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Program for træning af børns emotionelle kompetencer i Litauen (VEIK – Vaiko 

emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa) 

 

 

1. Behov/udfordring  

 

Problemerne med elevernes forringede grundlæggende kompetencer og 

skolefrafald er fortsat ikke blevet løst. Der er dokumentation for, at den 

emotionelle kompetence påvirker elevens evne til at tilpasse sig og til at opnå 

gode akademiske resultater.  

Forskningen viser, at børn uden emotionel kompetence har en mere 

begrænset evne til at tilpasse sig skolen (lavere uddannelsesniveau, 

skolefrafald). De har problemer med at anerkende deres kammerater og 

styre deres egne følelser, hvilket gør, at de optræder aggressivt. Skolerne 

forsøger at løse disse problemer på forskellige måder, men VEIK-programmet 

er nyskabende, idet formålet er at lære børn at anerkende og sætte ord på 

deres følelser, at kommunikere og anvende andre sociale færdigheder, at 

styre stærke følelser og at løse problemer i dagligdagen over en forholdsvis 

lang periode.  

 

2. Interventionsniveau  

Generelt (rettet mod alle elever)  

 

3. Interventionsintensitet  

 

I VEIK-programmet er der fokus på barnets fortsatte følelsesmæssige udvikling. 

Baseret på den praksis, der anvendes i Institute of Family Relations' 

dagplejecenter, er den anbefalede varighed af VEIK-programmet 33 

sessioner for børn (tre gange om ugen) og tre sessioner for forældre. En 

børnesession varer 90 minutter, og en forældresession varer 180 minutter.  

Skolens aktører (administrativt personale og lærere) uddannes i de 

grundlæggende elementer i VEIK-programmet i 360 minutter.  

 

4. Målgruppe og aldersgruppe  

 

Målgruppen er børn og unge i alderen 8-18 år, der mangler sociale og 

emotionelle kompetencer og færdigheder. Programmet er også rettet mod 

deres forældre og lærere.  
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5. Betingelserne og de forskellige tiltag, der er nødvendige for 

gennemførelsen af foranstaltningen  

1. I første omgang beslutter skolen, at der er behov for programmet.  

2 Herefter erhverver skolepsykologer og -pædagoger (to fra hver skole) de 

nødvendige færdigheder til at lede børnene i VEIK-børnegruppen. 

Uddannelsesprogrammet for VEIK-undervisere omfatter 96 timers uddannelse 

og 20 timers tilsyn.  

3 Efter afslutningen af uddannelsesforløbet er VEIK-underviserne ansvarlige for 

udvælgelsen af gruppen af børn i skolen.  

 

Kriterierne for udvælgelse af børnene i VEIK-gruppen er barnets manglende 

emotionelle og sociale færdigheder. Børnene i VEIK-gruppen deltager frivilligt 

og på anbefaling af skolens socialpædagoger, psykologer og lærere. Barnets 

motivation for at deltage i programmet er et af de vigtigste aspekter i VEIK-

programmet.  

4 VEIK-gruppeaktiviteterne for børn finder sted tre gange om ugen i ca. tre 

måneder. Aktiviteterne for lærere og forældre finder sted sideløbende.  

 

Det er vigtigt for børnene, at der skabes et uformelt, roligt og komfortabelt 

miljø: beskyttelse mod baggrundsstøj, tilstrækkelig belysning og behagelige 

stole (gør det nemmere ikke at overskride elevernes individuelle grænser). 

Hvis det er muligt, kan lokalet opdeles i to rum: et rum for diskussioner, rollespil 

og problemløsning og et rum for spil, tegning osv.  

Den enkelte skole bestemmer selv det nøjagtige tidspunkt for aktiviteterne, 

der kan afvikles efter eller før skoletid (hvis barnet går i skole om 

eftermiddagen).  

 

6. Beslutning om typen af støtte og eventuelle tilpasninger  

 

VEIK-underviserne afgør sammen med skolefagfolk (psykologer, 

socialpædagoger og lærere) barnets behov for VEIK-programmet. Der 

indgås en aftale mellem barnet og VEIK-underviseren og mellem barnets 

forældre og VEIK-underviseren. Det er hensigten, at barnet skal deltage aktivt 

i programmet (rollespil under sessioner, deltagelse i drøftelser, hjemmearbejde 

og osv.)  

 

7. Gennemførelse af foranstaltningen og aktører  

 

Programmets ophavsrettighedshaver er Institute of Family Relations (Kaunas, 

Litauen). Instituttets personale (psykoterapeuter, psykologer og 

socialrådgivere) tilbyder undervisning, tilsyn, håndbøger til VEIK-undervisere 

og eksempler på børnenes hjemmearbejde.  

VEIK-programmet gennemføres systematisk i skolesamfundet – forældre, børn, 

lærere, administrationen, NGO'er.  
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VEIK-underviserne har forskellige roller, herunder i tilknytning til udvælgelse og 

dannelse af børnegrupper, uddannelse af andre skoleaktører, 

forældregruppeøvelser og individuelle øvelser med forældre og børn, 

evaluering af børns kompetencer og vedligeholdelse af VEIK-gruppen og 

kontinuitet i gennemførelsen af programmet.  

 

8. Det overordnede ansvar for gennemførelsen  

 

Programmets ophavsrettighedshaver har ansvar for gennemførelsen af 

foranstaltningen og for de skoler, der gennemfører programmet.  

 

9. Hindringer for indførelse af foranstaltningen  

 

Vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af programmet:  

1 VEIK-programmet er relativt langt (ca. tre måneder), og det er børnenes og 

forældrenes ansvar at deltage i hele programmet.  

2 Det er nogle gange vanskeligt for lærere og forældre at tilrettelægge 

aktiviteter for hele dagen for de børn, der deltager i et program før eller efter 

skoletid.  

3 Finansiering af programmets gennemførelse.  

 

Problemløsning:  

1 Forudgående samtaler med forældre. Forældrene observerer normalt 

positive ændringer i det deltagende barns adfærd en måned efter 

deltagelsen i VEIK-programmet. Det motiverer forældrene til at fastholde 

deres børns deltagelse i programmet og til at ændre deres egen adfærd.  

2 Det tager tid, og der er ting, som skal drøftes, men skolen og læreren er 

motiveret til at tilrettelægge det hele, fordi de kan se ændringer, ikke blot i 

børnenes adfærd, men også i skolens kommunikationskultur.  

3 Skolen har ikke altid tilstrækkelige midler. Nogle gange bruges de tildelte 

beløb i "elevens kurv" øremærket til lærerens faglige udvikling, og nogle 

gange modtager programmets ophavsrettighedshaver støtte fra forskellige 

fonde.  

 

10. Overvågning og evaluering af foranstaltningen  

 

Overvågningen og evalueringen af VEIK-programmet tilrettelægges af VEIK-

undervisere og Institute of Family Relations. Før og efter gruppen udfylder 

barnet, barnets forældre og klasselæreren et spørgeskema om styrker og 

svagheder.  

 

11. Foranstaltningens resultater  

 

Resultaterne viser, at de børn, der deltog i disse klasser, i mindre grad melder 

om fysiske og emotionelle problemer efter gennemførelsen af VEIK-

programmet. De klager sjældnere over hovedpine og mavesmerter og synes 
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også at være mindre bekymrede og mindre bange, og de kammer 

sjældnere over i vredesudbrud osv. Børnene synes at have færre 

adfærdsproblemer (overholder oftere reglerne, slås mindre med andre børn 

og lyver og stjæler sjældnere), og de er mere tillidsfulde over for og populære 

hos deres kammerater osv.  

 

12. Ressourcer og finansiering  

 

EU-midler og statsbudgettet.  

Udgiften for den enkelte skole er ca. 3 800 EUR til dækning af udgifter til 

materiale og kurser for VEIK-undervisere, skolens administration og andre 

undervisere i skolen.  

 

13. Foranstaltningen i dag  

 

VEIK-programmet kører i 25 skoler i Litauen.  

 


