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LigeLinie
Ligeværds telefonrådgivning har haft en del henvendelser i juni. Et gennemgående 

tema har været problemer med tildeling af bodelen på STU, i særlig grad hvorledes 

dette støttebehov vurderes i praksis.

Også på Folkemødet mødte vi flere forældre, som havde behov for råd og vejled-

ning. En far spurgte om følgende virkelig kunne passe: ”Hvis min søn havde haft ev-

nerne og gik på gymnasiet, ville han kunne få handicaphjælp sammen med hans SU. 

Men han går på STU og får uddannelseshjælp og kan ikke få et handicaptillæg. Kan 

det være rigtigt, at min søn stilles dårligere økonomisk end hans jævnaldrende, som 

evner at gennemføre en gymnasial uddannelse?

Det er desværre rigtigt, at man ikke kan få handicaphjælp på STU. Ligeværd fortsæt-

ter med at presse på for ligeværdige forhold for unge med særlige behov, også på 

dette område.

evi møde om 
socialøkonomi
HUSK: Onsdag den 16. august afhol-

der DHI et EVI Møde om socialøkono-

mi på Randers Bo- og Erhvervstræ-

ning.

På dagen vil der være rundvisning på 

institutionen og erfaringsudveksling 

om forretningsmodel, ydelse/produkt, 

kvalitet, prisfastsættelse, drift/økomo-

mi, ansættelser, ledelse og mere. 

Tilmelding til: thomas@ligevaerd.dk

Yderligere oplysninger – kontakt: Jens 

Thygesen jens@ligevaerd.dk - telefon 

2096 1539 - eller Erik Buhk erik@dhi-

net.dk - telefon 4026 7461

Læs mere på www.ligevaerd.dk

LigeLinie
Ligeværds rådgivning.

Du kan sende en mail til 

rådgivningen på mailadressen:

ligelinie@ligevaerd.dk

Du kan ringe til rådgivningen 

på telefon 2234 3013 

hver onsdag mellem 

13.00 og 15.30.

Ligeværd – vi gør en forskel.

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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Kursus: 
deltagelse i 
socialøkonomiske 
virksomheder
DHI og Kooperationen afholder den 21. september 

kurset, der er målrettet Foreningsfællesskabet Lige-

værds medlemmer, uddannelsesledere, DHI-medlem-

mer og ledere af socialøkonomiske virksomheder. Det 

afholdes i samarbejde med Rummelig Midt.

Sted: VIA University College, Horsens. Arrangementer 

er gratis. Tilmeldingsfrist den 7. september

Oplægsholdere: 

•	 Jørgen Christensen, formand for DHI,  

om socialøkonomi og ligeværd

•	 Frederikke Dybdahl, Hanne Føns og Jeanette 

Svendsen, VIA, om udvikling af deltagelseskultur

•	 Flemming Møldrup, Märk, ”Gør dit brand til en 

bevægelse – sådan bruger I jeres formål i jeres 

markedsføring”

I forbindelse med Flemming Møldrups oplæg ”Gør dit 

brand til en bevægelse – sådan bruger i jeres formål i 

jeres markedsføring” afholdes der workshop.

Læs mere på: www.dhinet.dk eller www.ligevaerd.dk

Kursus: 
rollen som bisidder
Kursus arrangeret af Ligeværd Storkøbenhavn og 

Roskilde, samt Autismeforeningen Vestegnen.

•	 Lørdag den 9. september kl. 9.00 til 16.00:  

Bisidderrollen og de kommunale spilleregler

•	 Søndag den 10. september kl. 9.00 til 16.00:  

Bisidderrollen i praksis

STED: 

Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup. 

UNDERViSER: 

Malene Sønderskov, Center for God Forvaltning.

Kurset er bevilliget af Center for frivilligt socialt arbejde 

og er derfor GRATIS. Morgenmad, frokost samt kaffe/

the og kage de to dage er 300 kr. 

For medlemmer af Ligeværd er det gratis.

Tilmelding på mail til: Mogens@ligevaerd.dk. 

Oplys navn, mail, telefon og organisation (Ligeværd).

Spørgsmål eller andet ring til Mogens Mathiesen 24 21 

34 75 – Alle er velkommen til at deltage.

Optagelseskrav
For at blive optaget på akademiuddannelsen eller diplom
i erhvervspædagogik skal du have:
· En erhvervsuddannelse (tømrer, kok, smed, pædagogisk
assistent, SOSU-hjælper eller lignende), en
gymnasieuddannelse eller en grunduddannelse for
voksne (GVU)
· To års relevant erhvervserfaring

For at blive optaget på diplomuddannelsen i pædagogik
skal du have:
· En akademiuddannelse eller en erhvervsakademi-
uddannelse
· To års relevant erhvervserfaring

Realkompetencevurdering
Realkompetence er din samlede viden, færdigheder og
kompetencer uanset hvor og hvordan du har fået dem.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav men har viden
og erfaringer, der kan sidestilles hermed, så er er
realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

Det betyder, at du kan søge om at blive optaget på
baggrund af det, du har lært ved f.eks. frivilligt arbejde,
organisatorisk arbejde, tillidshverv, udviklingsprojekter,
på kurser og i anden uddannelse.

Vil du vide mere?

Få mere information eller få et uforpligtende tilbud på
kompetenceløft til din skole eller uddannelsessted.

Du er velkommen til at kontakte:

Modulansvarlig
Marie Skødt
UC SYD Videreuddannelse
msko@ucsyd.dk

Sekretær
Helle Kornum
UC SYD Videreuddannelse
7266 5208
hkor@ucsyd.dk

Læs mere på
ucsyd.dk/ligeværd

ucsyd.dk
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