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Indledning 
Endnu et år er gået, og 2014 har budt på mange spændende aktiviteter, udvikling og nye 
udfordringer for Mælkebøttecentret. Formålet med vores arbejde og indsats, er at forbedre 
udsatte børn og unges vilkår, og dermed sikre dem en bedre fremtid. 

Fra maj 2014 er Mælkebøttecentret blevet et landsdækkende tilbud for udsatte børn og 
unge. Det har været en spændende proces, og vi har etableret et konstruktivt samarbejde 
med samtlige kommuner i landet. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet et 
ydelseskatalog, hvor bl.a. tilbud, ydelser og priser fremgår. Ydelseskataloget findes på 
Mælkebøttecentrets hjemmeside, og kan desuden rekvireres ved henvendelse hos admi-
nistrationen. 

Mælkebøttecentret er taknemmelige for al den støtte og opbakning vi har oplevet i forbin-
delse med åbningen af vores nye bo-enhed for Teenagere, Allu. På Allu lægges der vægt 
på at lære de unge en sund livsstil, så de bliver bedre til at passe på deres krop, og vælge 
positive løsninger for dem selv og deres fremtid. 
I forbindelse med åbningen af vores nye bo-enhed, har Mælkebøttecentret tilpasset al-
dersgrupperne mere hensigtsmæssigt på afdelingerne, for at sikre børnene så høj en triv-
sel som muligt.  

Høj trivsel mærkes også på bo-enheden Ilasiaq, der i 2014 har haft den samme børne-
gruppe hele året igennem. Det mærkes tydeligt på børnenes sammenhold, og den respekt 
de har for hinandens forskelligheder. 

I sommeren 2014 kunne vi fejre indvielsen af Mælkebøttecentrets nye helårshus i Kapisil-
lit, Seqineq. Huset benyttes som ferie og koloni-ophold for alle Mælkebøttecentrets børn 
og unge, med henblik på at give børnene positive naturoplevelser, samt et afbræk fra en til 
tider udfordrende hverdag. Huset benyttes endvidere til projektanbringelser, for børn og 
unge, som har brug for et miljøskifte for en periode. 

Mælkebøttecentrets nye børnefolkekøkken blev ligeledes åbnet i 2014. Hensigten er at 
imødekomme et behov hos udsatte børn og unge, som ikke får mad nok derhjemme. Bør-
nefolkekøkkenet er naturligvis åbent for alle børn, som kan komme og få et varmt og gratis 
måltid mad. Børnene er med til at bestemme menuen, og engagerer sig i køkkenets akti-
viteter. 

Der har også flere aktiviteter omkring kompetenceudvikling, internt såvel som eksternt. 
Mælkebøttecentrets projekt i samarbejde med det Nationale Forsknings Center For 
Velfærd, SFI, om evaluering af Mælkebøttecentret kører fortsat. Siden 2010 har vi fulgt 
børn og unge, som har boet på Mælkebøtten. Vi samler data ind omkring deres trivsel, 
uddannelse og eventuelle anbringelser andre steder. Det er håbet at identificere, hvilke 
indsatser der har påvirket børnene i positiv retning, dermed kan vi intensivere disse ind-
satser, og bidrage til at skabe mønsterbrydere. 

Mælkebøttecentret er desuden indgået i et samarbejde med Mary Fonden, Danner, De-
partementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, samt OAK Foundation, om-
kring projekt Kattunneq – kompetenceudvikling for Grønlands krisecentre. Samtlige 
Mælkebøttecentrets medarbejdere har gennemgået kompetenceudviklende forløb gennem 
2014. Der har bl.a. været kursus i “det reflekterende team” som metode, ligesom alle 
medarbejdere har gennemgået både brandkursus og Førstehjælpskursus. 

2014 har således været et begivenhedsrigt år for Mælkebøttecentret. 
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Bestyrelsen 
Mælkebøttecentrets bestyrelse har i 2014 afholdt 2 fysiske møder. Derudover har der, som 
sædvanligt, været kontinuerlig kontakt via mail, telefon og ved møder mellem bestyrel-
sesformanden og direktøren. 

Karl Fencker, der siden 2012 har repræsenteret Lions Club Nuuk i Mælkebøttecentrets 
bestyrelse, valgte at udtræde af bestyrelsen i begyndelsen af 2014. Vi siger et stort tak til 
Karl Fencker for hans engagerede indsats. Lions Club Nuuk har udpeget Lai Johansen, 
der afløser Karl Fencker som repræsentant i bestyrelsen. 

Bestyrelsen består nu af Henrik Sørensen (formand) repræsentant fra Grønlands Arbejds-
giverforening, Lai Johnsen, repræsentant fra Lions Club i Nuuk, Preben Kold Larsen re-
præsentant fra Nuuk Rotary Klub samt Malene Lynge, tilforordnet fra Kommunalbestyrel-
sen i Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Ledelsen 
I Mælkebøttecentrets ledelse indgår Kirsten Ørgaard, direktør, Ingeborg Olsen souschef, 
Naja Sarkov Petersen, daglig leder i Mælkebøtten, Nuka Fleischer, afdelingsleder i Ilasiaq, 
Karen Lindskov Jacobsen, vikarierende stedfortræder, Arnanguak Lyberth, afdelingsleder i 
Allu samt Stine Koch Mogensen, stedfortræder ved Allu. Stedfortræderstillingen ved Mæl-
kebøtten bliver besat af Birthe Lyberth i marts 2015, efter stedfortræder Dorthe Ludvigsen 
har søgt andre udfordringer. 
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Mælkebøttecentrets administration 
2014 har endnu engang været et spændende år for Mælkebøttecentrets administration. 
Administrationen varetager den centrale koordinering af Mælkebøttecentrets institutioner 
og er beskæftiget med administrative opgaver såsom økonomi, Human Ressources, udgi-
velser, årsredegørelser, Mælkebøttecentrets hjemmeside samt facebookside, kontakt med 
samarbejdspartnere, sponsorer, Selvstyret, kommunerne og andre samarbejdspartnere, 
udvikling af og tiltag til Mælkebøttecentrets projekter til gavn for udsatte børn og unge 
samt forskning i samarbejde med forskningsinstitutioner. 

I administrationen indgår direktør Kirsten Ørgaard, Souschef Ingeborg Olsen, AC fuld-
mægtig Tina Dam Rasmussen, Projektkoordinator Arnajaraq Joelsen, Adm. Konsulent 
Lone Knudsen samt Psykolog Emma Ehlers Nielsen.  

Årets gang i Mælkebøttecentrets administration 
Mælkebøttecenteret blev et landsdækkende tilbud pr. 1. maj. Dette giver nu alle kommu-
nerne mulighed for at anbringe børn og unge ved Mælkebøttecentrets institutioner. Hen-
sigten med Mælkebøttecentrets udvikling har hele tiden været, at Mælkebøttecentret skal 
være landsdækkende. Nu er organisationen så godt forankret, at Mælkebøttecentret har 
ressourcerne til at modtage og hjælpe børn og unge fra andre kommuner end Kommu-
neqarfik Sermersooq. Alle kommuner er i forbindelse med dette besøgt for at informere og 
præsentere Mælkebøttecentrets ydelser og service – både i forhold til anbringelser af børn 
på Mælkebøttecentrets institutioner og eventuelt kommende samarbejde omkring sociale 
projekter.  

Hjemmesiden og facebook 
Det igangsatte arbejde med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig er færdigt - og den 
nye hjemmeside, www.mb.gl  er nu publiceret.  
Mælkebøttecentret har desuden egen side på Facebook: “Mælkebøttecentret”. 

Human Resources 

Personalesituationen 

Der er kommet yderligere 7 faste medarbejdere samt 4 vikarer, da den tredje bo-enhed, 
Allu, åbnede – dette har resulteret i flere opgaver i administrationen. At få ansat flere med-
arbejdere har også betydet, at det har været nødvendigt at leje flere personaleboliger til 
det nye personale. Derudover har Mælkebøttecentret indgået en samarbejdsaftale med en 
ekstern IT mand til at varetage opstarten af Mælkebøttecentrets hjemmeside, deltidsansat 
en opsynsmand til Mælkebøttecentrets hus ”Seqineq” i Kapisillit samt ansat en tolk til psy-
kologen. I administrationen indgår også en ekstern bogholder som kommer og bogfører en 
dag om ugen.  

Kompetenceudvikling 
2014 har været året hvor Mælkebøttecentret har gennemført kompetenceudvikling for per-
sonalet. 

Alt personale på institutionerne har været på kursus i “Det reflekterende team” med un-
dervisere fra Aalborg kommune. Derudover har hele personalet med Mælkebøttecentrets 
psykolog som oplægsholder modtaget undervisning i udformningen af redegørelser for de 
anbragte børn og unge samt anvendelse af SDQ-redskabet. Endelig har personalet med 
eksterne undervisere været på førstehjælpskursus, brandkursus, kursus i magtanvendelse 
samt modtaget oplæg vedrørende børns emotionelle udvikling. 

http://www.mb.gl/
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Mælkebøttecentret har løbende haft praktikanter fra pædagoguddannelsen. En medarbej-
der er på uddannelse som spædbarnskonsulent, en anden medarbejder går på den de-
centrale pædagoguddannelse i Nuuk. Derudover er en leder i gang med en 3-årig leder-
uddannelse.  

Learn2lead  
Der er indledt samarbejde med konsulentvirksomheden Learn2lead i Aalborg omkring fag-
lig support, rekruttering og ledertræning for alle ledere og stedfortrædere i MBC. Der har 
været tale om et vellykket forløb inden for alle områderne, og der vil blive fulgt op på le-
dertræningen i løbet af 2015. 

Forskning 
I 2014 har der været afholdt en del møder med Else Christensen, seniorforsker hos SFI 
(Det nationale forskningscenter for velfærd) om bl.a. videreførelsen af SFI-undersøgelsen 
“Børn i Mælkebøtten – fra social udsat til mønsterbryder”, hvor den første rapport udkom i 
maj 2013. Undersøgelsen er nu i den afsluttende fase, og den afsluttende rapport udgives 
i 2015. 

Eksternt samarbejde 
Mælkebøttecentret har i løbet af året samarbejdet med både det offentlige, private virk-
somheder, NGO’ere, fonde, forskningsinstitutter samt privat personer. Hermed følger et 
udpluk af Mælkebøttecentrets aktiviteter i 2014. 
  
Samarbejde med kommunerne 
Mælkebøttecentret blev i 2014 landsdækkende og har i den forbindelse indgået samar-
bejde med samtlige af Grønlands kommuner, der nu kan anbringe børn ved Mælkebøtte-
centret. Såfremt en kommune ønsker anbringelse af et barn i en af Mælkebøttecentrets 
institutioner udfyldes et særligt skema, og forespørgslen sendes via mail til centrets visita-
tions udvalg. Visitationsudvalget vil vurdere, hvorvidt barnet tilhører Mælkebøttecentrets 
målgruppe. Hvis alle pladser er fyldt op, er der mulighed for, at barnet, i samråd med kom-
munen, kan placeres på en venteliste.  
 
Der afholdes månedlige kommunemøder mellem kommunens sagsbehandlere og lederne 
fra Mælkebøttecentret, hvor alle de anbragte børns sager diskuteres. Hvis ikke Kommu-
neqarfik Sermersooq er den anbringende kommune afholdes i stedet, så vidt muligt, må-
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nedlige møder over Skype eller telefon med sagsbehandleren fra anbringende kommune, 
hvor status for barnets anbringelse og det videre forløb kan diskuteres. 
 
Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender  
Mælkebøttecentret har i 2014 indgået en ny driftsaftale med Departementet. På opfordring 
af Departementet er den gamle godkendelse nu erstattet med en mere tidssvarende og 
aktuel driftsaftale. Den nye aftale præciserer forhold som målgruppe, pædagogik, fysiske 
rammer og øvrige krav til institutionen.  
 
Døgninstitutionsafdelingen- DA, Selvstyret 
Mælkebøttecenteret havde i december 2013 et tilsynsbesøg fra døgninstitutions-afdelin-
gen. Besøget blev fulgt op af en tilsynsrapport. Ved tilsynsbesøget i 2014 fik Mælkebøtte-
centret ingen anmærkninger. 
 
Saaffik 
I 2014 havde Mælkebøttecentret stor gavn af samarbejdet med Saaffik. Saaffik er et natio-
nalt behandlingstilbud for børn og unge, der har været udsat for seksuel krænkelse. Flere 
børn har således været i behandlingsforløb ved Saaffik, og ligeledes har Mælkebøttecen-
trets medarbejdere kunnet få sparring og rådgivning efter behov. Det er håbet, at dette 
samarbejde kan fortsættes i 2015.  
 
Forstanderkonference 
I maj deltog Kirsten Ørgaard i forstanderkonferencen for alle forstandere fra døgninstitutio-
nerne i Grønland. Emnerne for konferencen var relateret til hverdagens praksis – både i 
forhold til lovgivning, udvikling inden for området og erfaringsudveksling. Mange kommu-
ner mangler at udarbejde handleplaner for de børn, der er anbragt på døgninstitutioner. 
Flere emner blev således præsenteret og diskuteret:  

Selvstyret redegjorde for et projekt i samarbejde med KANUKOKA, hvor man har ansat en 
psykolog til at udredning de børn, der endnu ikke er udredt. Dette initiativ sker blandt andet 
med henblik på at hjælpe kommunerne til at få lavet de konkrete handleplaner. 

Projektet “Robusthed”, der handler om pædagogisk intervention over for udsatte børn, og 
unge blev præsenteret. 

Psykolog Conni Gregersen holdt oplæg om omsorgssvigt og arbejdet med udsatte børn og 
unge på døgninstitutioner i Grønland. 

Der blev desuden holdt generalforsamling i Tulararfik, foreningen for døgninstitutioner i 
Grønland, og Kirsten Ørgaard blev genvalgt som 1. Suppleant.  Kirsten Ørgaard er efter-
følgende blevet bestyrelsesmedlem i foreningen.  

Red Barnet 
Under Mimi Jakobsens besøg, i forbindelse med åbningen af ”Seqineq”, deltog direktøren i 
et møde med det nyetablerede Red Barnet i Grønland om et evt. samarbejde og projekt 
udvikling.  

 
 
Soroptimisterne i Sorø 
Kirsten Ørgaard har i 2014 haft møde med og holdt oplæg for Soroptimisterne i Sorø, der 
havde indsamlet penge til Mælkebøttecentret – øremærket aktiviteter med børnene. For-
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eningen udgiver med støtte fra erhvervslivet en kalender, som er solgt til fordel for Mælke-
bøttecentret, og det resulterede i en donation på kr. 25.000 kr. 

 
ANT-Fonden 
Mælkebøttecentret har i 2014 haft besøg af ANT-Fonden, hvor blandt andet huset i 
Seqineq blev besøgt. Efterfølgende har ANT-Fonden doneret yderligere 150.000 kr. til 
Mælkebøttecentrets hus i Kapisillit, som er øremærket til Mælkebøttecentrets ønsker for 
huset. 

NFBO-konference 
NFBO (Nordisk Forening mod Børnemishandling og Omsorgssvigt) afholdt for første gang 
konference i Nuuk i august, hvor fagfolk fra hele norden mødtes til faglige oplæg, erfa-
ringsudveksling og networking. Konferencen afholdes hvert andet år og går på skift mel-
lem de nordiske lande. Kirsten Ørgaard holdt i forbindelse med konferencen oplæg om 
Mælkebøttecentret og resultaterne af vores arbejde.  

Projekter 
2014 har været et travlt år, da vi i løbet af året har færdiggjort og derefter åbnet 3 store 
projekter: Helårshuset i Kapisillit “Seqineq”, bo-enheden til teenagere “Allu” samt børnefol-
kekøkkenet i Mælkebøtten.  

Seqineq 
Mælkebøttecentrets hus Seqineq i Kapisillit blev færdigt i juni 2014 og den 23. juni blev 
huset indviet med kaffemik for bestyrelsen, sponsorer, samarbejdspartnere, Mælkebøtte-
centrets børn, personale samt bygdens beboere.  Helene Kähler Hjenner fra 15. Juni fon-
dens bestyrelse deltog og Red Barnet var repræsenteret ved generalsekretær Mimi Ja-
kobsen. Det var en hyggelig dag, hvor et af børnene fra Ilasiaq, sammen med Naalak-
kersuisoq for Familier, Ligestilling og Sociale anliggender Martha Lund Olsen, klippede 
snoren over. 

Følgende har bidraget til husets etablering og kaffemik:  

15. Juni Fonden, ANT-Fonden, Permagreen A/S, Royal Arctic Line, Aalborg Portland, 
Velfac, MetsäWood, Lauritzen Fonden, Lars Bo Jensen, Anonym sponsor, Soroptimisterne 
i Vejle, Betoncentralen i Nuuk, STARK, Hotel Hans Egede, Polar El, HJ- TEK, Arctic Im-
port, Kalaallit Forsikring, InuPlan, TNT Nuuk, Lenemi samt CaféMik. 

Børnefolkekøkkenet 
Børnefolkekøkkenet i Børne og Ungehuset Mælkebøtten blev etableret hen over foråret og 
blev indviet d. 23. juli med kaffemik for sponsorer, samarbejdspartnere, børn, personale, 
og bestyrelsen. Birte Jexen fra Frederiksberg Mariendal Rotary Klub deltog og overrakte 
på vegne af klubben kr. 300.000 kr. som donation til børnefolkekøkkenet.  

Følgende har ydet bidrag til projektets realisering:  

Frederiksberg Mariendal Rotary Klub, Lions Club Nuuk, Lions Grønlandsfond, Nuuk Ro-
tary Klub, Soroptimisterne i Varde og Soroptimisterne i Vejen samt Helene og Svend Jun-
ges Fond. 

Grønlandsbanken har, som et af deres CSR- initiativer, accepteret at sende frivillige til 
børnefolkekøkkenet, og det har foreløbig resulteret i en frivillig hver anden mandag. 
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Aktuelle projekter  

Projekt Kattunneq – Grønlands Krisecentre 

Mælkebøttecentret har indgået et samarbejde med Mary Fonden, Departementet for Fami-
lier, Ligestilling og Sociale anliggender, Foreningen for Krisecentre i Grønland og Danner 
om gennemførelsen af projekt Kattunneq for sammenslutningen af Grønlands Krise-cen-
tre. Formålet er at skabe kompetenceudvikling for krisecentrene.  
Det første kursusmodul for krisecentrene blev afholdt i Sisimiut i uge 34, 2014. Ligeledes 
har der været afholdt to styregruppemøder.  

Øvrigt 
Kirsten Ørgaard har deltaget i diverse møder i DK blandt andet med Bikuben Fonden og 
Villum Fonden om kommende udviklingsprojekter, og fondene er positive over for et fortsat 
samarbejde. 

Derudover har der været møder med bidragydere, foredrag, besøg på fagrelevante institu-
tioner og rådgivningscentre mv. primært i Aalborg 
Kommune. 

Børne og Ungehuset Mælkebøtten 

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten er en kombination 
af et kreativt aktivitetscenter (værestedet) og et 
krisecenter for børn og unge, hvor i alt 9 børn kan bo 
efter aftale med socialforvaltningerne i kommunerne.  

Årets gang i Mælkebøtten 
2014 har også for Mælkebøtten været et spændende 
år. Værestedets snedkerværksted er blevet bygget 
om til Børnefolkekøkkenet, og der har været mange 
andre aktiviteter og gøremål for børnene i døgnafde-
lingen og værestedet.   

Fødselsdag og Julefest 
Traditionen tro holdte Mælkebøtten kaffemik for hele byen, i forbindelse med institutionens 
8 års fødselsdag samt julefest den 6. december. Som sædvanligt blev arrangementerne 
stort set sponsoreret af erhvervslivet i Nuuk og bidragydere fra Danmark. I år fik børn an-
bragt i Mælkebøttecentrets afdelinger blandt andet gaver fra Ønsketræet i Nuuk, Happy 
Christmas Challenge og ekstra donationer til julegaver. Børnene fra både Mælkebøtten, 
Ilasiaq og Allu deltog i Nuuk Rotarys årlige juletræsfest.  

Døgnafdelingen 
Mælkebøttens døgnafdeling ligger på 1. sal i huset, og her er der plads til 9 anbragte børn. 

Afdelingen er indrettet så hjemligt som muligt og er den mere rolige del i huset. De børn, 
der bliver anbragt i Mælkebøtten, blev frem til 31. maj 2014 udelukkende anbragt af Kom-
muneqarfik Sermersooq. Fra 1. maj 2014 blev Mælkebøttecentret landsdækkende, så alle 
kommunerne i dag har mulighed for at anbringe børn og unge. Vi har også børn, der an-
bringes akut.  
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Størsteparten af børnene anbringes med henblik 
på social og psykologisk udredning. Det vil sige, 
at Mælkebøtten udreder og undersøger barnets 
udvikling og behov for hjælp i samarbejde med 
barnets netværk, skole, fritidshjem, forældre og 
anbringende kommune. 

I 2014 har der været 13 forskellige børn anbragt i 
Mælkebøtten. Gengangere er ikke inkluderet i 
dette tal. I gennemsnit har der været anbragt 7,64 
børn pr. døgn gennem året. Den gennemsnitlige 
anbringelsestid for hvert enkelt barn har været på 
214,46 dage, altså cirka 7,14 måneder pr. barn. 
Det skal understreges, at der er stor forskel på 
anbringelsestiden i praksis, hvilket udspringer af 
Mælkebøttens tilbud. Akutanbringelser er ofte 
kortvarige og trækker derfor gennemsnittet ned. 
Er barnet anbragt til social udredning, er anbringelsesperioden normalvis 3-6 måneder. 
Dog har vi i 2014 haft 5 børn, som har boet på Mælkebøtten omkring et år. Dette skyldes 
især mangel på anbringelsesmuligheder andre steder, hvilket naturligvis også påvirker 
gennemsnittet.  

Nedenfor ses et overblik over anbringelser i Mælkebøtten gennem 2014: 
 

 8 børn fortsatte anbringelsen fra 2013, idet de ikke var færdig med deres sociale 
og psykologiske udredning eller fordi der var mangel på alternativer. 

 5 akutte anbringelser, hvoraf 3 overgik til anbringelse med henblik på social udred-
ning. 

 

Værkstederne 
I Mælkebøttens stueetage ligger alle de kreative værksteder, hvor der dagligt deltager 
mange børn i de forskellige aktiviteter. Der udarbejdes en månedlig aktivitetsplan, som 
hænges op på folkeskolerne, på Mælkebøttecentres hjemmeside samt facebookside. 
Henover sommeren har der været arrangeret 2 fisketure, hvor børnene fra værestedet og 
børn fra døgnafdelingen har fisket efter rødfisk og torsk. Begge gange blev der fanget rig-
tig mange fisk og de blev blandt andet brugt til madlavning i det nye børnefolkekøkken og i 
døgnafdelingen. 

Børnefolkekøkkenet 
Siden Børne og Ungehuset 
Mælkebøtten åbnede i 2006 
har Mælkebøttecentret erfa-
ret, at mange af de børn og 
unge, der benytter Børne og 
Ungehuset Mælkebøtten, ikke 
har fået mad nok og er sultne. 
De sultne børn har fået noget 
af den mad, som serveres for 
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de børn der bor i døgnafdelingen.  
I børnefolkekøkkenet kan alle børn og unge komme og få et gratis måltid mad. Køkkenet 
åbnede i august 2014 og har serveret mad 3 gange om ugen.  
 
Børnene, der bruger værestedet, er meget glade for børnefolkekøkkenet. Børnene har vist 
interesse for at hjælpe med til at lave maden. De børn, der er mest ivrige, er dem, der 
kommer fast og spiser og hjælper til i køkkenet. Det er også de børn, vi har lagt mærke til, 
som ikke altid har mulighed for at få mad hjemme hverdag. 
Gennemsnitligt har der været 13 børn og spise de dage, vi har lavet mad i Børnefolkekøk-
kenet. 

Besøgstal 
De kreative værksteder er åbne alle dage, også i weekenderne og i højtiderne, fra kl. 
14.00 – 21.00. Det er stadig meget svingende hvor mange børn, der benytter sig af tilbud-
dene i de kreative værksteder. Dette er desuden meget afhængigt af hvilke andre aktivi-
teter, der afholdes i byen.  
I 2013 blevet værestedet besøgt af gennemsnitlig 13,28 børn pr. dag.  
I 2014 er værestedet blevet besøgt af gennemsnitlig 19,23 børn pr. dag. 
Stigningen kan skyldes vores nye Børnefol-
kekøkken. Der kommer således flere børn de 
dage, der skal laves mad i køkkenet.  

 

Bo-enheden Ilasiaq 

Ilasiaq åbnede i 2012 og er nu en veletable-
ret institution. Ilasiaq har en normering på 7 
pladser til børn og unge i alderen 3 til 11 år 
på anbringelses-tidspunktet, der forinden har 
været igennem en social og psykologisk ud-
redning i Mælkebøtten.  

Årets gang i Ilasiaq 
Der er sket mange spændende ting, både for børn og voksne i årets løb. Årets højdepunkt 
må siges at være den store renovation: istandsættelse af Ilasiaq’s 2 badeværelser samt 
etablering af et ekstra værelse til børnene. 

Ilasiaq’s fødselsdag 

Den 28.februar fyldte Ilasiaq 2 år, hvor vi holdt kaffemik. Mælkebøttecentrets bestyrelse, 
Mælkebøttecentrets børn, personale og børnenes familier kom og gjorde dagen rigtig hyg-
gelig. Kommuneqarfik Sermersooqs Borgmester Asii Ch. Narup huskede dagen og sendte 
en meget flot buket blomster samt en hilsen til Ilasiaq.  

Renoveringen af huset 
Året før opstod der en større vandskade i huset. Tilkaldte fagfolk vurderede, at de indven-
dige rør skulle repareres, og dette skulle gøres ved at slå væggen ned. I forlængelse af 
udbedringen af skaden, har Ilasiaq haft ønske om at ændre indgangen til begge badevæ-
relser og modernisere begge badeværelser.  
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Husets inventar blev midlertidigt flyttet til Avallia 22, og det var planen, at Ilasiaq skulle bo 
der de næste 7 uger under renoveringen.  

Både personalet og børnene glædede sig til at komme hjem til vante rammer. Men som 
det kan ske ved alle renoveringer, kom der flere udfordringer på byggeriet, og dette resul-
terede i, at Ilasiaq flyttede hjem 2 uger senere end planlagt. 

Anbragte børn 
Året 2014 er året, hvor Ilasiaq blev en familielignende enhed, idet de samme 7 børn har 
boet i Ilasiaq hele året igennem. Der har således ikke været nogen nye anbringelser eller 
hjemgivelser af børn. Sammenholdet og respekten mellem børnene kan mærkes. Børnene 
er blevet bedre til at rumme og give plads til hinanden. Trods den store aldersforskel, det 
yngste barn er 6 år og det ældste barn er 16 år, har de været gode til at hjælpe og støtte 
hinanden. Derfor har Ilasiaq haft rig mulighed for at kunne arbejde med relationen mellem 
børn og personale og gradvist opbygge tilliden hos børnene. Der er faste rutiner og stabi-
litet hvilket betyder, at der kan arbejdes med både de små og store målsætninger, der er 
defineret for de enkelte børn.  

 

Bo-enheden Allu 

Allu, som betyder ”åndehul”, er et døgntilbud til 5 unge, der på anbringelsestidspunktet er 
mellem 12 til 15 år og som, på grund af omsorgssvigt og sociale problemer i hjemmet, ikke 
længere kan bo hos forældrene. Det er omsorgssvigtede unge, der endnu ikke er blevet 
ekstremt behandlingskrævende, men har behov for trygge rammer i en ”familielignende” 
bo-enhed. 

Årets gang i Allu  
2014 var året hvor afdelingen for teenagere, Allu, blev indviet. Arbejdet med at etablere 
hjemmet tog sin spæde start allerede i foråret, hvor selve huset blev fundet. Sommeren gik 
med at få indrettet lokalerne og gøre alt klar til de første teenagere, der skulle flytte ind 
sidst i august. Den 20. august meldte de første teenagere sig, og de er hurtigt blevet glade 
for huset. I Allu har de hver deres værelse, et stort fælles køkken, en fælles spisestue og 
et fælles opholdsrum. Allerede i september afholdt vi vores første kaffemik, da to af teen-
agerne havde fødselsdag. Der 
blev serveret kaffe, the og kage i 
lange baner for familie, venner og 
de øvrige af Mælkebøttecentrets 
afdelinger.  

I efterårsferien gik turen ud til 
Kapisillit, hvor børn og personale 
tilbragte en uge i ”Seqineq”. 
Formålet med turen var, at 
personale og de unge havde 
mulighed for alle at lære hinanden 
bedre at kende og komme tættere 
på hinanden. 

Den 21. november var dagen, 
hvor der officielt var indvielse af 
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Allu. I den anledning var vores sponsorer, 
Nuuks erhvervsliv og andre 
samarbejdspartnere inviteret og på trods af 
stormende kuling mødte folk talstærkt op for 
at fejre indvielsen. Sidst i november flyttede 
vores sidste to teenagere ind, og de er hurtigt 
faldet til og blevet en del af ”familien”. De-
cember måned gik med julehygge og 
klargøring til jul og nytår. Vi deltog i 
Mælkebøttens juletræsfest til stor glæde for 
alle vores teenagere og nytåret blev holdt 
sammen med Ilasiaq.   

I Allu er der blandt andet fokus på sund kost. I 
den forbindelse er de unge blevet præsenteret 
for diverse grøntsager, som de tidligere ikke 
har stiftet bekendtskab med. Det har re-
sulteret i at der er blevet duftet og smagt på 
mange nye ting, hvilket har ført til mange 
gode grin til huset.  

Allu fokuserer på en sund livsstil, hvilket vil sige, at vi har et fast aktivitetsskema over 
ugen, hvor blandt andet fitness, svømning og udeliv er på programmet. Som hos de fleste 
andre teenagere kan det, at motivere de unge til at deltage være lidt af en udfordring. Vo-
res erfaring er dog, at når de unge først er kommet af sted, så deltager de med stor glæde 
og føler sig opløftede, når de gennemfører diverse aktiviteter.  

Allu har et tæt samarbejde med både Mælkebøtten og Ilasiaq. Flere af vores unge har tid-
ligere boet i Mælkebøtten og nyder at komme på besøg, hvor de både har mulighed for at 
hilse på personalet, de andre børn samt benytte værestedet. Derudover er der også rig 
mulighed for at børnene fra de forskellige bo- enheder kan besøge hinanden og lave 
fælles aktiviteter – vi har blandt andet været i svømmehallen med Ilasiaq og nytåret blev 
også fejret sammen med Ilasiaq's børn og unge.    

Da Allu er en nyetableret bo-enhed, har personale såvel som de unge skullet finde deres 
roller i huset. Med guidning fra personalet, har de fleste unge fundet sig til rette i huset. De 
kender og respekterer husets regler og føler, at de bliver hørt, når der holdes ungemøde 
en gang om måneden.  

Sommerferie i Danmark 

Anbragte børn i Ilasiaq og Mælkebøtten har igen i år fået stor glæde af et ferieophold i 
Danmark. Sommerferien var atter sponsoreret af Greenland Contractors 

Denne gang gik turen til et sommerhus ved Marienlyst på Falster. Sommerhuset, som 
havde eget swimmingpool samt en dejlig have med trampolin, var et hit. Kun 5 minutters 
gang fra huset var der strandet, hvor børnene nød at komme. Turen gik også til BonBon-
Land, Nykøbing Falster Zoo og ture rundt i land og by. Turen har været et trængt brud på 
en ofte problemfyldt hverdag for børnene og en mulighed for at få den slags samvær og 
stimuli, deres familie ikke kan give dem. Som ønsket har turen givet børnene positive 
oplevelser, som de altid vil huske. 
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Psykologen 

Psykolog Emma Ehlers Nielsen blev ansat i Mælkebøttecentret per 1.6.2014 og havde 
første arbejdsdag den 2.6.2014. Der har således gennem de sidste syv måneder været en 
fastansat psykolog i Mælkebøttecentret. Psykologen har kontor på Mælkebøttecentrets 
administration, men har derudover sin gang på afdelingerne i forbindelse med især udred-
ninger og supervisioner.    

Arbejdet som psykolog i Mælkebøttecentret 
Psykologens arbejdsopgaver i Mælkebøttecentret er mangeartede, men hoveddelen for-
deler sig på områderne: 
  

 Psykologisk udredning af børn anbragt i Mælkebøtten 

 Terapi med børn anbragt ved hele Mælkebøttecentret 

 Supervision og kompetenceudvikling af Mælkebøttecentrets personale 
 
Derudover er psykologen tilknyttet projektet Kattunneq- Grønlands Krisecentre, som su-
pervisor for de ansatte på de grønlandske krisecentre. 

Psykologisk udredning 
Formålet med den psykologiske udredning er en klarlægning af både styrker og svaghe-
der, børnene eller de unge i Mælkebøttecentret har.  
Udredningen finder sted med henblik på tilrettelæggelsen af videre foranstaltninger og 
interventioner, der kan bidrage til barnets fremtidige udvikling og trivsel. Ligeledes har ud-
redningen til formål at klarlægge og udforme anbefalinger til den fremtidige anbringelse af 
barnet eller den unge.  
 
Udredningen finder sted ud fra informationer indhentet ved især observationer og testnin-
ger af barnet samt samtaler med barnet eller den unge. Herudover indhentes informationer 
fra eksempelvis sagsbehandlere, sundhedsvæsen, skole og daginstitutioner for at give så 
klart og fuldstændigt et billede af barnet eller den unge som muligt.  
 
Den psykologiske udredning sammenskrives med den socialpædagogiske udredning ud-
arbejdet i Mælkebøtten, før den sendes videre til sagsbehandlere og familie. I den forbin-
delse blev der af psykologen i efteråret 2014 formuleret en vejledning til observation og 
udredning af børn anbragt i Mælkebøttecentret for at ensrette og lette arbejdet med både 
udredninger og halvårsrapporter. Vejledningen blev præsenteret for de ansatte ved et 
fælles personalemøde. 

Terapi  
Mælkebøttecentret tilbyder udover udredning også muligheden for terapeutiske forløb af 
kortere eller længere tids varighed hos psykologen for de anbragte børn.  
 
Børnene i Mælkebøttecentret er meget forskellige, både set ud fra anbringelsesårsager, 
baggrund og aktuelle problemstillinger. De typiske årsager der kendetegner børnenes 
baggrund er dog fortsat alkoholmisbrug i familien og omsorgssvigt. Varigheden, intensite-
ten og den terapeutiske metode afhænger af det enkelte barn og vurderes og tilpasses 
løbende i forløbet. Typisk vil barnet eller den unge dog modtage samtaler af en times va-
righed én gang om ugen.  
Antallet af sessioner afhænger, som nævnt, af det enkelte barn og de fremskridt, der gø-
res i løbet af det terapeutiske forløb.  
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Psykologen kan i terapien benytte sig af flere forskellige metoder og har som noget særligt 
adgang til en sandkasse, der kan bruges i forbindelse med især legeterapi med inspiration 
fra den såkaldte Sandplay therapy. Ud over legeterapien benytter psykologen sig fortrins-
vist af metoder fra den kognitive adfærdsterapi.  

Supervision 
Mælkebøttecentrets ansatte tilbydes supervision hos psykologen. Således bliver der med 
hver afdeling gennemført faste gruppesupervisioner hver 6. uge af to-tre timers varighed.  
 
Supervisionsmetoden afhænger af de problemstillinger, der tages op samt de ønsker, per-
sonalet har. Således er både metoderne “Det reflekterende team”, “Fokusgruppen” og 
mere løs supervision blevet afprøvet. Personalet har efterfølgende givet udtryk for, at især 
“Det reflekterende team” og den løse supervisionsform har været gode.  
 
Problemstillingerne, der kan tages op til supervisionerne, kan både omhandle specifikke 
problemstillinger eller arbejdet med de enkelte børn og mere generelle emner såsom 
samarbejdet på afdelingen og kommunikationen med både børn, samarbejdspartnere og 
andre ansatte. 
Udover gruppesupervisionerne har personalet mulighed for at få individuelle supervisioner 
eller supervision i mindre grupper. Dette aftales med lederen på afdelingen, som visiterer 
videre til psykologen. De individuelle samtaler kan både strække sig over en længere peri-
ode, som et forløb, eller som enkeltsamtaler. Formålet med disse er at give de ansatte 
mulighed for at kunne tale om emner, der kan være svære at tage op, når det øvrige per-
sonale er til stede.  
Samtalerne relaterer sig dog altid til den enkeltes arbejde og personlige problemer udenfor 
arbejdspladsen kan derfor som hovedregel ikke blive genstand for supervisionen.  

Projekt Kattunneq – sammenslutningen af Grønlands krisecentre 
Som en del af dette projekt tilbydes de ansatte på landets krisecentre supervision ved 
Mælkebøttecentrets psykolog.  
 
Supervisionsforløbet blev igangsat ved et indledende oplæg i forbindelse med en fælles 
konference for krisecentrene afholdt i Sisimiut i august 2014. Her holdt psykologen oplæg 
om supervision og gennemførte gruppesupervisioner med deltagerne. Efterfølgende har 
hvert enkelt krisecenter hver måned haft muligheden for at få supervision af én times va-
righed hos psykologen.  
Supervisionerne er primært blevet foretaget over telefon eller Skype og er blevet vel mod-
taget blandt krisecentrene. 

Øvrigt arbejde 
Ud over det ovenstående har psykologen haft arbejde indenfor en række andre områder. 
 
Psykologen har således blandt andet beskæftiget sig med deltagelsen i diverse både in-
terne og eksterne samarbejds- og netværksmøder. Derudover har psykologen deltaget i 
samarbejdet omkring udviklingen af fremtidige projekter i Mælkebøttecentret såsom bo-
enheden for 0-3-årige, kompetenceudvikling for plejefamilier og brugen af helårshuset 
Seqineq i forbindelse med projektanbringelser.  Dette arbejde har især været koncentreret 
omkring udarbejdelsen af projektbeskrivelser. 
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I forbindelse med åbningen af Mælkebøttecentrets nye bo-enhed, Allu, deltog psykologen i 
introduktionen til de nye ansatte med et oplæg omkring psykologens arbejde i Mælkebøt-
tecentret. Derudover har psykologen ligeledes afholdt undervisning for den samlede per-
sonalegruppe i forbindelse med et fælles personalemøde omkring brugen af SDQ-spørge-
skemaer og “Vejledning til observation og udredning af børn anbragt i Mælkebøttecentret”.  
 
Psykologen har i 2014 deltaget i to konferencer. Her er der tale om krisecenterkonferen-
cen i Sisimiut, hvor psykologen var med som oplægsholder og NFBO konferencen i Nuuk, 
der strakte sig over tre dage. Psykologen har desuden, som det øvrige personale, deltaget 
i både brand- og førstehjælpskursus. 
Yderligere har psykologen deltaget i visitationen af nye børn indstillet til anbringelse ved 
Mælkebøttecentret og har ligeledes overtaget ansvaret for gennemlæsning, godkendelse 
og månedlig indberetning af magtanvendelser. 
  
Endelig modtager psykologen som del af sin kompetenceudvikling regelmæssigt supervi-
sion hos to andre psykologer i Nuuk. 

Tolk 
I oktober 2014 blev der ansat en studentermedhjælper i en tolkefunktion. Forinden havde 
psykologen gennemgået en prøveperiode med anvendelse af personalet som tolke i for-
bindelse med terapi med og udredning af de grønlandsk-sprogede børn og unge.  
Undervejs blev det dog tydeligt, at dette forsøg udgjorde en for stor planlægningsmæssig 
udfordring, og beslutningen om at ansætte en studentermedhjælper blev derfor truffet.  
Tiltaget har lettet arbejdet med de grønlandsk-sprogede børn og studentermedhjælperen 
er vellidt af både børn og voksne. Hun har desuden påtaget sig rollen med stor seriøsitet 
og engagement. 

Statistik 
MBC 2014 (juni-december) Mælkebøtten Ilasiaq Allu 

Antal børn i terapi/modtaget 
støttende samtaler 

4 3 1 

Antal samlede terapigange  46 15 1 

Antal igangværende udredninger 2 - 1 

Antal færdige udredninger 3 - - 

Antal gruppesupervisioner 3 4 2 

Antal individuelle supervisioner 4 4 9 

 

KATTUNNEQ 2014 Oktober November December 

Antal supervisioner 3 5 6 
 

Økonomi  
Den 1. maj 2014 blev Mælkebøttecentret landsdækkende. Dette vil sige at Mælkebøtte-
centret nu tilbyder vores serviceydelser til alle kommunerne. Det har fra projektets start 
været hensigten, at Mælkebøttecentret ikke kun skal tilbyde hjælp til udsatte børn i Kom-
muneqarfik Sermersooq, men at også andre kommuner kan gøre brug af Mælkebøttecen-
trets faglige viden, indsatser og ydelser. Dette er nu realiseret. 
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Økonomien er dog stadig det sårbare punkt som kontinuerligt bliver overvåget og stadig 
kan give anledning til bekymring. Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der er 
registreret som en fond. Mælkebøttecentret er således ikke, som de offentligt 
ejede institutioner sikret en driftsbevilling fra selvstyret, og alle de penge, der driver Mæl-
kebøttecenteret, kommer ind som indtægter fra de serviceydelser, vi leverer. Den eneste 
kendte årlige donation kommer fra Greenland Contractors. Disse penge er øremærket 
børnenes sommerferie. 
  
Tre af vores udviklingsprojekter, Huset Seqineq i Kapisillit, Bo-enhed Allu til teenagere og 
Børnefolkekøkkenet i Mælkebøtten blev realiseret i 2014. Uden donationer fra fonde, er-
hvervslivet, organisationer og private havde dette ikke været muligt. De tre projekter er 
udelukkende etableret ved donationer og bidrag fra Mælkebøttecentrets egenkapital. Da vi 
er en fond, forholder det sig sådan, at de penge, der evt. er i overskud, bliver anvendt til 
nye udviklingsprojekter.   
  
Desuden har vi også i 2014 haft den glæde, at mange har doneret penge 
til Mælkebøttecentrets projekter. Dette gælder også penge, som vi ikke har ansøgt om og 
penge, som vi naturligvis ikke kan kalkulere med i budgetlægningen, da de ikke på forhånd 
er kendte. Størsteparten af disse donationer er øremærkede til konkrete aktiviteter for bør-
nene og til driften.  
Mælkebøttecentret skal ikke tjene på de ydelser, der leveres, men samtidig skal økono-
mien også hænge sammen. Der er således økonomi til en stabil drift hele året. Vi oplever 
fortsat befolkningens opbakning i form af gaver, tøj, legetøj, bøger mv. til Mælkebøttecen-
trets institutioner. Årsregnskaberne, som revideres af Deloitte, kan findes på hjemmesiden 
www.mb.gl.   
  

Fremtiden   
I 2015 vil der blive lagt vægt på den fortsatte udvikling af Mælkebøttecenteret, samt etab-
leringen af indsatser for udsatte 0-3 årige og deres familier, kompetenceudvikling og su-
pervision til plejefamilier samt kompetenceudvikling både internt i Mælkebøttecentret, men 
også på landsplan. Desuden er Mælkebøttecentret klar til at medvirke i udvikling af sociale 
projekter i andre kommuner, såfremt der er behov for dette. Vi siger hermed stor tak til 
alle, der har bidraget til og støttet op om Mælkebøttecentrets arbejde i 2015. 
 

         

                                                                                                                    

 

 

 

 

http://www.mb.gl/
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Mælkebøttecentrets baggrund  

Bestyrelsen for Grønlands Arbejdsgiverforening ønskede i efteråret 2002 at tage et socialt 
ansvar og medvirke i initiativer og projekter, der kan forbedre omsorgssvigtede børn og 
unges vilkår og forebygge yderligere omsorgssvigt i Grønland.  
 
Som dokumentation for problemernes omfang tog Grønlands Arbejdsgiverforening initiativ 
til at få gennemført undersøgelsen ”Børn og unge i politiets døgnrapporter – hvem og 
hvorfor?”, med henblik på fagligt at kunne tilrettelægge og udvikle indsatsområder. Under-
søgelsen viser, hvor mange børn og unge fra 0-17 år, der i 2002 og 2003 i Nuuk kommer i 
berøring med politiet enten som ofre, gerningsmænd, eller involveret i en episode.  Der er i 
alt registreret 1075 forskellige børn i disse 2 år.  
 
3,5 procent af de registrerede børn og unge vurderes som groft omsorgssvigtede med en 
høj social og psykisk belastningsgrad. Mens 8 procent af børnene udsættes for en mindre 
grad af omsorgssvigt. Denne gruppe børn er Mælkebøttens primære målgruppe.  
 
På baggrund af undersøgelsen, samt møder og temadage med fagfolk i Nuuk, blev ideen 
til et børnehus formet. Red Barnet, Nuuk Rotary Klub, Lions Club Nuuk og Grønlands Ar-
bejdsgiverforening gik sammen om at 
skaffe kapital og driftsmidler til et 
børne- og unge hus i Nuuk. I marts 
2006 blev Mælkebøtten en realitet. 

Mælkebøttecentrets formål og vær-
dier 
Nogle af de vigtigste helt konkrete for-
mål med Mælkebøttecentret er at: 
 

 Skabe mønsterbrydere 

 Forebygge selvmord 

 Forebygge seksuelt misbrug 

 Forebygge kriminalitet blandt 
unge 

Vi medvirker til at styrke børnene, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de 
mønstre, de lever i. Vi giver børnene redskaber i form af målrettede problemløsninger, så 
de lærer at frustrationer og barrierer kan overvindes og at problemer kan løses. Det er for 
at forhindre at man vælger den ultimative løsning som f. eks. selvmord, hvis der opstår 
vanskelige problemer i livet.  
 
Vi opmuntrer, roser og motiverer, så børnene selv oplever den sejr det er, at løse et pro-
blem eller overvinde en forhindring – det kan være at gennemføre et maratonløb for børn, 
at passe sin skole, lave god mad, at rydde op på værelset, at lave sine eller andre opga-
ver. 
 
I forhold til seksuelle overgreb er vi meget opmærksomme på, hvorledes vi som voksne 
kan beskytte barnet, og hvordan barnet kan beskytte sig selv. Vi udspørger aldrig børn, 
men er opmærksomme på deres signaler. De børn, der betror sig til en medarbejder om 
seksuelle krænkelser, hjælper vi ved at få alarmeret de sociale myndigheder og ved, at 
barnet får lov til at fortælle om sine oplevelser og får vished for, at der er hjælp at hente. 
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Samtidig er vi bevidste om, at lære barnet at 
sætte grænser ikke er det samme som at 
give barnet ansvaret for egen sikkerhed – for 
det vil altid være den voksnes ansvar at hin-
dre seksuelle overgreb. Det er aldrig børne-
nes ansvar. 

Værdier 
Nøgleordene i arbejdet i Mælkebøtten, 
Ilasiaq og Allu er dialog, gensidig menneske-
lig respekt og konfliktløsning. Vi lærer bør-
nene at bruge sproget frem for at slå. Ek-
sempelvis er mobning forbudt. Der arbejdes 

meget med konfliktløsning blandt børnene, for i Mælkebøtten, Ilasiaq og Allu skal der være 
plads til alle. Her er voksne, der er til at stole på. Voksne der er nærværende både fysisk 
og psykisk og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.  
 
Værdierne tager højde for de særlige behov som omsorgssvigtede børn og unge har: 
Nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid og at have en der lytter til 
én og forstår én. 
De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab 
– De ressourcestærke børn får en social indsigt om, at ikke alle børn har det godt og sam-
tidig får de forståelse for hensynet til de, der er svage og at det nytter noget at være en 
god kammerat. 
 

De generelle mål og visioner i Mælkebøttecentret 
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De specifikke mål og visioner i Mælkebøttecentret 

 

 

 

Grundbegreberne vi ønsker at give børnene er 

 
 Tryghed: At give børn og unge kærlighed, tryghed, faste og forudsigelig rammer.  

 
 Fælleskab: Børnene skal opleve, at de betyder noget for nogen og at de er 

nødvendige. 
 

 Identitet: At skabe åbenhed om og accept af, at børn og unge i perioder kan være 
udsat for livsvilkår, som er svære for dem at være i. 
 

 Tillid: At børn og unge får en grundlæggende tillid til, at de kan stole på voksne og 
at de oplever at der er hjælp at hente. 

 
 Anerkendelse: At børn og unge gives mulighed for at påvirke deres hverdag, ved 

at give udtryk for egne behov og ønsker, samt at de oplever værdi i at være sig 
selv. 

 
 Ansvar: At børnene lærer at tage ansvar, holde aftaler, være en man kan stole på 

og være en god kammerat. 
 
 
 


