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Dean Kirsten Holm-Petersen Hent PDF Fik Dean et bedre liv, da han blev anbragt uden for hjemmet?

Dean har aldrig været på forsiden af Ekstra Bladet eller hovedperson i en tv-dokumentar. Han er ‘bare’ et af
de flere tusinde børn, der hvert år anbringes uden for hjemmet, uden at vi hører om det. Heller ikke, når

anbringelsen bryder sammen, og barnet igen må pakke sit tøj og flytte et nyt sted hen.

15 måneder gammel bliver Dean fjernet fra sin familie for første gang. Bogen følger ham fra
barndomshjemmet hos en mor, der er stofmisbruger, over to plejefamilier og en døgninstitution, indtil han

ender i netværkspleje hos moderens barndomsveninde.

Alle, der arbejder med eller er involverede i udsatte børn og unges liv, kan blive klogere af denne bog. Den
viser, hvilken enorm afstand der kan være mellem barnets bagland og ‘systemet’. Bogen bygger på interviews
med Dean, hans netværk og de fagprofessionelle i sagen – bl.a. sagsbehandlere, pædagoger og plejefamilier.
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