
Politisk forståelse: Børnene skal ud af Sjælsmark og have bedre forhold 
  

Regeringen, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har drøftet tidsplanen og ram-

merne for et nyt center for de børn af afviste asylansøgere, der i dag er indkvarte-

ret på Udrejsecenter Sjælsmark. 

  

Af det forståelsespapir, der er indgået mellem S, RV, SF og EL fremgår det bl.a.,  

at ”det vil være muligt at finde en mere hensigtsmæssig lokalitet for et udrejsecenter kun for bør-

nefamilier end Udrejsecenter Sjælsmark. Det nye udrejsecenter skal indrettes efter anbefalingerne 

fra Røde Kors og Ombudsmandens rapport vedrørende forholdene på Sjælsmark.” 

  

På den baggrund er partierne bag forståelsespapiret og regeringen nu enige 

om, at børnefamilierne tilbydes mulighed for at kunne flytte ud af Sjælsmark se-

nest i april 2020. De familier, der ønsker at blive boende resten af skoleåret, så 

børnene fx kan færdiggøre skoleåret inden flytningen, får mulighed for det, såle-

des at de sidste familier vil være udflyttet inden udgangen af juli måned.  

  

I relation hertil foretages en række konkrete ændringer af rammevilkårene for de 

børnefamilier, der i dag er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark. 

  

1) Det vil styrke børnenes forhold, at familien danner ramme om børnenes målti-

der. Der etableres derfor en mere fleksibel madordning, herunder med mulighed 

for, at familierne selv kan lave mad og indtage måltiderne i deres bolig eller i 

umiddelbar tilknytning hertil. 

  

2) Børnene er ofte i en svær og sårbar situation. Det skal normeringerne i børne-

haven tage hensyn til, så det sikres, at der er tilstrækkeligt med professionelt pæ-

dagogisk personale. 

  

3) De mindste børn har også brug for et stærkt pædagogisk tilbud. Derfor etable-

res der en vuggestue, der kan bruges af alle børn i aldersgruppen uden at skulle 

ansøge om det. 

  

4) De større børn har brug for aktivitetstilbud. Derfor skal der være tilbud om 

fritidsklub med pædagogisk kvalitet for børn i alle relevante aldersgrupper. 

  

5) Alle børn i den undervisningspligtige alder har krav på undervisning. Derfor 

skal der være et kvalitetsskoletilbud til alle børn, uanset om det foregår på en fol-

keskole, friskole eller på et undervisningstilbud drevet af operatøren. 

  

6) Børn har brug for trygge omgivelser. Derfor skal det nye udrejsecenter ikke 

være omgivet af hegn, der kan virke utrygt og hæmmende i barnets hverdag, lige-

som det kan afskære barnet fra relationer med andre børn, der ikke bor på cente-

ret. 

  

7) Der er behov for et øget fokus på de børn, som er allermest sårbare. Derfor 

skal der etableres en mulighed for, at disse i højere grad bliver skærmet fra de svæ-

re omstændigheder, som de er bragt i. Dette betyder også, at der i forbindelse med 

den fysiske indkvartering af børnefamilierne i højere grad vil blive lagt vægt på, 

om børnene vurderes at være særlig sårbare, og der vil i højere grad være fokus på 

det enkelte barn. 
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8) Det vil ikke være kriminalforsorgen, der vil være operatør på det kommende 

udrejsecenter for familier med børn. Der vil i udvælgelsen af operatør blive lagt 

vægt på, at de professionelt ansatte, der er omkring børnene, har erfaring med at 

arbejde med børn i udsatte situationer. 

  

Regeringen forpligter sig til at præsentere en konkret placering for indkvartering af 

afviste asylansøgere med børn senest i december 2019. 


