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Mød ligeværd på  
folkemødet
Ligeværds arrangementer på Folkemødet:
11/6 kl. 16:00: Unge på STU ”stavnsbindes” til deres kommune. Er det fair?

12/6 kl. 12:30: Hvordan bruger vi vores tid? Samtalesalon om fritid.

12/6 kl. 16:00: Er borgere med særlige behov en gevinst for samfundet?

12/6 kl. 19:00: Ligeværd og venner. En hyggeaften i Ligeværdsteltet.

13/6 kl. 12:30: Inklusion og uddannelse - også for unge med særlige behov?

14/6 kl. 11:30: Kan en helhedsorienteret indsats betale sig?

14/6 kl. 13:00: Socialøkonomi skaber ligeværd.

dHl stafetten 2015  
– løb for ligeværd
Ligeværd deltager i år i DHL Stafetten på de nedenstående datoer. Husk at I selv skal tilmelde jer DHL. 

Tilmeldingen er åben frem til starten af august.

Aarhus:

I Mindeparken onsdag den 19. august. 

Tilmelding p. www.aarhusmotion.dk

Aalborg:

I Kildeparken onsdag den 26. august. 

Tilmelding p. www.aalborgatletik.dk

København:

I Fælledparken torsdag den 27. august. 

Tilmelding p. www.sparta.dk

Ligeværd vil ikke være tilstede på DHL Stafetten i Odense.
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Havefest den 20. juni med 

Vild Smith og Manus Nigra feat. 

Ham den Lange. Åben scene, bands, solister og DJ’s 

– syng med på lejrbålsscenen. 

Se mere på www.havefest.nu

temamøder 
om børn og unge
Socialstyrelsen afholder i samarbejde med Ankestyrelsen 

en række tværkommunale temadage, som sætter fokus 

på fortolkning og anvendelse af den nye § 11 i servicelo-

ven. Der er særlig fokus på anvendelse af § 11 stk. 3, hvor 

kommunalbestyrelsen i visse tilfælde skal tilbyde en fore-

byggende indsats til barnet, den unge eller familien.

Formålet med temamøderne er, at deltagerne opnår viden 

om lovændringen og mulighederne og samtidig får under-

støttet den korrekte anvendelse af § 11. 

Læs mere her:

www.ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2015/temamoder-

pa-born-og-unge-omradet.

danmarks største uddannelsesmesse  
for unge med særlige behov 2015.

MIDTJYLLAND – Aarhus den. 8. September
SYDJYLLAND – Vejle den 9.september
FYN – Odense den 10. September
SJÆLLAND OG ØERNE – Roskilde den 16. og 17. September

Et samarbejde mellem Uddannelsesavisen og Ligeværd

Inspiration til 
mere inklusion
Inklusion handler grundlæggende om eleverne. Derfor er det også med dem som udgangs-

punkt, at SFI og konsulenthuset Cubion har udviklet og afprøvet tre nye forløb, der kan in-

spirere i arbejdet med inklusion. ’Holddannelse som understøtter inklusion’, ’Klassens spil-

leregler’ og ’Lege- og læringsmakkere’. De tre nye forløb er tænkt som inspiration for lære-

re og pædagoger i arbejdet med at skabe et inkluderende skolemiljø.

Du kan downloade materialet her:

www.sfi.dk/pressemeddelelser-4599.aspx?Action=1&NewsId=4697&PID=9206


