betyder vores særlige placering i det sociale arbejde, at vi som en slags
“social friskole”, et laboratorium for udvikling
af metoder i socialt arbejde blandt udsatte, er
i stand til at yde en indsats på tværs af det
store offentlige sociale hjælpesystems mange
veje og vildveje – nogle gange i tæt samarbejde med de offentlige myndigheder og andre
gange lidt udenfor. Det er kun muligt, fordi vi
har bevaret en særlig ånd og metode på skolen, som gør den til noget unikt, og dette element er centralt i dens eksistensberettigelse.
Sådan er det for alle frivillige organisationer:
Vi har en særlig identitet, en særlig ånd. Og
det er netop denne identitet, der lever godt
under frie forhold. Det er umiddelbart attrak
tivt for f.eks. kommunerne at have frivillige
organisationer, fordi vi giver nogle tilbud til
borgerne, som kommunen ikke selv kan give
på samme måde:

en sag, et tilfælde, en problembærer etc. I det
civile fællesskab dannes netværker, fælles aktivitet og ansvar. Og opnår livskvalitet.
Kofoeds Skole bliver godt nok betalt af det offentlige i det væsentlige, men langt de fleste
af eleverne kommer her frivilligt, og helt afgørende: elevernes oplevelse af stedet er ikke
knyttet til en ”systemoplevelse”, men på en
måde så det opleves som en del af livsverdenen, et sted hvor der er fællesskab og ægte
balance mellem parterne.
Det har noget med kulturen på stedet at gøre,
om man bliver respekteret og set som et unikt
og autonomt individ, og dertil kommer mange
andre ting, som meningsfuldhed, engagement, inspiration, indlevelse og varme. Det
kunne være derfor, at det rent faktisk virker
på skolen.

Helhedsorientering og en holdning, hvor den
enkelte er i centrum af aktiviteterne. Nærhed,
nærvær, holdninger, tillid, omsorg og praktisk
hjælp, rådgivning og vejledning, uddannelse
og optræning samt meget andet er blandt
tilbuddene.
Systemhjælp kommer ofte ynkeligt til kort. I
systemhjælpen ses den enkelte som et objekt,
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En hybrid

særlige ved Kofoeds Skole. De ønsker ikke, at
vi blot skal være ”systemleverandører”.

Man kan spørge, om den store dominans, som
de offentlige midler har i økonomien, påvirker
skolens identitet? Svaret kan gives med den
såkaldte 70/30-model nedenfor.
Det er en gammel talemåde, at den, som
betaler, også bestemmer musikken. Så udfordringen er klar nok. Men virkeligheden
er lykkeligvis sådan, at den store andel af offentlige midler indtil nu ikke har ændret skolens identitet. Måske fordi skolen har en vis
selvstændig styrke. Måske fordi politikerne og
”systemet” i virkeligheden gerne ser skolens
anderledeshed blomstre.
Det betyder, at vi kan tegne et paradoksalt skema, som indeholder en dobbelthed:
System – civilsamfund
Skolens
situation

System

Civilsamfund/
frivillig organisation

Økonomi

70 %

30 %

Identitet

30 %

70 %

De 40 pct., som ligger i midten, indrømmes der
altså frihed fra de offentlige bevillingsgivere
til, at vi selv fylder ud med det, der netop er det
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Naturligvis skal skolen også kunne følge
velfærdssamfundets normer og standarder;
men i bund og grund ønsker staten vores tilstedeværelse, fordi vi også kan noget andet og
mere end blot at være en del af det offentlige
system.
Kofoeds Skole har netop den opgave at være
en form for ”friskole” på det sociale område.
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Kofoeds Skole i velfærdssamfundet
De socialpolitiske problemstillinger, som har
haft aktualitet for skolens arbejde, har vekslet
over årtierne, og det har afspejlet sig i elevsammensætningen. ”Den typiske Kofoedelev” har
således været meget forskellig, både mens Kofoed levede, og i de snart 60 år, der er gået
siden.
De oprindelige elever var overvejende fattige, arbejdsløse mænd og deres familier. I
1960’erne og -70’erne var elevgruppen præget
af misbrug, og siden kom en bredere gruppe
med mere lige kønsfordeling, præget af ”den
ny fattigdom” og immigration.
Skolens arbejde har altid handlet om at
bekæmpe fattigdom. Men den ny fattigdom,
som er blevet mere synlig i de sidste årtier, og
som vi i dag møder på skolen, ser anderledes
ud, end den fattigdom Kofoed mødte i 1928.

Den ny fattigdom
Den ny fattigdom er mere kompleks og på en
måde vanskeligere at arbejde med end den traditionelle, gammeldags fattigdom. Den handler i mindre grad om det materielle og mere

om det mentale, man kunne også sige det
psykosociale og det sociokulturelle.
Den nye problematik, som primært er en udstødnings- eller positivt udtrykt: en integrationsproblematik, er også kaldt ”mangel på
indre velfærd”. Den handler om social eksklusion i forhold til samfundets fællesskaber, ikke
mindst arbejdsmarkedet. Den handler om ensomhed og isolation samt værditab og placerer mennesker ude på sidesporet, i samfundets skraldespand.
Tidligere tiders traditionelle hjemløse og vagabonder – de meget synligt marginaliserede –
er i stigende grad afløst af eller blandet op
med mennesker, som tilsyneladende er mere
velfungerende. Men det er mennesker, hvor
overfladen efter ret kort tid ofte krakelerer og
afslører et væld af problemer. Det er ofte personlige og psykiske problemer knyttet til arbejdsløshed, ensomhed, mangel på indhold i
tilværelsen etc.
På Kofoeds Skole møder vi urimeligt mange
af disse mennesker, som er kørt ud på samfundets sidespor. De er holdt i live af velfærdssam-
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fundet – nogenlunde ordentligt og pænt, men
med følelsen af et stempel i panden: ”Dig er
der ikke plads til. Du er ingenting værd, og vi
har ikke brug for dig.”

Den indre velfærd skal styrkes
Moderne velfærdspolitik må derfor især dreje
sig om at styrke den enkeltes indre velfærd,
dvs. de kvalifikationer, der skal til, for at man
kan opbygge netværk og tage ansvaret for sig
selv. Men det kræver også, at vi hver især føler
ansvar for hinanden i hverdagen. Offentlig
hjælp gør det ikke alene. På Kofoeds Skole
forsøger vi at tage kampen op med dette problem gennem stærkt differentierede og individuelt tilrettelagte forløb til arbejdsledige og
socialt udsatte, som har brug for støtte til at udvikle sig fagligt, socialt og personligt.
Vi ser mange mennesker blomstre op her, men
vi kunne godt ønske os bedre muligheder for,
at de kan fortsætte deres udvikling uden for
skolen. For eksempel i form af et mere rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked.
Det drejer sig i bund og grund om at forhindre, at vi fortsat har delt befolkningen op i et
aktivt A-hold og et passivt B-hold, som er sat
ud på sidesporet. Mennesker, som har været
udstødte, er som regel ikke særlig effektive
eller veluddannede, men de kan gøre nytte.
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Tab af kontakt med arbejdsmarkedet er lig
med tab af plads i samfundet. Når folk ikke
får mulighed for at udnytte deres evner og anlæg, er de i fare for at miste identitetsfornemmelsen, og selvrespekten ryger sig en tur. Alkohol- og stofmisbrug, kriminalitet og vold, passivitet, depressioner og flugt fra problemerne
er synlige symptomer på denne situation, hvor
årsag og virkning ikke altid klart kan skilles.
Mange af de mennesker, vi møder vi på Kofoeds Skole, lever i isolation og ensomhed.
Langt de fleste vil gerne ud af den passive forsørgelse på dagpenge eller kontanthjælp og
har krav på, at vi holder døren åben og hjælper dem til igen at blive en del af fællesskabet.
Der skal være plads til os alle, og det er ikke
kun den økonomiske nytteværdi, som tæller.
Det enkelte menneske er mere og andet end
alle vores succeser eller nederlag.

Fortaler og socialpolitisk aktør
Den enkelte elev og hans eller hendes konkrete problemer og fremtidige tilværelse står i
centrum af skolens aktiviteter og hele indsats.
Den enkelte er i fokus, men intet menneske er
en isoleret ø. Der er også en samfundsmæssig
vinkel. Det gælder den samfundsskabte eksklusion, som er én af årsagerne til elevernes

vanskeligheder. Og det gælder samfundets
evne til inklusion af de svageste. Der skal
også være plads til de knap så effektive og vellykkede, når eleverne forsøger igen at tage
del i samfundets normale mekanismer og blive
medaktører i dets fællesskaber, om muligt med
job, familie og bolig, som alle andre. Længslen efter det gode liv ligger gemt i de fleste
mennesker.
Skolen har derfor også en opgave og rolle som
fortaler for eleverne i det offentlige rum og
som socialpolitisk aktør. Skolen tager aktivt
del i samfundsdebatten og råber op, når vi ud
fra vores erfaringer i mødet med eleverne og
deres virkelighed oplever urimeligheder og
uretfærdigheder. Det kan være på arbejdseller boligmarkedet, i lovgivningen eller i det
sociale hjælpesystems praksis. Når vi konstaterer, at det sker, siger skolen fra og protesterer mod medmenneskelig forråelse og
samfundsmæssig uretfærdighed som eksklusion og frasortering, ulighed og udbytning, polarisering og intolerance, fordomme og had
mod dem, som er anderledes.
I denne udadvendte socialpolitiske opgave er
det en særlig udfordring ikke at lade sig styre at ens egne partipolitiske præferencer. Det
kræver en vis disciplin. Farvningen kan ske
umærkeligt, og andre gange ses den tydeligt;
men skolens mandat til at udtale sig i offent-

ligheden stammer fra de erfaringer, som vi
indsamler i mødet med eleverne og deres verden. Derfor er det så vigtigt, at vi i den socialpolitiske debat holder os til den viden og erfaring, som vi kan udlede fra vores elevers liv
og levevilkår.
I dette perspektiv må vi til gengæld ikke lægge
fingrene imellem, når vi ser, at vore elever bliver udsat for konkrete overgreb eller forsømmelser fra myndighederne, eller der indføres
bestemmelser og regler, som er urimelige eller forringer elevernes vilkår og muligheder
for et godt liv.
Den sociale eksklusion og fattigdommen har
mange ansigter, og vi møder de fleste typer
fattigdom hos vores elever. Det er på den baggrund, vi udtaler os i debatten som fortalere
for bekæmpelsen af den nød og elendighed,
som er deres. Og det er på den baggrund, vi
handler i dagligdagen sammen med eleverne.
En anden opgave er at dele erfaringer og metoder med kolleger og andre institutioner.
Skolen inviterer ministre, borgmestre og andre politikere på besøg og arrangerer konferencer og seminarer flere gange hvert år. Skolens multihal, som blev bygget i 1998, danner
rammen om mange af den slags arrangementer. Også skolens udgivelser: Kofoeds Avis,
årsskriftet og de efterhånden mange bøger
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om skolens arbejde og metoder indeholder
kritik af den herskende socialpolitiske orden
og kommer med forslag til forbedringer. Skolens egen tv-kanal indgår også i dette arbejde.

Fra passiv til aktiv
– det sku være så godt …
Kofoeds Skoles princip om hjælp til selvhjælp
er efterhånden slået igennem i socialpolitikken.
Fra slutningen af 1980’erne er velfærdssystemet blevet omprofileret. Vi er kommet af med
den passive hjælp og har fået indført et aktivt
socialt hjælpesystem.
Daværende socialminister Aase Olesen, som
i mange år var formand for Kofoeds Skoles
bestyrelse (1995-2008), sagde således i 1990:

udbetale den ene eller den anden ydelse. Det er
jo i virkeligheden fornærmende ligegyldighed,
vi udviser over for de mennesker, der er kommet i klemme. Vi skal stille krav til folk, de skal
i langt større grad end i dag gøre brug af egne
ressourcer og tage ansvar for deres tilværelse.
Hans Christian Kofoed bør ikke have levet
forgæves – hans socialpolitiske idéer er mere
aktuelle end nogensinde …”
I 1998 gennemførtes “Den lille socialreform”,
der afløste Bistandsloven fra 1976. I den nye
sociallovgivning, hvor Serviceloven indgår
sammen med Aktivloven og Retssikkerhedsloven, er de aktive principper overskriften
for den offentlige sociale indsats – mennesket skal være deltagere i samfundslivet, ikke
bare efterlades i et samfund, der ikke har
plads.

”Vores største udfordring i 90’erne er at få ryddet op efter 60’erne og især 70’erne og 80’erne!
… Vi har ikke taget de mekanismer alvorligt,
som Hans Christian Kofoed allerede i 1948
gjorde opmærksom på: ’Hjælpens natur er at
trykke den ned, som modtager hjælpen, at gøre
vedkommende ringere, få ham til at miste sin
selvrespekt, at bringe ham i en ubehagelig afhængighedsstilling til den ydende part.’

Principperne er rigtige og gode. Reformbestræbelserne er imponerende og nærmest
permanente. Forsøg og udvikling er højt prioriteret. Medarbejderne er højmotiverede og
særdeles kompetente. Og beløbene, der anvendes, er astronomiske. Alligevel virker det
ikke rigtigt godt. Trods alle reformer er det,
som om “nissen flytter med.”

I dag står vi derfor over for det problem, at alt
for mange mennesker er afhængige af indkomster fra det offentlige … Vi skal væk fra blot at

Hvorfor, når hovedideen i den aktive socialpolitik er så indlysende rigtig? Fordi systemet kommer før mennesket. Der mangler hu-
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manisme. Trods de mange fine teorier er velfærdssystemet sådan indrettet, at dets klienter, borgerne, ofte oplever, at de er i en uværdig situation, at de er reduceret til sager, som
foranstaltes, visiteres, kontrolleres og dybest
set nedgøres. Tilværelsen bliver da meget let
præget af passivitet og manglende oplevelse
af egenværdi.
Systemet ødelægger ofte motivationen og troen på fremtiden. I stedet for at øge folks livsmuligheder, formindskes de i virkeligheden
langsomt.

At menneskeliggøre systemet
Velfærdssamfundets store og tilbagevendende
udfordring er derfor at menneskeliggøre sit
system – at skrue ned for bureaukratiet og op
for humanismen.
Denne tanke om et humanistisk velfærdssystem er ikke fremmed for dets politiske og professionelle aktører. Til en socialpolitisk konference, som blev holdt på Kofoeds Skole i 2003
ved skolens 75 års jubilæum, opstillede vi nogle bud for godt socialt arbejde.
Det var ting som:

• Vi skal tilrettelægge rådgivning og vejledning, så det er klienten, som er i centrum og ikke systemet og reglerne.
• Vi skal se og møde klienten som den egentlige interessent og ekspert i det, som
foregår.
• Vi skal arbejde helhedsorienteret og se
det enkelte menneske i alle dets aspekter.
• Vi må ikke fokusere på fortidens nederlag, fejl og mangler, men på nutiden og
fremtiden, ressourcer og muligheder.
• Vi må lade klientens håb og drømme være motoren i det, som foregår. Vi skal arbejde med det hele menneske.
• Vi skal vise respekt og varme, som grundlag for alt socialt arbejde. Vi må se på andet og mere end klienternes økonomiske
nytteværdi på arbejdsmarkedet.
Disse principper vakte stor begejstring og tilslutning hos de fremmødte sagsbehandlere,
forskere og politikere. De var næppe heller
nye for dem. Det er for så vidt målsætninger
og deklarationer, som i forskellige varianter i
dag er skrevet ind i de fleste socialforvaltningers værdier og principper.

• Vi må ikke behandle klienterne, mennesker som modtager hjælp, som stakler,
der blot skal have passiv omsorg.
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Hør blot hvor smukt det lyder i regeringens
store handleplan for de særligt udsatte grupper: ”Det fælles ansvar” fra 2002:
”Velfærdsstaten var det 20. århundredes svar
på de sociale udfordringer. Velfærdssamfundet, som er baseret på et fælles virke mellem
det offentlige og civilsamfundet for at hjælpe
og støtte de svageste i samfundet, er det 21. århundredes bud på en fremadrettet løsning. Der
er derfor behov for, at indsatsen i højere grad
bygges på et fælles ansvar.
Det er nødvendigt at sætte mennesket før
systemet. Sociale problemer og deres årsager er forskellig fra menneske til menneske.
Det enkelte menneske, dets behov og ønsker
skal derfor være udgangspunkt for indsatsen,
og løsningerne skal være individuelle.”

Hallo, er der nogen hjemme?
Arbejdet bliver de fleste steder i det offentlige
system tilrettelagt efter gode humanistiske
principper. Filosofien er smuk, og idealerne
mangler ikke kvalitet, men i praksis holder
det ofte ikke.
Engang imellem tænker man: ”Hvad har de
egentlig gang i?” Det er, når man oplever systemets jernhånd gribe ind og vælte alt til side.
Formynderi, frustration, fremmedgørelse og
fjendtlighed er de indlysende og destruktive
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elementer, som kommer i spil. Så aktiveres ens
indre systemkritiker: Det er ikke tilfældigt og
ubegrundet, at eleverne på Kofoeds Skole kan
føle sig som ofre for systemet.
Eleverne har mange vanskeligheder, men det
er næppe lovgivningen, urimelige bestemmelser og den type dårligdomme og overgreb, der er deres største problem. I forhold
til velfærdssystemet ligger hovedproblemet
et helt andet sted. Det ligger i udførelsen af
arbejdet.
Det viser sig gang på gang som en hel basal
mangel på kvalitet i indsatsen fra det offentlige
hjælpeapparat. Det er, som om der i en overvældende grad mangler evne til at skabe et
ordentligt velfærdsapparat for de svageste. Et
system og en indsats, der sætter dem og deres
behov i centrum. Bare det at opnå kontakt med
”systemet” er selv for professionelle samarbejdspartnere som skolens rådgivere og vejledere ikke sjældent nærmest umuligt, et absurd
teater, som man ikke tror muligt.
Råbet lyder: ”Hallo, er der nogen hjemme?”
”Hvad hedder min nye sagsbehandler?”
”Hvornår kan jeg få en tid?” Og hvordan
opleves det mon af mennesker, som er i krise – med få ressourcer? Mennesker, som på
grund af problemer i deres liv har brug for en
god og omsorgsfuld hjælp? Det er ikke medmenneskelighed, omsorg og varme, der har

taget bolig i det offentlige socialsystem. Det er
alt for ofte vores elevers oplevelse, og sådan
har det været i årtier. Det er, som om det er blevet skæbne, og vores elever er blandt ofrene.
Så må skolen træde ind i sin rolle som elevernes advokat, som fortaler og som den, der
protesterer.
At der i denne situation også kan være en udfordring og et dilemma, må ikke forties. Eleverne har et forhold til deres sagsbehandler, og
skolen har ofte en samarbejdsrelation, undertiden af økonomisk art, med de pågældende
myndigheder. Så opgaven er undertiden den
at være ”snilde som slanger og milde som
duer,” så vi hverken svigter den enkelte,
umuliggør fremtidigt samarbejde eller går på
kompromis med vores overordnede etiske mål
og forpligtelser.

Borger-klienterne
I velfærdssystemet betegnes den, der modtager hjælp, nu med den neutrale betegnelse
”borger”. Men han eller hun ses fortsat som
klient. Bureaukratiets stereotyper er ikke
sjældent fremherskende, og her bliver man
ofte foranstaltet, visiteret, sorteret og henvist.
Der er ingen tvivl om, hvem der har magten
og bestemmer over hvem. Historierne fra virkelighedens liv, som vi hører fra vores elever,
er talrige og deprimerende. Her er det sim-

pelthen nødvendigt med en form for revolution af samme art, som da den aktive socialpolitik blev indført.
Situationen forekommer noget paradoksal: Vi
er midt i en udvikling bl.a. med udliciteringer, hvor et af hovedmålene er at øge borgenes
selvbestemmelse. De skal have mulighed for at
træffe kvalificerede valg. Frihed til at opleve
sig som myndige og ansvarlige beslutningstagere i de væsentlige ting i deres eget liv.
Målet er mere kvalitet og frihed, men i praksis
er bureaukratiet og formynderiet blot taget til.
De føler sig som – eller er – ofre for systemet.
Følgen er ofte frustration, fremmedgørelse og
fjendtlighed.
Man kan godt stramme og præcisere målsætningerne i handle- og jobplanen, uden at det
går ud over friheden, respekten og åbenheden
i forholdet til klienterne, men det kræver andre metoder end de formynderiske og ydmygende systemer, som anvendes.
Det må betegnes som lidt af en selvmodsigelse, et paradoks, at en aktiv socialpolitik
opererer med tusindvis af ”borger-klienter”,
som er ”aktiverede”. Disse passive sprogformer afslører med al tydelighed, at det er systemet, som agerer.
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Men det er en gammel sandhed, at det, man
selv har valgt og gør frivilligt, har de bedste
chancer for at lykkes.
At man helt konkret anvender en skønsom og
fornuftig blanding af pisk og gulerod er ikke
noget problem, blot den positive motivationsfaktor, guleroden, er det absolut mest fremtrædende element i metoden.
Vi taler om mennesker med problemer ud over
ledighed. Deres problemer er komplekse, og
derfor skal der anvendes sammensatte værktøjer og metoder. Det er ikke nok kun at se på
det snævert jobrelaterede. Alle livets kompetenceområder skal drages ind.
Der er nødvendigt at satse bredspektret på
både de jobspecifikke kompetencer, de sociale
og de almenmenneskelige eller eksistentielle.
Det er som regel på alle tre kompetenceområder, at der skal ske en styrkelse. Med meget svage sociale og almenmenneskelige kompetencer er det nytteløst kun at sætte fokus på
det jobspecifikke område.
Redskaberne og metoderne, som anvendes
i arbejdet, skal differentieres og individualiseres. Har man mistet sin selvrespekt og sit
selvværd, kommer man ingen vegne, før det
er bygget op igen. Både praktiske, kreative
og rationelle redskaber skal tages i brug for
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at nå det hele menneske. Derfor handler det
også og ikke mindst om empowerment – om
at få tændt livsgnisten igen. Når først det er
sket, så kører motoren, og så skal resten som
regel nok lykkes.

At møde mennesker, hvor de er
I dagens Danmark har vi en socialpolitik, som
i mange forhold er enestående og velfungerende, men som fortsat har svært ved at få udsatte borgere med ind i samfundet.
Hvor man skal begynde, og hvor tyngdepunktet bør være, er individuelt. Når vi møder det
enkelte menneske, er de individuelle forskelle så store, at det er nødvendigt i vid udstrækning at se bort fra den formelle baggrund, som
”sagen” og dens placering i systemet har. I stedet er det nødvendigt at se ham eller hende
som et individ med de problemer, behov, ønsker og muligheder, som lige netop er hans
eller hendes.

Herre i eget liv
På Kofoeds Skole, har vi arbejdet med aktivering – vi kalder det hjælp til selvhjælp – siden
1928. For os handler aktivering om troen på,
at mennesket kan finde sammenhæng og mening i livet. Mennesket får det bedste liv, når
det lever aktivt, med ansvar og valg, forvent-

ninger og krav. Når vi får muligheder for at
opleve og blive bekræftet i, at vi kan noget
selv. Når vi oplever, at vi ikke er overflødige,
og at det ikke er uden betydning, om vi står
op om morgenen.
På det politiske niveau fokuserer man meget entydigt på marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet, mens marginalisering på andre områder, som familie, venner, sociale
netværk, kulturelt i civilsamfundet osv., er af
sekundær betydning – holdningen er, at hvis
man først integreres på arbejdsmarkedet, så
følger resten efter. Vi mener, det er mere sammensat, og at en indsats på flere områder samtidigt er nødvendig – altså en helhedsorienteret løsning.
For hvad nytter det at få et arbejde, hvis man
ikke kan begå sig socialt og få et netværk?
Ofte er det sådan, at et væsentligt element som
netværk er den bedste vej til samfundsmæssig integration.
Eller hvad med en mening med livet? Deraf
udspringer motivation og ressourcer jo som
bekendt. I bund og grund handler det om at
blive herre i sit eget liv.

Fra aktivering til kompetenceudvikling
Det er Kofoeds Skoles udgangspunkt og erfaring, at et redskab som aktivering kan bruges
meningsfuldt og med godt resultat for så godt
som alle, også de svageste, blot det gøres på
den rigtige måde. Ikke alle får arbejde, men
så godt som alle får et bedre liv.
Det er også vores erfaring, at muligheden
for kombination af praktiske fag med de almendannende elementer og musisk-kreative
aktiviteter er et yderst nyttigt og konstruktivt
redskab for mange. Både som motivationsfaktor og som redskaber til først og fremmest at
opbygge de sociale og almene kompetencer
for den svagere gruppe.
Det samme gælder det enkle arbejde, montering og lignende, som man kan udføre på
de enkle arbejdsområder, som vi kalder
produktionsværksteder.
Vi har gjort den iagttagelse, at vores elever
gerne vil arbejde, og ikke kun for pengenes
skyld. De trives med det og kan vanskeligt undvære det. Det skyldes, at der er knyttet en
række meningsgivende elementer til arbejde
– og uddannelse for den sags skyld.
Samfundets borgere er nødt til at arbejde; men
når vi er i job, oplever vi det ikke som en de-
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motiverende tvang, netop fordi vi har en oplevelse af valg.
Vi vælger vores arbejde i nogen grad efter lønnen, men først og fremmest efter interesse i
selve arbejdet, arbejdspladsen, i det sociale
miljø, personlige udviklingsmuligheder etc.
– og vi kan vælge et andet sted at arbejde.
Et tilsvarende set-up kan sagtens skabes i aktiveringen, hvis blot vi skipper den umyndiggørende systemtænkning.
Hjælp herunder aktivering må ikke opleves
som tvang, straf eller ydmygelse, men skal
og kan opleves som igangsættende og spændende kompetenceudvikling.
Omsorg og varme er fortsat nødvendig, men
”stakkels dig”-kulturen og “det er os, der
bestemmer”-paradigmet er i bund og grund
ydmygende og ødelæggende. Den gensidige
respekt for de enkelte myndige individer er
det bærende i medmenneskeligt fællesskab,
også ved arbejde og uddannelse herunder aktivering. Den er helt nødvendig, når mennesket skal hjælpes.
Måske er det på tide at finde en ny betegnelse
i stedet for ”aktivering”, det kunne passende
være ”kompetenceudvikling”.
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Mangfoldighedernes hus
Den udviklingsskitse, jeg beskriver i det følgende, er ikke en udviklingsplan i direkte
forstand. Det er en refleksion, en vision, der
peger ind i fremtiden og indeholder en forestilling om, hvordan Kofoeds Skoles udvikling
i de kommende år måske vil kunne blive.
Skitsen er et forsøg på at være proaktiv i
forhold til det delvist ukendte. Man kan i den
forbindelse knytte til ved talemåden, at “forandring er forudsætningen for stabilitet.”
Den mulige udvikling står i nær forbindelse
med de senere års udvikling på skolen. Udviklingsskitsen betegner således en kontinuerlig videreudvikling af arbejdet og udviklingslinjer, der er lagt. Den nærmeste fremtid
bliver ikke behandlet her. Det korte perspektiv
er under implementering i forskellige sammenhænge og beskrevet i gennemarbejdede
udviklingsplaner.
Skitsen kan ses som en organiseret og systematisk refleksion over, hvordan man kan følge
op på de resultater, der er nået indtil nu. Dette
gælder især de forskellige aspekter af skolens

virksomhed, som er skitseret i afsnittet ”De fire
segmenter”. En konsolidering og videreudvikling af disse i de kommende år kræver et
mere udviklet koncept og flere ressourcer.
Forudsætningerne – i form af finansiering og
lokaler – for at begynde at realisere de indledende trin af planen vil forventelig være til
stede i den kommende tid.
De mere grundlæggende bestemmelser og formuleringen om skolens værdigrundlag, identitet, formål, metode, mission etc. behandles
ikke her. Her henvises til de øvrige kapitler.

Udvikling på mellemlangt sigt
Fokuspunktet i skitsen er det mellemlange
sigt, fem-ti år, og måske i virkeligheden lidt
mere. Det er ofte her prognosemagere og profeter tager fejl; men jeg vover altså at give et
bidrag vel vidende, at mere er det ikke.
Skitsen bygger på en refleksion over de indvundne erfaringer – tilsat et element, der indeholder en afsøgning af horisonten. Måske
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er det netop denne bevægelse, som er et centralt element i Den lærende organisation.
Strategien, som fremlægges, er tredelt. Den
indeholder både et kvalitativt, et kvantitativt
og organisatorisk element. Det kvalitative aspekt bliver ikke mindst behandlet i tilknytning
til begreberne ”laboratorium” og ”mangfoldighedernes hus”, mens de kvantitative og organisatoriske dele måske tydeligst fremtræder i
dele af visualiseringen.
Skitsen er grupperet i disse tre temaer:
• Mangfoldighedernes hus – den multikom		 plekse model.

Den multikomplekse model
Fremstillingen er et forsøg på at indkredse,
eventuelt definere, et balancepunkt mellem
det målrettede og det åbne i skolens filosofi
og arbejdsmodel.
Spændingen mellem disse to elementer ses
ikke som et dilemma, men som en konstruktiv udfordring. Den er et bevidst valgt og centralt særkende ved Kofoeds Skoles arbejde.
Der er forskellige måder at forstå og fremstille
skolens identitet på. Det basale er knyttet til
bestemmelsen af Kofoeds Skole som en social
institution, princippet om hjælp til selvhjælp
og skolebegrebet.

• De fire segmenter – udviklingspotentialer.
• Organisatoriske udfordringer.
De tre temaer beskrives nærmere nedenfor:

Et dilemma, eller snarere: en særlig udfordring, er knyttet til skolens ønske om at være
i stand til at yde effektiv hjælp til resocialisering, samfundsmæssig integration og selvforsørgelses etc. og samtidig i så høj grad som
overhovedet muligt at nå alle. Man kan tale
om den kvalificerede rummelighed.
Problemstillingen kan visualiseres på flere
måder:
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Den idealiserede trappemodel
Trappemetaforen er en idealforestilling. Den
kan opstilles som optimeringsmål for arbejdet
og er som sådan gavnlig og drivende både organisatorisk, metodisk og i forhold til den enkelte elev.
Modellen er ikke frugtbar at opstille éndimensionalt – som målbart operationelt resultatmål
for hele skolen og alle elever.
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Manhattan – kun højhuse
Denne superambitiøse model er en ensidigt
arbejdsmarkedsrettet model. Skolen arbejder
éndimensionelt og fokuserer kun på jobkompetencer, mens sociale og personlige kompetencer kommer i anden række.
Vi responderer på tidens krav og forventninger og søger udelukkende at opnå gode, målbare resultater med henblik på selvforsørgelse,
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fuld resocialisering, normalisering etc. Al interessen samler sig om at udvikle avancerede
”spydspidsprojekter” på dette felt.
Denne model er ikke realistisk med skolens
målgruppe. Skolen bliver for stiv og rigid i udviklingen. For mange bliver tabt i svinget.

Den desillusionerede, opgivende model
Denne skitse illustrerer den desillusionerede
model. Afmægtighedens sump, hvor mindste
fællesnævner hersker.
Skolen:
• Dyrker svaghedsideologien.
• Satser ensidigt og ureflekteret på at nå
alle.
• Bliver ”afmægtighedens sump”.
• Svigter en masse elever.
• Bliver for stiv og rigid i udviklingen.
• Taber for mange i svinget.
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Mangfoldighedernes hus
”Københavns skyline” viser en løsning, som
ikke indeholder et enten-eller, men en tilstræbt
variation og forskellighed. Begrebet ”Mangfoldighedernes hus” kan fortolkes som den
multikomplekse model. Dette billede indeholder en differentiering af muligheder, målgrupper, arbejdsformer og de opnåede mål –
inden for den overordnede identitet.
Mangfoldighedernes hus – den multikomplekse model – er en model for den kvalificerede
rummelighed. En model med et stærkt fundament med stor bredde og mange toppunkter med hver sin selvstændige profil inden for
hovedkonceptet.
Det excellente skabes både i det arbejdsmarkedsrettede felt – de hårde kompetencer
– og i udviklingen af de bløde resultatområder.
Fokus på at øge elevernes personlige og sociale kompetencer, vægtning af de musiske
og kreative aktivitetsområder samt værdsættelse af resultaterne på det almentdannende
og livskvalitetsområdet er også en central del
af skolens arbejdsfelt.
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Skolen har i dag en mangfoldighed af aktiviteter og tilbud. Mål, metode og resultatforventninger er ikke ens for disse forskellige enheder. Deres forskellighed er i sig selv et laboratorium for metode og løsningsforsøg i forhold
til forskellige målgrupper og problemtyper.
Skolens mangesidige finansielle grundlag for
aktiviteterne giver mulighed for en balanceret helhed. De specielle midler har hyppigt
været givet til ambitiøse udviklingsprojekter.
De kan også være bundet til dækning af specielle behov eller aktivitetstyper rettet mod
særligt udsatte grupper. De øvrige midler
kan imidlertid efter den konkrete vurdering
og det aktuelle behov bruges til en balanceret
prioritering.
De forskelligartede toppunkter for en differentieret indsats medfører varierede mål og resultatforventning, både i art og mængde.
På alle aktivitets- og indsatsområder vil det
være nødvendigt at arbejde med moderne arbejsformer, hvor kvalitetsstyring, dokumenta-tion, analyse, evaluering og metodeudvikling

er en central og integreret del af det sociale
og pædagogiske arbejde.

De fire segmenter
– udviklingspotentialer

De geografiske udviklingsmuligheder vil forventelig både være knyttet til hovedskolens
lokaliteter og nye decentrale muligheder i
nærområdet og Københavnsområdet generelt.

Hovedfokus i dette tema er påpegningen af
nødvendigheden af at udvikle og oprette en
tilstrækkelig kompetence og især kapacitet:
”Laboratoriet” – udviklings- og analyseenheden – til at gennemføre de skitserede udviklingsplaner.

Udfordringen vil således være at holde sammen på de forskellige målgrupper, metoder
og aktivitetstyper i en helhed, som virker dynamisk befrugtende.

I kernevirksomheden er udfordringen mangesidig, men i høj grad knyttet til laboratorie-tanken, praksisforskning og lignende. En videreudvikling af skolens arbejdsformer efter
den multikomplekse model: ”Mangfoldighedernes hus” vil både kunne ske på hovedskolen og på nye decentrale arbejdssteder i
Storkøbenhavn.
Internationalt er opgaven primært at oprette
kapacitet til at følge med efterspørgslen og
sikre kvalitet og udvikling i de nuværende
skoler. Her er der både en kvantitativ og en
kvalitativ udfordring.
Nationalt er udfordringen mere åben og uafklaret i sin profil. Den kræver en mere koncentreret indsats end til nu, hvis målsætningen skal nås.
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Udviklinger må forudses at ske
på fire hovedområder:

Kernevirksomheden

Landsdækkende

Hovedskolen med afdelinger og et antal satellitter i Københavnsområdet.

Fem-ti skoler og lignende i forskellige større provinsbyer.

En fortsat udvikling, hvor hovedskolen i Nyrnberggade i stigende grad suppleres med mindre lokale enheder med vekslende målgrupper efter det aktuelle behov.

Oprettelsen kan ske ved initiativ af lokale ildsjæle, gennem licitationer og udbudsrunder
i en kommune eller ved udviklings- og puljefinansiering.

Laboratoriet

Internationalt

Udvikling, formidling, forskning, organisation.
To hovedafsnit, primært intern og ekstern:

20-30 skoler og lignende i ti-femten lande.

1)
		
		
		
		
		
		
		

Analyse- og udviklingsenheden: dokumentation og analyse, metodeudvikling,
kvalitetsstyring, kompetenceudvikling,
formidling.
(To-tre stillinger: én til dokumentarist, analyse og kvalitetssikring, én til intern kompetenceudvikling og selvevaluering, én
til praksisforskning og formidling).

2) Organisationsudvikling, landsdækkende
		 aktiviteter, internationalt arbejde.
		 (To-tre stillinger).
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Det er erfaringen, at nye skoler bliver oprettet
gennem kontakter med ildsjæle og pionerer,
som både kan og vil gøre en forskel.
Nogle gange sker det gennem stiftelsen af en
helt ny NGO. Andre gange i tilknytning til en
eksisterende organisations arbejde.
Lokale og statslige myndigheder inddrages.

Organisatoriske udfordringer
På sigt vil den nuværende organisationsstruktur næppe være optimal. De fremlagte skitser
er blot en løs angivelse af problematikken, som
den måske vil tegne sig om nogle år.
Med den igangværende udvikling fra slutningen af 90’erne er skolen inde i en organisatorisk udvikling, der kan betegnes som en
bevægelse fra ”institution – med fryns” hen i
retning af en organisation med mangesidige
aktiviteter.

Efterhånden som skolens arbejde udvikler
sig med mange decentrale enheder, først og
fremmest skolerne i provinsen, kan der opstå et behov for en mere differentieret organisationsmodel. Det er ikke et umiddelbart behov, så figurerne nedenfor påpeger blot en udfordring, som måske vil vise sig. Under alle omstændigheder vil det være klogt at skynde sig
langsomt i en sådan sag, jf. den engelske talemåde: ”If it works don’t fix it.”
Den nuværende organisationsmodel ser således ud:

Ledelse
Hovedskolen

Afdelinger og satelitter
i København

Skoler
i øvrige Danmark

Internationalt:
Skoler og andre aktiviteter
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En anden mulighed er en traditionel, hyppig
løsning:
Nogle af kasserne er tomme for at markere
mulige udviklinger

Hovedskolen
Ledelse
Laboratorium

Danmark

Internationalt
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Organisationsledelse
Fælles sekretariat

En tredje mulighed er denne model med ”integreret cirkularitet”. Den er mere dynamisk
og interaktiv end en traditionel model, der har
fokus på ledelse og administration:

På lidt længere sigt betyder udviklingen med
nye skoler og satellitter både nationalt og internationalt, at der formentlig vil opstå et behov
for en organisationsmæssig udvikling og ændring af skolens struktur. Den nuværende organisationsform er indrettet til at tage vare på
rammerne af en enkelt institution. Men den er
ikke optimalt profileret til en bredere og mere
omfattende opgave.
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Betydningen af skolens urfortælling
Hvordan har skolen kunnet overleve i så
mange år? Under skiftende samfundsvilkår
og forskellige tiders livsindstillinger? Jeg tror,
det bl.a. skyldes, at vi har en stærk og livskraftig ”urfortælling” om kordegn Kofoeds liv
og gerning.
Vi kan altid vende tilbage og finde næring i
Kofoeds tanker om hjælp og pædagogik til udsatte, skrøbelige mennesker. Den kamp, han
førte i 1930’erne og 40’erne, er vores ”skabelsesberetning og evangelium”.
At vi har denne kilde til stadig vejledning, inspiration og fornyelse er uden tvivl en vigtig
del af skolens sammenhængskraft, dens evne
til at overleve og samtidig forny sig.

Gennem kaldelse og krise til afklaring
og livsværk
Vi kender og beundrer kordegn Kofoed,
skolens stifter, som en stor pionér og iværksætter. Hans livsværk blev dannelse af et
helt unikt koncept for, hvordan man bedst
kan hjælpe mennesker i nød og sociale vanskeligheder – de arbejdsledige og samfun-

dets fattige og socialt udsatte. Det konkrete
resultat af hans indsats blev Kofoeds Skole,
som arbejder efter princippet om hjælp til
selvhjælp. Han er en af dem, som har gjort en
forskel, der rækker langt ud over tid og sted.
Det var imidlertid ingen selvfølge, at hans liv
og gerning skulle få det strålende og beundringsværdige forløb, som vi kender. I de unge
formative år blev det en vanskelig vej gennem
kaldelse og kriser til det, der skulle blive hans
manddomsværk.

Læreår er svære år
Hans Christian Kofoed blev født i 1898 og voksede op på en gård på Bornholm. Han fik sin
omvendelse og religiøse kaldelse i de ganske
unge år. Efter nogle år med tvivl og stærke anfægtelser tog han endelig beslutningen om, at
han ville vie sit liv til Guds gerning i ”en aktiv tjeneste for Gud og mennesker.” Han ville
være præst.
Han afbrød derfor sin uddannelse til landmand for at forberede sig til universitetsstudierne. Han havde været på landbrugsskole
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og højskole, men nu skulle han have en realeksamen og derefter studentereksamen. Efter
et afbrudt forløb i gymnasiet endte det imidlertid med en krise og et nervesammenbrud.
Derefter havde han nogle gode år som
højskolelærer på Hoptrup Højskole i Sønderjylland. Det var i årene 1921-1925, og denne
tid har uden tvivl været afgørende for hans udvikling. Den gav ham også vigtige erfaringer,
som blev anvendt senere.
Da han vendte tilbage til København for at
genoptage forberedelserne til teologistudierne, endte det galt igen, og han nåede aldrig
at få en uddannelse. Kofoed udtrykker det selv
således: ”Læreår er svære år.”

Når sulten gnaver
De følgende år var yderst svære for den unge
Hans Christian. Som arbejdsløs var det meget
småt med pengene. Han måtte også opleve at
stå i de lange køer foran fabriksportene tidligt
om morgenen og håbe, at han blev en af de heldige, som formanden prikkede ud, når han gik
ned langs rækken og afgjorde, hvem der skulle
have dagens job. Det gav sjældent arbejde og
indtægt. Kofoed oplevede sultens gnaven og
den truende depression og håbløshed.

152

Værdighed i tiden
Kap. 10. Betydningen af skolens urfortælling

Det velfærdssamfund, vi kender i dag med
dets forskellige former for offentlig understøttelse og de mange andre muligheder for hjælp,
fandtes kun rudimentært. Kofoed beretter i sin
erindringsbog ”Slået ud – Nej!”, hvordan han
klarede sig igennem for mindre end ingenting.
Maden bestod ofte af lidt havregrød og et par
skiver brød. En god hjælp var torskehoveder,
som han købte hos en venlig fiskehandler for
de få skillinger, han kunne skrabe sammen.
Kofoed oplevede i miljøet omkring sig, hvordan
de arbejdsledige lidt efter lidt blev knækket
og gav op. Mange forvandledes langsomt personlighedsmæssigt af de ydmygelser og den
nød, som fyldte deres tilværelse.
En mulighed var at ringe på dørene og forsøge
at tigge en madpakke. Men tiggeriets selvdestruktive løsning på problemerne protesterede
Kofoed voldsomt imod.
Kofoed erfarede i disse år, at det materielle
aspekt i nøden er betydningsfuldt, men han
anså det ikke som det afgørende og vigtigste.
Kofoed refererer således en arbejdsledig for
at sige: ”Det er ikke mad, jeg forlanger, men
menneskelig eksistensberettigelse.”

Klokkermedhjælper, kordegn – og kone
I 1927 begyndte det at gå fremad. Kofoed fik
et legat, hvor han samtidig skulle fungere som
klokkermedhjælper ved Christians Kirke på
Christianshavn. Til stillingen hørte en bolig
oppe under tagspærene. Også her var forholdene kummerlige. Boligen var et lille kammer
med en divan, og varm mad blev der ikke til
hver dag.
Det var ved denne kirke, han kort tid efter blev
ansat i embedet som kordegn. Det blev et afgørende vendepunkt i hans liv. Han kunne
begynde at tage den gerning op, som han
havde givet løfte om mange år tidligere.
Måske var en anden begivenhed af mindst
lige så stor – eller større – betydning. Samme
år blev han gift med Astrid, sin kæreste gennem flere år. Astrid Kofoed var uddannet som
husflidslærer og blev igennem de næste 25 år
en sikker og stærk fælle og arbejdskammerat for den karismatiske og nærmest hyperaktive Kofoed.

Som skæbnen lægger sig til rette
Hvordan det end er med spørgsmålet om,
hvad det er, der gør en forskel og afgør vores
skæbne, så er dette lille indblik i nogle kritiske og afgørende år i kordegn Kofoeds liv for

mig et stærkt vidnesbyrd om, at det slet ikke
er givet, hvordan vores liv og skæbne lægger
sig til rette.
Nogle gange er det hårfint, hvordan det falder
ud. Spørgsmålet om ”hvorfor” er det næppe
muligt at besvare empirisk, og tolkningerne
henhører først og fremmest under den personlige sfære og livsholdningernes domæne.
Nogle gange tænker jeg på, at vores med rette
beundrede stifter af skolen, måske nu og da
for sit indre blik har set en ”dobbeltgænger”
blandt eleverne på den skole, som han skabte.
At det faldt lykkeligt ud for Kofoed var ingen
selvfølge, hans eget livsforløb kunne være blevet anderledes.
Kordegn Kofoed nåede at virke på skolen i
knap 25 år. I 1952 døde han efter en trafikulykke på vej til en foredragsturné i Jylland.

Dæmonernes Port
Da jeg begyndte mit arbejde som forstander
på Kofoeds Skole i 1979, var skolen meget anderledes, end den er nu. Den var også meget
anderledes end i kordegn Kofoeds tid.
Skolen var i en dyb og langvarig krise, som
var tæt på at true dens eksistens.
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For det første havde skolen i en årrække, gennem anden halvdel af 1970’erne, flere gange
været ramt af alvorlige, politisk inspirerede
medarbejderkonflikter. Mottoet for de revolterende medarbejdere var: ”Alt er politisk,” og
striden handlede i praksis om magten over skolen og linjen i arbejdet.
For det andet var skolen i samme årti lidt
efter lidt blevet forvandlet til et miljø præget
af druk, vold og vandalisme. En situation, som
sangeren Kim Larsen beskriver på følgende
måde i den berømte ”Langebrosang”:
”Jeg gik forbi Dæmonernes Port ud for Kofoeds
Skole. Der stod en flok og drak sig ihjel. Hvis
du tør, så kom med mig.”
Situationen var den, at skolen under inspiration fra ungdomsoprørets filosofi havde forladt de klassiske kofoedske tanker om hjælp
til selvhjælp. I stedet havde man indført nogle metoder, som blev anset for at være yderst
progressive og i samklang med tidens sprog.
Den nye linje i arbejdet blev kaldt ”udfoldelsesfremmende pædagogik”. Det var meget smukt
og idealistisk – og samtidig tydeligvis et barn
af tiden.
Mest synligt var det forhold, at der blev udbetalt kontanter til de elever, som manglede
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til de daglige fornødenheder, og alkohol blev
tilladt på skolens område. Det resulterede i et
voldsomt drikkeri blandt eleverne bl.a. med
den kedelige sideeffekt, at antallet af voldsepisoder på og uden for skolen steg.
Dette eksperiment, der primært så skolen som
en form for ”social skadestue”, endte efter nogle år med en helt ukontrollabel situation, hvor
det meste af det pædagogiske arbejde gik i stå.
Det voldsomme og kaotiske skolemiljø medførte, at de svageste elever efterhånden ikke
mere turde komme på skolen. Samtidig slugte
arbejdet med at afbøde de værste situationer
omkring uro, vold og slagsmål stadig flere ressourcer. Ambulancer, politibiler og salatfade
med blå blink var hyppige gæster på skolen.
Skolens hæderkronede image i alle dele af befolkningen var stærkt på retur. Folks reaktion
på navnet havde udviklet sig til noget i retning
af: ”Kofoeds Skole – den kender jeg godt. Det
er et sted på Amager med hyppig ballade, druk
og en masse fulde grønlændere foran hovedindgangen.” Denne opfattelse møder vi fortsat nu og da.
Både skolens daværende forstander og bestyrelsesformanden havde med ganske kort interval forladt deres poster et stykke tid før, jeg
tiltrådte.

Skolen var på vej ud i økonomisk uføre: Egenkapitalen var meget tæt på at være negativ.
Situationen var i mange henseender uoverskuelig og uafklaret. ”En kolos på lerfødder,” som en kyndig iagttager uden for skolen udtrykte det i en samtale med mig, kort
tid før jeg tiltrådte.
Jeg for min del var ganske ung, 33 år, og
havde arbejdet de forudgående seks år som
gadepræst og leder af Mariatjenesten i Halmtorvskvarteret på Vesterbro. Hvordan kunne
jeg finde nogle pejlemærker og en vej i dette
på det nærmeste kaos?

Med den kofoedske ”bibel” i hånden
En dag kom en ældre medarbejder ind på
mit kontor, og vi drøftede situationen lidt. Så
spurgte han, om jeg havde læst kordegn Kofoeds erindringsbog ”Slået ud – Nej!” Det
måtte jeg endelig gøre. Ja, egentlig kunne
den ikke skaffes mere, den var udsolgt fra forlaget. Men han havde et eksemplar, som jeg
kunne låne. Han understregede, at den var
meget levende fortalt – en medrivende personlig beretning.
Da jeg efter et stykke tid havde fået den læst,
stod det mig lysende klart, at midlet og vejen
frem for skolens arbejde lå så snublende nær,

at det næsten var grotesk: nemlig at genindføre eller genopfinde Kofoeds egen pædagogik og syn på, hvordan skolen skulle være.
Det var nærmest en ahaoplevelse: ”Jamen,
det står jo her det hele. Hvordan kan de have
glemt alt dette?” Et centralt hjælpemiddel i
reformarbejdet de kommende år blev derfor
denne bog og nogle af de gamle film om skolen fra Kofoeds tid.
Vi arbejdede således ikke blot ud fra en stærk
følelse af behov for ændringer, baseret på
sund fornuft. Der var en vision og inspiration,
født af stifterens egen fortælling.
Det betød, at vi i de mange vanskelige overvejelser og beslutninger om skolens fremtid
aldrig var i tvivl om det helt basale. Vi havde
jo ”Kofoeds bibel” i hånden. Både beretningen om hans person og liv og beskrivelsen af
skolen, dens aktiviteter og tankerne og principperne bag.
Også når der i disse besværlige år samtidig var
omfattende og voldsomme interne uenigheder og konflikter med store medarbejdergrupper, primært socialpædagogerne og deres fagforbund, om linjen i arbejdet og hele skolens
identitet, var det et meget stærkt rygstød at
være sikker på, hvordan stifteren selv havde
set på tingene og truffet sine valg.
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Centrale citater af Kofoed fra hans bog og
andre kilder blev derfor en helt naturlig retningsgiver for, hvordan vi skulle forstå skolens mission og vision, dens metode og konkrete opgave.
Disse udsagn og statements skulle selvfølgelig
fortolkes og transformeres til nutiden. Når vi
gør tankerne til vores egne og anvender dem
her og nu, er der altid brug for en form for
”oversættelsesproces”. Men at vi hele tiden
kan vende tilbage til dem som inspiration og
retningsgivere er af uvurderlig værdi og betydning. Vi har vores ”bibel” i mere end én
forstand.

De klassiske citater
I praksis findes disse ”klassiske” citater af kordegn Kofoed og andre centrale personer med
tilknytning til skolen spredt rundt i mange
kilder, hvis udgivelse spænder over mange år.
Det er først lidt efter lidt, at vi er blevet opmærksomme på og har anvendt dem. Mange
er efterhånden blevet optrykt i skolens årsberetninger og støttekredsbladet.
Andre har vi brugt i det dusin bøger, der er
blevet skrevet om skolen og dens pædagogik,
dens elever og det praktiske arbejde siden slutningen af 1980’erne. Men også dette materi-
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ale er nu spredt over mange år og mange forskellige udgivelser.
Jeg har derfor samlet de væsentligste citater i det følgende, så de er tilgængelige uden
større bibliografisk viden og historisk indsigt
i skolens forhold.
Citaterne giver et tydeligt vidnesbyrd om skolens grundlag samt Kofoeds og skolens forhold
til kristendommen, dens plads og betydning i
skolens helhed.
Det er det enkelte menneske, der står i centrum af skolens virke med fokus på selvrespekt
og værdighed, omsorg og varme. Skolen er et
inkluderende sted, hvor der er plads for dem,
som er faret vild i samfundet og deres eget liv.
Men også den skarpe kant i skolens metode
og filosofi er tydeligt udtrykt i teksterne. Skolen er favnende, men også konfronterende i
sin metode, når det overordnede pædagogiske
hensyn kræver dette.
Kofoeds syn på arbejdet med eleverne som
en proces, der så vidt muligt skal føre til samfundsmæssig integration og empowerment,
udvikling af generelle levekompetencer og
livskvalitet, står meget klart med anvendelse
af begreber som skole, elev, undervisning og
arbejde.

I denne sammenhæng indgår også hans udtalelser om Skolen for Arbejdsledige (som skolen hed i de første år) som ”byens højskole”.
At skolen ikke blot skal fungere som en heleller halvoffentlig institution i samfundet er
tydeligt markeret i citaterne. Skolens identitet
og virke er i sit væsen ikke en systemaktivitet,
men knyttet til civilsamfundet og livsverdenen.
Endelig og helt centralt står udtalelserne om
princippet om hjælp til selvhjælp og om skolens bomærke med livsflammen, der skal
skærmes for at brænde klart.
Nøgleordene i denne forståelse af kristen
næstekærlighed er respekt og varme. Tilsyneladende streng: Med krav indbygget i metoden, men samtidig varm og respekterende i
mødet med det enkelte menneske. Det er hemmeligheden i skolens liv. Eleverne har nemlig
ikke først og fremmest brug for vores godhjertede medfølelse, men for at blive set og mødt
som medmennesker, som vi tror på og giver
ægte muligheder for at finde sig selv og deres
plads i fællesskabet igen.
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Citater af kordegn Kofoed m. fl.
Omvendelse og kaldelse – juleaften i
Bodilsker kirke
Kordegn Kofoeds lillebror Jens beretter:
Hans Christian var vel ikke mere end seksten
til sytten år, da jeg oplevede en juleaften, jeg
aldrig glemmer.

Jeg søgte hen til mor og fortalte, hvad der var
sket, og sammen så vi præsten med armen om
Hans Christians skulder komme langsomt ned
imod os. Jeg forstod ikke et muk af det hele,
men hørte dog enkelte sætninger som: ”Guds
barn, frelst, nåde og lykke.”
Maskinmester Jens Brandt Kofoed.
Bogen om kordegn Kofoed. 1952.

Hvad præsten sagde, husker jeg ikke, jeg var
mere interesseret i de store juletræer, ét på
hver side af alteret.
Da prædikenen var forbi, og vi skulle synge en
salme, lagde jeg med skræk mærke til Hans
Christian. Han sang, så han overdøvede hele
menigheden, og jeg troede, han var blevet gal.
Jeg skubbede til ham; men han så glad ned til
mig, og værre blev det.
Endelig var gudstjenesten forbi, og så skulle vi
jo hjem til gaverne. Men så gjorde Hans Christian noget, som jeg syntes var fuldstændig forrykt. I stedet for at følge med strømmen ud af
kirken banede han sig vej op mod alteret og
styrede lige imod præsten.
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Kofoeds Jakobskamp

Skolens motto

Mine tanker havde hidtil kun samlet sig om,
hvad jeg ville eller ikke ville. Nu kom jeg til
at se på mig selv. Jeg var absolut ingen interessant person. Hvad var jeg? Ussel, ubegavet,
kraftesløs, mindre end et fnug i forhold til verdensaltet – intet, slet intet over for Gud. Jeg
havde fået hele situationen vendt sådan, at det
var mig og mig hele tiden. Jeg så ikke, at det
var et privilegium, jeg fik tilbudt.

Vi har et meget stort motto, jeg siger slet ikke,
vi når det. Det hedder: ”Alt hvad du vil, andre skal gøre mod dig, skal du også gøre mod
dem.” Det er et motto, som ville forandre verden, hvis vi kunne leve derefter.

Oppe i båsen ved siden af “Brune” knælede
lidt efter en lille dreng ned i den strøelse, som
lå foran hestens ben.
Der blev kun ét tilbage, nemlig bønnen: ”Giv
mig blot lov til at få den mindste andel i din
store gerning.” I denne stund blev min livsbane lagt fast.
Det store privilegium at få lov at tjene, var blevet et menneske til del. Tømmerne var lagt i
den kusks hånd, som alene kan køre. Sådan
endte min Jakobskamp. Nederlag blev til sejr,
og velsignelse udeblev ikke.
H.C. Kofoed. Slået ud – Nej! 1945.
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H. C. Kofoed.
Radioudsendelsen: Kofoed og hans mænd. 1943.

Livsflammen

Hjælpens tre bud

Bomærket udtrykker det inderste i hele skolens arbejde. – Vi skal være med til at lære
mennesker at skærme om det værdifuldeste i
menneskehjertet: “Livsflammen!”

Jeg ville så gerne give mine medarbejdere forståelsen af, hvad hjælp er. Hjælp er nemlig
ikke altid en hjælp; man kan opstille hjælpens
tre bud:

Den er, som retfærdigheden
Den fortærer alt det uægte, som klæber ved
menneskelivet!

1. Hjælp skal skabe tilfredshed, men samtidig den rette utilfredshed
		 Tilfredshed er noget meget værdifuldt,
		 den er halvbroder til lyst og energi. Men
		 den rette utilfredshed vækker trang til
		 en anden livsførelse.

Den er som solen
Den varmer, giver liv og styrke!
Den er som faklen
Den viser vej gennem menneskelivets mørke
og ubegribeligheder.
Biskop Chr. Ludvigs siger om den:
“Skærm den med begge hænder, hvor du i verden går. Alle hvis lys bliver slukket, så fattig en
lykke får. Skærm den med begge hænder alt
som din dyreste skat, så lyser den dig gennem
verden og gennem den sidste nat!”
H.C. Kofoed. Slået ud – Nej! 1945.

2. Hjælp skal give selvrespekt og opdragelse
		 Den hjælp giver mere i morgen end i
		 dag, alt eftersom vedkommende benyt		 ter sig af hjælpen. Det gør måske ondt,
		 men en indre stemme siger, at det er
		 sundt. Det er den måde, en fornuftig mor
		 hjælper sin søn på.
3.
		
		
		
		
		

Hjælp skal varme
Der er ikke noget med at hjælpe fra oven
og nedad. Det er ikke for at blive af med
vedkommende, at man giver ham en
håndsrækning, og selv den fattigste kan
være med.

		 Det er svært at hjælpe rigtigt, og det er
		 muligt, at den rette hjælp koster mange
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penge og kræver et stort medborgerligt
sind, men i den sidste ende bliver det alligevel det billigste at yde denne hjælp.
Der er gennem det forløbne år i vort land
hjulpet med store summer. Det gjorde
heller ikke noget, hvis man ikke havde
en følelse af, at det har været danaidernes kar, man har forsøgt at fylde.
Det er et stort ansvar, man påtager sig,
når man hjælper; thi hjælp kan også
trykke den, der beder om hjælp længere
ned i elendigheden.
H.C. Kofoed. Slået ud – Nej! 1945.

For at opbygge
Skolen hjælper altså ikke for at hjælpe, men
for at opbygge. Dette er for øvrigt skolens
første og eneste grundlov.
H.C. Kofoeds efterladte papirer.

For herefter at kunne leve livet
Skolen interesserer sig i virkeligheden ikke
for at hjælpe, hvis der ikke i hjælpen ligger en
opbygning af mennesket. Kofoeds Skole betragter de sociale problemer kun som et middel og ikke som et mål. Man betragter de sociale problemer som et undervisningsmiddel
til at nå højere og større værdier. De værdier,
som faktisk er de eneste, skolen interesserer
sig for: nemlig opbyggelse af mennesket – dygtiggørelse af mennesket til bedre herefter at
kunne leve livet.
H.C. Kofoeds efterladte papirer.
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Selvrespekt, sundhed og fremtidshåb

Hjælp til selvhjælp

Eleverne – sådan kalder vi alle, som kommer til os – kommer med et utal af problemer.
Disse problemer bliver skolens vigtigste undervisningsmiddel. Men det er ikke løsningen af de sociale problemer, som for skolen
er det egentlige – hvorimod selve problemerne
i langt højere grad bliver midlet til at sætte
eleverne i gang med at nå højere mål. Ved at
arbejde med problemerne kommer eleverne
umærkeligt til at opbygge deres selvrespekt,
sundhed og fremtidshåb.

Et hovedprincip er hjælp til selvhjælp, gennemført fra de ydre ting til de egentlige mål.
Gælder det at få noget at spise, gives det ikke
som almisse; men den pågældende må skaffe
sig ret dertil ved at præstere de fornødne
”points”, som han får ved at tage bad, gøre
gymnastik el. lign. Gælder det tøj, må han selv
– under vejledning – reparere sit gamle eller
tilpasse det, man eventuelt giver ham. Men
hvor nødvendigt det kan være med føde og
klæder, drejer det sig for os om noget langt
vigtigere.

Pjece. 1952.

Pjece. 1952.

Hans Christian
Kofoed (1898 - 1952)
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Tøj er ikke kun beklædning

Skabertrangen

Tøj er nemlig for os noget meget mere end
den nødvendige beklædning; det er det værdifuldeste middel vi ejer, til at sætte eleven i
gang – i gang med det vigtigste af alt: at arbejde på sig selv! Derfor giver vi ikke tøj for tøjets
skyld, men for derigennem at sætte eleven i
gang med at opbygge sin selvrespekt. På den
måde bliver tøj noget meget værdifuldt og kan
bære frugter med langtrækkende betydning.

Der blev arbejdet med energi og lyst, og resultaterne var pæne. Der var ting, som glædede mig meget. Gennem arbejdet forandredes elevernes væremåde fuldstændig. De
sang og fløjtede, alt imens de arbejdede. De
glemte for en stund, at de var arbejdsledige.
Den af naturen medfødte trang til at skabe blev
vakt til live.

Jeg udtrykker det således, og det gælder for
al den hjælp, vi yder: ”Vi hjælper ikke for at
hjælpe, men for at opbygge.”
H.C. Kofoed. Slået ud – Nej! 1945.

Soignering og selvrespekt
Hele den almindelige soignering af tøj og
krop, som vi andre til daglig tilegner os som
en selvfølge, betyder for den arbejdslediges
karakter og opholdelsesdrift langt mere, end
man i almindelighed tror.
Skridt for skridt ville vi søge at nå ind til det
centrale: Mandens selvrespekt! Formår vi at
vække den til live, kommer det øvrige af sig
selv.
H.C. Kofoed.1929.

166

Værdighed i tiden
Kap. 11. Citater af kordegn Kofoed m.fl.

H.C. Kofoed. Slået ud – Nej! 1945.

Elevens egen værdighed
For Kofoed dengang – og for hans skole i dag
– drejer det sig ikke om at hjælpe – blot for
at have hjulpet. Der må være et sigte med
hjælpen. Den må, som Kofoed udtrykte det,
indebære en rejsning.
Gaven [skal] formidles på en positiv og konstruktiv måde, så den forvandler den modtagende fra at være en passiv supplikant til et
menneske, der med respekt for sin egen værdighed som menneske arbejder målbevidst på
at få menneskeværdige kår.
Erhard Jørgensen. 1959.
Kofoeds Skoles forstander 1953-1968.

Barmhjertighed og selvrespekt

Barmhjertighed er ikke nok

Det er erfaringsmæssigt svært at yde et andet
menneske hjælp – og måske endnu sværere
at være henvist til at modtage hjælp – uden
at den modtagendes menneskeværdighed
antastes.

Hvis man vil nøjes med barmhjertigheden,
kommer man alt for let om ved det ... man har
forvekslet socialt ansvar med barmhjertighedsgerninger. Man har fortabt sig i historien om
den barmhjertige samaritan og dannet sine idealer ud herfra. Når bare man yder hjælp, mener man, alt er godt. I historien om den barmhjertige samaritan er det imidlertid det bløde
hjerte og øjeblikket, der er skildret, men hvad
med fremtiden? I det sociale arbejde må der
også være noget, der hedder social forståelse
og forudseenhed.

Derfor må [man] undgå barmhjertighedssynspunktet i sin formidling af hjælpen Det
har man størst mulighed for at praktisere –
dér hvor man respekterer det medmenneske,
der trænger til hjælp og beder om den – ved
at stille krav til ham om at gøre en indsats til
gengæld for det, der ydes ham, så han får det
som sin ret – og ikke som almisse, hvor smukt
denne end kan være motiveret.

H.C. Kofoed. 1929.

Eleverne ved, at skolen er deres, at den er til
for deres skyld – og ikke for sin egen. De ved
– eller lærer hurtigt at vide – at her bliver man
ikke taget til hjertet af en barmhjertighedsinstitution – men her stilles man over for tilskyndelsen til – ja kravet om – at gøre en indsats for sig selv og sin fremtid. Denne indsats
– og den alene – er betingelse for hjælpen.
Erhard Jørgensen. 1959.
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Under ansvar og i engagement

Låget på kødgryden

I den kofoedske idéverden hørte til rettighederne – som det i øvrigt er sædvane i vores kulturkreds – en pligt. Pligten til at bruge rettigheden, dvs. ret og pligt til at leve livet under
ansvar og i engagement. Og det er den eneste
form for meningsgivende tilværelse. I dette eksistentielle spørgsmål er Kofoed, hans medarbejdere og elever ens stillede i deres isolation
og i deres fællesskab.

Jeg skal indskrænke mig til at omtale det, som
oprindeligt gjorde mest indtryk på mig, og som
vakte min interesse for ham og hans arbejde.

Der lever stadig på skolen en række historier
og nogle sætninger af Kofoed, som mere eller mindre mangelfuldt beskriver dette. Historien om låget på kødgryden er nok den mest
kendte.
John Lange Jacobsen. 1976.
Kofoeds Skoles forstander 1968-79.

Mange vil måske ikke kunne forstå, at det netop var dette, som på samme tid chokerede og
imponerede mig. Forklaringen er den, at jeg
aldrig tidligere havde mødt denne ejendommelige blanding af dyb kærlighed til mennesker i forbindelse med en logisk og konsekvent, nogle vil endda måske sige hård,
gennemførelse af det grundlæggende princip i hjælpearbejdet.
Jeg husker så tydeligt den aften, da kordegn
Kofoed første gang fortalte mig, at han med
sindsro kunne lægge låget over endnu fyldte
gryder, selvom der stod sultne og hungrige arbejdsløse i spisesalen, vel at mærke, hvis det
var folk, som endnu ikke forstod eller bøjede
sig for det centrale princip i hele genopbygningsarbejdet: først yde, og så hæve lønnen
for ydelsen.
Den personlige indsats bestod ikke alene i arbejde i dette ords almindelige forstand, men
først og fremmest i at vaske sig selv og sit tøj
og at høre foredrag over et eller andet emne.
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Denne treklang: Legemlig hygiejne samt åndeligt og legemligt arbejdet med lige vægt lagt
på alle tre faktorer er simpelthen genial og
original – måske ikke i teorien – men i praksis.
Og kordegn Kofoed var ubøjelig på dette
punkt – ja, man kan sige, at han her ligefrem
afslørede en videnskabelig indstilling og videnskabsmandens konsekvente gennemførelse af eksperimentet uden hensyntagen til
øjeblikkelige følelser og billig sentimentalitet.
Det var denne indstilling, som chokerede mig,
fordi jeg vidste, at de fleste andre – også jeg
selv – ville falde for fristelsen til at optræde
som den forstående og kærlige hjælper, der
ikke lader et nødstedt medmenneske gå skuffet og sulten bort.
Kofoed så klart, at dette kun ville være en skinløsning af problemet, og han havde det moralske mod til at sige nej til kompromiset og
dermed til den letkøbte rolle som barmhjertig
samaritan. Og dog! Bag ved denne indstilling
lå en ægte medfølelse med og dyb forståelse
af de mennesker, som han ønskede at hjælpe.
Han havde nemlig kunstnerens intuitive viden
om mennesker og deres egentlige behov, og
han turde anvende den i hverdagen.

Hjælpen skal give et løft
Hvorledes fordeler vi en hjælp eller en bistand på en sådan måde, at den trængende
ikke efterlades bundet i den trængendes rolle
med følelse af taknemmelighedsgæld, hjælpeløshed og magtesløshed – eller med andre
ord i en situation, hvor hjælpen “har trukket
ham længere ned,” som Kofoed har sagt.
Hjælpen skal både dække den konkrete trang
eller sociale nød, “men den skal også give et
løft” (Kofoed), den skal give mulighed for, at
elevens potentielle muligheder afdækkes og
bruges, og så skal den både fastholde eleven
på og give ham mulighed for at leve livet på
eget ansvar.
John Lange Jacobsen. 1976.

Overlæge, dr.med. E. Geert-Jørgensen.
Bogen om kordegn Kofoed. 1952.
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De elementære behov

Hemmeligheden i en socialpædagogisk
indsats

Når talen falder på de sociale problemer,
tænkes normalt kun på det elementære til
menneskets behov, tøj på kroppen, mad og
tag over hovedet. – Dette er det laveste mål –
ja, i og for sig intet mål, når talen er om de sociale problemer.

Vor indsats til fordel for mennesker, som er
slået ud, lige meget af hvilken grund, skal ikke
blot være social, men socialpædagogisk. Indsatsen skal ydes på en sådan måde, at det elementære behov ved egen hjælp ikke blot
dækkes, men yderligere derigennem giver
vedkommende i tilgift større og højere værdier. Selvtilfredshed, fordi man klarede det selv.
Kraft, fordi man derigennem blev dygtigere til
at overvinde den næste vanskelighed. Glæde,
fordi den slumrende skabertrang, som bor i
ethvert menneske, blev tilfredsstillet.

Er vort mål ikke højere med hensyn til løsningen af de sociale problemer, befinder vi os jo
netop på det niveau, hvor man kun betragter
mennesket som værende på linie med dyr og
kan altså slås i hartkorn med en livsanskuelse,
hvor mennesker kun anses for at være af kød
og blod – uden ånd. Målet blot at tilfredsstille
det menneskelige behov er intet mål, men en
selvfølge.
H.C. Kofoed.
De sociale problemer i en brydningstid. 1948.
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Hjælp til selvhjælp er et inderligt fortærsket
og brugt ord, men rummer dog alligevel hele hemmeligheden i en socialpædagogisk indsats.
H.C. Kofoed.
De sociale problemer i en brydningstid. 1948.

En succes

Et fristed

Hvad er det da, eleven først og fremmest
trænger til, når han henvender sig? Mad, tøj
og en seng at sove i – ganske rigtigt – og han
har mulighed for at arbejde sig til det alt sammen. Men som det siges i skolens film: Det
han trænger til mere end noget andet er en
succes, stor eller lille, dette at der er noget,
han kan klare, at der er noget, der lykkes for
ham, og det at der er mennesker, der har tid
og lyst til både at høre på ham og være ham
behjælpelig med at komme i gang trods den
mængde af problemer, der tårner sig op som
uoverskuelige vanskeligheder for ham.

Målet for os alle, der arbejder med den opgave, Hans Christian Kofoed har overladt os,
er det ene, at gøre skolen til et fristed for nødstedte, ulykkelige og ensomme mennesker på
vej udad og nedad. Et fristed, hvor hjælpen,
der ydes rummer rejsning i sig. Hvor evangeliets forkyndelse består, ikke i ord, men i dette,
at her møder enhver, der søger vor hjælp, ikke
en institution, men et medmenneske.

Erhard Jørgensen. 1961.

At noget lykkes
De resultater, der nås, de værdier, man som
elev kan hente på Kofoeds Skole, er derfor
først og fremmest resultater og værdier, der
ikke kan måles og vejes og tælles. Men at skolen er der, det betyder for hver enkelt, der henvender sig, en ny mulighed, en lejlighed til at
opleve, at noget lykkedes.

Erhard Jørgensen. 1953.

Skolen med de åbne døre
Her skal døren aldrig være lukket for dem,
som er vanskeligt stillet, og som vil hjælpe sig
selv. Folk, som ikke vil hjælpe til ved deres
åndelige og legemlige genrejsning, vil ikke
kunne få noget hos os, mens de, som selv vil
yde en indsats, kan få alt det, som kan hjælpe
dem til en menneskeværdig tilværelse.
H.C. Kofoed.
Ved indvielsen af skolen i Dronningensgade. 1951.

Erhard Jørgensen. 1961.
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Kofoeds erindringsbog, som han
skrev under besættelsen, mens han
var under jorden i vinteren 1944-45
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En kristen skole

Lære at leve livet

Til at begynde med forstod man ikke et muk
af det hele. Mit mål var en kristen skole, men
ikke en missionsskole, et sted, hvor det mere
kommer an på, hvad man gør, end hvad man
siger.

Det synes at være vanskeligt at definere, hvad
Kofoeds Skole er, og dog er det så ligetil. Kofoeds Skole er ikke en hjælpeinstitution i almindelighed. Kofoeds Skole er en skole – en
skole for livet, således som enhver skole bør
være.

H.C. Kofoed.1929.

Næstekærligheden
Vil vi være noget for mennesker, må vi forstå
dem. Ja, mere end det. De må kunne mærke,
at man holder af dem – ikke, fordi det er vor
bestilling, eller vi er betalt for det. Nej, men
fordi vi i vore hjerter har fået Kristi grundlov
for livet.
H.C. Kofoed. Slået ud – Nej! 1945.

For de unge mænds vedkommende hører
mange forskellige ting til for at lære og for
at leve livet rigtigt. Skolen samler dette i tre
hovedpunkter og har stillet sig som opgave at
lære eleverne noget af dette.
Skolens første hovedpunkt sigter på at opbygge den unge mands selvrespekt. For det andet at opbygge den unge mands fysiske, såvel
som psykiske sundhedstilstand. For det tredje at opbygge den unge mands fremtidshåb.
H.C. Kofoeds efterladte papirer.
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Skolens middel i arbejdet

Med i et fællesskab

De midler, som skolen har til sin rådighed, er
i dette tilfælde: For det første de sociale problemer. Normalt vil man ikke knytte noget positivt til sociale problemer eller noget lærerigt
– tværtimod noget negativt og skadeligt. Men
i virkeligheden er de sociale problemer her
nogle af de værdifuldeste midler i opdragelsens tjeneste.

Skolen er et sted, hvor man kan blive accepteret, og hvor man kan være med i et fællesskab og ud fra hele stedets atmosfære få mod
til igen at forsøge at tage kampen op for at
finde sin plads og få lov til at være et lille led
i det store samfundsfællesskab.

Yderst få af de unge, som kommer til Kofoeds
Skole, kommer, fordi man gerne vil lære noget. Nej, tværtimod, man kommer til skolen,
fordi man har sociale problemer. Det bliver altså skolens opgave at tage de unge med de sociale problemer, som de kommer med. Prøve at
løse disse problemer på en sådan måde, at de
derigennem opbyger sig selv, noget af deres
selvrespekt, deres sundhedstilstand og deres
fremtidshåb.
H.C. Kofoeds efterladte papirer.
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Erhard Jørgensen. 1961.

Forventninger og krav
Det at stille krav er en væsentlig del af at vise
respekt. Værdighed har en vigtig kravside.
Det er ikke diskriminerende at stille krav.
Det er respekterende. Det allervæsentligste
for mennesker er at opleve at nogen, især nogen man bryder sig om, stiller forventninger
til én og behøver én. Det giver selvrespekt.
Otto Krabbe.
Mangeårigt medlem af skolens bestyrelse. 1978.

Et optimistisk menneskesyn
– alle har ressourcer
Vor skole er ikke blot en inspiration. Den er
også en forpligtelse, som vi skal bruge i en optimistisk og levende tro på, at ethvert menneske
har potentielle ressourcer med hensyn til kreativitet, menneskelighed og varme. Derfor skal
også enhver, der ønsker at bruge skolen finde
vor dør åben. Og til dem, der en gang imellem
siger: ”Nå, han havnede på Kofoeds Skole,” vil
jeg blot sige: ”Man havner ikke her. Vor skole
er stedet, hvor man starter.”
John Lange Jacobsen. 1975.

Skolens første lokale,
i kælderen under
menighedshuset
på Christianshavn
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Ingen trylleformular

Den udfoldelsesfremmende pædagogik

Enhver handling, der foretages på Kofoeds
Skole sigter på, at den enkelte elev opnår en
så høj grad af integration i vort samfund, som
det for ham og os er muligt.

Udfoldelse betyder at bruge sig selv og sine
erfaringer og at udvide erfaringerne. Det er
ikke “Du må ikke”-situationen. Det er “Prøv
det”-situationen. “Prøv det” betyder: Prøv at bo
som du har lyst og fantasi og erfaring til. Prøv
at arbejde, som du har lyst til. Prøv at bruge
din fritid, som du har lyst til.

Vi kender ingen trylleformular, der flytter en
erhvervs- og subsistensløs alkoholiker fra hans
ulidelige tilstand til en lykkelig, tilfreds, flittig,
skattebetalende, velproducerende, beskeden,
optimistisk, glad etc. samfundsborgers noget
utopiske tilstand.
Men vi kender en række praktiske gøremål,
der giver den hjemløse tag over hovedet i form
af lejlighed, værelse eller herberg, og vi kender nogle enkle mekanismer, der gør den sultne mæt.
Vi behersker i nogen måde oven i købet en
pædagogik, der tillader os at anvende disse
mekanismer på en måde, der trækker den
trængende væk fra trangssituationen.
John Lange Jacobsen. 1974.
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John Lange Jacobsen. 1968.

Den enkle berøring
Socialt arbejde på gadeplan handler om ret så
nærværende ting: En seng til den trætte og
mad til den sultne. Og så den helt ubegribelige og knugende ensomhed og håbløshed,
hvor enhver prædiken er drilleri, og hvor undertiden kun det tavse samvær og den enkle
berøring giver mening.
John Lange Jacobsen. 1974.

Hjælpens natur

Byens højskole

Påstanden om, at hjælp, sådan som de fleste
forstår hjælp, er opium for folket, rummer en
stor sandhed. Der er nemlig noget i hjælpen,
som er farligt for et menneske.

Denne skole er blevet noget i retning af byens højskole. Skolen for livet for disse unge
– idet den sætter ind på alle de punkter, hvor
det kniber for disse. Kofoeds Skole prøver ikke
alene at hjælpe dem over det døde punkt, men
søger at føre dem videre ind i et indholdsrigt
og muntert ungdomsliv, idet man bestandig
søger at vække og dygtiggøre dem.

Hjælpens natur er at trykke den ned, som modtager hjælpen, at gøre vedkommende ringere,
få ham til at miste sin selvrespekt, bringe ham
i en ubehagelig afhængighedsstilling til den
ydende part.
H.C. Kofoed.
De sociale problemer i en brydningstid. 1948.

Højskoletanken
Vort mål er at få de unge ind i højskolens åndelige luft og på dette grundlag beskæftige
dem med arbejde, som de senere hen i livet
kan få lyst til at fortsætte med.
H.C. Kofoed. 1945.

Kofoeds Skole adskiller sig i mangt og meget fra den almindelige højskole, hvad midler
angår, men målet er det samme. De elever,
som besøger skolen, er også en hel anden type,
end dem, der besøger vore højskoler. Det er
netop den klasse af vor byungdom, som højskolen ikke har formået at få fat i, og det kan vel
i nogen grad også siges om vor frivillige ungdomsskole og de forskellige fritidsklubber.
At dette er lykkedes for Kofoeds Skole, kan
tilskrives forskellige årsager. Blandt dem, som
skal nævnes, er først og fremmest det væld af
strenge, som skolen spiller på. Her findes noget for enhver smag, og særlig nøje hensyntagen til den enkeltes behov i livets forskellige
tilskikkelser.
H.C. Kofoed.
Ungdomskommissionens betænkning. 1948.
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Hvorfor kalder vi dem elever?

Midlertidigt ophold

For det første af traditionelle grunde. Institutionen blev til som et forsøg på at skabe en
slags højskole for folk i den ende af den sociale skala, som vi traditionelt beskæftiger os
med. Det var i 30’eme de arbejdsløse. Det var
i høj grad et forsøg på at lave en højskole på
stenbroen, som det så malerisk er sagt. Men
det er også, fordi vi synes begrebet skole fylder
meget, og det gør det fortsat.

Det var (og er) i øvrigt et mål i sig selv for skolen, at elevens ophold bliver af kort varighed.
Skolen kan ikke rigtigt acceptere lange institutionsophold. Hvis sådanne ophold af
nogle konkrete grunde er uomgængelige, må
de finde sted i dertil indrettede institutioner,
men ikke på skolen, der jo så blot ville få karakter af social ghetto.

Mulighederne for at komme ud af den underprivilegerede tilstand er netop skoling. I en
bredere definition fylder undervisning meget her på stedet. Det er erhvervsmæssig træning, skoleundervisning, specialundervisning
og en lang række gruppeaktiviteter som studiekredse, klubber m.m.

Disse tanker gjorde det selvfølgeligt for Kofoed, at hjælpen meddeles i et åbent system
og på frivillig basis. Han havde netop ikke
brug for små øer, isoleret beliggenhed eller
mure el. lign. for at gennemføre sine sociale
aktiviteter.

Det har alt sammen det formål, at mennesker
kan komme sammen og diskutere deres situation, få den afklaret og træffe deres valg.

Han havde af samme grund svært ved at affinde sig med et herberg på skolen. Han kaldte det konsekvent for et “nødherberg” for at understrege det midlertidige både for eleven og
for skolen.

John Lange Jacobsen. 1976.

John Lange Jacobsen. 1976.
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Eleverne – en broget flok
Det er en broget flok, vi møder; trods alle individuelle forskelle er der visse træk, der går
igen: Ensomhedsfølelse, skuffelse, modløshed,
ustabilitet. Alle håber de at opnå en eller anden form for hjælp på Kofoeds Skole.
Nogle er øvede og rutinerede som supplikanter; de er ikke så mange, som man skulle
vente. Andre er forpinte og ulykkelige over
at skulle, som de siger, ”bede om noget.” De
er slet ikke så få.
Men hos et forstemmende stort antal er apati
eller begyndende apati mærkbar. Tilbøjeligheden til at give op, eller i hvert fald bøje af for
vanskelighederne, vælge den nemmeste udvej og flygte, er iøjnefaldende hos mange. En
del har ambitioner, men mange har resigneret.
Erhard Jørgensen. 1960.

Man kan blive statsminister
Jeg røg ud og var arbejdsløs i ni måneder. Og
det er dér, jeg bl.a. stifter bekendtskab med
Kofoeds Skole. Her gik jeg først og fremmest
til engelsk. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har
troet, jeg skulle bruge engelsk til. Men jeg må
da indrømme, at jeg senere har fået kolossal

meget brug for det. Der fik jeg et fundament
for det engelsk, jeg senere har bygget ud, så
det er nogenlunde hæderligt, så det kunne
bruges.
Jeg har naturligvis måttet lære mig mere end
det, Kofoeds Skole kunne give mig, men det
var en begyndelse. Også mange specielle
udtryk om økonomi, politik og sociale forhold
har jeg måttet lære. Jeg har ingen komplekser overfor akademikere. Min måde at tale engelsk på er særdeles brugbar, hvad akademikernes ikke altid er.
Jeg husker min lærer på Kofoeds Skole. Ærlig talt en underlig gammel tudse med en stor
næse og skaldet. Så sad han der og mimrede
sit engelske, og han læste især op af Charles
Dickens: “To byer”, kan jeg huske.
Jeg var meget glad for den tid på Kofoeds
Skole. Det var jo Kofoed selv, der ledede
den. Med sin bornholmske dialekt kom han
ned på kaffestuen og havde nogle livlige bemærkninger at gøre til os alle sammen. Og
han fik os til at synge danske sange. Der var
også noget med, at vi fik mærker. Jeg tror, det
var til at få vasket tøj og til at få repareret sko
og den slags ting.
Anker Jørgensen.
Danmarks statsminister 1972-82. 1988.
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Farvel Kofoed – farvel bums
Det var dengang i starten af halvfjerdserne,
da jeg gik rundt på Christianshavn uden en
nikkel på lommen. Jeg var lige begyndt at
spille, og det gav ikke noget. Ofte når jeg stod
og manglede til en ti-styks, tænkte jeg på at
frekventere ”Sjasen”. Men nej, man har vel
læst sin ”Sult” af Knud Hamsun! Så hellere
bomme til en pils eller to og købe daggammelt
brød hos bageren.
På den måde kunne man da bilde sig selv ind,
at man var professionel, at man levede af det.
Men midt i det hele lå så Kofoeds Skole og
lyste rødt i solen. At gå derhen og snuppe sig
et bad hver anden dag, det var i orden. Det
blev man ikke mindre professionel af, selvom
man osse var tvunget til at komme barbersprit
på, mens bademesteren så på.
Og et enkelt slips i tøjafdelingen, det ku’ da
heller ikke skade. Og de bukser dér, de er da
egentlig meget pæne, dem tager vi osse med.
Og jakken dér – indtil man til sidst lignede
en af de pænere – når jeg selv skal sige det –
bumser fra Kofoeds Skole. Og det var jo netop
det man var – en bums. Og hva’ så? Så længe
man havde sin selvrespekt, var alt i orden og
livet værd at leve.
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Senere, da kuglerne begyndte at rulle, tog jeg
en vemodig afsked med hr. Kofoed. Det gik
således for sig: En dag da jeg som sædvanlig
var gået op i tøjafdelingen for at se på “ugens
slips”, sagde ”tøjmor” til mig: ”Er du ikke begyndt at tjene guld? Så må du også selv ud og
købe dit tøj!”
Der stod jeg. Pludselig gik det op for mig,
at verden havde forandret sig. At jeg ikke
længere var den sorgløse bums – sorgløs forekom det mig nemlig i hint sentimentale øjeblik,
at livet indtil da havde været – men et almindeligt pengedyr i en almindelig pengeverden.
Fløjtende gik jeg ud gennem porten for sidste gang. Farvel Kofoed. Farvel bums. Ses vi
igen? Måske – hvem ved.
Kim Larsen.
Sangeren. 1988.
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Historisk oversigt
Vandskel i skolens historie
Skolens historie kan opdeles i ﬁre hovedafsnit
• Den klassiske periode fra starten i 1928 til kordegn Kofoeds død i 1952 og et stykke ind
i 1960’erne.
• Den udfoldelsesfremmende pædagogik. Skolen er primært en form for ”social skadestue”. Ungdomsoprørets periode, som er klart markeret i skolens historie fra 1968. Den
varer til omkring 1980.
• Den pædagogiske reform fra begyndelsen af 1980’erne, som betød en tilbagevenden til skolens
oprindelige arbejdsprincipper i moderniseret form med hjælp til selvhjælp som det bærende pædagogiske princip. Reformen var fuldt gennemført i 1992.
• Den aktuelle periode fra midten af 1990’erne, hvor skolen vokser ud over rammerne i Nyrnberggade på Amager. Der oprettes satelitter, skoler og samarbejdsprojekter
både nationelt og internationalt.
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Nogle vigtige årstal
1928			
–
1951			
–
1952			
–
1963 - 1980 –
1975			
–
1976			
–
				
1976 - 1990 –
				
1980 - 1992 –
				
1997			
–
2000			
–
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Skolen stiftes.
Skolen flytter til Dronningensgade 34 (Den gamle Kofoeds Skole).
Kordegn Kofoed dør.
Ændring af skolens metode til den udfoldelsesfremmende pædagogik.
Skolen flytter til den nye skole i Nyrnberggade 1.
Skolen kommer på finansloven.
Medarbejderstaben professionaliseres fuldt ud.
Intern konflikt mellem ledelse og medarbejdere om skolens identitet,
dens pædagogiske principper og styreform.
Den pædagogiske reform. Tilbagevenden til kordegn Kofoeds
oprindelige princip om hjælp til selvhjælp.
Den første skole i udlandet oprettes.
Den første skole i Jylland åbner.
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Detaljeret oversigt 1928 – 2011
1928			
–
				
				
1930			
–
				
1935			
–
				
1936			
–
				
				
1937			
–
				
1938
–
1943			
–
				
				
				
1945			
–
				
1946			
–
				
1949			
–
				
1951			
–
				
1952
–
1953			
–

Kordegn Hans Christian Kofoed og hans kone Astrid opretter ”Christians
Sogns Arbejdsstuer for Arbejdsledige” i menighedshuset på Christianshavn. I løbet af de første 20 år flytter skolen fem gange.
Kofoeds Skole får sin første bestyrelse.
Formanden bliver direktør Carl Petersen.
Der indrettes et kollegium for studerende, der mens de bor der, samtidig
skal være frivillige medarbejdere på skolen.
Skolen flytter til Prinsessegade og indfører sit ”klippekortsystem”.
Alle elever får uddelt et arbejdskort og kan tjene point til forskellige goder
ved at soignere sig, gå til gymnastik, vaske deres tøj osv.
Skolen opretter en ”Hjemmenes Afdeling”, hvor familiefædre og husmødre
kan lære de nødvendige ting for et hjems funktion.
Skolen ændrer navn til ”Skolen for Arbejdsledige”.
Træningsskolen for unge mænd – en landbrugsejendom på Amager – indvies. Eleverne får tilbudt praktisk arbejde i stald og mark kombineret med
undervisning. Træningsskolen hører under Kofoeds Skole til 1979, hvor
den bliver en selvstændig institution under Arbejdsministeriet.
De svære efterkrigsår medfører stor tilstrømning af elever. Der oprettes et
midlertidigt nødherberg for ca. 100 mænd.
Skolen skifter navn til Kofoeds Skole – med tilføjelsen Socialpædagogisk
Træningsskole.
Landsretssagfører C.P. Lauritzen vælges til formand for bestyrelsen
(1949 - 1978).
Kofoeds Skole flytter ind i nyrenoverede lokaler i en tidligere kommuneskole i Dronningensgade på Christianshavn.
Hans Christian Kofoed dør efter en bilulykke.
Pastor Erhard Jørgensen bliver ny forstander (1953-1968).
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1955			
–
				
				
1959			
–
				
1961
–
1963			
–
				
				
1967			
–
				
1968			
–
				
1971			
–
1975			
–
				
				
1976			
–
				
1976 - 1990 –
				
1978			
–
				
1979			
–
1982			
–
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Der oprettes en række revalideringsværksteder: Kofoeds Skoles Værkstedskursus.
Kofoeds Skole i Oslo stiftes (1955-1996).
Skolen bygger et beskyttet pensionat: Holger Nielsens Ungdomsbolig på
Amager. Opførelsen blev muliggjort gennem en privat donation.
Kofoeds Skole i Bergen stiftes (1961-1987).
Skolens system og pædagogiske linie ændres radikalt. Klippekortene udgår og erstattes af arbejdsopgaver eller undervisning. Skolens sæson ændres fra 7 til 12 måneder om året.
Der oprettes en afvænningsklinik for alkoholikere. Klinikken eksisterer til
1996.
Socialrådgiver John Lange Jacobsen, der havde været ledende medarbejder i en del år, bliver ny forstander (1968-1979).
Der oprettes et ”refugium” for elever, Louisestiftelsen ved Sorø.
Skolen flytter til den nuværende adresse, en nybygget ejendom i Nyrnberggade i Holmbladsgadekvarteret på Amager. Erhvervelsen blev muliggjort af en arv efter danskamerikaneren Alfred Jacobsen.
Skolen kommer på finansloven og indgår i 1984 driftsoverenskomst med
Socialministeriet. Skolens medarbejderstab er nu fuldt professionaliseret.
Skolens indre liv er præget af heftige konflikter og stridigheder om samarbejde, ledelsesorganisation, ideologi og pædagogiske linie.
Direktør Robert Watt Boolsen bliver ny formand for bestyrelsen
(1978-1995).
Pastor Jens Aage Bjørkøe bliver ny forstander.
Der iværksættes en pædagogisk reform med det formål at nedbringe volden og alkoholforbruget på skolen ved at aktivere eleverne. Produktionsværkstedet er et omdrejningspunkt i reformen. Klippekortsystemet indføres igen i form af Kofoed-dollaren. Undervisning og værkstedsaktiviteter
udvides stærkt i de følgende år.
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1985 - 1988 –
				
1989			
–
				
1992			
–
				
				
1993			
–
				
1994			
–
1995			
–
				
1995 - 1997 –
				
1995			
–
				
1996			
–
				
1997			
–
				
1997 - 1999 –
				
				
1998			
–
				
				
2000
–
				

Naboejendommene til hovedskolen i Nyrnberggade overtages og indrettes i de følgende år til værksteder og undervisning.
Skolen erhverver en fiskekutter, og der indføres en række maritime aktiviteter.
Centralindskrivningen af eleverne, som blev opgivet i 60’erne, genindføres. Skolen får foræret en gård, Haugegaard, nord for København.
Gården indrettes som bofællesskab for 6 unge.
Projekt: ”De Hvide Ryddere” realiseres. De Hvide Ryddere gør rent og rydder op på veje og pladser efter offentlige arrangementer.
Der bygges et nyt aktivitetshus og værksted til grønlænderne: Qassi.
Forhenværende socialminister Aase Olesen bliver ny formand for bestyrelsen (1995-2008).
Skolen gennemgår en omfattende bygningsmæssig renovering i alle lokaliteter.
Kontakterne med udlandet, især Polen, intensiveres, og der arbejdes intensivt på oprettelse af Kofoeds Skoler.
Trænings- og aktiveringsprojektet: Cirkus Hjemløs holder til på skolen i
nogle år.
Skolen er i en årrække bærende kraft i etableringen og driften af gadeavisen for hjemløse: ”Hus Forbi”.
Skolens forstander skriver doktordisputats ved Warszawas Universitet om
skolens arbejde og metoder.
Kofoeds Skole åbner tre skoler i Polen og én i Estland.
Skolens nye multihal til sport, teater og konferencer indvies på skolens 70
års fødselsdag. Opførelsen havde sin baggrund i en stor privat gave til skolen.
Kofoeds Skole i Aalborg åbner. Grønlænderarbejdet bliver landsdækkende
og begynder at arbejde i flere provinsbyer.
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2001			
–
				
				
				
2002			
–
				
2003			
–
				
2005			
–
2005 - 2008 –
				
2007			
–
2008			
–
				
				
				
2008			
–
2010			
–
				
2011			
–
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Kofoeds Skole begynder opsøgende arbejde på gadeplan dels blandt de
hjemløse i den indre by og dels blandt hjemløse grønlandske kvinder på
Vesterbro. Der åbnes senere særlige kontaktcentre for disse arbejdsgrene.
Kofoeds Skole i Litauen åbner.
Kofoeds Skole i Armenien åbner. Kofoeds Skole i Tjekkiet åbner. I løbet af
få år er der seks Kofoeds Skoler i Tjekkiet.
Kofoeds Skole i Aarhus åbner. Der er oprettes et bofællesskab, Miteq i Valby, for grønlandske kvinder.
Der oprettes en Kofoeds Skole i Ukraine.
Der åbnes en række bofællesskaber ikke langt fra hovedskolen for unge
til afløsning af døgnfunktionerne i Nyrnberggade 1.
Der indgås samarbejdsaftale med universitetet i Opole i det sydlige Polen.
Der oprettes en skole mere i Ukraine og en i Rumænien. Der er dermed i
alt 80 Kofoeds Skoler og projekter, der arbejder efter skolens metoder i otte
lande. Der er ca. 20 førstegenerationsskoler, der bærer navnet, og omkring
60 andengenerationsskoler, som er oprettet af lokale kræfter.
Borgmester Willy R. Eliasen bliver formand for skolens bestyrelse.
Kofoeds Skole i Aabenraa åbner. En genboejendom til skolen i Nyrnberggade erhverves til værksteder mv.
Kofoeds Skole i Bulgariens hovedstad Sofia stiftes.
“Kofoeds Plads” indvies efter beslutning af Københavns Kommune.
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Ensomhed...............................................................................................63, 72, 123f., 176
Esbjerg........................................................................................................................ 81
Etik, etisk grundlag.......................................................... 14, 26, 28, 32f., 38, 41, 47, 104, 108
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Fattige......................................................................................................19, 20, 123, 151
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Folkehøjskole.............................................................................................................49f.
Folkekirkelige..............................................................................................................49
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Fond...................................................................................................................... 81, 89
Fondsmidler.................................................................................................................89
Forandringsteori..........................................................................................................89
Foranstaltning.............................................................................................................65
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Formynderi.......................................................................................................... 70, 128f
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Film og dvd om Kofoeds Skole
Omstigning til fremtiden.
Instruktør: N. Lichtenberg.
Produktion: Minerva Film A/S 1952.
Hos Kofoed på Amager.
Instruktør: T. Christiansen.
Produktion: Minerva Film A/S 1952.
Kofoeds Skole – skolen på stenbroen.
Instruktør: S. Methling Jr.
Produktion: Teknisk Film Compagni 1958.
Anderledes erindringer.
Instruktør: F. Ernst.
Produktion: Spectrum Film 1972.
Du skal få en dag i morgen.
Manuskript: A. Wedeke, O. Meldgaard.
Produktion: Dokfilm & Video A/S 1988.
Når verden mødes - Billeder fra Kofoeds Skole 2007.
Produktion: Videoværkstedet Kofoeds Skole 2007.
Kun med hjertet.
Instruktør: Ulla Boye.
Produktion: Koncern TV- og filmproduktion ApS 2008.
Jobgaranti - Udvikling for arbejdsledige.
Producer: Peter Marsling.
Produktion: Frederiksberg Mediecenter 2008.
Træningsskolen 1946 - 1948.
Instruktion: Anna og Arne Aabenhus.
Produktion: KI Aabenhus 2007-09.
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Danmarks Radios arkivoptagelser med
kordegn Kofoed (CD-overspilninger)
Optaget

Længde

Blandt Kofoeds Arbejdsledige 05.02. 1937 55 min.
Kofoed og hans mænd
16.03. 1943 31 min.
Kofoeds Skole
04.01. 1951 10 min.

Værdighed i tiden

Værdighed i tiden

Værdighed i tiden
Kunsttryk 2010 af Zohra

Værdighed i tiden

Stikordsfortegnelse
Administration, administrative ..........................................................42ff., 51, 53, 74, 84, 99
Advokat ................................................................................................... 21, 54, 117, 129
Afmagt .................................................................................................................. 65, 72
Afvænningsklinik ...................................................................................................... 188
Aktivering ........................................................................................ 59, 65, 75, 130f., 189
Aktiviteter ..... 14, 19, 38f., 53, 59, 61, 63f., 66ff., 73, 76, 84, 88ff., 99f., 117, 124, 131, 142, 144f.,
...................................................................................................................155, 178, 188
Aktivloven ................................................................................................................ 126
Aktør ................................................................... 21, 51, 53f., 91, 101, 106f., 115, 124f., 127
Alkohol ................................................................................................ 70f., 154, 176, 188
Almenmenneskelig................................................................................................ 66, 130
Almisse .............................................................................................. 20, 49, 59, 165, 167
Alternativ resocialisering .............................................................................................. 61
Andelsbevægelse .........................................................................................................49
Anerkende ................................................................................................. 69, 86, 94, 106
Angst.............................................................................................................26f., 49, 73
Ansvar ............................20, 26f., 30, 41, 51, 70ff., 82, 84, 103f., 109, 117, 124–130, 164, 167ff.
Ansvarlighed, ansvarsområde ............................................................................ 68, 74, 129
Arbejdsløs, arbejdsløshed ....................................... 19f., 30, 38, 50, 52, 62,123, 162, 168, 178f.
Arbejdsmarked ......................................................................62, 68, 74, 123f., 127, 140, 142
Arkitektur ..................................................................................................................66
Assimilation............................................................................................................ 114f.

Værdighed i tiden
Stikordsfortegnelse

205

Barmhjertighed............................................................................ 20f., 29, 31f., 42, 167, 169
Barometer for sociale problemer............................................................................... 54, 116
Barriere.................................................................................................................... 72f.
Behandling, terapi...................................................................................................60, 73
Behov........................ 20, 32, 41, 64, 66, 69, 76, 89, 93, 128, 130, 142, 144f., 147, 155, 169f., 177
Beskæftigelse......................................................................................................... 50, 71
Bestyrelsen...........................................................................................................13f., 82
Bibel............................................................................................................ 27, 38, 155f.
Bibeltro.......................................................................................................................49
Biblioteket..................................................................................................................63
Bofællesskab................................................................................................. 62, 81, 189f.
Bolig...................................................................................................63, 71, 76, 129, 153
Boligmarked.............................................................................................................. 125
Bomærke........................................................................................................ 60, 157, 163
Brugerundersøgelse...................................................................................................... 91
Bureaukrati............................................................................................................... 129
Byens højskole................................................................................................ 50, 157, 177
Børn, forældre..............................................................................................................69
Central- og Østeuropa............................................................................................... 21, 81
Charity........................................................................................................................ 73
Christians Kirke................................................................................................ 19, 25, 153
Christians Sogns Arbejdsstuer................................................................................ 19f., 187
Cirkus Hjemløs........................................................................................................... 189
Civilsamfund............................................. 33, 51f., 55, 102, 104, 113, 115f., 118, 128, 131, 157

206

Værdighed i tiden
Stikordsfortegnelse

Forsorgsinstitution.......................................................................................................62
Forsørgelse........................................................................................................... 63, 124
Fortaler.............................................................................................21, 54, 117, 124f., 129
Fremmedgjort.........................................................................................................54, 65
Fremmedgørelse................................................................................................ 26f., 128f.
Fremtid................................................20, 29, 32, 50f., 60, 70, 76, 101, 109, 127, 137, 155, 167
Fremtidsdrøm, håb.........................................................................................65, 165, 173f.
Fremtidsvision............................................................................................................. 13
Frihed......................................................................................... 26, 89, 103, 105, 118, 129
Frihed, lighed og broderskab..........................................................................................32
Frihed, valg og ansvar.......................................................................................26f., 30, 70
Friskole.............................................................................................................. 49, 117f.
Frivillig, medarbejder..................................................................................... 19, 92ff., 187
Frivillig, organisationer........................................................................... 33, 51, 53f., 113ff.
Frivillige.............................................................................................................. 65, 115
Frivilligt (socialt) arbejde.........................................................................................51, 116
Fælles tredje.............................................................................................................. 73f.
Fælles vision................................................................................................................ 91
Førtidspension.............................................................................................................62
Ghetto...................................................................................................................... 178
Glæde, tilfredshed...........................................................................26f., 29, 70, 74, 106, 170
Grundlag, fundament............................................................................ 20, 25, 43, 91, 100f.
Grundlag, kristne og folkelige.................................................32f., 38f., 41f., 47ff., 49, 52, 93
Grundlag, skolens................................ 13f., 25, 31, 33, 42f., 51f., 54, 81f., 91, 93, 108, 137, 156
Grundtvig, grundtvigianisme..............................................................25, 30, 41, 48ff., 52, 55

Værdighed i tiden
Stikordsfortegnelse

209

Grønlændere.................................................................................................. 63f., 81, 154
Gud.........................................................................................25f., 30f., 39, 41ff., 151, 162
Guddommelig.......................................................................................................... 25, 41
Gudstjeneste.................................................................................................. 29, 37f., 161
Gyldne regel.............................................................................................. 28f., 32, 69, 108
Handleplan.......................................................................................................... 107, 128
Handling gi’r forvandling........................................................................................ 73, 101
Haugegaard............................................................................................................... 189
Helhedsorienteret............................................................................... 65f., 76, 117, 127, 131
Herberg................................................................................................ 20, 59, 81, 176, 178
Hjemløs..................................................................19, 48, 59, 64, 68, 81, 88, 123, 176, 189f.
Hjælp til selvhjælp
13f., 20f., 32, 47, 49, 53f., 59f., 65, 69, 71,
............................................................................. 126, 130, 138, 151f., 157, 165, 170, 185f.
Holger Nielsens Ungdomsbolig...................................................................................... 188
Holisme.................................................................................................................... 108
Hovedskole.......................................................................................... 66, 81, 143ff., 189f.
Humanitet, humanisme, humanistisk................................................................. 29, 32, 127f.
Hus Forbi.................................................................................................................. 189
Hverdagsdiakoni.................................................................................................. 37ff., 41
Hvide Ryddere............................................................................................................ 189
Hybrid................................................................................................................. 53, 118
Højskole, folkehøjskole.......................................................................... 49f., 152, 157, 177f.
Håb, håbløshed..........................................27, 28f., 31, 42, 60, 65, 72, 127, 152, 165, 173f., 176
Identitet........... 2,14, 28, 30, 37, 39, 47f., 50ff., 69f., 99, 101, 113, 117f., 137f., 142, 155, 157, 186
Ideologi.............................................................................................43, 47f., 55, 141, 188

210

Værdighed i tiden
Stikordsfortegnelse

Ikke-fremmedgjort........................................................................................................54
Ildsjæle........................................................................................................... 19, 51, 144
Immigrant...................................................................................................................64
Indre Mission...............................................................................................................49
Indre velfærd........................................................................................................... 123f.
Indsamlede midler........................................................................................................89
Indskrivning......................................................................................................... 63, 189
Indvandrere............................................................................................................ 64, 74
Info-møde...................................................................................................................84
Inklusion........................................................................................................ 28, 60, 125
Institution ........ 25, 33, 40f., 50–54, 61, 62, 67, 81, 88, 91, 104–108, 113, 115, 125, 138, 145, 147,
.......................................................................................................157, 167, 171, 173, 187
Institution (social)...................................................................................................25, 39
Integration.......................................................................... 74, 113, 123, 131, 138, 156, 176
International, internationalt arbejde................................................................... 143ff., 185
Isolation................................................................................................. 27, 72, 123f., 168
Jantelov, den omvendte............................................................................................70, 94
Jesus af Nazareth..............................................................................................26, 28f., 39
Jobprojekter................................................................................................................68
Juleaften.................................................................................................................. 161
Kald, kaldelse, personligt........................................................................ 21, 28, 92, 151, 161
Kald og stand........................................................................................................ 39, 108
Kaldstanken...........................................................................................................38, 43
Karriere......................................................................................................................93
Kerneydelse..............................................................................................65f., 100f., 104f.

Værdighed i tiden
Stikordsfortegnelse

211

Kirkelig.............................................................................................. 21, 37ff., 48, 81, 161
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Kofoed, H. C....................................................................................................52, 161–177
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Lyset................................................................................................................ 27, 42, 60
Lærende Organisation......................................................................86, 90, 94, 105, 109, 138
Læring................................................................................................................... 61, 75
Læringsspiralen............................................................................................................90
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Passiv omsorg............................................................................................................ 127
Passivitet.......................................................................................................69, 124, 127
Plan B......................................................................................................................... 71
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Produktiv...............................................................................................................73, 84
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