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Sommerhøjskole 2017: 
Stadig ledige pladser 
Idrætshøjskolen Aarhus sommerhøjskole fra den 16. 

juli til den 22. juli har stadig ledige pladser. Kontakt Sø-

ren Møller på telefon 2844 2192.

Idrætshøjskolen afholder sommerhøjskolen for men-

nesker med særlige behov for 7. gang. Sommerhøj-

skolen tilbyder værkstederne Idræt for sjov og for ek-

sempel Par-Olympiske Lege, hvor udøvere fra handica-

pidrætten skal lave aktiviteter med udøvere fra norma-

lidrætten. Overskriften for sommerhøjskolens aktivite-

ter er: Idræt og fællesskab – Rethink 2017: Til vands, 

til lands og i luften.

Læs mere om sommerhøjskolen på www.ihaarhus.dk 

/?s=sommerhøjskole

evi møder om 
socialøkonomi

Netværket DHI afholder EVI møder (Erfaring-Viden-In-

spiration) om socialøkonomi på:

•	 Grennessminde Taastrup den 20. april

•	 Troldkærskolen den 9. maj

•	 Rander Bo- og erhvervstræning den 16. august

Læs mere for program og tilmelding på 

www.ligevaerd.dk

dHl stafetten 2017 
– løb for ligeværd
DHL Stafetten afholdes i Sønderjylland, København, 

Aarhus, Odense, og Aalborg. 

•	 København: 28. august, 29. august, 30. august, 

31. august og 1. september

•	 Aarhus: 15. august, 16. august og 17.august

•	 Odense: 15. august, 16. august og 17. august

•	 Aalborg: 29. august, 30. august og 31. august

•	 Sønderjylland: 23. august

Tjek DHL Stafetten ud på: www.dhlstafetten.dk
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Opmærksomhed på STU
I løbet af 2017 skal STU evalueres, og i den seneste tid 

er der kommet forslag fra KL og anbefalinger fra en 

ekspertgruppe nedsat af regeringen om en ny forbe-

redende uddannelse, som samler en lang række for-

løb målrettet udsatte unge under et forløb. KL’s for-

slag omfatter STU, mens ekspertgruppens anbefalin-

ger i første omgang holder STU ude.

Via Ligeværds hjemmeside www.ligevaerd.dk har 

du adgang til foreningens nyhedsbrev, hvor du kan 

finde pressemeddelelse fra Ligeværd, kommentarer til 

KL’s udspil, KL’s udspil ”Godt på vej – alle skal med” 

og ekspertgruppens anbefalinger.

Nye medlemsinstitutioner

Ligeværd byder hjerteligt velkommen til 2 nye instituti-

onsmedlemmer: Djurslands Folkehøjskole og Skovha-

ven Svendborg.

Djurslands Folkehøjskole er blevet medlem af Forenin-

gen af Uddannelsessteder (FUS). Djursland Folkehøj-

skole er en helt almindelig folkehøjskole - åben for alle 

– men tager særlige hensyn til udviklingshæmmedes 

uddannelse og udviklingsmuligheder.

Skovhaven Svendborg er ligeledes blevet medlem af 

FUS. Fonden Skovhaven blev etableret 2003. Skovha-

ven er et nuanceret tilbud til unge og voksne med 

autisme og lignende udviklingsforstyrrelser. Skovhaven 

består af botilbud og dagbeskæftigelse

ligeværd kommer ud til 
dig – ærø efterskole
I maj tager socialfaglig konsulent Julie Fabian en 

tur til Ærø efterskole, for at fortælle forældre og 

pårørende samt de ansatte på skolen, hvordan Li-

geværd kan og ønsker at være med til at støtte og 

give de unge elever på skolen en god start på vok-

senlivet. 

Ligeværd kan komme og fortælle om den hjælp og støt-

te Ligeværd tilbyder, bl.a. gennem Ligeværds frivillige 

rådgivning, LigeLinie, vores bisidderordning samt gen-

nem dannelse af forældrenetværk, lokalforeninger og 

klubber. Ligeværd har klubber for unge med særlige be-

hov og lokalforeninger for forældre og pårørende over 

hele landet, og vi kommer meget gerne ud og taler med 

jer om, hvordan vi kan starte en lokalforening sammen 

med jer i jeres lokalområde. 

Oplægget på Ærø efterskole henvender sig til forældre 

og pårørende til elever på skolen, som er elever med 

særlige behov. Oplægget er ligeledes interessant for læ-

rere, pædagoger, PPR og andre fagfolk, der arbejder 

med målgruppen.

Når man har fået et barn med særlige behov, bliver kom-

munen ofte en spiller i familiens liv. I nogen perioder 

mere end andre. Ligeværd har flere forskellige oplæg, 

som har fokus på de forskellige faser. Fra modspiller til 

medspiller? STU hvad nu? Næsten voksen?

Vi har erfaret, at er forældrene klædt godt på til opga-

ven, så går samarbejdet ofte lidt nemmere med kom-

munen.

Tænker du, at dette kunne være noget for dig, din ef-

terskole, uddannelsessted, eller måske er I en gruppe af 

forældre, som kunne tænke jer at få besøg, så er I altid 

meget velkomne til at kontakte Ligeværd. Besøget er 

gratis, det kræver blot, at I kan samle en mindre eller 

større gruppe, så finder vi sammen ud af det helt rigti-

ge indhold til jer. 


