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Mogens Mathiesen

Mogens Mathiesen, 65 år, 

regionskonsulent på Sjælland.

Mogens Mathiesen er uddannet 

pædagog og tidligere formand for 

BUPL Afd. 5; herefter politisk valgt 

sekretær.

- Jeg har en datter, som er sent udviklet. På 

Østergård Efterskole, så jeg bladet Ligeværd 

og meldte mig ind.

Uden Ligeværds hjælp og støtte havde 

det været svært at sikre min datter til at nå 

der, hvor hun er i dag, fortæller Mogens Ma-

thiesen.

Mogens Mathiesen var medstifter af Li-

geværd Vestegnen. Afdelingen fik hurtigt 

godt 40 medlemmer og blev for et år siden 

slået sammen med Ligeværd Storkøbenhavn. 

- Jeg fungerer som bisidder og rådgiver 

pr. telefon. Det er min klare fornemmelse, at 

det er til stor støtte for forældre og børn og 

unge. Jeg tager ud på skoler og fortæller om 

Ligeværd og UFL. Jeg holder møder og støt-

ter Ligeværds afdelinger på Sjælland, fortæl-

ler han yderligere. Han har 4 steder på Sjæl-

land, hvor der pt. er en mulighed for at op-

rette afdelinger af Ligeværd og UFL og en 

mulig afdeling på Bornholm.

Mogens Mathiesen er folkepensionist. Han 

er næstformand i Glostrup Albertslund Pro-

duktionshøjskole, hvor han repræsenterer 

Ligeværd.

Mail: mogens@ligevaerd.dk

Kirsten Fabian

Kirsten Fabian, 61 år, 

regionskonsulent i Region Midt.

Kirsten Fabian er tidligere speciallæ-

rer og kurator i Viborg Kommune. 

Hun var medstifter og leder af et af 

Ligeværds Uddannelsessteder ”Havre-

dal gl. Skole” - nu ”Det ny Havredal”. 

Kirsten Fabian er ikke i arbejde mere.

- Min første opgave har været, sammen med 

konsulent Anne Bech, at hjælpe den en ny 

lokalforening i Holstebro i gang. Jeg er, lige 

nu, i gang med at udvikle et materiale, som 

skoler og uddannelsessteder kan bruge, i 

mødet med forældre og unge, som ikke ken-

der til Ligeværd. Det handler om at gøre op-

mærksom på mulighederne i Ligeværd for 

netværk for forældre og for aktiviteter for 

de unge, fortæller Kirsten Fabian.

Kirsten Fabian er projektleder på projektet 

”Mød mig hvor jeg er, og jeg kan lære”. 

Det drejer sig om at fremstille undervisnings-

materiale til lærere, pædagoger og foræl-

dre, der understøtter inklusionen, og kom-

mer de ”inklusionstrængte” børn i møde. 

Projektet er støttet af Undervisningsmi-

nisteriet, Helsefonden, Familien Hede Niel-

sens fond, Lauritzen Fonden og Viborg Kom-

mune. Projektet udgår fra og er forankret i 

Det ny Havredal.

Kirsten Fabian været medlem af Lokal-

forening Ligeværd Viborg de sidste 20 år, 

hvor hun har været næstformand i de fle-

ste. Kirsten Fabian er den senest tilkomne af 

Ligeværds regionskonsulenter.

Mail: kirsten@ligevaerd.dk

Karen Marie Spanner

Karen Marie Spanner, 54 år, 

regionskonsulent i Region Nord.

 

Karen Marie Spanner er ansat på  

Try Efterskole ved Dronninglund, 

hvor hun dels er vejleder i forhold til 

udslusning af en stor del af skolens 

unge, dels underviser i dansk på  

FSA-niveau.

- Det seneste år har jeg brugt det meste af 

min konsulenttid på at være tovholder på 

de 5 Inklusionskonferencer støtte af Tryg 

Fonden, der har været afviklet rundt i Dan-

mark, fortæller Karen Marie Spanner om 

sit arbejde som regionskonsulent.

Ligeværds velbesøgte Inklusionskonferen-

cer blev afholdt i Sønderborg, Esbjerg, Kø-

benhavn, Næstved og Aalborg i løbet af 

2014 og havde til formål at skabe debat 

om inklusion i folkeskolen. Hvad er inklu-

sion? Er inklusion altid muligt? Hvordan 

skaber man de bedste forudsætninger for 

en vellykket inklusion?

Konferencerne havde deltagelse af repræ-

sentanter fra kommunerne, repræsentan-

ter fra Ligeværd, skolefolk og forældre og 

pårørende til børn med særlige behov.

Mail: karenmarie@ligevaerd.dk

Regionskonsulenter i 

landsforeningen ligeværd


