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»Laura« er kun 14 år. Alligevel 
har hun allerede et  

selvmordsforsøg og et år på 
en døgninstitution bag sig. 

Modelfoto

I sidste uge skulle 
»Laura« på 14 
anbringes på et 
skolehjem - det 
endte med et 
selvmordsforsøg

Af Allan Boye Thulstrup
all@herningfolkeblad.dk

Laura fejrede ikke fastelavn.
Den 14-årige pige har i det hele 
taget ikke så meget at fejre lige 
nu.
Et omtumlet liv blev lørdag 3. 
januar endnu mere forvirret, da 
hun forlod hun sin mors bolig 
syd for Herning.
Hun tog op for at bo hos sin far 
og stedmor i en landsby i den 
nordlige del af  kommunen.
Men det må hun ikke.
Det er nemlig Lauras mor, der 
har forældremyndigheden. 
Og moren er enig med kommu-
nen i, at Laura har brug for at 
komme på en institution, hvor 
hun både kan bo og få behand-
ling.

18. februar
Onsdag 18. februar er sat som 

dagen, hvor sagsbehandleren 
efter flere tilløb vil hente Laura 
og køre hende til et skolehjem, 
en døgninstitution for unge 
med problemer.
Om morgenen pakker hun sine 
tasker og stiller dem ned i en-
treen i faderens hus.
Så går hun op på sit værelse. 
Hun sluger nogle piller fra et 
glas hun har taget i et skab.
Kort efter finder faderen sin 
datter bevidstløs på værelset.
Det går med udrykning mod 
Regionshospitalet i Herning.

26.februar
På rådhuset i Herning blev der 
i går holdt møde.
Blandt deltagerne var Lauras 
sagsbehandler, lederen af  Pæ-
dagogisk Psykologisk Råd-
givning, lederen af  social- og 
sundhedsafdelingen og lederen 
af  børne- og familierådgivnin-
gen.
Der var ét punkt på deres dags-
orden: 
Lauras fremtid.

Ikke enighed
Det er efterhånden mange år si-
den, at Laura første gang fik sin 
helt egen sagsbehandler.
Og det virker til, at sagsbe-
handleren har været et af  de 
mest konstante elementer i 

hendes liv de senere år.
Når man taler med forældrene, 
er de ikke helt enige om, hvor-
dan det gik til, at deres datter 
nu er på nippet til blive anbragt 
på et skolehjem. Et sted der nor-
malt tager sig af  de meget tunge 
sager.
Siden januar har Laura gået i 
en specialklasse for skoletrætte 
unge, »hvis udvikling kræver 
hensyn og støtte, som den al-
mindelige folkeskole ikke kan 
give«, som det hedder på sko-
lens hjemmeside.
Men de seneste tre uger har 
Laura ikke været i skole.
Siden Herning Kommune i slut-
ningen af  januar første gang 
besluttede, at hun skulle på 
skolehjem, har hendes plads 
på skolen ikke længere stået 
til rådighed.

Springtur
Men Laura vil ikke på skole-
hjem.
4. februar, få dage før hun op-
rindeligt skulle være begyndt 
på skolehjemmet, stikker hun 
af  fra faderens hus. 
Familien ser hende ikke i over 
en uge.
Forsvindingsnummeret ændrer 
ikke på situationen.
Hendes sagsbehandler mener 
stadig, at skolehjemmet er den 

rigtige løsning.
Laura fortæller, at hun helst vil 
blive ved med at gå i den spe-
cialklasse, som hun var ved at 
vænne sig til. 
De fleste af  hendes venner er 
fra Herning-området. 
Hun kan ikke forstå, at hun 
ikke er blevet spurgt.

Noget uoverlagt
Det er derfor, Laura nogle dage 
senere vælger at tage piller. Hun 
vil væk, hun vil protestere.
Da det ser ud til, at den værste 
fare er drevet over, mødes Lau-
ras far på hospitalet med et par 
af  folkene fra kommunen.
De vil gerne have ham med på 
skolehjems-ideen. 
Det vil gå nemmere, hvis han 
kører Laura op til skolehjem-
met, fortæller de.
Faren bliver ikke overbevist.

Han tror, at det vil være bed-
re med hjælp i hjemmet. Ikke 
mindst i lyset af  selvmordsfor-
søget. 
Hun kan jo også stikke af  fra et 
skolehjem.
Og så er der ikke nogen til at 
finde hende, hvis hun gør noget 
uoverlagt.
Foreløbig må Laura leve i uvis-
hed.
Torsdagens møde om hendes 
fremtid,førte ikke til en beslut-
ning.
De kommunale eksperter er 
ikke sikre på, hvad der vil være 
den bedste løsning for Laura.

14-årig føler sig overset
Laura hedder ikke Laura. Navnet er opdigtet af  redaktio-
nen. Den 14-årige piges rigtige identitet er kendt af  Herning 
Folkeblad, men vi har af  hensyn til hende besluttet ikke at 
bringe oplysninger, der gør det muligt at identificere hende. 
Artiklerne om Laura bygger på samtaler med hovedperso-
nen selv, hendes far, mor, stedmor samt personer fra Her-
ning Kommune.

Historien om »Laura«

Herning Kommune 
ønsker kun 
»Laura« alt det 
bedste, forsikrer 
leder af børne- og 
familierådgivningen

Af Allan Boye Thulstrup
all@herningfolkeblad.dk

I går mødtes en række fagper-
soner, blandt andet Lauras 
sagsbehandler, lederen af  Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning, lederen af  social- og sund-
hedsafdelingen samt Mikael 
Andresen, leder af  børne- og 
familierådgivningen, for atter 
at diskutere Lauras fremtid.
- Det er vigtigt, at vi får alle 
vinkler på, hvordan vi bedst 
hjælper Laura. Sagen er meget 
kompleks. Det er klart, at ser 
man den fra én side, peger den 

i én retning. Men jeg kan forsik-
re, at vi ikke gør noget uover-
vejet fra kommunens side, siger 
Mikael Andresen.
Kommunens oprindelige be-
slutning var, at Laura har bedst 
af  et ophold på et skolehjem.
- Det er en anbringelse med 
samtykke fra den, der har for-
ældremyndigheden. Vi forhol-
der os til alle dem, der er om-
kring pigen. Men det, der vejer 
100 procent, er pigens trivsel, 
siger Mikael Andresen.

Og netop trivslen er nu igen i 
fokus efter selvmordsforsøget 
i sidste uge.
- Det er selvfølgelig forfærde-
ligt, når en ung pige forsøger 
at begå selvmord. Det er også 
derfor, at vi ikke haster noget 
igennem, siger Mikael Andre-
sen, der forsikrer, at det selv-
følgelig også var et tema på 
gårsdagens møde.
- Nu har vi en ny situation. Vi 
kigger altid på barnets trivsel. 
Der er vi nødt til at hæve os op i 

et højere perspektiv. Og det gør 
vi ud fra de informationer, vi 
har fået fra forskellige fagper-
soner om, hvordan hun trives, 
forklarer han.

Hele billedet
Laura mener ikke, at der er ble-
vet lyttet til hende i sagen. Hun 
vil helst fortsætte i sin special-
klasse, mens kommunen har 
hældt mest mod en løsning med 
et skolehjem.
- Det handler ikke kun om, hvad 

Laura synes er godt. Vi skal se 
på hele billedet, forklarer Mi-
kael Andresen.
Lauras far ser helst, at hun får 
hjælp, mens hun bor hos ham. 
Men det er ikke ham, der har 
forældremyndigheden over 
Laura.
Efter selvmordsforsøget følte 
faderen, at kommunen forsøgte 
at presse ham til at acceptere 
skolehjems-løsningen.
Det afviser Mikael Andresen.
- Det drejer sig om at give 

Laura nogle faste rammer. Der 
skal ikke herske tvivl om, at vi 
lægger meget vægt på relatio-
nerne fra Laura til både faderen 
og moderen. Vi kan ikke presse 
nogen til noget. Og det er klart, 
at det kan være overvældende 
at sidde og høre på. Men vi øn-
sker at gøre det rigtige for pi-
gen, og ikke gøre noget forceret, 
siger afdelingslederen, der un-
derstreger, at han meget gerne 
vil mødes med faren.

Kommunen: Vi haster ikke noget igennem

Indland Der er dyb forvirring og usikkerhed om, 
hvordan Fogh-regeringens skatteforslag vil ramme 
en lang række pensionskunder med 10-års aftaler 
om indbetaling på en rate-pensionsordning, skriver 
Børsen. Tidligere har folk med gode lønninger haft 
mulighed for at oprette en aftale om at foretage 
indbetalinger uden et øvre loft skattefrit til ratepen-
sion, så længe det skete over 10 år, med ens indbe-

talinger hvert år. Med regeringens forslag om at 
indføre et loft på 250.000 kr. er næsten 26.000 dan-
ske pensionskunder, der indbetaler mere end dette 
beløb årligt, med ét blevet fanget i dyb usikkerhed 
om deres skattemæssige forhold. For hvordan skal 
ordningen beskattes fremover, hvis der eksempel-
vis indbetales 300.000 om året. Vil de sidste 50.000 
kr. fremover bliver beskattet eller ej?

Risiko for brandbeskatning af ratepensioner
Indland Den farlige kødbakterie salmonella 
kostede mindst 14 danskere livet sidste år under 
to udbrud af  den frygtede sygdom. Det oplyser 
Statens Serum Institut til Politiken. Samtidig er der 
bekymring over, at flere end dobbelt så mange dan-
skere måtte til lægen med en salmonella-infektion i 
2008 i forhold til året før. I 2007 var antal smittede 
1700, i 2008 eksploderede antallet til 3700. Danmark 

har ellers i årevis smykket sig med en stor indsats 
for at bekæmpe salmonella i besætningerne og i 
køledisken. Men sidste år vendte kurven pludselig. 
Først og fremmest på grund af  det største udbrud 
af  salmonella nogensinde i Danmark, hvor omkring 
1200 blev registreret syge. Det reelle antal syge var 
dog mindst 10 gange større, altså 12.000, da langt 
de fleste ikke søger læge. 

Mindst 14 danskere døde af salmonella-forgiftning

Anders Knudsen 
hædret for sin 
indsats som frivillig 
i Sunds IF

Af Jesper Wind
jwi@herningfolkeblad.dk

Anders Knudsen var 16 år 
gammel da han første gang be-
gyndte at træne fodbolddrenge 
i Sunds IF.
Det har han - nu snart 35 år se-
nere - gjort lige siden.
Torsdag modtog Anders Knud-
sen årets initiativpris for sit fri-
villige arbejde i byens fodbold-
klub ved generalforsamlingen i 
Sunds Borgerforening.
Initiativ prisen uddeles af  
Sunds Borgerforening og Han-
delsbanken.
- År efter år har Anders påta-
get sig ansvaret for et hold og 

gennem tiden har han faktisk 
trænet de fleste årgange og så-
mænd også fodboldpiger, for-
talte direktør i Handelsbanken, 
Anders Frederiksen.

Kæmpe arbejde
Ud over at herse rundt med gla-
de fodbolddrenge har Anders 
Knudsen gennem årene også 
taget sin tørn som medlem af  
bestyrelsen for Sunds IF og 
blev sidste år igen valgt ind i 
bestyrelsen.
Anders Knudsen var med til at 
starte byfesten i Sunds for et 
kvart århundrede siden og har 
flere gange brugt en uge af  sin 
ferie fra arbejdet som smed hos 
Gemina Termix i Sunds på at 
rejse til stævner i udlandet sam-
men med de unge spillere.
- Anders har har gjort et kæm-
pe stykke arbejde for byen og 
egnen gennem rigtig mange år 
af  sit liv, konstaterede Anders 
Frederiksen.

Anders årets 
mand i Sunds

For en måned siden stod Anders Knudsen også med blomster og hæder. 
Da modtog han JBUs ungdomslederlegat. I aftes blev han hædret af 
sin hjemby, da han modtog Handelsbankens og Sunds Borgerforenings 
initiativpris.  Privatfoto 

I tiden fra tirsdag til torsdag 
var der indbrud i et fritidshus 
på Brunkulsvej ved Søbylund. 
Tyven brød en dør til huset op 
og stjal et gammelt komfur og 
25 liter diesel. 

Tyven tog et 
gammel komfur

Tre forældrepar fra Ejstrup-
holm måtte i går hente deres 
tre 14-årige døtre på politista-
tionen i Herning. Pigerne blev 
i går klokken 09.23 taget for bu-
tikstyveri i Kvickly i herning-
Centret. De havde til sammen 
stjålet armbånd, halskæder og 
andre smykker til en værdi af  
1200 kroner. Det var personalet 
i forretningen, som opdagede 
tyveriet og tilkaldte politiet. 
Pigerne blev afhørt om sagen 
og blev derefter hentet af  de-
res forældre. Sagen er dog ikke 
ovre endnu, for pigerne vil blive 
kaldt ind på politistationen til 
en samtale med politiets præ-
ventive afdeling og de sociale 
myndigheder og ikke mindst 
deres forældre. 
- Vi har lært, at det er meget 
vigtigt, at vi også har kontakt 
til forældrene, så vi kan få an-
skueliggjort, hvor alvorligt 
det er og få sat en stopper for 
det, siger vicepolitikommissær 
Bent Smedegaard fra politiet i 
Herning. 

14-årige  
piger stjal  
fra Kvickly

En 19-årige kvindelig bilist fik 
sig en voldsom forskrækkelse, 
da hun i går kørte syd for Lind 
ved 18.30-tiden. Kvinden ville 
overhale en varevogn, da hun 
trak for langt ud i det andet 
spor og fik et hjul ud i rabat-
ten. Hun mistede herredømmet 
over bilen og endte i et vejtræ. 
Den 19-årige var dog ikke mere 
rystet, end at hun selv kunne 
kontakte politiet og fortælle, at 
der ikke var behov for en am-
bulance til hverken hende selv 
eller hendes bror, som også var 
med i bilen. Politiet lagde dog 
vejen forbi og tjekkede for en 
sikkerheds skyld kvindens pro-
mille, som var aldeles lovlig. 

Overhaling 
endte i et vejtræ

Sunds 
Borgerforening 
retter blikket mod 
byens hovedgade 

Af Jesper Wind
jwi@herningfolkeblad.dk

Efter års kamp har Sunds ende-
lig fået sin omfartsvej.
Forleden satte finansudvalget 
i Folketinget de 190 millioner 
kroner af, som omfartsvejen 
ventes at koste.
Den afklaring fyldte en del på 
generalforsamlingen torsdag i 
Sunds Borgerforening.
- Vi er i bestyrelsen meget til-
fredse med, at der endelig er 
taget en beslutning, der er en-
tydig og til gavn for hele Sunds, 
sagde borgerforeningens for-
mand Bjarne Averhoff.

Aktiv gruppe
På generalforsamlingen for et 
år siden blev en trafikgruppe 
med Axel Christensen i spidsen 
nedsat. Den skulle bane vejen 
for omfartsvejen.
Det skete med indsamling af  
underskrifter, en trafiktøælling 
og livligt lobbyarbejde over for 
myndigheder og politikere.
- De har ydet en meget stor 
indsats, konstaterede Bjarne 
Averhoff.
Løft til hovedgaden
Borgerforeningen har ikke 
tænkt sig at sidde på hænderne, 
når omfartsvejen vest om byen 
nu er sikret. 
Tværtimod fortalte Bjarne 

Averhoff, at byens hovedgade 
nu skal i fokus.
- Vi går i gang med at påvirke 
kommunen, så vi har noget 
klar, når omfartsvejen står fær-
dig i 2012. Vi forestiller os, at 
byen kan få et hovedstrøg, der 
er spændende at færdes og bo 
i, sagde Bjarne Averhoff.
En trafikgruppe skal nedsættes 
og have ombygningerne af  ho-
vedlandevejene gennem Bran-
de, Videbæk og Hammerum 
som en inspiration for Sunds.

Lastbiler en plage
Trafikgruppen skal ikke kun 
tænke på Sunds efter omfarts-
vejen. I dag er byen plaget af  
meget tung trafik og indførel-
sen af  de store modulvogntog 
gør ikke udsigterne lysere for 
livet i midtbyen i Sunds.
- Vi vil gerne have lastbilerne 
ned på 40 km/t. Vi så gerne, at 
der bliver sat »din fart«-skilte 
op både ved hovedgaden og 
ved Viborgvej, sagde Bjarne 
Averhoff. 

Flere medlemmer
Sunds Borgerforening får sta-
dig større opbakning i byen. 
For tre år siden havde borger-
foreningen 277 medlemmer. 
Bjarne Averhoff  kunne på ge-
neralforsamlingen fortælle, at 
det tal nu er steget til 501 med-
lemmer. Det ses også i regn-
skabet for borgerforeningen, 
der viste et overskud.
Bestyrelsen for Sunds Borger-
forening fortsætter uændret 
efter Palle Madsbjerg, Peter 
Krogh, Vera Poulsen og Bjarne 
Averhoff  alle blev genvalgt.

Sunds gør 
klar til den ny 
omfartsvej

Dagplejen  
i Herning 
Kommune skulle 
spare 700.000 
kroner. Besparelse 
aflyst efter 
protester

Af Jesper Wind
jwi@herningfolkeblad.dk

Dagplejerne rundt i Herning 
Kommune har været noget 
nervøse den sidste tid.
De har fået brev fra rådhuset 
hvor der står, at hele området 
skal spare 700.000 kroner. Det 

ville gå ud over blandt andet 
dagplejernes mulighed for at 
mødes i legestuer.
Uroen har fået embedsmæn-
dene på rådhuset til at lægge 
sagen på politikernes bord.
- Vi så det som nogle admini-
strative småjusteringer. Bud-
gettet er ikke overskredet med 
ret meget. Vi lagde blandt an-
det op til, at der skulle justeres 
på dagplejernes legestuebesøg. 
Men det gav en del rynkede 
bryn hos dagplejerne og derfor 
sendte vi sagen til politikerne 
i børne- og familieudvalget, 
fortæller direktøren for Børn 
og Unge på rådhuset, Knud 
Jensen.

Dyr gæstedagpleje
Økonomien er skredet efter 

kommunen har oprettet to gæ-
stedagplejehuse i Lind og Sdr. 
Felding, der kan træde til ved 
dagplejeres sygdom, ferie eller 
hvis de skal på kursus. 
Besparelsen er udsat af  poli-
tikerne i Herning Byråds bør-
ne- og familieudvalg, fortæller 
udvalgsformand Joan Hansen 
(V).
- Besparelsen er sat i bero. Der 
sker ikke noget nu. Vi er gået 
ind i de gæstedagplejehuse med 
åbne øjne. Men vi er i udvalget 
enige om, at vi vil have en ana-
lyse af  budgettet for dagplejen, 
siger Joan Hansen.
Herning Kommune har 430 
dagplejere og området har et 
samlet budget på 105 millio-
ner kroner.

Uro hos dagplejen

Den private 
skovbørnehave på 
Sjællandsgade får 
ikke lov til at udvide 
med flere børn 

Af Jesper Wind
jwi@herningfolkeblad.dk

Forældrenes frie valg af  vug-
gestue og børnehave til pasnin-
gen af  deres børn er under pres 
i Herning midtby.
Den private daginstitution Her-
ning Valgmenigheds Skovbør-
nehave på Sjællandsgade har 
søgt om at udvide antallet af  
pladser.
Svaret er nej fra Henring By-
råds børne- og familieudvalg.
- Der er jo pladser i dagplejen i 
Herning midtby, og når vi har 

det, så skal vi ikke ud og lave 
nye pladser, siger udvalgets 
formand Joan Hansen (V).

Imod loven
Skovbørnehaven drives af  
Valgmenighederne i Herning 
og Gjellerup, hvis præst Morten 
Kvist er formand for børneha-
vens bestyrelse.
- De har afvist vores ansøgning, 
og det forstår jeg ikke rigtigt. 
Jeg mener, at Herning Kommu-
ne har et problem med loven, 
der skal sikre forældre det frie 
valg, siger Morten Kvist.
Skovbørnehaven søgte om at 
udvide pladserne i børnehaven 
fra 30 til 35 og vuggestuen fra 
20 til 25 pladser.

Tomme pladser
Vuggestuen er i dag fyldt op 
mens Joan Hansen fremhæver, 
at der er 15 ledige pladser i bør-
nehaven.

Morten Kvist, hvorfor vil I have 
flere pladser, når halvdelen af  
børnehaven står tom?
- Vi har skrevet børn op på 
venteliste til børnehaven, men 
vi tør ikke åbne for sluserne, 
fordi vi har givet de forældre 
med børn i vores vuggestue ga-
ranti for, at de kan få deres børn 
ført over i børnehaven, svarer 
Morten Kvist.
Morten Kvist fortæller, at Skov-
børnehaven ikke stiller sig til-
freds med det første nej.
- Vi vil prøve igen og se, om 
Herning Kommune ikke har ta-
get fejl eller om vi bare ikke har 
været omhyggelige nok med 
vores ansøgning. Vi troede en-
gang, at vi bare skulle medde-
le Herning Kommune, at vi vil 
udvide, fordi der er fri konkur-
rence mellem daginstitutioner 
om børnepasning. Vi kommer 
igen, siger Morten Kvist.

Skovbørnehave bliver stynet

Fremtidens patient bruger fø-
lelserne.
Det er temaet, når hospitals-
præsterne og hospitalsledel-
sen i Hospitalsenheden Vest 
4. marts på Regionshospitalet 
Herning indbyder til foredrags-
aften for de ansatte i sundheds-
væsenet under titlen »Fremti-
dens patienter - hvordan klarer 
de belastninger?«
Det er hospitalspræst Christian 
Busch fra Rigshospitalet, som 
holder foredrag, og han vil bl.a. 
uddybe følgende udsagn: Den 
største »synd« for det senmo-
derne menneske er at benægte 
sine følelser. Fremtidens pa-
tienter vil benytte følelserne til 
at mærke, om den behandling, 
patienten tilbydes, er rigtig for 
ham eller hende.

Fremtidens syge 
bruger følelserne


