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EN FORTÆLLING SOM BESKRIVER 

YDELSEN ” STØTTET ELLER OVERVÅGET 

SAMVÆR”

Anna er en ung mor med høretab, der fik sin 
hørende datter anbragt i en plejefamilie, da  
datteren var et par måneder gammel.

Anna har regelmæssigt samvær med sin datter, 
og kommunen har besluttet, at samværet skal 
være støttet. Der er behov for en støtteperson, 
som kan kommunikere på tegnsprog og kender 
til de særlige forhold, der gør sig gældende for 
personer med et betydeligt høretab. Derfor har 
kommunen bedt CFD Rådgivning om at påtage 
sig opgaven.

Om støttepersonens indsats siger Anna: 

”For 4 år siden, da jeg ikke havde støtte, tænkte 
jeg, at jeg vidste meget om børn. Men nu kan 
jeg se, at jeg gennem støtten har lært meget om 
børn. Jeg har lært noget om, hvad jeg kan gøre 
bedre, og hvad der ikke er så godt, at jeg gør.” 

Anna fortsætter:

”En gang imellem bliver jeg usikker på, hvad mit 
barn vil. Jeg kender hende ikke så godt, når jeg 
ikke ser hende så tit, så får jeg hjælp til at forstå, 
hvad hun vil, og hvorfor hun reagerer, som hun 
gør.”

Om vigtigheden af at have en støtteperson, der 
kender til personer med høretab og kan kom-
munikere med hende på tegnsprog, siger Anna: 

”Mit barn er anbragt hos hørende plejeforældre, 
så mit barn kan naturligt ikke så meget tegnsprog.  
Støttepersonen hjælper mig med kommunika
tionen med mit barn. En gang imellem er det 
svært at få øjenkontakt med mit barn, da hun 
reagerer på lyde. Støttepersonen hjælper mig 
med at få øjenkontakt. Støttepersonen hjælper, 
så mit barn og jeg forstår hinanden bedre. Det 
er ikke altid mit barn forstår, hvad jeg siger på 
tegnsprog, og det er ikke altid, jeg forstår, hvad 
hun prøver at sige til mig.”
 

(Fortællingen er anonymiseret, og Anna er et 
opdigtet navn.)

KOMMUNIKATION PÅ BÅDE TEGNSPROG 
OG DANSK STYRKER KONTAKTEN MELLEM 
ANNA OG HENDES DATTER 

”En gang imellem bliver jeg usikker på, 
hvad mit barn vil. Jeg kender hende 

ikke så godt, når jeg ikke ser hende så 
tit, så får jeg hjælp til at forstå, hvad 

hun vil, og hvorfor hun reagerer, som 
hun gør.”


