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Det fremtidige vejledningssystem i Danmark
Det er godt, at emnet er sat på dagsorden på årskonferencen for UU lederne, og at unge repræsentanter 
for de enkelte områder er inviteret med til at komme med deres synspunkter.

Men jeg savner en repræsentant, der kan tale sagen for unge med særlige behov, som jeg repræsenterer 
som formand for Unge for Ligeværd – UFL. Så vi ville da meget gerne have haft en invitation eller fået at 
vide, at det var vigtigt, at vi kom med vores mening. Derfor dette brev.

For os der har svært ved at læse og forstå en information, der er givet i en stor forsamling, er det vigtigt, at 
vejledningen bliver givet i små grupper og i trygge rammer.

For os er det også vigtigt, at det bliver vejledning om andre områder end bare uddannelse – det at flytte 
hjemmefra – det at kunne have styr på pengesager etc.

Vi vil gerne have denne vejledning hos en person, som vi har tillid til, så vi ikke skal fare rundt i systemet og 
finde en, der vejleder om noget, og en anden, der vejleder om noget andet.

Og så er det også vigtigt, at vi får lov til at fortælle om vores egen livssituation, så man kan tage udgang-
spunkt i os som hele mennesker og ikke kun en del af os. Vi er nemlig bedst, når vi kan få lov til selv at 
formulere os.

Så det betyder meget, at det skriftlige materiale er tilpasset os, så vi har en mulighed for at sætte os ind i 
det i stedet for, at det ryger hen over hovedet på os.

Så vi glæder os til et fremtidigt system, der også er tilpasset unge med særlige behov. Så får vi mere selvtil-
lid og føler os mere ligeværdige med andre unge. Men vi undrer os fortsat over, og synes det er både 
uheldigt og urimeligt, at repræsentanter for unge med særlige behov ikke er inviteret med.

Med venlig hilsen

Trine Hansen, landsformand for UFL

ufl@ufl-ligevaerd.dk


