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- Jeg forstår godt, at kassen i Brøndby 

Kommune er tom, men det er et menne-

ske, hvis fremtid risikerer at gå tabt. Mik-

kel må jo erkende, at han er anderledes, 

men mit håb er, at han til sidst kan bruge 

det som en styrke og ikke som en svag-

hed. Det er præcis derfor, at jeg kæmper 

for Mikkel, og Ligeværd har givet mig 

både gode argumenter og energi til en 

fortsat kamp, pointerer Majbrit.

Sagen om Mikkel

Mikkel er en dreng på 17 år med særlige 

behov. Han har derfor haft et særligt tilret-

telagt institutions- og skoleforløb.  Mikkel 

har fra 12-års alderen gået på Karlslunde 

Dagskole.

Majbrit fik ved opstarten her oplyst, at 

skolen også kunne tilbyde et 11. og endda 

et 12. skoleår, hvis eleven har brug for det. 

Årene på Dagskolen har været en succes. 

Mikkel har udviklet sig positivt både men-

talt og fagligt, men Mikkel har fortsat et 

stort behov for at udvikle sig rent socialt 

blandt ligestillede unge. 

I februar 2013 indkaldtes Majbrit til et 

møde med Mikkels fremtid på dagsorden. 

Med udgangen af juni er Mikkel nemlig 

færdig med 9. klasse på Dagskolen. På mø-

det er UU-vejlederen og skolens repræsen-

tanter enige om, at Mikkel har brug for 

fortsat skolegang for eksempel på en ef-

terskole, hvor han også kan få botræning. 

medlemmer af ligeværd
kan bruge tilbud om en bisidder

Majbrit Gøttsche, der er medlem af Ligeværd Vestegnen, var kommet i en 
tilsyneladende fastlåst situation, hvor Brøndby Kommune optrådte meget 
afvisende i forhold til Majbrits ønsker for sønnen Mikkel. Derfor henvendte 
Majbrit sig til Ligeværd med ønsket om hjælp fra en bisidder.

Sagsbehandleren fra kommunen, som 

også deltager på mødet, noterer alt ned.

Det kommer derfor helt bag på Maj-

brit, da hun kort tid efter får meddelelse 

om, at kommunen ikke vil yde økonomisk 

støtte til et efterskoleophold. Mikkel får i 

stedet tilbudt et lokalt STU-tilbud i Brønd-

by.

Majbrit er meget frustreret over kom-

munens afgørelse, fordi hun klart har til-

kendegivet, at det hårde miljø i lokalområ-

det ikke er sundt for Mikkel. En sårbar ung 

mand, der godt nok på papiret er 17 år, 

men som mentalt er fem år yngre, kan me-

get let blive lokket ind i et spind af stofmis-

brug og kriminalitet, og det ønsker Majbrit 

for alt i verden at beskytte Mikkel imod.

Majbrit beder derfor om et opfølg-

ningsmøde med sagsbehandleren, og hun 

kontakter Ligeværd for at få en bisidder 

med til mødet. På dette møde lytter to 

sagsbehandlere høfligt både på Majbrit og 

bisidderen. Majbrit henviser til UU-vejlede-

rens og Karlslunde Dagskoles klare anbefa-

linger af et efterskoleophold til Mikkel.

Svarene fra sagsbehandlerne er imid-

lertid, at Brøndby Kommune ikke vil bevil-

ge et 11. skoleår, fordi de kun er forpligtet 

til at give børnene 10 års skolegang. 

Bisidderen hjælper med ankesagen

Majbrit og bisidderen fra Ligeværd mødes 

med UU-vejlederen, som står 100 % ved 

sin mundtlige anbefaling og et par dage 

efter mødet tilsender Majbrit anbefalin-

gen på skrift.

Herefter hjælper bisidderen Majbrit 

med at skrive en klage til Det Sociale Anke-

nævn. Der er i skrivende stund ikke kom-

met en afgørelse på sagen, og ofte kan 

sagsbehandlingen tage op til otte måne-

der.

Den lange sagsbehandlingstid betyder, 

at Majbrit nu uden økonomisk afklaring 

har indskrevet Mikkel på Stubbekøbing Ef-

terskole, hvor der er mulighed for at påbe-

gynde et STU-forløb, når Mikkel er klar til 

det. Fra august får Mikkel derfor nu chan-

cen for at udvikle sig socialt og fagligt på 

en efterskole, hvor botræning også indgår. 

Bryde den triste statistik

Majbrit er meget glad for den hjælp, som 

hun har kunnet hente fra Ligeværd. Den 

hårde kamp for sønnens fremtid bliver let-

tere at gennemføre med hjælp fra en bi-

sidder. 

- Jeg har kun ét ønske, og det er, at 

Mikkel får støtte og muligheder til at kom-

me i den rigtige retning. Han skal bryde de 

triste statistikker for gruppen af unge med 

særlige behov, så han på sigt kan bidrage 

til samfundet og ikke ende på passiv for-

sørgelse, fastslår Majbrit Gøttsche til Lige-

værd. 
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