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ligeværd

ligeværd er et fællesskab af 6 forenin
ger, der alle arbejder på at skabe bedre 
forhold for mennesker med særlige 
behov.

ligeværd har aktiviteter og kontakt
personer overalt i landet.

hos ligeværd kan unge og deres familie 
trække på hjælp og rådgivning, og de 
kan møde andre med samme behov.

info
Helhed i sagsbehandlingen
den unge med særlige behov skal ofte have 
hjælp på flere områder. det kan være
•	 uddannelse,	for	eksempel	en	Særligt	Til

rettelagt ungdomsuddannelse (stu)
•	 bolig	og	eventuel	støtte	i	hverdagen	til	

at kunne bo for sig selv
•	 arbejde,	skånejob,	fleksjob	eller	et	 job	

med løntilskud
•	 fritid,	tilbud	som	de	unge	tør	bruge,	så	

de kan opretholde et socialt netværk
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Ligeværd er talerør for børn 

og unge med særlige behov. 

Vi ønsker et godt samarbejde 

med politikere og ansatte i 

kommunerne.

www

Hjælp til de svære valg

læs mere om ligeværd og de 6 foreninger 
på  på www.ligevaerd.dk. 



Sammenhæng for den enkelte
for unge med særlige behov har det stor 
betydning at få tilbud om en individuel, 
helhedsorienteret indsats. der skal sikres 
sammenhæng mellem uddannelse, fritid og 
bolig. hver af disse livsverdener må være 
helt på plads for, at den unge kan profitere 
af eksempelvis uddannelse.

Dialog med politikerne
det er en god idé at præsentere tanken 
om den helhedsorienterende indsats for 
det politiske fagudvalg. det kan ske med 
udgangspunkt i et par konkrete sager. de 
kan gøre det synligt for politikerne, hvordan 
sagsbehandlingen kan og skal foregå.

indviduel sagsbehandling betyder ikke, at 
reglerne skal bøjes. det betyder blot, at i 
tager udgangspunkt i den unges behov. 

bekendtgørelsen om retssik
kerhed og administration på 
det sociale område:

§ 5. kommunen skal behandle ansøg
ninger og spørgsmål om hjælp i forhold 
til alle de muligheder, der findes for at 
give hjælp efter den sociale lovgivning, 
herunder også rådgivning og vejledning.
kommunen skal desuden være op
mærksom på, om der kan søges om 
hjælp hos en anden myndighed eller 
efter anden lovgivning.

kl har en sektion på sin hjemmeside om 
at skabe helhed på børne og ungeom
rådet. kl.dk/fagomrader/bornogunge/
helhedogsammenhang

tager i individuelle hensyn, når i 
sammensætter en stu (særligt 
tilrettelagt ungdomsuddannelse)?

STU

Er der holdttemamøde mellem 
sagsbehandlere og det 
politiske fagudvalg?

Hvordan overdrages

sagen fra center til center, 

når den unge fylder 18 år? 
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Egne tilbud
i danmark visiterer vi flere børn til specielle 
tilbud end i de øvrige nordiske lande. mange 
kommuner ønsker at øge inklusionen og har 
derfor besluttet at flere elever med særlige 
behov skal med i folkeskolens klasser. dog 
findes der i flere kommuner særdeles kom
petente specialskoler for børn med massive 
indlærings og funktionsvanskeligheder. for 
at spare penge arbejder mange kommuner 
for at trække børnene hjem til egne tilbud.  

inklusion i folkeskolen er ikke bare en beslut
ning. det er en proces, som kræver inddra
gelse af forældre, lærere og øvrigt personale.

inklusionen lykkes kun, hvis der følger pen
ge og ressourcer med. det giver børnene 
og forældrene tryghed og kan gøre dem til 
medspillere i processen.

synspunkter på 
specialundervisning

i 2010 udgav forlaget klim bogen 
"specialundervisning på hoved –  
almene pædagogiske synspunkter", 
som er baseret på et ligeværdprojekt.

LæS

Har politikerne

bestemt, at børn og unge skal 

hjemtages til lokale tilbud - og 

er der fastlagt et service- 

niveau for dem?

Inklusion i folkeskolen - har I en  plan?

Bruger din 

kommune de særlige 

specialskoler for 

børn med massive 

problemer med 

indlæring og 
funktion?

Har politikerne lagt klare 

retningslinjer for inklusion 
i folkeskolen?

nB
mange kommuner ønsker, at børn 
med særlige behov går i almindelig 
folkeskole. det er et grundlæggende 
sympatisk princip, men det kræver 
støtte til det enkelte barn. det har 
både barnet og kammeraterne krav på.



Efterskole
unge med særlige behov kan lige som alle 
andre have brug for et år på efterskole for at 
modnes og lære i trygge rammer og komme 
godt videre efter folkeskolen.
landet over findes der mange efterskoler, 
som tilbyder målrettede forløb til unge med 
særlige behov. beslutningen om et efter
skoleophold træffes i samarbejde mellem 
uuvejlederen, den unge og forældrene 
og er et billigt, men givende tilbud til unge 
med særlige behov.

her er nogle gode råd:

Gode råd
•	 Overgangen	fra	grundskolen	til	efterskole	

eller ungdomsuddannelse skal forbere
des grundigt. 

•	 Botræning	kan	indgå	i	et	forløb	på	efter
skole.

•	 Kommunen	kan	give	supplerende	støtte	
til efterskoleophold.

•	 Efterskolen	kan	efterfølges	af	fx	en	EGU	
erhvervsgrunduddannelse, et produkti
onsskole forløb, eller en anden ungdoms
uddannelse.

find skoler

www.ug.dk

www.ligevaerd.dk/180

www.efterskoleforeningen.dk

www

Jeg vil gerne på efterskole,

men jeg ved ikke, om jeg kan 

klare mig sammen med så mange, 

jeg ikke kender
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Efter skolen - hvad så?

Der findesefterskoler for unge medsærlige behov. 
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Retskrav
unge med særligt behov har retskrav på en 
særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 
(stu). den tager 3 år og tilrettelægges 
individuelt sammen med uuvejlederen. 
forløbet indholder undervisning, praktisk 
træning og praktikophold.

formålet er at udvikle den unges faglige, 
sociale og personlige kompetencer.

Egnede muligheder
uuvejlederen skal præsentere alle mulig
heder og skal sammen med den unge lægge 
en uddannelsesplan med udgangspunkt i 
den unges behov. enkelte kommuner tilby
der et fast forløb, og det er vigtigt at afklare, 
om det opfylder den unges behov eller om 
det skal justeres.

politisk

har politikerne i kommunen fået en 
præsentation af baggrunden og suc
ceskriterierne for stu?
har de bestemt, om den unge skal præ
senteres for alle tilbud?

BEMæRK

undervisningsministeriet
kalder stu for usb.
indholdet er det samme. 
usb står for ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov.

PS

Jeg vil gerne

have e
n uddan
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 job og have 

gode kolleger.

Alle har ret tilat tage  en uddannelse. Hvis ikke du kan klare de andre uddannelser,har du krav på en STU.Det er en 3-årig uddannelse, som bliver tilrettelagt efter dine behov oginteresser.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
STU er ifølge lov 564, et 

ungdomsuddannelsestilbud til unge med 

særlige behov, som ikke kan gennemføre 

en ”almindelig” ungdomsuddannelse. 

STU’en skal være individuelt tilrettelagt 

og i videst muligt omfang tilrettelægges 

under hensyntagen til den unges 

kvalifikationer, modenhed og interesser. 

Og der skal sigtes mod progression i 

den enkelte unges udvikling.



at flytte i sin egen bolig er første skridt til at 
skabe en tilværelse, som ligner andres. for 
unge med særlige behov er kravene til de fy
siske rammer sjældent specielle. til gengæld 
har de brug for tryghed  i form af gode naboer 
og måske adgang til hjælp.

BUS
bo og udviklingsfonden for borgere med 
særlige behov (bus) formidler viden om 
bomuligheder med fokus på trygge rammer 

for den enkelte. bus hjælper gerne med gode 
råd om nye boenheder.

Job - fra problem til succes
når de unge har taget en uddannelse, kan 
Jobcentret hjælpe dem videre. hver eneste ung, 
der kommer videre på jobmarkedet, er en succes 
for den enkelte og for kommunen. fleksjob eller 
skånejob kan vær indgangen til arbejdsmarkedet. 
det er vigtigt, at jobkonsulenten er helt opdateret 
om den unges behov inden første kontakt.

se mere om bo og udviklingsfonden 
for borgere med særlige behov på 
www.ligevaerd.dk/241

staff: et 3årigt projekt, der med en 
landsdækkende indsats skal sikre unge, 
der har gennemført en stu, oftere kom
mer i beskæftigelse på det almindelige 
arbejdsmarked. 
se: http://bmhandicap.dk/om%20
SJH/STAFF.aspx

BUS
www

Jeg vil gerne
have mit eget sted, 

så jeg kan lukke min dør og 

høre musik eller hygge mig med mine 

venner. Jeg vil også gerne 

være sammen med 
min kæreste.

Bolig og job

botilbud

find botilbud på:

www.handicapbolig.dk

www.boligportal.dk

www.danmarkbolig.dk

ungdomsboliger

find ungdomsboliger på:

www.ungdomsboliger.dk

STAff

Har Jobcentret
fået udtømmende besked 

om den unges behov 

efter endt uddannelse?

Er der et passende
antal boliger til borgere 

med særligt behov i
din kommune?



Sociale netværk
unge med særlige behov har lige som alle 
andre brug for sociale netværk. de har tit 
svært ved at bruge de eksisterende tilbud 
og er ikke selv gode til at etablere netværk.

Klubber for målgruppen
flere steder i danmark har unge for lige
værd (ufl) oprettet klubber for målgrup
pen. 

aktiviteterne kan være:
•	 kurser
•	 weekendtræf
•	 rejser
•	 hyggeaftener
•	 oplysning	og	vejledning

unge for ligeværd hjælper gerne med at 
etablere klubber i de områder, hvor vi endnu 
ikke er repræsenteret. 

find foreninger

www.uflligevaerd.dk

handicapidrætsforeninger:
www.dhif.dk

handicapidræt:
www.x-sport.dk

www

At dyrke sport giver 

gode sociale relationer og 

fysisk velvære. Ofte skal børn 

og unge med særlige behov have 

hjælp for at komme i gang, og 

her hjælper Ligeværd og/eller 

Handicapidræt meget gerne.

Kommunen kan yde støtte til fritidsaktiviteter. Det kan fx være i form af en støtteperson, eller de nødvendige hjælpemidler.

Måske eksisterer der 

allerede en foreningen 

i kommunen eller i 

nabokommunen. Hvis dette ikke 

er tilfældet, så hjælper Ligeværd 

meget gerne med at starte 

aktiviteter op.

Meningsfuld fritid



Ligeværd
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8240 risskov

telefon: 8620 8570 
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Vi er her for at hjælpe
ligeværd – et udviklingsnetværk og talerør for borgere  
med særlige behov. 

•	Landsforeningen	Ligeværd

•	Unge	for	Ligeværd	(UFL)

•	Skolesammenslutningen	Ligeværd	(SL)

•		Foreningen	af	Uddannelsessteder	Ligeværd	(FUS)

•		Bo-	og	Udviklingsfonden	for	borgere	med	særlige	behov	(BUS)

•		Netværket	Den	Helhedsorienterede	Indsats	(DHI)

Har du spørgsmål?
Ring til os på telefon 

86 20 85 70.


