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- Opgaven er at koordinere og facilitere for-

ældrekurser, og bringe det Ligeværd kan ind 

i skabelsen af et nyt produkt i form af foræl-

drekurserne og netværkene for familierne. 

Det bidrag som Ligeværd kan bringe ind er 

unikt og kan ikke købes for penge andre ste-

der, siger Mette Jessen og fortsætter:

- Ligeværd arbejder hele vejen rundt om 

familierne og har også en unik gruppe af fri-

villige, som ikke er frivillige i traditionel for-

stand, men har særlige erfaringer og viden 

med fra eget liv, som de kan bringe ind i for-

ældregrupperne.

Projektet med at udvikle familiekurser og 

samarbejdsmodeller mellem kommuner og 

organisationer, for at styrke familier med 

børn med handicap, er bevilliget af Social-

styrelsen.

Ligeværd skal, i samarbejde med Aarhus 

Kommune og Randers Kommune, udvikle 

familiekurser, netværk og samarbejdsmodel-

ler, der kan styrke robustheden i familierne. 

Projektet har afholdt internatkurser for fa-

milierne i samarbejde med begge kommu-

ner, og netværksaftener med gode erfarin-

ger og god respons fra forældrene.

- Der er en stor styrke i de forældrenet-

værk, som projektet skaber. Det er det for-

ældrene giver udtryk for. Der er en naturlig-

mød mette Jessen:

ny projektleder 
for forældrekurser og netværk
Mette Jessen, uddannet specialskolelærer og kandidat 
i pædagogisk psykologi, har stor erfaring i arbejdet 
med børn, unge og voksne med særlige behov og ar-
bejde med at etablere netværk for familier. Hun er 
blevet ansat som leder af projektet for forældrekurser, 
netværk og samarbejde.

hed i at tale om de problematikker hver en-

kelt familie oplever. På den måde har de få-

et en ny platform for at samtale og støtte 

hinden. De har et fælles tredje, som det hed-

der i psykologisk fagsprog, og de både bru-

ger hinanden og giver meget til hinanden. 

Netværkene skal blive til livslange netværk, 

hvor forældrene kan støtte hinanden, for-

tæller Mette Jessen videre.

- Fagligt er det spændende for mig at ar-

bejde med at nytænke indhold og samar-

bejdsflader, når der skal afholdes forældre- 

og familiekurser. Jeg oplever familier som er 

presset grundet at være en ”offentlig fami-

lie” i et ukendt system og de udfordringer, 

der er forbundet med at være forældrene, 

der får et barn med særlige behov. Jeg kan 

lide ideen om samskabelse med kommuner-

ne. Mange af de her familier og deres unge 

har kontakt med en eller flere kommunale 

sagsbehandlere gennem det meste af livet. 

Forståelsen hos og dialogen med kommu-

nen er meget vigtig for begge parter.

Mette Jessen beskriver hendes møde 

med Ligeværd som mødet med en forening 

med et godt sammenhold, en høj grad af 

etik og ordentlighed i det man vil og gør.

- Ligeværd arbejder med udfordringer-

ne hele vejen rundt, skole, uddannelse, be-

skæftigelse, fritid, bolig, og følger menne-

sker og har indsatser på alle livsområder. Det 

er unikt og Ligeværd har en god mulighed 

for at sikre overlevering af viden og bidrage 

til den gode dialog mellem forældrene og 

det kommunale system. Det er meget posi-

tivt og vigtigt, understreger hun.

Mette Jessen er uddannet lærer og har 

en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun 

har arbejdet ved flere specialskoler og har 

der mødt og fået erfaringer i alle tænkelige 

diagnoser og udfordringer. Hun har arbej-

det med den pædagogiske og psykologiske 

del af at etablere forældrekurser. I internati-

onal sammenhæng har hun arbejdet med 

mennesker med særlige talenter hos Spe-

cialisterne, hvor hun underviste i pædago-

giske redskaber og løsninger 

af udfordringer til interna-

tionale samarbejdspart-

nere.

Mette Jessen var 

med til at finde delta-

gerne og støtte dem i 

forbindelse med den me-

get sete udsendelse ”De 

skjulte talenter”, 

som i starten 

af året blev 

vist på DR. 


