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KLUB PENALHUS

SocialWise søger kommuner til et samarbejde om udrulning af Klub Penalhus til
anbragte børn, børn i familier, der modtager en forebyggende foranstaltning efter
Servicelovens § 52, samt fagligt udfordrede børn
Klub Penalhus er en skoleunderstøttende metode inspireret af The Letterbox Club, der
siden 2007 har været gennemført som en særlig indsats overfor udsatte og anbragte børn
i Storbritannien. Der når indsatsen når årligt ud til 11.000 børn og har vist sig at være en af
de mest lovende og perspektivrige skoleunderstøttende indsatser målt på forholdet
mellem pris og effekt.
I perioden 2016-2018 gennemførte Als Research en afprøvning af metoden i en dansk
version under navnet Klub Penalhus for Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling samt med støtte fra TrygFonden.
Evalueringer fra Storbritannien viser, at de skolebørn, som har modtaget pakker fra The
Letterbox Club, i de nationale tests har vist fremgang på op til 1,5 skoleår i
læsning/stavning og matematik samt øget motivation for læring generelt. Desuden
vurderer plejeforældre, at børnenes generelle trivsel forbedres samtidigt med, at børnene
oplever forbedrede skolekompetencer. Den danske evaluering har vist, at Klub Penalhus
også i Danmark har bemærkelsesværdige effekter for målgruppen både målt på trivsel og
for fagligt udfordrede børn også fagligt (se vedhæftede notat).
Socialstyrelsen har gjort Klub Penalhus frit tilgængeligt, og der er oprettet en almennyttig
forening under navnet SocialWise med det formål at få udbredt Klub Penalhus. I
samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter har SocialWise ansøgt TrygFonden
om midler til at tilbyde Klub Penalhus til 600 anbragte, udsatte og fagligt udfordrede
børn, dækkende elever på 2.-7. klassetrin. Projektet afvikles i perioden fra foråret 2022 til
januar 2025.

Hvad er klub Penalhus?
Klub Penalhus er et skoleunderstøttende bogpakkeforløb. De tilmeldte børn modtager
seks farvestrålende pakker, der er adresseret personligt til barnet og bliver leveret med
posten. Klub Penalhus kræver dermed ikke løbende involvering af skolen eller kommunen
i øvrigt. Pakkerne er fyldt med niveautilpassede og spændende læsebøger,
matematikmaterialer samt spil- skrive- og læseredskaber, der alt sammen er udvalgt i
samarbejde med folkeskolelærere og faglige konsulenter i dansk og matematik. Hver
pakke har sit eget tema, som afspejles i de udvalgte materialer, f.eks. rummet eller
nordiske guder, og indeholder en personlig hilsen fra kendte rollemodeller. Børnene
modtager pakken én gang om måneden over en periode på seks måneder.
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Hver pakke indeholder:
-

2-3 niveausvarende bøger (både fiktion og fakta)
Et matematikhæfte
Skrive-, tegne- og regneredskaber og kognitivt understøttende spil
En hilsen til barnet fra kendte rollemodeller, f.eks. Hella Joof og Jakob Riising
Et brev til forældre/omsorgspersoner om pakkens indhold, og som tilskynder til at
udforske materialerne sammen med barnet
Klistermærker med barnets navn på

Indholdet bliver sendt i pakker med farvestrålende klistermærker på forsiden, som skal
bidrage til at øge barnets motivation for at åbne pakken og undersøge indholdet
nærmere. Forældre og omsorgspersoner opfordres til at vise interesse for pakkerne, men
indsatsen er målrettet barnet, således at det ikke er et krav, at forældrene involverer sig i
projektet.
Børnene kan udforske Klub Penalhus-universet nærmere på en tilhørende hjemmeside
(www.klubpenalhus.dk). Her kan de finde links til mere spændende læsning, anmelde de
tilsendte materialer med stjerner og deltage i en lodtrækningskonkurrence. Hjemmesiden
fungerer således både som en platform for børnenes videre fordybelse samt som
mulighed for at indhente feedback til erfaringsopsamling og evaluering (se en
præsentation af materialet i vedhæftningen).
Ved den tidligere afprøvning har det været et lavt frafald på under 5 % og tilslutningen fra
børn og forældre/omsorgspersoner har været overvældende. Til forskel fra afprøvningen i
2016-2018 udformes indsatsen således, at børnene modtager Klub Penalhus over to
gange, og der er indlagt en række lodtrækningspræmier mhp. at sikre, at børnene ikke
falder fra imellem modtagelsen af første og anden omgang pakker.

Rekruttering af deltagere og kommunernes rolle
Indsatsen tænkes udrullet i 8-10 af landets kommuner fra foråret 2022. Rekrutteringen af
børn vil ske i samarbejde med de udvalgte kommuner.
Kommunens opgave vil primært være at rekruttere og tilmelde børn, herunder indhente
tilladelse fra forældre/omsorgspersoner, at levere lister med navne, adresser og
kontaktoplysninger på alle tilmeldte børn og deres forældre/omsorgspersoner samt at
oplyse om evt. adresseændringer undervejs. Der er afsat midler til delvist at kompensere
kommunerne for rekrutteringsarbejdet.
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Evaluering af projektet
TrygFondens Børneforskningscenter vil stå for en evaluering af projektet. Evalueringen
gennemføres som et lodtrækningsforsøg (RCT), hvor der opereres med to grupper: én
gruppe, som modtager indsatsen (indsatsgruppen), og en ventelistegruppe, som
modtager indsatsen forskudt (kontrolgruppen). For at være en del af indsatsen, skal hver
enkelt deltager derfor gennemføre en læseprøve, den nationale trivselsmåling samt en
SDQ-måling (Strengths and Difficulties Questionnaire), der er et kort spørgeskema, som er
blevet udfyldt af børnenes forældre/omsorgspersoner, og som giver mulighed for at
vurdere børn og unges psykiske trivsel og funktion. SocialWise står selv i samarbejde med
TrygFondens Børneforskningscenter for indsamling af prøvesvar fra deltagerne.

Hvis din kommune er interesseret
Der er ansøgt om midler til at tilbyde Klub Penalhus til anbragte børn, børn i familier, der
modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52, samt fagligt
udfordrede børn i 10 kommuner. Udvælgelsen af kommuner vil ske efter først til mølleprincippet, og det prioriteres, at 2-3 af kommunerne er beliggende i Region Syddanmark.
Kommunerne kan enten vælge at indgå med børn fra alle eller udvalgte af de tre nævnte
børnegrupper.
Hvis din kommune er interesseret i at indgå i projektet, så tag kontakt til SocialWise på tlf.
22626555 eller skriv til kontakt@socialwise.dk. I første omgang kan kommunerne sikre
deres deltagelse i projektet ved at underskrive en interessetilkendegivelse, der er under
forudsætning af, at projektet opnår støtte fra TrygFonden (se vedhæftede skabelon). Der
ventes svar fra TrygFonden ultimo maj 2021. Interessetilkendegivelsen skal være
SocialWise i hænde senest den 20.03.21.

