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tillykke til 
Sofie rifbjerg efterskole
Den 15. september kunne Sofie Rifbjerg Efterskole fejre, at skolen 

gennem25 år har været et tilbud til unge mennesker med særlige be-

hov.

Ligeværd ønsker Sofie Rifbjerg, og de mange unge der gennem tiden 

har været på efterskoleophold på skolen og har fået en god base vi-

dere i livet, et stort tillykke med de 25 år.

obS: StU evaluering
Evalueringen af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er 

stærkt på vej. Udkast til evalueringsrapport udkom midt i september. 

Den endelige rapport er endnu ikke udkommet i skrivende stund, 

men rapporten er udkommet, når dette nummer af Ligeværd er på 

gaden. Ligeværd lægger rapporten på hjemmesiden, når den udkom-

mer, og vil også formidle den via vores Facebookside.

Ligeværd sidder med ved bordet og har sammen med LEV og Danske 

Handicaporganisationer, der begge er med i STU Alliancen mellem 

mere end 20 organisationer, haft mulighed for at kommentere udka-

stet på et møde i Undervisningsministeriet, hvor også Kommunernes 

Landsforening, VISO, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Epini-

on, der har udarbejdet rapporten, var til stede.

Selvejende insti-
tutioner mangler 
en fondsstruktur
Dansk Selveje problematiserer, at der ik-

ke er en fondsstruktur for non-profit or-

ganisationer. For selvejende institutioner 

gælder, at de kan være en erhvervsdri-

vende fond, eller undtaget lov om er-

hvervsdrivende fonde og dermed befin-

de sig i en form for fondsretlig limbo. 

Hvor man for profitselskaber kan danne 

et iværksætterfirma for 1 krone, så er 

kravet til en erhvervsdrivende fond kr. 

300.000 i fondskapital.

Socialtilsynet skærpede tilsynsmyndig-

hed har medført, at manglen på et klart 

juridisk grundlag er blevet synliggjort. 

Resultatet er, at hele gruppen af selv-

ejende organisationer, der er etableret 

som fonde, men altså undtaget lov om 

erhvervsdrivende fonde, nu er låst fast i 

en håbløs situation, hvor de af Civilsty-

relsen behandles som legatfonde.

”Det er samtidig håbet, at man fra poli-

tisk hold vil lade den nye fondsstruktur 

omfatte registrerede socialøkonomiske 

virksomheder. Politisk er der allerede til-

kendegivet et ønske om, at der etable-

res en selskabsidentitet for registrerede 

socialøkonomiske virksomheder. En ny 

fondsmodel kan være løsningen på det 

ønske”, skriver Selveje Danmark endvi-

dere på foreningens hjemmeside.

Læse mere på foreningens hjemmeside: 

www.selveje.dk under nyheder
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valgmøder:
•	 UFL Vejle afholder onsdag den 25. oktober kl. 19 valgmøde i 

klubbens lokaler. Åbent for medlemmer af Ligeværd.

•	 UFL Sydvest og Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland afhol-

der onsdag den 1. november kl. 19 valgmøde i klubbens loka-

ler i Finsensgade 11 i Esbjerg. Åbent for interesserede.

•	 UFL-Sønderborg afholder valgmøde onsdag den 11. oktober 

kl. 19. Åbent for interesserede, tilmelding til Jeannet_707@

hotmail.com

•	 UFL Storkøbenhavn afholder torsdag den 12. oktober fra 

19.30-21 valgmøde i Horsedammen 42 i Brøndby – åben for 

alle interesserede.

•	 UFL Roskilde afholder valgmøde onsdag den 25. oktober kl. 

19-21 i Kildegården, Helligkorsvej 5. Åbent for alle interesse-

rede.

•	 Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse Socialudvalget 

afholder onsdag den 4. oktober fra 19-21 valgmøde i Sundby 

Væksthus, Københavns Kommune.

•	 UFL 8800/Viborg afholder onsdag den 15. november fra 16-

18 i Havredal Kultur- og Forsamlingshus.

•	 PMU Sindal afholder onsdag den 8. november fra 10-12 valg-

møde for unge med tilknytning til PMU og medlemmer af UFL 

Hjørring.

Ligeværd 
arrangementer 
i efteråret 2017:
•	 Kursus: Medicinhåndteringskursus  

onsdag den 4. oktober på Vestjyllands  

Erhvervsskole.

•	 Kursus: Medicinhåndteringskursus  

torsdag den 5. oktober på Østagergård.

•	 Temadag: Juridisk Temadag for UU  

vejledere onsdag den 4. oktober på Høng 

Erhvervsskole.

•	 Årskonference: FUS, SL og DHI afholder  

årskonference torsdag den 9. november 

og fredag den 10. november i Vingsted.

•	 Kursus: Grafisk facilitering onsdag  

den 22. november på Skolen for  

Gastronomi, Musik & Design.

•	 Netværk: Socialrådgivernetværk torsdag  

den 23. november på Munkegården.

Læs mere om Ligeværds arrangementer i 

efteråret 2017 på: www.ligevaerd.dk under 

arrangementer

Ny hjemmeside: 
glæd dig til den 1. december

Denne dag går Ligeværds nye hjemmeside i luften. Hjemmesiden er designet, så den er 

meget visuel og let at navigere rundt i. Den gør det nemt at finde sit netværk uanset 

man er ung, forældre, professionel eller en af Ligeværds samarbejdspartnere. Hjemme-

siden gør det let og overskueligt at finde hjælp og støtte og viser hele spændvidden af 

Ligeværds arbejde med skole, uddannelse, beskæftigelse og bolig. 


