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Der findes en stor usynlig gruppe af udsatte børn i de 
danske institutioner, som har brug for hjælp. Men hvor-
dan identificerer man dem, så man kan gøre noget? 
Teresa Jakubczyk Clausen har skrevet en guide med 
konkrete anvisninger til, hvordan pædagoger, lærere 
og andre fagpersoner kan blive bedre til at spotte de 
udsatte børn, og hvordan de efterfølgende kan hjælpe 
dem og deres familier på bedste vis.

Bogen beskriver på en konkret og overskuelig måde de 
12 mest oversete og udsatte grupper børn, som man 
møder i dag i daginstitutioner og skoler. Den henvender 
sig til pædagogerne, lærere, studerende og familiemed-
lemmer. Bogens primære formål er at udvikle de under-
prioriterede kompetencer og støtte de professionelles 
faglighed, fordi de tit er de eneste, der kan spotte og 
afhjælpe de udsatte børn.

Bogen sætter fokus på tre elementer: problemets om-
fang, barnets signaler og de anvendelige arbejdsmeto-
der. Den vedrører også tre forskellige indfaldsvinkler: 
familien, undervisningsperspektivet og pædagogikken, 
som på hver deres måde giver et bidrag til forståelsen af, 
hvordan og under hvilke betingelser det pædagogiske 
arbejde med disse børn skal forstås.
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