
Salonbeskrivelse

Socialpædagogstuderende Niels Palle og direktør i DISPUK, psykolog Allan
Holmgren, har skrevet bogen Må jeg få lidt Natmad. Den består bl.a.  af
forfatternes e-mailkorrespondance om Niels Palles erfaringer med de rystende
forhold på et børnehjem, hvor han var ansat, hvor han mener, at pædagogerne
retraumatiserede børnene, og hvor ledelsen svigtede.

På børnehjemmet var det ikke et problem for Niels Palle at få et godt forhold til
børnene. ”De skreg på kontakt og elskede den omsorg, jeg gav dem gennem spil,
skateboards og leg, og gennem at lytte til deres historier om deres liv – om det de
frygtede og det, de håbede på,” fortæller Niels Palle. ”Problemet var de ansatte.
De havde ikke nogen pædagogik. De moraliserede, skældte ud og straffede
børnene. Og �ere af dem havde ekstra jobs, som de passede, mens de var på
arbejde på børnehjemmet,” fortæller Niels Palle om nogle af pointerne i deres
bog, der er en generel kritik af forholdene på nogle af landets institutioner for
anbragte børn.

Niels Palle, der til januar er færdiguddannet socialpædagog, kommer selv fra en
baggrund med en traumatiserende opvækst. ”Jeg voksede op hos to psykopater.
Jeg lærte ikke at vise følelser, og var konstant bange for mine utilregnelige
forældre,” siger Niels Palle, der med støtte fra sin psykolog gennem fem år, Allan
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Holmgren, lever et godt funderet i sine værdier liv på trods af den  psykiatriske
diagnose, psykiatrien tildelte ham.

Niels Palle og Allan Holmgren vil på denne narrative salon fortælle om deres
erfaringer med socialpædagogik, terapi, psykiatri og socialpædagoguddannelsen.

Deres bog kan købes og signeres på salonen til en favorabel pris: Kr. 200,- (normal
pris kr. 250). Man kan også medbringe sit eksemplar og få det signeret af
forfatterne.
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