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En glædesfyldt
grundtone 
Mette Christensen: Hovedprisvinder
for dagtilbud (0-6-årige). 
Mette Christensen er vuggestue-
pædagog i Børnehuset Villa Bohème på
Amager. Hun er indstillet af sin leder for
blandt andet at have en hel unik tilgang
til børnene, hvor hun tager udgangs-
punkt i, hvad de er gode til og optaget
af. Det sker ved en altid »glædesfyldt
grundtone« og ved at søge forståelse 
og indsigt i det enkelte barn.

Hun giver lyst til
at få flere børn 
Karina Hedegaard: Særprisvinder for
dagtilbud (0-6-årige). 
Karina Hedegaard er på 17. år børne-
havepædagog i Stenurten på Nørrebro.
»Hun er den slags pædagog, som gør, 
at man får lyst til at blive ved med at få
børn bare for at kunne blive ved med at
komme i børnehaven«, siger en foræl-
der. Af kolleger, tidligere børnehave-
børn og forældre roses hun for sin for-
ståelse, varme, opmærksomhed og akti-
viteter, der tæller alt fra yoga til cirkus.
Hun er altid klar med et stort kram – og-
så til børn, der for længst er stoppet.

Nyuddannet
blev superleder 
Cecilie Trebbien: Særprisvinder for
dagtilbud (0-6-årige). 
Cecilie Trebbien er pædagog og kon-
stitueret leder i udflytterbørnehaven
Høbjerg i Vedbæk. Selv om hun kun har
været færdiguddannet i omkring et år,
»skulle man tro, at hun havde et helt
livs erfaring«, lyder det i en af forældre-
nes indstillinger. Hun får særligt ros for
sin arbejde som konstitueret leder i en
coronatid, hvor »hun mestrer at kom-
munikere, vejlede og sideløbende gøre
det hele til en leg for ungerne«.

De unges ven
og støtteperson 
Charlie Kongsø: Hovedprisvinder for
skolefritidstilbud (0.-9. klasse). 
Charlie Kongsø er pædagog i ungdoms-
klubben Poplen i Jyllinge. Af unge, for-
ældre og kollegaer beskrives han som
de unges ven, der altid er klar med støt-
te og et trygt rum. »Han har hjulpet bå-
de mig og mine venner, når vi har haft
det svært«, fortæller en ung indstiller.
Ved siden af sit klubarbejde er han støt-
teperson for flere unge og engageret i et
musikalsk tilbud, hvor unge kan mødes
om musik frem for at hænge på gaden,
når de har fri.

Børnenes 
fritid er vigtig 
Kristina ’BIF’ Hansen Jessen: Særpris-
vinder for skolefritidstilbud (0.-9. kl.):.
’BIF’ er pædagog i Skads Ungdomsklub
på Signaturskolen i Esbjerg og står altid
klar med krammere og lammere til un-
gerne. I indstillingerne nævnes hendes
motto: ’Børns fritid er vigtig’, der gæl-
der døgnet rundt. Hun arrangerer lan-
parties, tager på krabbefiskeri og sen-
der pakker til tidligere klubmedlem-
mer, der er på efterskole. Særlig stor
betydning har det, at hun i de seneste
syv år har kørt en flok unge til deres
afdøde vens gravsted på dødsdagen.

En aktiv del af
folkeskolen
Klub Tempeltræet: Særprisvinder for
skolefritidstilbud (0.- 9. klasse). 
Skolepædagogerne fra Klub Tempeltræ-
et på Skolen ved Bülowsvej på Frederiks-
berg er sammen med deres klubleder,
Helene Bech (billedet), indstillet i fæl-
lesskab for deres arbejde med at blive
en aktiv del af folkeskolen efter skole-
reformen. Her har de været med til at
udvikle en række nye pædagogiske fag,
der kaldes linjer, som eleverne har i fire
lektioner om ugen. Eleverne kan vælge
mellem linjer som comedy, bekæmp
bekymring og angst, skak og spansk.

34-årige Sarah Falster
modtager en specialpris
for sit arbejde med 
udsatte børn og unge ved
Politikens Pædagogpris.

B lågårds Plads 14. april 2019. Stifte-
ren og lederen af partiet Stram
Kurs, den islamkristiske advokat

Rasmus Paludan, afholder en demonstra-
tion, som ender i afbrænding af biler og
sammenstød mellem Nørrebros unge og
politiet. 

Den dag er Sarah Falster på arbejde i Ga-
depulsen på Kapelvej på Nørrebro for at
holde lektiecafé, men hendes dag ender
med at blive brugt på at få de unge ind i
kulturhuset Støberiet på Blågårds Plads,
væk fra balladen. 

Gadepulsen er et kommunalt tilbud til
kriminalitetstruede, udsatte unge på
Nørrebro. Og som koordinator har Sarah
Falster mange hatte på i løbet af en ar-
bejdsuge – fra sammenstød med Paludan
til at tjekke skoleaftaler på Aula og få
mødrene til udsatte unge drenge i 7-15-års
alderen i aktivering med madlavning.

Hendes engagement i arbejdet med Ga-
depulsens udsatte drenge er nu med til at
give Sarah Falster en specialpris ved Politi-
kens Pædagogpris 2020.

Sarah Falster blev uddannet meritpæ-
dagog i 2013 og tog en kandidatgrad i pæ-
dagogisk psykolog fra DPU i 2015. Men da
havde hun allerede arbejdet med gadens
unge i mange år. Og på trods af sin unge
alder – hun er 34 år – ser Nørrebros udsat-
te unge hende som en moderfigur. Det er
i hvert fald det, Mudi Jarkass skriver i sin
indstilling: 

»Sarah er bare kvarterets bonusmor,
hende, der gi’r omsorg«. 

Da Politiken taler med Sarah Falster, er

hun meget ydmyg og bange for, at prisen
bliver for »mig-mig-mig-agtig«: 

»Selv om jeg har gang i rigtig mange
ting og har det overordnede ansvar for vo-
res projekter, knokler mine kollegaer lige
så meget som mig«.

Fagpanelet, som har fundet frem til
modtagerne af Politikens Pædagogpris
2020, hædrer Sarah Falster for hendes ev-
ne til at tage de unge ind og gøre dem til
en del af et fællesskab.

»Nogle af drengene fra området om-
kring Blågårds Plads er nogle virkelig bar-
ske typer. Det er børn og unge, som har en
adfærd, der gør dem svære at holde af, og
som af den grund ikke føler sig særlig
værdsat i det danske samfund. Der spiller
Sarah en vanvittig vigtig rolle. For pæda-
gogisk arbejde er også være at drage om-
sorg for nogle, som det er svært at holde
af. De her drenge er nogle børster, men Sa-
rah viser dem omsorg«, forklarer Politi-
kens uddannelsesredaktør, Jacob Fugl-
sang, der er formand for fagpanelet. 

Stadig yngre drenge på gaden 
Sarah Falster arbejder med den indsats,
Gadepulsen kalder for ’aktive drenge’: et
tilbud med to grupper af drenge i alderen
7-15 år, som har svært ved at være i de al-
mene klubtilbud, men som har godt af en
fast struktur i hverdagen.

»Drengene bliver yngre og yngre, og
det bliver sværere og sværere at holde
dem ude af bandemiljøet. For de render

tidligt på gaden og
bliver hevet ud af
de almene fritids-
tilbud og tillærer
sig nogle ærgerlige
adfærdsmønstre«,
forklarer Sarah Fal-
ster og fortsætter:

»Vi laver en ind-
sats med fokus på
familiearbejdet i
hjemmet, men og-
så i skolen og deres
fritidsliv. Når man
får drenge, som ik-
ke har gået i klub-

tilbud længe og har opholdt sig meget på
gaden, er det vigtigste at få sat styr på de-
res hverdag«.

En del af Sarah Falsters arbejde er at sør-
ge for, at de udsatte drenges forældre er
inde over deres forskellige aktiviteter. Her
handler det om at holde tungen lige i

munden, når Sarah overtager mange
praktiske ting, men samtidig skal sørge
for, at forældrene lærer at tage ansvar. Det
er nemlig ikke altid lige let:

»Vi arbejder med de store og tunge fa-
milier, som har mange børn og få ressour-
cer, som ofte taler dårligt dansk, og som
har svært ved at overskue alt omkring
skole og fritid. Aula (onlineskolenetværk,
red.) er i sig selv et cirkus at følge med i,
hvis man er et alment velfungerende
menneske. Så hvis man har svært ved at
tale dansk, ryger de forældre hurtigt ud.
Så vi har et tæt samarbejde med lærerne,
og jeg er på Aula for alle drengene og taler
jævnligt med lærerne og sørger for, at
drengene og deres forældre får den støt-

te, de har brug for«, fortæller Sarah Fal-
ster.

Ledige mødre sikrer madpakken 
I indstillingen af Sarahs Falster til Pæda-
gogprisen beskrives det, hvordan hun
hjalp med at få mødre på Nørrebro i akti-
vering på en helt særlig måde:

»Mange unge har i dag sunde madpak-
keordninger, plus de hver dag får en sund
og næringsrig morgenmad. For da Sarah
hørte, at mange unge spiste shawarma el-
ler slet ingen madpakke i løbet af en lang
skoledag, kom Sarah med et fantastisk
forslag. Hun gik med jobcentret i gang
med at aktivere lokale mødre til to opga-
ver: at mødrene lavede sund morgenmad
til børn og unge, der ellers ikke får spist,
og at de også fik en sund madpakke«, skri-
ver Mudi Jarkass i indstillingen.

Til det er Sarah Falster igen ydmyg: 
»Nåh, ja, det er jo et sideløbende pro-

jekt med Gadepulsen, aktiveringssyste-
met er jo lidt spøjst, og så har drengene

været ovre at hjælpe deres mødre i perio-
der«, siger Sarah Falster.

Også Sarah Falsters engagement i for-
bindelse med Rasmus Paludans demon-
stration 14. april 2019 bliver bagatellise-
ret, når man taler med hende. I Mudi Jar-
kass’ indstilling beskriver han, hvordan
Sarah gik på gaden for at sørge for, at de
unge ikke kom galt af sted.

Ifølge Sarah Falster var hun der dog »ba-
re helt tilfældigt til lektiecafé« den dag. Til
gengæld har hun været en del af de efter-
følgende sager efter Paludans besøg:

»Der har været et langt forløb, hvor nog-
le af de ældre drenge har fået 10 måneders
fængsel, og deres familier er blevet smidt
ud af deres lejligheder. Der har jeg været
med i retten og sådan. Når de kommer ud
igen, er det vigtigste, at de kommer i gang
igen, og at vi får dem i gang med uddan-
nelse. Det er heftigt, for de er jo ikke sær-
lig gamle. Og selvfølgelig skal man ikke
kaste med sten, men man skal også over-
veje, hvad 10 måneder i fængsel gør for så-

dan en 18-årig«, forklarer Sarah Falster, der
har arbejdet på Gadepulsen i fire år, før
det to år på gaden som gadeplansmedar-
bejder og i Kvisten Ungdomsklub i Gart-
nergade på Nørrebro. Hun har også været
vikar på flere døgninstitutioner, hvor hun
»har set virkelig mange skæbner og grim-
me ting«. Selv om det er hårdt, og hendes
familie ikke får set hende særlig meget, er
det alligevel det hele værd for Sarah Fal-
ster:

»Børn og unge giver jo rigtig meget
igen, hvis man givet dem noget. Sådan er
det«, fortæller Sarah og fortsætter:

»Når jeg ser ting lykkes eller står med
en ung, der har kæmpet for at få sin stu-
denterhue, og jeg kan se fremskridt og
ren lykke, er det bare det hele værd for
mig. Det er det, jeg lever lidt på, for det gi-
ver mig rigtig meget personligt. Enten
har man pædagogen i sig, eller også har
man ikke, det er nok svært at lære, tror
jeg«.
sara.nedergaard@pol.dk

Specialprisen: »Sarah er bare kvarterets bonusmor«

LEKTIEHJÆLP. Sarah Falster 
hjælper unge på Nørrebro med stort og
småt via sit arbejde i Gadepulsen. Her er
hun i gang med at støtte to unge med 
deres lektier.
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Enten har man
pædagogen i
sig, eller også
har man ikke,
det er nok
svært at lære,
tror jeg 
Sarah Falster,
prismodtager

FAKTA

Politikens 
Pædagogpris 2020
Politiken og Velfærds- og Forsknings-
fonden for Pædagoger hædrer de 
dygtigste og mest dedikerede pædagoger
i Danmark. Prisen skal være med til at
skabe opmærksomhed omkring og 
respekt for den gode pædagog. 

Børn, forældre, ledere, kolleger og alle
andre har indtil 8. oktober kunnet 
indstille deres kandidat, som kan være
enten en enkeltperson eller et 
pædagogteam. 

Et fagpanel har fundet prismodtagerne,
som bliver fejret i dag i Politikens Hus.

POLITIKEN Tirsdag 17. november 2020

Krabbefiskeri, musik og rumpenissejagt:
Her er vinderne af Politikens Pædagogpris
For første gang uddeles Politikens Pædagogpris. Vinderne er fundet mellem 780 indstillinger fra især forældre og kollegaer. De to hovedprisvindere modtager 75.000 kroner,
mens særprisvinderne modtager 25.000 kroner. Desuden uddeles en specialpris på 50.000 kroner til en pædagog, der arbejder med social- eller specialpædagogik.


