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Fleksuddannelsen 
som en del af et 
sammenhængende 
billede af 
ungdomsuddannelser 
En af de store opgaver er at få skabt et sammenhængende 

ungdomsuddannelsessystem for de unge med særlige be-

hov.

Vi har EGU og STU uddannelserne og nu er en fleksud-

dannelse på vej. Men hvis der ikke ligger en klar beskrivel-

se af hvilke målgrupper, der passer til hvilken uddannelse 

og hvordan sammenhængen og progressionen er, giver vi 

ikke de unge et overskueligt valg.

De 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelser har hver 

sin klare profil: Den almene, den merkantile og den tekni-

ske gymnasiale ungdomsuddannelse. En sådan klar måde 

at definere uddannelserne på skal også anvendes, når 

man tager fat på de tre uddannelser for de unge med sær-

lige behov.

Det kan ikke passe, at de unge, der har de sværeste 

valgforudsætninger, skal vælge mellem tre ikke klart defi-

nerede ungdomsuddannelser. Først når man har fundet 

sine ben i denne sammenhæng kan man begynde at sæt-

te indhold på fleksuddannelsen.

Men fleksuddannelsen må ikke blive begrænset til 15 

til 20 centre rundt i landet.

Hvorfor kikker man ikke rundt i landet og ser de ca. 

100 skoler og uddannelsessteder indenfor Ligeværd ? De 

har faciliteterne, pædagogikken og medarbejderne, der 

netop kan undervise via den rette praktiske tilgang til ud-

dannelser for disse unge.

En uddannelse der via praktik og en helhedsorienteret 

tilgang kan blive erhvervsrettet enten fuldtids eller delvist 

alt efter de unges anlæg og evner. Og al erfaring viser, at 

med den rette faglighed og omhu skaber vi nogle gode re-

sultater.

Listen over successer er alenlang.

Og nej prisen vil ikke blive højere end den man præ-

senterer i det offentlige system, hvis man vel at mærke hu-

sker at få alle udgifter med.

Vi sidder klar ved telefonen.

Lars Pedersen

Grennessminde Birkerød

Grennessminde er et specialundervisnings–
og dagbehandlingstilbud for børn og unge
med særlige vanskeligheder.

Vi tilbyder også individuelt tilrettelagt
ungdomsuddannelse – STU

www.grennessminde.dk

Tornevangsvej 97
3460 Birkerød
4582 9515

…vild udvikling i dit tempo

E N  S K O L E  F O R  L I V E T

Erhvervsskolen Vestjylland tilbyder en helhedsorienteret 
uddannelse til unge der ikke har forudsætningerne for at 
påbegynde et ordinært uddannelsestilbud.  
Eksempler på forløb
· STU
·  Kursusforløb indenfor håndtering af motorsav og 
småmaskiner, natur og miljø, landbrug, køkken.

·  Uddannelses- og erhvervsafklaring. 
·  Dagtilbud på skolens egne linjer indenfor landbrug, 
køkken, håndværk og pedel.

· Kompetence afklaring, personligt, socialt og fagligt.
· Bo tilbud i egen lejlighed med personlig støtte.
·  Kollegie tilbud med tilknyttede uddannelsesophold på 
Erhvervsskoler, VUC, landbrugsskole m.v.

E R H V E R V S S K O L E N

VESTJYLLAND
Vestergade 42 • Borris • 6900 Skjern • Tlf.: 89 93 40 50
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ne, og Lisette Sjøstrand, Hillerød Kommu-

ne, er veninder gennem mange år. De er 

begge uddannede ergoterapeuter og 

mødte hinanden under uddannelsen. De 

har begge en søn med særlige behov.

Meretes søn har ADHD og Tourettes 

Syndrom. Lisettes søn har ADHD og Asper-

gers Syndrom. Der er tale om alvorlige 

diagnoser med indgribende funktionsned-

sættelser og store konsekvenser for famili-

ernes dagligdag, og det er forbundet store 

udgifter.

- Deres funktionsniveau og udfordrin-

Fra helhedssyn 
til ingenting

Hvis du er uheldig og bor i den ”forkerte” kommune, har du åbenbart bare truk-
ket nitten i lotteriet. Sådan opleves det kommunale selvstyre konkret for mange 
forældre med børn og unge med særlige behov. Forskellen mellem nabokommu-
nerne Hillerød og Frederikssund er himmelråbende stor i denne historie.

gerne i hverdagen er meget ens, forklarer 

Merete og Lisette, der begge har et indgå-

ende kendskab til hinandens sønner.

- Vores sønner har begge hukommel-

ses- og koncentrationsbesvær og motorisk 

uro. De har svært ved at have kontakt og 

lege med eller være sammen med andre 

børn. Derfor er det en stor udfordring med 

venner, og de tilbringer mange timer alene. 

De har begge sproglige udfordringer og en 

nedsat forestillingsevne, så hele formålet, 

med det vi skal foretage os, skal forklares. 

Ideer skal plantes og bearbejdes for at give 

dem motivation, forklarer de videre.

- De har brug for struktur, og vi skal 

som forældre hele tiden være et skridt for-

an og tage højde for problemerne. De har 

begge funktionsnedsættelser med indgri-

bende konsekvenser for dagligdagen, fort-

sætter de.

Det gælder for begge drenge, at de 

ikke er opmærksomme på vejret og deres 

påklædning, om det er nødvendigt med 

varmt tøj, huer og handsker, og ikke får det 

rigtige tøj på, hvis de ikke bliver støttet i 

det. For Meretes søn gælder, at han kan 

glemme at spise og drikke til tiden. 

Når det kommer til den kommunale 

opbakning bag familierne, og den støtte 

de kan få, hører lighederne mellem Mere-

tes og Lisettes situation derimod helt og al-

deles op.

En verden til forskel 

mellem kommunerne

Som det fremgår af de to efterfølgende 

artikler til denne, er der en verden til for-

skel på Frederikssund Kommune og Hille-

rød Kommune i støtten af de to drenge og 

deres familier.

Merete Hollesen og Lisette Sjøstrand er venin-
der gennem mange år. De har indgående kend-
skab til hinandens sønner og støtter hinanden, 
så godt de kan. 
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Merete Hollesens 12-årig søn, har ADHD 

og Tourettes. Han har problemer med 

koncentration, fysisk og har opmærksom-

heds forstyrrelser. Han er en stille dreng 

som godt kan blive ”glemt”, og skal der-

for støttes i både skole og hjem. Han har 

svært ved at huske og sætte ord på det 

som han vil sige, og at sætte ting i den ret-

te sammenhæng. Han er langsommere til 

at omsætte mundtlig information til hand-

ling, end andre børn er, og han reagerer 

hurtigt med utryghed og angst, når han 

sættes i situationer som virker uoverskue-

lige. Hans indlæring af nyt faglig stof ta-

ger længere tid, og tit glemmer han det, 

som er indlært. 

Først den ene vej…

- Efter et møde i familieafdeling i Frederiks-

sund Kommune får jeg en aftale med en 

medarbejder, som fortæller om støttemu-

ligheder. På den baggrund skriver jeg i de-

cember 2011 en ansøgning til dækning af 

merudgifter på forsikring til briller, som han 

jævnligt mister, medicin, skole, klub og kur-

susudgifter, fortæller Merete Hollesen.

Først den ene 
vej og så den 
anden vej…
til det passer i kommunens kram
Med egne ord føler Merete Hollesen sig ”ført rundt i 
manegen som pauseklovn” af Frederikssund Kommune.

- Vi modtager kort efter en vurdering 

fra Familieafdelingen. Min søn er i mål-

gruppen for dækning af merudgift, men 

jeg får afslag på alt, hvad jeg har søgt med 

forskellige begrundelser.

Og så den anden vej…

Kort efter skriver Merete Hollesen en kla-

ge til kommunen over afgørelsen. Efter en 

ventetid på 5 måneder kommer det over-

raskende svar.

- Nu genvurderer kommunen, at min 

søn ikke længere er omfattet af målgrup-

pen. De mener, han er velmedicineret og 

velfungerende, og at problemet med sko-

len er løst med et tilbud om specialskole, 

siger en tydeligt rystet Merete Hollesen 

over den afgørelse.

Merete Hollesen sender sagen videre til 

Det Sociale Ankenævn. Her ligger sagen rig-

tig længe og venter på en afgørelse. Den 

kommer først den 6. juni 2013; halvandet år 

efter at Merete Hollesen første gang søgte 

Frederikssund Kommune om støtte til dæk-

ning af merudgifter til hendes søn.

- Jeg bliver slet ikke mødt og hørt. 

Jeg står alene og uden støtte fra kom-

munen. Det gælder både mentalt og 

økonomisk. Kommunen er slet ikke lyd-

hør. Jeg har desværre fået det indtryk, 

at de vil finde smuthuller for ikke at bi-

drage og støtte op økonomisk omkring 

min søns trivsel, fortæller Merete Holle-

sen om Frederikssund Kommune.

- Alt er ikke rosenrødt, men jeg sy-

nes at vi bliver set og hørt. Vi har været 

på kurser, både os som forældre, mor-

mor og lillebror. Vi får desuden støtte til 

medicinudgifterne, som er ret store, og 

vi har en ledsagerordning, en slags vok-

senven, som følges med min søn til hans 

fritidsaktivitet og støtter ham når det er 

nødvendigt. Vi har en god dialog med 

Familie og Sundhed i kommunen, for-

tæller Lisette Sjøstrand om Hillerød 

Kommune.

De to mødre mener, det er urimeligt 

og uholdbart, at der er en så stor og af-

gørende forskel mellem den støtte de 

hver især får til deres sønner fra deres 

respektive kommuner. Begge drenges 

navne er, efter mødrenes ønske, ude-

ladt fra både denne og de øvrige artik-

ler.

Bedømt ud fra kommunernes hidti-

dige ageren er det Merete Hollesen, der 

har grund til størst bekymring, men 

begge mødre er bekymrede for, om de-

res kommune vil støtte aktivt op om 

drengene, når de om nogle år skal vide-

re i ungdomsuddannelse: Om Frederiks-

sund Kommune vil skifte spor og være 

mere støttende; om Hillerød Kommune 

vil fortsætte en støttende dialog, sam-

arbejde og helhedssyn. 

F r e d e r i k s s u n d
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"Jeg har ikke det mentale overskud til at anke denne 
afgørelse. Jeg er nyskilt og alene med min søn. 

Jeg skal bruge meget energi på at få vores hverdag til 
at hænge sammen"

Til det passer i kommunens kram

Ankenævnet stadfæster kommunens af-

gørelse med henvisning til en tidligere sag, 

hvor der er givet afslag på dækning af 

merudgift til en dreng på 12 år.

- Afgørelsen betyder umiddelbart, at 

jeg ikke længere kan søge om dækning af 

merudgift på trods af min søns funktions-

nedsættelser. Det har rystet mig, forklarer 

en tydeligt berørt Merete Hollesen.

- Jeg har ikke det mentale overskud til 

at anke denne afgørelse. Jeg er nyskilt og 

alene med min søn. Jeg skal bruge meget 

energi på at få vores hverdag til at hænge 

sammen, og samtidig har jeg skullet bruge 

energi på at slås med Frederikssund Kom-

mune om skoletilbuddet, fortæller Merete 

Hollesen videre.

Kampen for et godt skoletilbud

Det specialskoletilbud som Frederikssund 

Kommune fik beskrevet som løsningen, vi-

ste sig at være så dårligt, at det gav Me-

rete Hollesen en del hovedbrud og en 

masse arbejde.

- Det var så mangelfuldt og spild af tid 

og penge at lade ham blive på specialsko-

len, som den fungerende. Min søn var ble-

vet fejlplaceret i en klasse med udadreage-

rende børn, og der var for stor fokus på de 

voldsomt udadreagerende. Det satte dags-

ordenen, og min søn blev bange. Jeg brug-

te meget tid i foråret med at opsøge folke-

skoler for at høre om de var parate til at 

tage ham, men det kunne ingen af dem, 

og de ville helst have, at han fortsatte på 

specialskolen, fortæller Merete Hollesen.

Merete Hollesen truede kommunen 

med at beholde drengen hjemme, da hun 

under ingen omstændigheder ville lade 

ham fortsætte på specialskolen som det 

fungerede. På den baggrund blev drengen 

genvurderet af PPR. De fastholder, at han 

skal gå på specialskolen men under andre 

forhold; andre lærere, elever og mere 

struktur.

- Han trives bedre i den nye klasse og 

får målrettet undervisning, men jeg undrer 

mig over at kommunen ikke afventer PPR’s 

helhedsvurdering, at jeg først skulle slås 

med en ordning, der overhovedet ikke fun-

gerede. Det er igen et udtryk for ikke at bli-

ve mødt og hørt af Frederikssund Kommu-

ne. Jeg er snarere blevet klemt, understre-

ger Merete Hollesen.

Alene og uden støtte

- Den medicin som min søn har fået ordi-

neret af ADHD ambulatoriet er lægelig 

vurderet, at han har gavn af, så jeg forstår 

ikke afslaget på dækning af merudgift til 

medicin. Jeg har medicinudgifter på ca. 

600 kroner om måneden. Jeg har også 

overvejet at droppe min søns medicin, 

men dette fraråder ADHD ambulatoriet på 

Hillerød Sygehus, siger Merete Hollesen.

- Jeg ville også gerne have støtte til et 

kursus for at styrke min viden og styrke dia-

logen og samarbejdet med skolen, samt at 

få nogle redskaber som kan afhjælpe min 

søns problematikker. Det er endnu en for-

skel mellem Frederikssund Kommune og 

Hillerød Kommune. Jeg har forespurgt om 

en ledsageordning og voksenven til at afla-

ste mig, og hjælpe min søn med at komme 

mere ud og være aktiv. Det førte heller ikke 

til noget, fortsætter hun. 

- Jeg har efter megen søgen fundet 

parkour, som noget min dreng gerne vil gå 

til, og som han kan overskue, men min ex-

mand og jeg skal selv stå for det hele, der 

er ingen aflastning. For mit vedkommende 

kan jeg kun sige, at i Frederikssund Kom-

mune bliver jeg overladt til mig selv uden 

støtte. Det er ikke rimeligt. 

- Alt er da ikke rosenrødt, men vi føler 

os set og hørt i Hillerød Kommune. Vi 

bliver imødekommet, og jeg synes, at 

Hillerød Kommunes Familie og Sund-

hedsafdeling tænker helhedsoriente-

ret. Vi har et godt samarbejde med 

sagsbehandleren i kommunen, siger Li-

sette Sjøstrand.

- Jeg oplever, at kommunen er øko-

nomisk presset, og de har villet prøve 

grænser af, men de har også lyttet til 

vores argumenter, så vi har fået med-

hold i vores klager, og kommunen har 

omgjort deres første afgørelse.

Diagnose og hurtig information

Denne beskrivelse af en grundlæggen-

de anderledes og mere imødekom-

mende sagsbehandling er på bag-

grund af de særlige behov familien 

har: Deres ene søn har ADHD og 

Aspergers Syndrom. Diagnoserne fik 

sønnen i 2009. 

- Vi blev meget hurtigt indkaldt til et 

 i hil lerød 
                              bliver familien set og hørt
Lisette Sjøstrand har en 
helt anderledes positiv 
oplevelse i Hillerød 
Kommune, end den Me-
rete Hollesen er blevet 
budt i Frederikssund 
Kommune.
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"Vi har som forældre været på grundkursus i 
autismeforstyrrelser og på en SIKON konference med 

dækning af kursusudgift, transport og tabt 
arbejdsfortjeneste. Det er en meget stor hjælp."

 i hil lerød 
                              bliver familien set og hørt
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flikter med lillebror er det også vigtigt. Den 

accept og forståelse for, hvorfor vi gør, som 

vi gør, er vigtig for at tackle konflikter, der 

kan opstå når man har et almindeligt fun-

gerende barn og et barn med særlige be-

hov, fortsætter Lisette Sjøstrand sin forkla-

ring.

- Det har også været uhyre vigtigt for at 

udvikle en fælles forståelse i vores samar-

bejde med skolen. Jeg skal kunne forstå, 

hvad de gør for at kunne støtte op om-

kring det herhjemme.

Dækning af medicinudgift

Lisettes søn får ADHD medicin og medicin 

til at sove på. Medicinudgifterne løber op 

i godt 1.000,- kroner månedligt, og de er 

dækket som merudgift efter serviceloven. 

Familien har også fået bevilget en hjem-

mepasning/ledsageordning via Granbo-

hus.

- En fast medarbejder derfra har fulgt 

vores søn i fredagsklub, hvor de dyrker rol-

lespil med Warhammer. Det har min søns 

store interesse, og det giver ham et socialt 

liv på den måde. I dag er han så langt, at 

han med støtte fra os til at strukturere – 

med pakke- og huskelister - selv kan tage i 

Warhammerklubben. Det er et meget stort 

fremskridt for ham, forklarer Lisette Sjø-

strand.

- Det hjælper ham til at udvikle sine so-

ciale kompetencer, som er en af hans store 

udfordringer, og har gjort ham mere selv-

stændig, at han selv kan tage derhen, som 

han nu kan efter flere års indsats. Vi har 

fået et barn som er glad og glæder sig til at 

komme i klubben.

Støtte til at kunne prioritere

I alt er familien blevet bevilget 45 døgns 

aflastning årligt med hjælp fra specialpæ-

dagoger. Aflastningen har stor betydning 

for forældrenes muligheder for at give de-

res anden søn den opmærksomhed, han 

har også krav på.

- Det kan være en vanskelig balance og 

afstedkomme konflikter, hvis opmærksom-

heden hele tiden skal være rettet mod bar-

net med særlige behov. Det er meget vig-

tigt med tid til den anden søskende, for at 

undgå jalousi. De to drenge skal have hin-

anden som støtte resten af livet. Derfor er 

det vigtigt at have mulighed for at kunne 

prioritere dem, så de begge får den nød-

vendige opmærksomhed. Det er godt for 

deres fremtidige forhold, understreger Li-

sette Sjøstrand. 

H i l l e r ø d

informationsmøde, og oplevede en sags-

behandler som aktivt lyttede til vores hver-

dagsproblematikker, og vi fik udleveret in-

formationspjecer om dækning af merud-

gifter og tabt arbejdsfortjeneste, fortæller 

Lisette Sjøstrand.

Efter nogen ventetid, hvor Lisette måt-

te presse på, blev hendes søn tildelt en 

plads på Harløseskolen, som er en special-

skole målrettet normalt begavede elever 

med en gennemgribende udviklingsfor-

styrrelse.

Vigtige kurser til familien

Familien blev også stillet årlige kurser i ud-

sigt. Således har Lisette og hendes mand 

været på 2 kurser, mormoren har været på 

kursus og det har lillebroren også.

- De kurser har været en stor hjælp for 

os. Vi ville gerne blive kloge på, hvordan 

vores søn sanser og forstår verdenen, for at 

kunne hjælpe ham bedst muligt. Vi har 

som forældre været på grundkursus i autis-

meforstyrrelser og på en SIKON konferen-

ce med dækning af kursusudgift, transport 

og tabt arbejdsfortjeneste. Det er en me-

get stor hjælp. Vi får talt om vores barn, og 

vi får konkrete teknikker vi kan bruge i dag-

ligdagen, blandt andet input til struktur-

skemaer eller hvordan sociale historier kan 

bruges.

Kurserne til den tætte familie, foræl-

drene, mormor og lillebror, har også været 

vigtig for deres forståelse af sønnens situa-

tion.

- Det er jo vigtigt, at hans mormor ved 

hvad der sker og hvorfor. I forhold til kon-
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- Når jeg tiltræder stillingen i Ligeværd er det med det perspek-

tiv, at vi skal skabe gode, trygge og sunde fællesskaber, der kan 

være en støtte og hjælp for mennesker. Ingen mennesker kan 

leve uden at være en del af fællesskabet. Desværre er der stadig 

flere borgere, der falder uden for de største og vigtigste fælles-

skaber i samfundet – uddannelsesfællesskaber, arbejdsfælles-

skaber og foreningsfællesskaber, siger Esben L. Kullberg og fort-

sætter:

- Det gælder for en række af de borgere som Ligeværd re-

præsenterer. Derfor ligger der en kæmpeopgave i at skabe så-

danne fællesskaber, hvor mennesker med særlige behov kan 

ny sekretariatsleder 

i ligeværd:
Alle har brug for at være en del af et fællesskab

Rektor Esben L. Kullberg, Aarhus Kunstakademi, skifter den 1. Januar 2014 sin 
stilling ud med en udfordring som sekretariatsleder for Ligeværd.

høre til. Det være sig skoler, job og sociale sammenhænge. Der 

er også en stor opgave i at skabe politisk og samfundsmæssig 

opmærksomhed omkring denne gruppe af borgere og deres liv 

og udfordringer.

- Den opgave glæder jeg mig til at påtage mig i samarbejde 

med alle de dygtige medarbejdere og medlemmer af Ligeværd. 

Jeg glæder mig meget til at tiltræde stillingen efter årsskiftet.

Esben L. Kullberg har en baggrund med mange facetter, der 

kan komme i spil i Ligeværds arbejde.

Han har arbejdet som kunstner, er uddannet præst og har ar-

bejdet i Holme Sogn gennem 8 år. Han har som konsulent udar-

bejdet et uddannelsesforløb for forretnings-ingeniører på Aarhus 

Universitet i Herning, og han har været med i udvikling af STU-

forløb i Randers Bo- og Erhvervstræning og i et projekt med 

etablering af 21 startboliger til unge med særlige behov. 

Esben Kullberg har deltaget i en række frivillige opgaver. Han 

har således været hovedbestyrelsesmedlem i Jysk Børneforsorg/

Fredehjem og været projektansat ledelseskonsulent i organisatio-

nen.

Pt. er Esben L. Kullberg ansat som rektor for Aarhus Kunst-

akademi. Dette job skifter han nu ud med stillingen som sekreta-

riatsleder i Ligeværd.

- Vi er meget glade for at få tilknyttet Esben til Ligeværd som 

sekretariatsleder, udtaler Ligeværds formand, Jørn Lehmann, i 

forbindelse med ansættelsen af Esben L. Kullberg.

- Ligeværd får tilknyttet en sekretariatsleder med de rigtige 

kompetencer. Hele hans arbejdsliv er præget af indsatsen for 

mennesker i samfundet, der har brug for støtte. Esbens bag-

grund, værdier og kompetencer klinger godt sammen med Lige-

værds, og vi glæder os meget til samarbejdet med Esben, fort-

sætter Jørn Lehmann. 

- Når jeg tiltræder stillingen i Ligeværd er det med det perspektiv, at vi 
skal skabe gode, trygge og sunde fællesskaber, der kan være en støtte 
og hjælp for mennesker. Ingen mennesker kan leve uden at være en del 
af fællesskabet, siger Esben L. Kullberg.
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Lars Pedersen går nu på pension. I den forbindelse bad LIGEVÆRD ham om 
at nedskrive nogle tanker om sin tid i Ligeværd.

Det har været spændende at arbejde i en organisation, som i den 

grad er fyldt med engagerede mennesker - både frivillige og pro-

fessionelle i marken og på sekretariatet.

Jeg tror det er vigtigt, at Ligeværd fremadrettet arbejder med 

sammenhængskraften i Foreningsfællesskabet. Der er mange 

projekter, ideer mv. der med stor vægt kan udfoldes i alle forenin-

ger. Et godt eksempel er ”God uddannelse til alle”, der har sin 

rod i skolerne og på uddannelsesstederne, men som dybest set 

handler om de unge og deres forældre.

Der ligger en stor opgave i fremadrettet at få Ligeværd mere 

på banen som en fagligt dygtig forening, der er med til at skabe 

en forskel for vore unge. Vi har meget at byde på.

En af de store oplevelser har været at være dirigent på UFL̀ s 

generalforsamling. At opleve en så stor forsamling, der var så lyt-

tede og engageret var en dejlig oplevelse. Der ligger meget gods 

i disse unge, hvis de får de rette rammer at udvikle sig i.

Jeg har sagt ja til at arbejde som mentor for de unge bisid-

dere i projekt FriRåd. Det er en opgave jeg ser frem til at enga-

gere mig i.

Min tilbagevending som pensionist skal blandt andet bruges 

på disse dejlige mennesker på billedet, men også på at forbedre 

mit handicap i golf, cykle Danmark og Europa tyndt og på de fi-

nere mænds madlavning. 

Personalet har opfordret mig til at deltage i X faktor på grund 

af mine musikalske evner, så hvem ved hvad det ender med. Jeg 

holder alt i alt af livet, og det vil jeg blive ved med.

Husk du bliver aldrig for gammel til at lege, men du bliver 

gammel, hvis du ikke leger. 

det store hjerte 
for unge med særlige behov

Lars i The Tube i London sammen med Ellen og Asger, to af de 9 børne-
børn, han ønsker sig mere tid sammen med. Det får han nu.

Ligeværd ønsker at sige stort tak til Lars Pedersen for hans ind-

sats i en svær periode.

Lars var allerede gået på pension, men Ligeværd og ikke 

mindst sekretariat var bragt i en ekstraordinær situation, hvor vi 

havde brug for en kompetent hjælpende hånd, indtil vi fik en ny 

sekretariatsleder på plads. 

Lars Pedersen har på forbilledlig vis løst opgaven i en perio-

de, hvor der også har været store og vigtige opgaver at tage 

hånd om. Ikke mindst revisionen af loven om Særligt Tilrettelagt 

Ungdomsuddannelse (STU). Lars Pedersen løste denne opgave 

kompetent og med det store engagement for unge med særli-

ge behov, som vi kender ham for.

Ligeværd ”giver nu slip” på Lars, så han kan nyde sin tilvæ-

relse og pension sammen med hustruen Lotte, børnene og bør-

nebørnene. Vi ved også, at Lars fortsat vil være engageret i 

unge med særlige behov. Han har jo allerede bebudet, at han vil 

arbejde frivilligt som mentor i projekt FriRåd, så de unge stadig 

kan nyde gavn af hans indsats og erfaring.

På vegne af Ligeværd vil jeg udtrykke en stor tak til Lars.

Jørn Lehmann Petersen, formand for Ligeværd

Tak for din store indsats
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x De fleste synes ikke, at det er en speciel rar 

oplevelse at gå til tandlæge. Men for no-

gen opstår der ligefrem en angst, når ind-

kaldelsen til næste tjek dumper ind ad 

brevsprækken eller popper op som SMS 

eller i en mail. Hvis man så er ung med 

særlige udfordringer, kan en tandlæge-

skræk være helt uoverskuelig at få bugt 

med.

Da Sara Østergaard var 6 år skulle hun 

til skoletandlægen. Da hun lå i tandlæge-

stolen begyndte tandlægen at tale hende 

ned i hovedet, og episoden udviklede sig til 

en grim oplevelse med gråd og en under-

søgelse, der ikke blev til noget.

- Jeg kan huske, at jeg efter det blev 

meget nervøs, svedige hænder og rysten, 

når jeg skulle til tandlæge. Selv om jeg hav-

Skrækken 
for tandlægen er væk
Sara Østergaard på 26 år fik som lille pige plantet en angst for tandlæger 
hos en upædagogisk skoletandlæge.  For en ung med særlige behov, kan 
det være en svær nød at knække. Først for tre år siden begyndte hun at 
gå til tandlæge alene.

de min mor med i venteværelset, var jeg 

bange, siger Sara Østergaard.

Sara Østergaard er en ung med særlige 

behov inden for dyskalkuli-området, altså 

evnen til at kunne kalkulere, beregne og 

gennemskue de mere komplekse sammen-

hænge. Det betyder i sociale sammenhæn-

ge, at det er en stor udfordring for hende 

at aflæse, hvilke hensigter andre menne-

sker har. Derfor er det meget vigtigt for 

hende, at der er overensstemmelse mellem 

handling og ord, og at kommunikationen 

er præcis og ikke for faglig.

Hendes mor er Kis Østergaard, og hun 

kan også godt huske episoden.

- Jeg tror, at det, der gik galt var, at der 

ikke var sammenhæng mellem ord og 

handlinger fra tandlægens side Hun havde 

ligesom en utålmodighed, der udstrålede; 

at nu må den lille patient tage sige sam-

men. Det var ikke en god oplevelse, hver-

ken for Sara eller jeg, siger hun.

Kis Østergaard havde forklaret tandlæ-

gen, at Sara var et barn, der havde brug for 

tryghed, ro og forudsigelighed, men hun 

blev hun ikke mødt i sine behov. 

- Den tandlæge blev ved med at tale 

hende ned i hovedet, og Sara forstod hen-

de jo ikke og blev angst af alle disse ord, si-

ger hun.

Efter det besøg ventede hun til samme 

dag, når Sara skulle til tandlæge, så hun 

ikke skulle gå og være bange i flere dage. 

- Normalt kan man godt lokke et barn 

med en belønning, men det virkede heller 

ikke her. Hun var simpelthen angst for at 

gå til tandlæge, siger Saras mor. 

Angsten grundlagt

Da Sara Østergaard blev 18 år, skulle hun 

egentlig finde en anden tandlæge, men 

der gik flere år, hvor hun ikke kom til tand-

læge. Til sidst gik den ikke længere.

Hendes mor var med til at rydde vejen, 

og hun forklarede blandt andet den nye 

tandlæge, Christina Andersen, at hendes 

datter ikke havde det så godt med at blive 

snakket ind i hovedet, når hun lå i tandlæ-

gestolen. Det fungerer bedst, når Sara 

Østergaard får korte beskeder.

- Min datter kan godt være lidt lang tid 

om at forklare ting, og nogen har bare ikke 

tålmodigheden til det, siger Kis Østergaard.

- Christina er god til at forklare tingene 

Faktaboks:
Dansk Selskab for Odontofobi, 
DSO, der har til formål at støtte og 
hjælpe mennesker med tandlæge-
skræk. Her kan du finde tandlæger, 
der er eksperter i tandlægeskræk.
http://odontofobi.org/?page_id=14
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og at gøre det simpelt, siger Sara Østerga-

ard.

Nu ringer hun selv til tandlægen, hvis 

der er noget med tænderne. 

- Der er gode sekretærer hos tandlæ-

gen, der kender mig. Der er ingen sure mi-

ner, hvis jeg glemmer en tid, siger hun, og 

nu går hun til kontrol flere gange om året.

Ind til for tre år siden havde hun sin mor 

med til tandlæge, men vendepunktet kom, 

da tandlægen opdagede et lille hul, en 

dag, hvor moderen ikke var med.

- Hun spurgte mig, om vi skulle vente, 

til min mor var med. Jeg svarede, at vi kun-

ne lige så godt få det overstået. Da jeg gik 

ud fra tandlægen den dag, var jeg en me-

ter højere, og jeg havde lyst til at fortælle 

hele verden om det, siger hun.

Sidste gang, hun var til tandlægen, var 

det ikke Christina Andersen, der sad med 

spejl og bor. Det var en assistent.

- Det gjorde ikke noget. Hun fortalte 

mig, at jeg havde to begyndende huler, 

men at jeg kunne holde dem nede, hvis jeg 

var grundig med tandbørsten og tandtråd, 

siger Sara Østergaard.

Tid nok og stoptegn

Tandlæge Christina Andersen mener, at 

god kommunikation er den rigtige for at 

skabe tillid hos patienter, der lider af tand-

lægeskræk.

- Jeg havde jo snakket med Saras mor 

inden, og hun fortalte mig om Saras 

angst for tandlægebesøget. Jeg for-

tæller altid, hvad jeg gør, men det er 

meget forskelligt, hvad der virker. Jeg 

synes, det er synd for dem, der ikke 

kommer til tandlæge, fordi de ikke tør. 

Tandlægen reklamerer ikke med, at 

hun er god til patienter med tandlæge-

skræk.

- Det forgår mest via mund til mund, 

men jeg kan også godt tage fat i patien-

ter, der kommer ind akut, og som ikke har 

været til tandlæge i lang tid. Så foreslår jeg, 

om de ikke vil komme hos mig mere regel-

mæssigt. Det er jo altid nemmere at fore-

bygge end at lave skader, siger hun.

Hun har fået psykologiundervisning, da 

hun blev uddannet til tandlæge. Hun har 

også været inde omkring skoletandlægen.

- Jeg arbejder ud fra princippet, tell, 

Tidligere var smilet anstrengt, når Sara Østergaard (th) lå i tandlægestolen, men tandlæge Christina Andersen er tydelig, overholder aftaler og vækker 
tillid, så der er også plads til et godt grin.
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show and do (fortæl, vis og gør det). Det er mere trygt, hvis man 

ved, hvad der skal ske. Da jeg var hos skoletandlægen, borede jeg 

hul i min tommelfingernegl, så børnene kunne se, hvordan boret 

virker, siger hun.

Hun sætter altid lidt ekstra tid af, når det er Sara Østergaard 

kommer.

- Jeg tæller til tre og holder en pause, i det jeg laver. Vi har 

også aftalt et stoptegn, hvis det gør ondt, eller hun lige skal syn-

ke, siger hun, og tandlægen understreger, at det er godt med af-

taler før og under forløbet. 

- Det må gerne foregå i små etaper, og så laver jeg kun det, 

vi har aftalt, siger hun.

Tandlægen har også forståelse for, at nogen patienter ikke 

skal have besked om en indkaldelse flere uger i forvejen.

- Nogen er så skrækslagne, at de skal have det at vide med 

meget kort varsel, så de ikke skal gå og have ondt i maven i 14 

dage, siger hun, og det er helt i orden, hvis man har det bedst 

med at have en støtteperson med ind.

- Mit personale er også gode til at komme ind og assistere, 

hvis en patient har brug for at holde i hånden eller få en beroli-

gende hånd på skulderen, siger Christina Andersen.

Sara Østergaard går nu regelmæssig til tjek hos tandlægen 

uden sin mor, og hun foretrækker at få et brev, når hun skal til 

tandlæge.

- Jeg skriver det ind i min kalender med det samme, og så 

hænger jeg brevet et sted, hvor jeg ikke kan undgå at se det, si-

ger hun og smiler. 

10 gode råd til at overkomme din 
tandlægeskræk

1.  Der er mange, der har tandlægeskræk. Det er 
overhovedet ikke noget at være flov over.

2.  Vælg en tandlæge, som du synes godt om. Tand-
lægen skal lytte på dig og dine grunde til, at du er 
bange. Hvis du føler, at tandlægen ikke lytter til 
dine problemer - så skift tandlæge.

3.  Der er nogle tandlæger, der er med på, at du har 
musik i ørerne, når du ligger i tandlægestolen. Det 
kan være din yndlingsmusik eller noget afslappen-
de musik.

4.  Det er en god ide, hvis du kommer i god tid og 
ikke er for stresset. Spørg efter en tid, hvor tand-
lægen har tid til at tage sig af dig.

5.  Når du har fundet en god tandlæge, så er det 
godt, hvis du tit kommer til tandlægen i begyndel-
sen. Det koster flere penge, hvis du skal have lavet 
en skade. Og mange skader kan undgår, hvis 
tandlægen opdager det i tide.

6.  Tandlægen skal oplyse dig om, hvad behandlingen 
skal omfatte, hvordan den skal forløbe, hvor me-
get det haster, og hvor meget den skal koste.

7.  Sørg for at få de pauser under behandlingen, som 
du behøver. Fortæl tandlægen, hvis du er/bliver 
bange, og hvis det gør ondt.

8.  Hvis det gør ondt, så bed om en lokalbedøvelse el-
ler lattergas. Det kan også være nødvendigt at få 
et beroligende middel inden behandlingen.

9.  Du kan bede tandlægen om et håndspejl, hvis du 
gerne vil se, hvad der bliver lavet.

10.  Spørg altid, hvis der er noget i behandlingen, du 
ikke forstår, eller noget, du vil vide nærmere be-
sked om.

Kilde: Tandlægeforeningen
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helveg Prisen 2014 
Tidligere forstander Ole Bitsch, Bøgevangskolen, blev lørdag den 16. November til-
delt Helveg-Prisen 2014. Prisen, der er oprettet til minde om tidligere undervis-
ningsminister K. Helveg Petersen, uddeles årligt af LIGEVÆRD og Helveg Fonden til 
mennesker, der har ydet en særlig indsats for unge med særlige behov.

En glad Ole Bitsch modtager Helveg-Prisen fra 
Ligeværds formand, Jørn Lehmann.

- Du har gennem mange år gjort en stor 

forskel med dit store hjerte og dit store 

engagement for de unge. Senest gennem 

16 år som forstander på Bøgevangskolen. 

På den måde repræsenterer du de samme 

egenskaber, som det stykke moseeg pri-

sen består af – styrke og vedholdenhed, 

sagde formanden for Ligeværd, Jørn Leh-

mann Petersen, ved prisoverrækkelsen i 

Bygningen i Vejle.

- Ligeværd – og dermed unge med 

særlige behov - har haft stor glæde og for-

nøjelse af dit brændende engagement. 

Som en understregning af din forståelse 

for sammenholdets styrke opfordrer Bøge-

vangskolen hvert år eleverne til at melde 

sig ind i Unge for Ligeværd (UFL), hvor de 

unge har netværk og aktiviteter med hin-

anden. Som en yderligere understregning 

af vigtigheden af de fælles mål og værdier 

har elever endda kunnet få økonomisk 

støtte til at blive medlemmer, fortsatte 

Jørn Lehmann Petersen.

- Rigtige forandringer er som regel dre-

vet fremad af særlige mennesker med et 

særligt engagement og særlige egenska-

ber til at kunne favne og gøre det nødven-

dige. Det er særlige mennesker, der slet 

ikke kan lade være med at gøre det,  som 

de gør så godt og afgørende. Et sådant 

særligt menneske, med stor betydning for 

dine omgivelser og de unge, er du, sluttede 

Jørn Lehmann sin tale til Ole Bitsch.

- Det havde jeg ikke set komme, sagde 

en glad Ole Bitsch, da han modtog prisen.

- Jeg har jo bare haft det privilegium at 

have fået lov til at være sammen med de 

dejlige unge mennesker gennem alle de år. 

Og så her jeg endda fået løn for det. 

til ole bitsch

jørn thrane

Jørn Thrane med hænderne fulde af anerkendelser for sit 
store frivillige arbejde

Blomster, champagne, kransekage, diplom og en check krydrede tirsdag 

den 22. oktober hos Landsforeningen Ligeværds lokalformand i Sønder-

borg, Jørn Thrane. Den dag gav Frøs Herreds Sparekasse ham en pris for 

hans arbejde og støtte til unge med særlige behov og deres familier.

- Du skal have den her pris for dit lederarbejde i Landsforeningen Li-

geværd. Du får den også, fordi du er en uvurderlig hjælp for de familier, 

der har børn med særlige behov. Uden dig som bisidder ville deres liv 

have set anderledes ud, lød begrundelsen fra Frøs Herreds Sparekasse.

Hele tretten personer var indstillet til ”Lederprisen” fra Frøs Herreds 

Sparekasse, som har stået bag prisen siden 1991. 

hædret som årets leder
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BOgAnmElDElSE: 

”med hjerte og hjerne”

Forfatter Birgitte Dahl.

Udgivet på Socialt fagforlag. 

Pris: 175,00.

Der er ingen tvivl om, at man som foræl-

dre til et barn med særligt behov kan gen-

kende rigtig meget, når man læser Birgitte 

Dahls bog ”Med Hjerte og Hjerne”. 

Hun beskriver på en dejlig usentimental 

måde, hvad det indebærer at få et sådant 

barn. Om det kæmpestore arbejde, det er. 

Og om de mange glæder og al den kærlig-

hed, der også følger med. 

Og balancen holdes. Bogen er ikke rør-

strømsk – men den er dejlig følsom. 

Det er en vigtig bog – en bog man kan 

mærke både som forældre og som menne-

ske.  Den vil altid kunne inspirere og bringe 

håb til andre, der står i samme situation 

som forfatteren. Og det kan klart anbefa-

les pårørende til disse familier at læse bo-

gen. 

Men jeg vil først og fremmest håbe, at 

alle fagfolk – fra pædagoger og konsulen-

ter til socialrådgivere og sagsbehandlere - 

en vigtig bog 
til forældre 
og fagfolk

Boganmeldelse

En usentimental men følsom bog. En bog man kan 
mærke som forælder og menneske. En bog der bør 
blive fast pensum for fagfolk i sektoren, som arbejder 
med børn og unge med særlige behov.

vil læse denne bog. Den burde være fast 

pensum på uddannelserne indenfor områ-

det. Og obligatorisk læsning for alle ansat-

te indenfor sektoren. For her kan hentes 

vigtige oplysninger om, hvordan det ser ud 

fra forældrenes point of view. Det kan 

medvirke til skabe en dybere forståelse af, 

hvad der i sidste ende er afgørende for, om 

man kan give den rigtige støtte på det rig-

tige tidspunkt. 

Som Birgitte Dahl skriver: ”Det hjælper 

altså rigtig meget, når fagfolk har viden, 

kan rumme følelser, kan aflaste og kan lide 

vores børn….”

Og den slags har hun heldigvis mødt. 

Gennem hele bogen har hun valgt at lade 

forskellige fagfolk kommentere hendes 

fortælling fra et professionelt point of 

view. Dybt kompetente mennesker som 

har forståelse for netop den særlige familie 

– og ikke kommer med en standardformel. 

Bogen giver meget at tænke over. 

Mange præcise analyser. Men har også 

plads til følelser. For hele grundpillen i ar-

bejdet med mennesker med særlige behov 

er netop følsomheden. De er jo parabolan-

tenner. Man kan ikke bluffe dem…

Eller som hendes søn selv siger det: 

”Jeg er en guddommelig knægt… jeg sy-

nes bare, at jeg er så artigt et menneske…”

Birgitte Dahl begyndte at skrive ”Med 

hjerte og hjerne” i 2011. Bogen er blevet 

udgivet i august 2013.

Birgitte Dahl starter et pilotprojekt i 

samarbejde med Grennessminde Birkerød i 

september 2013 med formålet at fremme 

og udvikle relationen mellem skole og 

hjem.

Louise Gabold er selv mor til en udviklings-

hæmmet dreng på 18 år.

14 Ligeværd december 2013
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Fleksuddannelsen 
bliver mødt med undren og stor skepsis
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”Til unge, der ikke har forudsætninger 

for at gennemføre en almindelig ung-

domsuddannelse, skal der indføres en 

fleksuddannelse med skræddersyede 

uddannelsesforløb, hvor den unge 

kan gennemføre moduler indenfor 

ungdomsuddannelser, produktions-

skoler og højskoler mv., der tilsam-

men skal udgøre en fuld ungdomsud-

dannelse.” Sådan lyder teksten i rege-

ringsgrundlaget.

Regeringen har fremlagt sit udspil til er-

hvervsskolereformen ”Faglært til fremtiden 

- bedre og mere attraktive erhvervsuddan-

nelser”. Udspillet omfatter også Fleksud-

dannelsen for unge, der ikke har forudsæt-

ninger for at gennemføre en almindelig 

ungdomsuddannelse.

•	 Uddannelsen vægter holdfællesskab, der 

bygges op omkring værksteds- og pro-

jektkultur.

•	 Undervisningen skal foregå til tider på og 

i tæt samspil med lokale virksomheder.

•	 Uddannelsen udbydes i et institutions-

samarbejde mellem forskellige lokale ud-

dannelsesinstitutioner.

Regeringens ”nye uddannelse” har mødt 

stor kritik fra flere sider, Netværket DHI 

har behandlet ideen om en fleksuddannel-

se på flere generalforsamlinger, og især 

pointeret det der også står i regerings-

grundlaget, nemlig at uddannelsen skal 

kunne sidestilles med en fuld ungdomsud-

dannelse.

Uddannelsesforbundet mener at fleks-

uddannelsen i indhold ikke adskiller sig fra 

de muligheder der er i EGU’en.

- Jeg har svært ved at se, hvad det nye 

er. Det er penge ud af vinduet at oprette 

noget vi allerede har. Man skulle hellere 

udbygge EGU, blandt andet ved at sikre de 

nødvendige praktikpladser og supplere 

med praktikpladscentre på produktions-

skolerne, siger formanden for Uddannel-

sesforbundet Hanne Pontoppidan.

Da de nuværende regeringspartier var i 

opposition, fremlagde de sammen med En-

hedslisten et forslag til en fleksuddannelse, 

som ifølge Uddannelsesforbundet sad ”lige 

i skabet”. Få måneder før regeringsskiftet 

faldt forslaget i Folketinget, fordi de fire par-

tier ikke havde flertal. Det har de nu.

Der er i dag et antal tilbud i overgangen 

fra grundskole til ungdomsuddannelse - er-

hvervsfaglig grunduddannelse (EGU) og 

produktionsskoler, blot for at nævne et par 

af de knap 20 forskellige muligheder. 

- Vi foreslår, at man bruger det, der vir-

ker, og udvikler det, der er, frem for at ska-

be flere muligheder, som måske ender i en 

blindgyde”, siger vejlederforeningens for-

mand Helene Valgreen.

Den 22. januar afholder netværket-DHI 

et temamøde om Fleksuddannelsen på 

Axelborg, håbet er at der udover den rejste 

kritik også bliver peget på konstruktive æn-

dringer, af udspillet, og at der findes veje til 

at fleksuddannelsen kan etableres som en 

gevinst for de alt for mange unge der i dag 

ikke får en ungdomsuddannelse. 

Fleksuddannelsens 
indhold
1. del – Afklaringsforløb 20 uger

•	 Vurdering af den unges realkompe-

tencer og uddannelsesplaner.

•	 Undervisningsforløb i arbejdsmar-

kedsparathed.

•	 Begyndende dansk mod D-niveau.

•	 Holdfællesskab og trygge rammer.

2. del – 20 uger

•	 Erhvervstræning.

•	 Undervisningsforløb i arbejdsmar-

kedsparathed.

•	 Kompetencegivende fag på D-ni-

veau, herunder dansk.

3. del – 20 uger

•	 Projektforløb.

•	 Erhvervstræning inden for elevens 

beskæftigelsessigte.

•	 Kompetencegivende fag på D-ni-

veau, herunder dansk.

4. del – Afslutning 20 uger

•	 Mere individuel undervisning inden 

for elevens beskæftigelsessigte.

•	 Erhvervstræning inden for elevens 

beskæftigelsessigte.

•	 Afslutning af fag på D-niveau, her-

under dansk.

•	 Udslusning til arbejdsmarkedet.
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Regeringen har fremlagt forslag til revision 

af erhvervsuddannelserne på baggrund 

af, at rekord-få unge er i stand til at gen-

nemføre en erhvervsuddannelse.

Erhvervsuddannelserne skal gøres mere 

overskuelige med færre indgange, opde-

ling i ungdoms- og voksenspor med et spe-

cifikt ungdomsmiljø eller et mere fag-fag-

ligt miljø, adgangskrav med bestået af-

gangsprøve i dansk og matematik, bedre 

uu-vejledning med foreløbig uddannelses-

parathedsvurdering og muligheder for at 

afprøve uddannelsernes vilkår i introdukti-

onskurser allerede i 8. klasse. Den individu-

elle vejledning i grundskolen skal forbehol-

des ikke-uddannelsesparate fra 8. klasse.

Der oprettes erhvervsrettede 10.klasser 

(EUD 10) for unge, der ikke opfylder ad-

gangskravene efter 9.klasse; udvidede mu-

lighederne for at kombinere 10.klasse og 

grundforløb, hvor dele eller hele grundfor-

løb gennemføres samtidig med 10.klasse 

på erhvervsskolen. Der indføres en forsøgs-

ordning med optagelse på betingelse af, at 

de unge består en optagelsesprøve.  

Unge, som kommer direkte fra 9. eller 

10.kl. skal normalt starte med et 1-årigt 

grundforløb med mindst samme faglige ni-

veau som i dag. 

På det merkantile område reduceres 

grundforløbet fra to til et år og studenter 

kan nøjes med et år i praktik. Dette kan få 

alvorlige konsekvenser for det faglige ni-

veau på en række teoretisk krævende om-

råder, f.eks. finans, shipping, forsikring m.

Bedre og mere attraktive 
erhvervsuddannelser
– mon også for Ligeværds unge?
Erhvervsuddannelserne vil fortsat være lukket land for Ligeværds ungegrupper - 
og for 15 % af en ungdomsårgang, der ikke klarer grundskolens afgangsprøver?

fl., hvor virksomheder i stedet vil vælge 

unge med studentereksamen som bag-

grund. 

På social- og sundhedsuddannelserne 

nedsættes grundforløbet til 10 uger og ho-

vedforløbet afkortes med 7 uger for elever, 

der ikke komme direkte fra grundskolen. 

Det er en klar forringelse af kvaliteten, og 

det vil gå ud over unge voksne, heriblandt 

unge i Ligeværdsgruppen, der typisk sene-

re end andre unge vælger en social- og 

sundhedshjælperuddannelse.

Mange unge og deres forældre ople-

ver, at en gymnasial uddannelse give giver 

flere valgmuligheder og flere muligheder 

for videreuddannelse end en erhvervsud-

dannelse gør. Det skal derfor være muligt 

at læse fag på gymnasialt niveau integreret 

i erhvervsuddannelsen. EUX-ordningen 

skal styrkes. 

Desuden skal der etableres en uddan-

nelsesgaranti, der sikrer, at de unge kan 

gennemføre hele deres uddannelse enten i 

virksomhedspraktik eller via praktikcentre-

ne. Præmieringsordningen for oprettelse af 

praktikpladser afvikles.   

Sammen med en ny folkeskolelov skal 

erhvervsuddannelsesreformen sikre at flere 

unge vælger og gennemfører en erhvervs-

uddannelse.

Uddannelsesparathed 

og adgangskrav 

Kravet om bestået afgangsprøve i dansk 

og matematik vil i høj grad gå ud over 

unge, der i dag ikke tilgodeses optimalt i 

grundskolen. En del af disse klarer i dag al-

ligevel en erhvervsuddannelse på trods af 

mangelfuldt adgangsniveau. 

Uddannelsesparathedsvurderingerne 

med bredere fokus, bl.a. på modenhed, 

motivation og håndelag har givet unge 

med skolefaglige udfordringer adgang til 

erhvervsuddannelser med succes. Nogle 

unge bliver uddannelsesparate ved at star-

te på deres drømmeuddannelse og dér 

opnå de kompetencer, der skal til. En un-

dersøgelse fra Kraka viser, at halvdelen af 

de unge, der ikke levede op til lovforslagets 

karakterkrav, alligevel har gennemført en 

ungdomsuddannelse – i kraft af andre un-

dervisningsmetoder og et motiverende 

fagligt miljø.

10. klasser på erhvervsuddannelser el-

ler i tæt samarbejde mellem 10. klassecen-

tre, ungdomsskole og efterskole kan give 

øget motivation hos skoletrætte unge, der 

her kan opleve hvorfor kompetencer i 

dansk og matematik er nødvendige for at 

kunne få fuldt udbytte af den praktiske un-

dervisning i værksteder og i praktik. 

ligeværds unge

Umiddelbart ser det ikke ud som om Lige-

værds unge skal have en chance i er-

hvervsuddannelserne. Nogle få af lovfor-

slagets elementer kan dog komme Lige-

værds ungegrupper til gavn, men kun hvis 

de gennemføres målrettet og de unge får 

tid og rum.  Unge med psykiske og ad-
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færdsmæssige problemstillinger (ADHD, 

ASF, Asperger…), dysleksi m.m. har gene-

relt svært ved at klare prøver og erhvervs-

skolernes alt for åbne udannelsesmiljø, 

men de kan med en bevidst undervis-

ningstilgang gennemføre en uddannelse. 

Kompetenceløft til lærerne i forhold til in-

klusion, kendskab til ungegruppernes for-

udsætninger og inddragelse af ressourcer 

fra SPS er afgørende. De primære nøgle-

begreber er: klare mål, overskuelighed, 

små hold og tætte fortrolige ung-voksen-

relationer, struktureret lærerstyret under-

visning, differentieret undervisningstilret-

telæggelse og større vægt på praktisk un-

dervisning, udgangspunkt i den enkeltes 

niveau, satsning på delkompetencer med 

succesoplevelser som motivation for efter-

hånden at nå hele vejen.  

Meget af dette kan allerede i dag lade 

sig gøre inden for SPS-ordningerne og 

med dedikerede kvalificerede (ekstra-)læ-

rere. Det er desuden vigtigt at skabe et 

samarbejde med de unges bagland om-

kring strategier for de unge i pressede si-

tuationer – inklusionsstrategier.  De unges 

interesser, motivation og skolernes under-

visningstilrettelæggelse er her afgørende.

Når regeringen proklamerer, at ”vi har 

brug for både hoved og hænder i produk-

tionen, på kontoret, i service og omsorg”, 

kan det undre, at regeringen og erhvervs-

skolerne ikke i højere grad inddrager erfa-

ringer fra de mange særlige uddannelses-

steder i Ligeværds regi o.l., hvor helheds- 

og praksisorienteret undervisning i værk-

steder og i virksomhedspraktik og med 

ovenstående principper som hverdag, har 

givet unge et fagligt assistent-/medhjæl-

perniveau og mulighed for selvforsørgelse 

og for andre starten til hel erhvervsuddan-

nelse.

Etablering af en 2-årig Fleks-uddannel-

se med individuel tilrettelæggelse, diffe-

rentierede holddannelser, kombination af 

teori og praksis, virksomhedspraktik, tætte 

voksenrelationer vil forhåbentlig også kun-

ne komme en del af Ligeværds unge til 

gavn. (Se artikel side 15)

Regeringen, erhvervsskolerne og orga-

nisationerne kan stadig nå at indarbejde 

ovenstående principper og erfaringer i lov-

arbejdet. Ligeværd og de mange aktører 

på området står til rådighed og vil under 

alle omstændigheder fortsat insistere på at 

blive hørt til gavn for de umiddelbart knapt 

så resourcestærke unge. 
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IdrætsakademIets 
UngdomsUddannelser
STU-UddannelSe, JobTræning, prakTik & Udvikling.

Vores speciale er undervisning og udvikling hos unge 
med psykiatriske diagnoser. 

vi tilbyder unge mellem 16 og 28 år en særlig indsats i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse. dette via en meget 
individuel fokuseret vifte af interventioner. 

•	 idrætslinje. anvendes både som en del af behandlingen/
 udviklingen, som uddannelse og identitetsskabende.
•	 Studielinje (FSa, FSU og HF niveau) undervisning i alle fag.
•	 Særlig tilrettelagte forløb (støttende undervisning)
•	 Frisør, kosmetologi, styling linje (forkurser) 
•	 kultur, kunst og kreativ linje
•	 Sundhedsfag, psykologi, iT, og meget andet

psykoterapi, psykiatrisk konsulent, miljøterapi, diætist, 
mentorordning, botræning, støttekontaktpersonordninger, 
psykoedukation.

Yderligere oplysninger på: 4041 8832 eller 39676050 
besøg os på: www.dstu.dk eller www.idraetsakademiet.dk

til at lære:
•	 at	bo	selv	
•	 at	klare	et	job
•	 at	håndtere	sin	fritid	sundt	og	kreativt

Vi	tilbyder:
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE 
MED SÆRLIGE BEHOV;
Hele	uddannelsen,	eller	dele	af	den.

En	af	de	

Find	os	på:	www.kostogtekstilskolen.dk;
eller	skriv	til	os	på:	

mail@kostogtekstilskolen.dk
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KOSTSKOLEN
ASSERSBØLGÅRD
Favrskovvej 23, 6650 Brørup, 
tlf. 79 96 54 15 www.assersboelgaard.dk

• Personlig udvikling 
• Aktiv fritid
• Dyrehold
• Botræning
• Erhvervspraktik
• Udslusning
• Plads til 36 unge 

mellem 14 og 24 år

• Skolen tilbyder hele 
eller dele af den 
3-årige ungdomsud-
dannelse USB/STU.

Tilbud til elever med generelle- og/eller 
specifi kke indlæringsvanskeligheder

Karise Efterskole henvender sig til unge med 
særlige behov herunder unge med 
læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og 
autisme.
Eleverne vil således tidligere i grundskolen 
have 
modtaget forskellige former for 
specialundervisning.
www.karise-efterskole.dk

-  en efterskole for unge med særlige lærings- 
forudsætninger

-  mulighed for afgangsprøve i dansk, matematik 
og hjemkundskab

-  værkstedsundervisning med mulighed for  
svejsebevis, traktorkørekort, hygiejnebevis mm

-  mulighed for meritgivende brobygning på  
teknisk skole

-  landbrug, heste, køkken, træ, metal, auto,  
musik, kreative værksteder

-  gode transportmuligheder fra Aalborg og  
Frederikshavn

Højskolevej 9, Try 9330 Dronninglund
 Tlf. 98 29 23 92

www.tryefterskole.dk • kontor@tryefterskole.dk

Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.   |   Tlf. :  86 66 22 68  |   detny@havredal.dk  |   havredal.dk
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Netværket – dHi afholder Temamøde om Fleksuddannelse
Regeringsudspillet: Faglært til fremtiden - bedre og mere 

attraktive erhvervsuddannelser, indeholder også en ny ud-

dannelse, fleksuddannelsen for unge der ikke har forud-

sætninger for at gennemføre en almindelig ungdomsud-

dannelse.  DHI ønsker at sætte fokus på behovet for ud-

dannelsen, og hvordan den kan komme til at virke til gavn 

for unge med særlige behov.

Dato og sted: Den 22. januar, kl. 12.00-16.00 på 

Axelborg, Axeltorv 3, København V.Axelborg, 

Axeltorv 3 | 1609 | København 

Pris: 495 kr. Medlemmer af Netværket DHI, har mulighed 

for at få 1 person med gratis

Tilmelding senest den 14. januar til keld@ligevaerd.dk

Se også på www.ligevaerd.dk og www.dhinet.dk

Ny aftale skal give mennesker med særlige  
behov en kvalificeret indsats
Regeringen har indgået en ny aftale med alle Folketingets 

partier om at oprette en national koordinationsstruktur for 

at sikre, at der ikke forsvinder vigtig specialiseret viden og 

kompetencer på det mest specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet.

læs mere på: 

www.sm.dk/Nyheder

Forstanderskift på 
PgU rosenholm
Leif Andersen fratrådte som forstander for PGU 

Rosenholm den 15. oktober af helbredsmæssi-

ge årsager. Ledelsen af PGU Rosenholm vil i pe-

rioden frem til ansættelse af en ny forstander 

blive varetaget af Henriette Bjerregaard, som 

konstitueret forstander, og Helle Madsen, kon-

stitueret med ledelsesansvar for økonomi.

Julelukket i Ligeværd
Ligeværd ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår. Vi vil samtidig infor-

mere om, at Ligeværd holder julelukket, og derfor har lukket for henven-

delser, fra fredag den 20. december til torsdag den 2. januar.
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Lene Lundsgaard til SL
Lene Lundsgaard, regnskabs og kontorassistent i Ligeværd 

gennem 5 år, har ønsket at søge nye udfordringer. Hun er 

startet i administrationen hos Socialpædagogernes Lands-

forening den 1. november. Ligeværd ønsker at sige tak for 

den årrække, hvor vores organisation har kunnet nyde 

godt af Lenes kompetencer og gode humør og ønsker hen-

de held og lykke med de nye udfordringer.

Kursus i medicinhåndtering
Den 15. januar afholder Foreningen af Uddannelsessteder, Ligeværd 

og Skolesammenslutningen Ligeværd kursus på Bøgevangskolen i Vejle i 

medicinhåndtering under overskriften:

Hvordan skal du håndtere medicin på en skole eller et uddannelsessted?

Tilmelding via www.ligevaerd.dk under arrangementer

BOTRÆNING

ERHVERVSAFKLARING

UDDANNELSESAFKLARING

Bofællesskaberne
Belvedere og Enemærket

Belvedere 12, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 42 81 

belvedere@get2net.dk • www.belvedere.dk

Enemærket 5, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 42 81 - www.enemærket.com

BotilBud
Stu
uddannelSeSafklaring
erhvervSafklaring
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Ung til voksen
Ud i livet.... men hvordan?

Forberedelse til at flytte 
hjemmefra. Kursus i 
botræning, begyndende 
afklaring vedrørende 
fremtid. Kost, idræt,
 kreative fag, sundhed, IT.
Undervisning i dansk og 
matematik.

Mulighed for specialstøtte 
og eventuel mentor.

Kom og få en rundvisning.
Ring til skolen og lav en 
aftale.

Ung-til-Voksen og Køkkenmedhjælperlinjen er tilrettelagt iht.lov om Frie Kostskoler og varer 1 år – kan evt. forlænges. 
Mulighed for at være dagelev. Start i august. Kontakt din UU-vejleder og/eller sagsbehandler om dine muligheder for deltagelse.

ved AarhussAnsestormerne.dk

Tretommervej 33 • 8240 Risskov • tlf. 8617  8511 - let at komme til med kollektiv trafik fra alle retninger.  

kØkkenMeDHJÆlPeR
- som del af kurset Ung til Voksen

Madlavning, hygiejne i køkkenet, 
anretning mm. Dansk, matematik 
og IT som redskaber i kurset. 
Førstehjælp og motion.
Praktik - eksternt eller i eget 
storkøkken.

STU  - EGU
Køkkenmedhjælperkurset er et rigtig 
godt element i den Særligt Tilrette- 
lagte Ungdomsuddannelse eller i 
Erhvervs-grunduddannelsen.  

Mulighed for at være dagelev.

Ella og Møller Sørigs 
Fond tilbyder:
• Støttekontakt/mentor i eget hjem
• Beskyttet beskæftigelse
• Aktivitets- og samværstilbud
• Klubaktiviteter
• Erhvervstræning og 
 virksomhedspraktik
• Dele af STU

U
dvikling • Omsorg • Sam

ar
be

jd
e 

Ella og Møller Sørigs Fond 
Gravensgade 48 • 9700 Brønderslev

Tlf. 98 83 20 25
www.emsfond.dk - email: info@emsfond.dk

Ella og Møller Sørigs Fond

Gravensgade 48 – 9700 Brønderslev – Tlf. 98 83 20 25
www.emsfond.dk – info@emsfond.dk
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Døgn- og dagtilbud til unge med særlige behov 

- i aldersgruppen 15-22 år med problematikker af social, boglig 
 eller indlæringsmæssig karakter 

 

• 6 forskellige faglige værksteder 

• Botræningsværksted 

• Intern boglig skole 

• Boundervisning, udslusning, bofællesskab og 
støtte/konsulentydelser 

• Fritidsliv, rejser og praktik 

• STU – både som dag- og døgntilbud 
 
 

På Høng Erhvervsskole arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang – 
inspireret af selvpædagogikken – ligesom vi tilstræber et helheds- og 

ressourceorienteret syn på vores elever. 
 
 
 

Høng Erhvervsskole er en selvejende institution godkendt af Kalundborg 
Kommune efter Servicelovens § 67, 107 og 76 samt lov 564 om særligt 

tilrettelagt ungdomsuddannelse 
 

 
Høng Erhvervsskole 

www.hoeng-erhvervsskole.dk 
Kulbyvej 7-9 4270 Høng 

Tlf. 5885 2032 – E-mail. hes@kalundborg.dk 
 

Høng Erhvervsskole 

Skolens særlige pædagogik er baseret på værkstedsun-
dervisning, hvor teori er en integreret del af værkstedsun-
dervisningen og hvor praktisk produktion af forskellige 
produkter er central. Undervisningen er tilrettelagt ud fra 
neuropædagogiske principper.

Vi tilbyder dig 
•	 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
•	 Almen specialundervisning
•	 bo – og botræning
•	 metalværksted
•	 Træværksted
•	 Køkken kantine værksted
•	 grøn pedelværksted
•	 mode, design og Kunstværksted

Formålet er gennem et anerkendende, struktureret og 
dynamisk skolemiljø at øge din selvtillid og undervise dig i et 
håndværk så du bliver bedre istand til at varetage et job. du 
får redskaber til at håndtere daglige personlige 
og sociale udfordringer. 

Lille Vildmose Produktionsskole
Bizonvej 17 • 9293 Kongerslev
Tlf. 9833 1799 
administratioon@kongprod.dk • www.kongprod.dk
Forstander Susanne Talbot

Er du praktisk begavet er Lille Vildmose 
Produktionsskole måske lige dig

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
 - PÅ VEJ VIDERE I LIVET

Grennessminde i Taastrup
Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup
www.gminde.dk

STU - EGU - Beskyttet Beskæftigelse - Ressourceforløb - Arbejdsafklaring - Projektskole - Botilbud

DET 
ØKOLOGISKE 
GARTNERI

DET NYE KØKKENSMEDE-FABRIKKEN GRØN SERVICE

TØMRER-
VÆRKSTEDET VÆKSTHUSET

www.gminde.dk
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Ligeværdsdagen startede med overræk-

kelsen af Helveg-Prisen 2014. Den gik til 

mangeårig forstander på Bøgevangskolen 

Ole Bitsch.

- Det havde jeg ikke set komme, sagde 

en glad Ole Bitsch efter talen fra Lige-

værds formand Jørn Lehmann.

- Jeg har jo bare haft det privilegium at 

få lov til at være sammen med de dejlige 

unge mennesker gennem de mange år. 

Og så har jeg endda fået løn for det.

Fuldt fokus på ligeværd
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Bestyrelserne i Ligeværds medlemsorganisationer mødtes den 16. November i 
Bygningen i Vejle til årets Ligeværdsdag. Opgaven var 1. etape i arbejdet med at 
finde de punkter, som Ligeværd skal sætte fuldt på spot på i 2014.

Tydelighed nødvendig

Dagens næste punkt var et oplæg fra Leo 

Komischke-Konnerup, seniorkonsulent på 

UC Syd, der et tilknyttet projektet ”God 

uddannelse til alle”. Projektet er 3-årigt 

søsat og finansieret af 30 af Ligeværds 

skoler og uddannelsessteder i samarbejde 

med UC Syd.

- Det er nemt nok at lave uddannelse til 

alle, men god uddannelse til alle er en helt 

anden udfordring, så er man nødt til at for-

holde sig til formålet med undervisningen, 

hvordan mennesker lærer bedst og hvor-

dan undervisningen skal foregå, sagde Leo 

Komischke-Konnerup blandt andet.

I løbet af sit indlæg kom han med et 

par ”kærlige men velmente skub” til Lige-

værd.

- Ligeværds skoler og uddannelsesste-

der er nødt til at blive tydelige på, hvad I 

faktisk er fælles om i jeres undervisning. I 

er jo ikke bare et tilfældigt sammenrend. I 

1.
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Fuldt fokus på ligeværd
Billedetekster:
1. Diskussioner om fokuspunkter i en af de tre 
grupper
2. Ligeværds nye sekretariatsleder, Esben L. Kull-
berg, lyttede opmærksomt på diskussionerne i 
grupperne.
3. Tre glade bestyrelsesmedlemmer i UFL, Kim 
Dyrvig, Jonas Aamand Pedersen og Trine Han-
sen, fanget i en pause.
4. Leo Komischke-Konnerup: Hvis I skal erobre 
uddannelsestænkningen er det vigtigt, at jeres 
fælles måde at tænke uddannelse på er tydelig.
5. Jørn Lehmann petersen fremlægger resulta-
tet af gruppens arbejde med fokuspunkter.

har en anderledes måde at tænke uddan-

nelse på, men hvis I skal erobre uddannel-

sestænkningen, så er det vigtigt at jeres 

tænkning er tydelig, og I ikke er bange for 

begreber som undervisning og systema-

tik, sagde han blandt andet.

Fokuspunkter

Ligeværdsdagen store arbejdsopgave var 

arbejde med fokuspunkter i 2014. Med-

lemsorganisationerne havde forlods ridset 

forskellige punkter op de gerne ville have 

drøftet som mulige fokuspunkter. Disse 

punkter dannede grundlaget for diskussi-

oner i tre grupper om fokuspunkter for Li-

geværds arbejde i 2014.

De punkter grupperne efterfølgende ud-

pegede til videre bearbejdelse var:

•	 Medlemmer til UFL og Landsforenin-

gen Ligeværd

•	 Skarpere profil og synlighed

•	 Økonomi – projekter og udbud af kon-

ferencer

•	 Brede samarbejdsrelationer i politiske 

sammenhænge

•	 Inklusion

•	 Boliger til unge med særlige behov

•	 God uddannelse – herunder fleksud-

dannelsen og praktisk erhvervsuddan-

nelse. Fælles skabeloner. Udvikling og 

kvalitetssikring af ressourceforløb

Næste etape er forretningsudvalgets 

møde den 5. december, hvor de fokus-

punkter som skal have fuld opmærksom-

hed i 2014 vil blive udpeget og beskrevet 

mere præcist. 

2. 3.

4. 5.
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Jan Sørensen havde i år besluttet sig for at 

stille op som spidskandidat til kommune-

valget for Enhedslisten i Tønder Kommu-

ne. For en sikkerheds skyld ville han lige 

tjekke, om det kunne få betydning for 

hans førtidspension, da reglerne er blevet 

meget strammet op.

Uddrag af svar fra borgmester Laurids 

Rudebeck, Tønder kommune, til førtids-

pensionist Jan Sørensen: ”… at såfremt 

man opnår valg til kommunalbestyrelsen, 

så kan det have indflydelse på bevillingen 

og udmålingen af ens førtidspension” og 

”… vil jeg foreslå, at du kontakter din sags-

behandler for at få helt konkret rådgiv-

ning.”

- Jeg blev overrasket over, at det kunne 

betyde, at jeg ville miste min pension, hvis 

Kandidater til kommunalvalg
mister ikke pensionen
Det lille ord ”kan” kan være uhyre afgørende. Det beviser en sag, der begyndte 
med en mail fra pensionist Jan Sørensen til borgmesteren i Tønder Kommune. En 
mindre mediestorm rejste sig efter svaret. Fakta er, at det ikke går udover, hverken 
størrelsen på din pension eller retten til din pension, hvis du bliver valgt til byrådet 
efter et kommunevalg.

jeg blev valgt ind. Jeg kunne heller ikke for-

stå, hvorfor jeg skulle kontakte en under-

ordnet for at få et helt præcist svar, siger 

Jan Sørensen.

Jan Sørensen er 53 år og uddannet 

mekaniker, men han har fået pension i ti 

år på grund af en gigtlidelse. Han mener 

selv, at han kan klare en plads i byrådet, 

fordi han selv kan planlægge det meste 

af arbejdet til at foregå, når han har det 

godt.

Det er ikke første gang, at Jan Sø-

rensen stiller op til kommunalvalget, 

men fra sin rolle som bisidder ved han, 

hvordan den nye reform af førtidspen-

sion virker.

Kluntet håndtering 

Efter svaret tog Jan Sørensen kontakt til 

borgerservice, der mente, at han skulle få 

svaret hos Udbetaling Danmark. De henvi-

ste ham til kommunens pensionsafdeling i 

Toftlund, der sidste år overtog opgaven 

med udbetalingen af pension fra kommu-

nerne.

Han fik aldrig et klart svar.

To måneder efter gik han til pressen 

med historien, og det rejste en sand storm.

- Jeg synes, at sagen har været meget 

kluntet håndteret fra kommunens side. Mit 

parti er ikke repræsenteret i byrådet nu, 

men vi er optimistiske og tror på tre plad-

ser. Så bliver arbejdsbyrden også mindre, 

hvis jeg kommer ind sammen med to an-

dre. Det jeg kunne have gjort anderledes 

var, at jeg kunne have spurgt ind til, hvad 

borgmesteren mente med, at det kunne få 

indflydelse på min pension, siger han.

Kommunaldirektøren undrer sig

I Tønder Kommune sidder kommunaldi-

rektør Svend Erik Møller også og undrer 

”Jeg blev overrasket over, at det kunne betyde, at jeg 
ville miste min pension, hvis jeg blev valgt ind. Jeg 
kunne heller ikke forstå, hvorfor jeg skulle kontakte 
en underordnet for at få et helt præcist svar”

Jan Sørensen
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sig. Han fastholder, at Jan Sørensen har 

fået den rette generelle vejledning.

- Men det virker som om, at journali-

sterne helt overser ordet ”kan” i borgme-

sterens svar, siger Svend Erik Møller.

Han mener, at Jan Sørensen skulle have 

kontaktet borgmesteren igen, og han er 

ked af at høre, at Tønder Kommune skulle 

være så svær at finde svar på til et relevant 

spørgsmål i. Svend Erik Møller oplyser, at 

der har været en henvendelse til en sags-

behandler fra en anden førtidspensionist, 

som ville stille op til kommunalbestyrelsen.

- Vedkommende fik den rigtige vejled-

ning.  Disse sager kræver in-

dividuel rådgivning, fordi 

der er flere ting, der spiller 

ind. Blandt andet om før-

tidspensionen er tildelt efter de 

gamle eller de ny regler, siger han 

og fortsætter:

- Vi har som kommune 

ingen interesse i at for-

hindre en borger i at stille 

op og gøre et stykke poli-

tisk arbejde. Jeg vil gerne slå 

fast, at der ikke sker noget 

med ens pension, hvis man 

bliver valgt ind som me-

nigt medlem. Der sker 

heller ikke noget, hvis 

man bliver udvalgsfor-

mand, og selv hvis en 

pensionist skulle blive 

borgmester, så ville pensionen ganske vist 

blive stillet i bero, men vedkommendes ar-

bejdsevne først blive taget op til overvejel-

se efter lang tid, siger Svend Erik Møller. 

Han henviser til, at informationerne om 

pensionsregler ligger frit tilgængelige på 

www.borger.dk. Og oplyser, at her frem-

går det, at der sker en modregning på 30 

pct. af den ekstra indkomst over nærmere 

fastsatte bundgrænser. Hvis det kun drejer 

sig om byrådsvederlaget er det en beske-

den modregning.

Klart ministersvar

På et spørgsmål fra Finn Sørensen, En-

hedslisten, i folketingssalen om førtids-

pensionisters demokratiske rettighed til 

opstilling svarede indenrigsminister Mar-

grethe Vestager klart:

”Reglerne om førtidspension hindrer 

således ikke, at en førtidspensionist kan 

stille op til kommunalvalget, og der findes 

mulighed for at arbejde ved siden af pen-

sionen eller at gøre pensionen hvilende. 

Hvis det er dokumenteret, at borgeren ikke 

er i besiddelse af en tilstrækkelig arbejds-

”Reglerne om førtidspension hindrer således ikke, at en 
førtidspensionist kan stille 
op til kommunalvalget, og 
der findes mulighed for at 
arbejde ved siden af 
pensionen eller at gøre 
pensionen hvilende.”

Margrethe Vestager

evne til at kunne varetage arbejdsopgaver 

og jobfunktioner, som eksisterer på det al-

mindelige arbejdsmarked – herunder i et 

fleksjob - har det ikke betydning, om bor-

geren kan udføre frivilligt arbejde, borger-

ligt ombud eller fx bliver valgt til kommu-

nalbestyrelsen.

Det er på baggrund heraf ikke min op-

fattelse, at reglerne om førtidspension ud-

gør en begrænsning i forhold til at lade sig 

vælge til hvervet som kommunalbestyrel-

sesmedlem.”

Som konsekvens af hele sagen og forløbet 

er Jan Sørensen nu rykket ned på opstil-

lingslisten som nummer tre. 
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D. 31. oktober 2013 blev UFL-Storkøben-

havn’s nye lokaler i Ungdomshuset i 

Brøndby indviet. Det blev til en indvielses-

fest uden lige. Både medlemmer og foræl-

dre fik set de mange nye aktivitetsmulig-

heder, som de nye lokaler tilbyder. Hvor 

torsdagen før er blevet tilbragt i Mørkhøj 

skoles fælleskøkken, har UFL Storkøben-

havn nu splinternye lokaler, indrettet som 

ungdomsklub, som vi kan mænge os i. 

Det nye sted byder på biograf med sofaer 

og kæmpe lærred, bordtennis og pool-

bord, afdeling med seks computere til pc-

spil og sidst, men ikke mindst, pigernes 

helt egen afdeling. Alt sammen let tilgæn-

geligt med offentlige transportmidler. 

Indvielsen bød på taler af Brøndby’s 

borgmester, Ib Terp, og formanden for 

UFL-Storkøbenhavn, Britt Kristensen. Beg-

ge ønskede de UFL Storkøbenhavn et stort 

tillykke med de nye flotte lokaler. Straks ef-

ter talerne var alle spredt for alle vinde - 

drengene gik i gang med Counter Strike, 

pigerne med pool og andre med bordfod-

bold. Hurtigt blev det tydeligt, at her skal 

UFL’erne nok få det rart de næste mange, 

mange torsdage. 

uFl-storkøbenhavn

28 Ligeværd december 2013
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Gøngehusvej 162 • 2950 Vedbæk • Telefon 45 89 00 84
elleslettegaard@elleslettegaard.dk • www.elleslettegaard.dk

 godt selskab
Tre år i

– ungdomsuddannelser

Du skal søge ind på Elleslettegård, fordi
• Du får 3 sjove, vigtige og spændende år.
• Du får en uddannelse på dine præmisser.
• Du får nye venner.
• Du får fester og masser af fritidstilbud.
• Du får en hverdag, der passer til dit og ikke andres tempo.
• Du får råd, hjælp og omsorg af mennesker, der passer på dig og forstår dig.
• Du lærer alt muligt mellem himmel og jord.
• Du får hjælp til at finde både arbejde og lejlighed, når de tre år er gået.

Vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende.

Gøngehusvej 162 • 2950 Vedbæk • Telefon 45 89 00 84
elleslettegaard@rudersdal.dk • www.elleslettegaard.dk 

Derfor skal du vælge 
Elleslettegård 
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• Du får fester og masser af fritidstilbud.
• Du får en hverdag, der passer til dit og ikke andres tempo.
• Du får råd, hjælp og omsorg af mennesker, der passer på dig og forstår dig.
• Du lærer alt muligt mellem himmel og jord.
• Du får hjælp til at finde både arbejde og lejlighed, når de tre år er gået.

Vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende.

Gøngehusvej 162 • 2950 Vedbæk • Telefon 45 89 00 84
elleslettegaard@rudersdal.dk • www.elleslettegaard.dk 

Derfor skal du vælge 
Elleslettegård 

 godt selskab
Tre år i

– ungdomsuddannelser

Du skal søge ind på Elleslettegård, fordi
• Du får 3 sjove, vigtige og spændende år.
• Du får en uddannelse på dine præmisser.
• Du får nye venner.
• Du får fester og masser af fritidstilbud.
• Du får en hverdag, der passer til dit og ikke andres tempo.
• Du får råd, hjælp og omsorg af mennesker, der passer på dig og forstår dig.
• Du lærer alt muligt mellem himmel og jord.
• Du får hjælp til at finde både arbejde og lejlighed, når de tre år er gået.

Vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende.

Gøngehusvej 162 • 2950 Vedbæk • Telefon 45 89 00 84
elleslettegaard@rudersdal.dk • www.elleslettegaard.dk 

Derfor skal du vælge 
Elleslettegård 

• Bo- og socialtræning

• Almen undervisning

• IT- og medieværksted

• Køkken/kantine

• Blomsterværksted

• Maskinværksted

• Pakke-/monteringsværksted

• Kørselsafdeling

• Ridecenter

• Rideskole

• Staldfunktion

• Gårdmandsfunktion

STU – ungdomsuddannelser

Tinnetgaards faglinier:
 • STU-uddannelse
 • Landbrugsværksted, 70 ha
 • Skov- og naturværksted, 50 ha
 • Traktor- og metalværksted
 • Bil- og scooterværksted
 • Dyreværksted, 6 heste, egen ridehal • Dyreværksted, 6 heste, egen ridehal
 • Pedel- og tømrerværksted
 • Køkken- og botræningsværksted
 • Skole- og EDB-værksted
 • Interne praktik- og skåneforløb
 • Eksterne praktikforløb

På Tinnetgaard undervises og
arbejdes der efterarbejdes der efter mesterlæreprincippet.

Der stilles en scooter til elevens
rådighed, og ydes hjælp til erhvervelse 

af kørekort til traktor eller bil.

Tinnetgaard Bo- & Erhvervsskole
Hammervej 28
7173 Vonge
Tlf. 76709191
info@tinnetgaard.dk
www.tinnetgaard.dk

For mere information:
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Læs mere om de enkelte 
linier på vores hjemmeside: 
www.vordingborgskolen.dk

info@vordingborgskolen.dk
tlf. 55 36 06 36 fax: 55 36 06 35

Vordingborgskolen
Kostfag, nye venner, samvær…lyder det spændende?

Så er Vordingborgskolen lige noget for dig!
Alle linier er på studietur til udlandet

Der er plads til 70 

kostelever og 10 

dagelever Vores 3 hovedfag 
er: Kostfag, håndar-

bejde og idræt

10. klasse, 

husholdningshold, ”Ung og på 

vej” og STU (3-årig uddannelse 

for unge med særlige behov)

Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov. Tlf. 86208578

mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk – www.ufl-ligevaerd.dk

UFl – Unge for ligeværd
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Sdr. Lundgård 

Linier: Træ, metal, forskellige kreative fag, boglige fag, edb,
idræt, musik, minigartnere, landbrug (mark/husdyr), køkken
og botræning generelt. 

Oplæring og træning i bo-, fritids- & arbejdssituationer
hvor fællesskabet bærer præg af livsglæde og et kristent
livssyn, som har sin rod i folkekirkens bekendelse.

Plads til 12 elever i kollegiet. I udslusningsfasen kan vi nu
henvise til vor nye satellit, Heragården i Lind, med 14 mini-
lejligheder.

Undervisnings- og Aktivitetscenter tilbyder en 

3-årig erhvervsorienteret grunduddannelse 
for 18-25 årige M/K med indlæringsvanskeligheder.

Brochurer kan rekvireres hos:
Lederpar: Gudrun & Ernst Skipper

Sdr. Lundgård
Lundvej 32, Lund, 7400 Herning
Tlf. 97 12 91 10 • www.sdr-lundgaard.dk

Formålet med et ophold på 
Troldkær er at dygtiggøre 

sig erhvervsmæssigt, lære at 
mestre hverdagens

udfordringer, blive selvstæn-
dig – og få et godt liv.

En individuel
uddannelse

Troldkær
Koldingvej 13, Jels 

6630 Rødding
Tlf: 74551166

Fax: 74551228
www.troldkaer.dk

skolen@troldkaer.dk

for unge med 
særlige behov

Speciale i selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, 
angst, seksuelle overgreb m.m.

 * Bygge og Anlæg * Tøseriet 
 * Køkken og Have * Gård og Dyr
 * Auto og Maskiner * Park og Anlæg
 * Botræning * Udslusning

3 årig kompetenceuddannelse STU 
for unge med særlige behov – 16-23 år

SKOLEN TIL VOKSENLIVET

Bakkehøjvej 19, 4792 Askeby, Møn  -  Krummebaekgaard@mail.dk
Tlf. 5581 7080 / 5055 7080  -  www.krummebaekgaard.dk
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Stavangervej 9 • 8600 Silkeborg
Telefon 8680 4522

E-mail je@boskolejob.dk • www.boskolejob.dk

Afd. Ladelundsvej 17 • 8600 Silkeborg
Afd. Nørrebrogade 9 • 8700 Horsens

Individuel botræning samt erhvervsmæssig
afklaring og optræning i virksomheder. 

For unge over 18 der ikke kan gøre brug af
de ordinære uddannelser.

● Botræning
● Erhvervsafklaring
● Optræning til job

Stavangervej 9 • 8600 Silkeborg
Telefon 8680 4522

E-mail je@boskolejob.dk • www.boskolejob.dk

Afd. Ladelundsvej 17 • 8600 Silkeborg
Afd. Nørrebrogade 9 • 8700 Horsens

Individuel botræning samt erhvervsmæssig
afklaring og optræning i virksomheder. 

For unge over 18 der ikke kan gøre brug af
de ordinære uddannelser.

● Botræning
● Erhvervsafklaring
● Optræning til job

Goldschmidtsvej 12

4760 Vordingborg

Tlf. 55 34 07 30   

Enogtyveren@enogtyveren.dk

www.enogtyveren.dk

På 21’eren kan unge med særlige behov tage 
en ungdomsuddannelse. Et individuelt tilret-
telagt undervisningsforløb, der er med til at 
modne og udvikle den enkelte unge. På 21’eren 
kan man nemlig - komme i lære som voksen. 
 Lars Forstander“
Man kan komme ud og bo for sig selv i en 
lejlighed. Det havde jeg ikke troet at jeg 
kunne for to år siden. Jeg har fået det ud 
af det, at jeg har lært at klare mig selv og 
sådan noget. Og det er jeg meget glad for.
 Henriette 3.års elev

 Jeg er rigtig glad for det. Der er rigtig 
mange søde mennesker dernede. Og kunderne 
de spørger om hjælp, hvis de har brug for 
det. Jeg holder mig sådan set godt tryg der.
 Christian 2.års elev
 I praktik i et supermarked 

“
“

STU-tilbud for 16-25 årige

Du får din egen iPad
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Praktisk og prøvefri efterskole for unge 
med særlige behov

Vi tilbyder:

Jord til bord linien · Musik- og håndværkslinien

Natur- og friluftslinien · Uddannelses- og erhvervslinien

Undervisningen på vores 4 linier tager udgangspunkt i kreative 
og praktiske værksteder. Vores erfaring igennem 20 år viser, at 
interessen for et område styrker den faglige indlæring og deri-
gennem den enkelte elevs motivation for undervisningen.

Skolen er med sin dejlige beliggenhed, ud til Odense 
Fjord, rammen om en hverdag, hvor kreativitet og glæde 
altid er på dagsordenen.

Se mere på www.klintebjerg-efterskole.dk

Klintebjergvej 195
5450 Otterup

Telefon: 64 82 18 87
kontor@klintebjerg-efterskole.dk

Klintebjerg Efterskole 
- naturlig-vis

DSI Munkegården
Rugårdsvej 205

5464 Brenderup

www.munkegaarden.dk
tlf. 64 44 13 83

Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk, 
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter 
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café 
og meget mere...

Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Beskyttet beskæftigelse

HÅNDVÆRK

JORDBRUG

LEVNEDSMIDDEL

bygge/anlæg & motor/metal

landbrug & haveservice

3 forskellige værksteder:

køkken & rengøring

Se video om os
ved at scanne koden

Afklaringsforløb (LAB)

Et godt sted at være – og lære

Gødvad Efterskole   |   Stavangervej 2   |   8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 08 11   |   info@goed.dk   |   www.goed.dk

Gødvad Efterskole er for dig, 
der har svært ved at lære tingene 

i skolen og derfor har brug for 
ekstra støtte i 8., 9. eller 10. klasse.

Vi sidder ikke kun ved et skolebord, men lærer 
også tingene, når vi arbejder i marken, i stalden, 

på scenen eller i skolens gode værksteder.

BESØG 
OS PÅ

www.goed.dk

 
Målgruppe:

Unge med Selvskadende adfærd,
angst, spiseforstyrrelser 
div. diagnoser

+

+

www.krummebaekgaard.dkTlf, 55 81 70 80

Behandlingstilbud

Undervisning/arbejdstræning

Udslusning
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Kollegievej 5b • Nr. Nissum • 7620 Lemvig

Telefon: 97 89 11 77
Fax: 97 89 13 66

E-mail: post@fenskaer.dk

Hjemmeside: www.fenskaer.dk

FENSKÆR EFTERSKOLE

www.teaterbygningen.dk

Teaterbygningen
FANEFJORD

Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder
som autisme, Asberger-, OCD-, ADHD, Tourettesyndrom m.v. og tilbyder:

Skole for livet...

Fiberneti alle
elev-

boliger

Internetmed højhastighed
Stor
TV

pakke

Nyteknologi iundervisningeniPad 4 (32 GB)til alle elever
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På Bøgevangskolen hjælper vi unge med særlige 
behov til en god start på voksenlivet. Redskaberne 

er praktisk og kreativ undervisning i en god tone 
og trygge omgivelser. Det tror vi på giver de bedste 

forudsætninger for at komme videre.

Vi tilbyder:
• 42 ugers kursus i bo-, job- og fritidstræning.

• Helt eller delvis gennemførelse af den 3-årige  
ungdomsuddannelse STU.

Kom videre på www.boegevangskolen.dk eller ring til os på tlf.: 75 82 11 76
Bøgevangskolen, Bøgevang 18, 7100 Vejle

– e n  s u n d  o g  k r e a t i v  k o s t s k o l e

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole på Ærø
Til unge, der har lyst til at arbejde med kvæg, svin, heste, 

landbrugsmaskiner og markdrift, så er Poppelgården stedet.

Den unge bor på skolen og kommer i praktik hos forskellige landmænd.
Vi har hestelinie med plads til opstaldning af egen hest.

Vi tilbyder landbrugsassistentsuddannelsen i samarbejde med Dalum Landbrugsskole

Uddannelsen varer 3 år. Det er en helhedsorienteret erhvervsuddannelse med botræning

Kom og besøg os. For mere information ring: tlf. 62582838. E-mail: ppj@poppelgaarden.dk 
Lisbetsvej 3, 5970 Ærøskøbing  Forstander Stine La Boube

www.poppelgaarden.dk 

Ølufgårdsvej 11,  V. Nebel, 6715 Esbjerg, tlf. 75 16 93 94

www.detgamlemejeri.esenet.dk

Ølufgårdsvej 11,  V. Nebel, 6715 Esbjerg, tlf. 75 16 93 94

www.detgamlemejeri.esenet.dk

Det Gamle Mejeri
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Parat til
BOtrÆNiNG 
viden, venskaber

færdigheder 

og erfaring

Få styrket dine boglige og 

praktiske færdigheder, før 

du skal flytte hjemmefra, 

og måske skal i gang med 

eller er i gang med en sær-

lig tilrettelagt ungdomsud-

dannelse (STU).

KOStSKOlE?

lev, lær og vær
sammen 24 / 7

 dEt BEdStE år i dit liV

Se mere på shskole.dk

Kildebjerget er en specialskole og botilbud for unge 
over og under 18 år med særlige behov.

Kildebjerget Kostskole og 
Ungdomsuddannelsescenter
Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Tlf.: + 45 78 47 97 00 - www.kildebjerget.dk

• Specialskole fra 6. klasse
• Særlige Tilrettelagt 
 Ungdomsuddannelse (STU)

• Botilbud
• Jobtræning/arbejdsprøvning
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UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Bofællesskaber med botræning og vejledning.  
Et ungdomsmiljø, hvor de unge har et selvstændigt  
liv i samspil med andre unge. Aktive fritidstilbud i  
samarbejde med foreningslivet og ungdomsskolen.

En helhedsorienteret uddannelse til unge med særlige behov. 
Afklaringsforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB).  
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).  
Ressourceforløb.

PGU Rosenholm

 Træværksted, bygningsvedligeholdelse 
og pedel
Gartneri, væksthus, frilands- og 
anlægsgartneri

Kantine - katinedrift i storkøkken

Medielinie multimedieværksted

PGU Rosenholm Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf. 86 99 56 00, www.pgu.dk

Vi har: 

STU
3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov på esrum kloster & møllegård

vælg mellem grafik og it, køkken og café, have- 
og viceværtsservice

kilden   klostergade 12   3130 græsted  
mobil 20 81 01 71   kilden.esrum.dk   

socialøkonomisk virksomhed

k i l d e n
i  esrum
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Lille prøvefri efterskole, der har fokus på den enkelte elev, 
kombineret med faglighed, kreativitet og livsglæde.

Grundlinien LivogLær    (almendannende for 8. og 9. årg.)
Fremtidslinien LivogBro (forberedende til uddannelse på 
          EGU eller EUD for 10. årgang) 
Uddannelsen LivogJob  (3-årig uddannelse til unge med 
          særlige behov)

Kørselsordning til Jylland.
Tlf. 54 44 17 00    

www.stubbekoebingefterskole.dk
Skolen er oprettet af Luthersk Mission

En særlig skole til særlige behov

Lille prøvefri efterskole, der har fokus på den enkelte elev, 

EEn særlig skole til 

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide 
Nyt STU-tilbud på Efterskolen Helle
HjælpeGuide er et flerårigt forløb for unge  
med interesse for turisme og service. Der er  
bopligt, og gennem undervisning, bo- og job-
træning samt individuel vejledning hjælpes  
den unge på rette vej – mod en meningsfuld 
tilværelse.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der 
er optagelse året rundt. 
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.  
www.efterskolenhelle.dk

Efterskolen Østergård 
En praktisk – musisk – kreativ skole for elever 

med særlige læringsforudsætninger 

Vi bidrager til at eleverne udvikler personlige, sociale og faglige 
kompetencer og medvirker til at glæden, trivslen og fælleskabet 
blomstrer 

 

Østergårdstræde 42, 4735 Mern  
 55 39 61 30 – kontor@oe42.dk 

www.oe42.dk 
 

Messen præsenterer undervisnings-, vejlednings-, bo-, 
beskæftigelses-  og ungdomsuddannelsestilbud inden 
for specialområdet. 

I 2013 præsenterede de 4 messer samlet flere end 200 uddannelsesinstitutioner 
og organisationer og flere end 6.700 unge, forældre, lærere, vejledere og 
sagsbehandlere besøgte messerne.

Evalueringer fra både udstillere og besøgende har været overordentligt positive.

Besøgsmålgruppe
Elever, lærere, forældre, pårørende, vejledere, sagsbehandlere og andre professionelle
inden for udskolings-, vejlednings-, beslutnings- og uddannelses-specialområdet.

For information og 
standpriser, kontakt:

UDDANNELSESAVISEN
v/Forlaget KSI A/S
Torvebyen 8, 1.tv., 4600 Køge
Tlf. 56 27 64 44

Kontaktpersoner:
Jacob Porse, jacob@ua.dk
Heidi Franke, heidi@ua.dk

www.udifremtiden.dk

Arrangeres af

– i samarbejde med 

DELTAG MED 

EN STAND

DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE 
for unge med særlige behov 

2014

3. & 4. 
SEPTEMBER 

Kolding

10. & 11. 
SEPTEMBER

Silkeborg 17. & 18.
SEPTEMBER 

Roskilde

24. & 25. 
SEPTEMBER 

Odense
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Landsforeningen Ligeværd  UFL – Unge for Ligeværd  FUS – Foreningen af 
Uddannelsessteder  DHI – Netværket Den Helhedsorienterede Indsats  
Sammenslutningen af Skoler under Ligeværd  B-U-S – Bo- og Udviklingsfonden 
for borgere med særlige behov

De danske kommuner er de vigtigste ak-

tører, når det gælder den konkrete udmønt-

ning af lovens intentioner bag den danske 

velfærdsmodel. Historien fra Frederikssund 

og Hillerød kommuner rejser dermed andre 

principielle spørgsmål, der er mere end en 

blot tanke værd:

Er det rimeligt, at kommuner i det kom-

munale selvstyres lys, kan ”sno sig uden om” 

at give støtte og opbakning til borgere med 

indlysende og rimelige behov, der er i over-

ensstemmelse med lovens intentioner?

Har det kommunale selvstyre, i sin nuvæ-

rende form og praktiske udførelse i f.eks. hi-

storien fra Frederikssund Kommune, udviklet 

sig til en potentiel gøgeunge i det danske vel-

færdssystem?

Når resultatet af det kommunale selvsty-

re i praksis er brud på lovens intentioner og 

et bundniveau af ingenting, er det så ikke 

ved at være tid til at definere og diktere et 

bundniveau for nogle opgaver, som kommu-

nerne som minimum skal overholde?

Ligeværd mener, at det er en debat, som 

er vigtig at tage af hensyn til borgere, som 

har særlige og velbegrundede behov for 

støtte og opbakning. De er ikke rimeligt, at 

de bliver budt så store og afgørende forskelle 

i sagsbehandling og støtte fra kommunerne.

Er tiden kommet til mere ”skal” og min-

dre ”kan og bør” i kommunernes udmønt-

ning af lovens intentioner? 

I dette nummer af LIGEVÆRD bringer vi en 

artikel fra Hillerød og Frederikssund kom-

muner. Kernen i den historie er, at to fami-

lier til en ung med særlige behov får en støt-

te og opbakning fra deres respektive kom-

muner, som er så forskellig som nat og dag. 

De to drenge har diagnoser, den ene har 

ADHD og Turettes, den anden har ADHD og 

Aspergers, med svære og sammenlignelige 

funktionsnedsættelser i hverdagen. Den 

ene kommune tilbyder familien støtte i et 

helhedssyn med fokus på den unge og fa-

milien – kurser til forældre og den nære fa-

milie, ledsageordning, dækning af merud-

gifter etc. Den anden kommune tilbyder 

stort set familien et stort rundt ingenting.

Ingen beskylder en kommune for at bry-

de loven, men når det gælder overholdelse 

af lovens intentioner er det noget ganske an-

det. Det er helt på sin plads at stille spørgs-

målet: Bryder Frederikssund Kommune lo-

vens intentioner, når den ”tilbyder” en fami-

lie med et stort behov for støtte, både øko-

nomisk og menneskeligt, det rene ingenting 

efter en lang og tung sagsbehandling.

Ligeværd mener, at kommunen bryder 

med lovens intentioner. Intentionen med lo-

ven er, at møde familierne på et lyttende og 

støttende grundlag af helhedssyn på famili-

ens samlede situation. Intentionen er ikke, at 

møde dem med en sagsbehandling, der lig-

ner at have det formål at undgå at give en 

familie i en trængt situation den nødvendige 

støtte og opbakning.
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mere skal og mindre bør


