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Ligeværds populære miniguide ”Find vej til dine 
muligheder” er, som noget nyt, indlagt som selv-

stændigt hæfte i det nye uddannelseskatalog.

Ligeværds uddannelseskatalog for 2014 og 2015 bliver sendt på ga-

den i starten af august. Kataloget indeholder denne gang vigtige for-

nyelser, der gør uddannelsesmulighederne for unge med særlige be-

hov endnu mere overskuelige og kataloget til et endnu vigtigere og 

mere præcist værktøj for de unge og deres forældre.

Find vej til dine muligheder

Miniguiden ”Find vej til dine muligheder” er nu en integreret del ud-

dannelseskataloget. Miniguiden er hæftet selvstændigt og kan, hvis 

man ønsker det, trækkes ud af kataloget som selvstændigt hæfte.

”Find vej til dine muligheder” er en af Ligeværds mest populære ud-

givelser. Miniguiden fortæller i et kort, præcist og letforståeligt sprog, 

med tips og tricks og nyttige oplysninger om kontaktmuligheder, om 

muligheder og regler. Hæftet er rigt illustreret med tegninger.

Miniguiden, eller vejviseren om man vil, kommer rundt om uddan-

nelse, bolig, arbejde, fritid og rettigheder og pligter for såvel den unge 

som kommunen.

Farver i kataloget

Uddannelseskataloget er denne gang i farver, og vist er det en for-

skønnelse, at billeder og logoer er i farver, men det er mere end bare 

det. Uddannelseskataloget er med brug af farver blevet mere oversku-

eligt og nemmere at få et hurtigt overblik over.

Efterskoler og højskoler, frie fagskoler, specialskoler, produktions-

skoler og uddannelsessteder er hver især grupperet med egne farver på 

fanebladene og på landkortet til de enkelte udbydere.

Ligeværd er glade for at kunne tilbyde dette værktøj til unge med 

særlige behov, og håber alle får glæde af det.

Ligeværds uddannelseskatalog bliver også tilgængeligt på hjemme-

siden: www.ligevaerd.dk 

uddannelseskataloget 
– et effektivt værktøj
Hvert andet år producerer Ligeværd et uddannelseskatalog med oversigt over 
skoler og uddannelsessteder for unge med særlige behov. I år er der nye tiltag i 
kataloget.
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