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Hvordan gør jeg , når jeg skal i kontakt med kommunen?

Uddannelse

Arbejde

Handleplan

Bolig

Vejledning

Støtte

Ret og pligt

Fritid

Hvad betyder de fine ord?

VEJVISER TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOVFind vej til dine muligheder



LIGEVÆRD
Ligeværd er et fællesskab af 6 foreninger,
der alle arbejder på at skabe bedre forhold
for mennesker med særlige behov.

Ligeværd har aktviteter og kontaktparsoner
overalt i landet.

Hos Ligeværd kan du og din familie trække
på hjælp og rådgivning, og du kan møde
andre med samme behov som dig. 

Find kontaktpersoner hos Landsforeningen
Ligeværd på www.ligevaerd.dk
Klik på Danmarkskortet på siden.
Ring til Ligeværd på tlf. 8620 8570 

I denne pjece fortæller vi
• hvad du har ret til
• hvordan en sag forløber
• hvad dine pligter er
• hvad dine muligheder er

ORD WWW

Alle unge drømmer om et godt liv.

på dit eget liv, hvis du selv er aktiv og forberedt.

Som ung med særlige behov har du

ofte brug for at være ekstra godt

forberedt, når du skal

samarbejde med kommunen.

Fra drøm til virkelighed



KONTAKT KOMMUNEN
Find kommunens telefonnummer på
kommunens hjemmeside eller på
www.118.dk. Ring og bed om at tale med 
en sagsbehandler og aftal et møde. Du kan
også skrive til kommunens e-mailadresse
og bede om at blive kontaktet af en sags-
behandler. Alle borgere i Danmark har ret
til at tale med en sagsbehandler.
Sagsbehandleren har pligt til at hjælpe dig
med at �nde ud af, hvor og hvordan du kan
få hjælp.



18 år - hvad nu?

FORKLARING
Sagsbehandlingspligt. Kommunen har pligt til
at behandle din ansøgning og til at indsamle
de oplysninger, der skal til for at afgøre en sag. 

Danmark har tiltrådt FN`s handicapkonvention,
som sikrer rettigheder for og forbyder diskrimi-
nation af mennesker med handicap.

Socialministeriet har udgivet FN`s handicap-
konvention på letlæselig dansk. Læs den på
www.ligevaerd.dk under materialer.

ORD

§

WWW

Kontakt en 

sagsbehandler i din 

kommune, når du fylder 

17 år og få afklaret om 

du skal have lavet en 

handleplan.

Jeg vil gerne vide,
,råts gej nadrovh

når jeg fylder 18 år
og bliver myndig.



Hvad skal du leve af?
Sammen med din sagsbehandler skal der
tages stilling til, hvad du skal leve af, hvis du
ikke er i uddannelse eller arbejde.

Når du er 18 år
Når du er 18 år, er du myndig og kan selv be-
stemme. Dine forældrebestemmer ikke over
dig, men kan stadig være en stor støtte for
dig. den hjælp du får fra kommunen, går nu
direkte til dig - og ikke til dine forældre.
Hvis du ønsker, at dine forældre fortsat skal
være en del af din sag, skal du give dem til-
ladelse til det.

Før du fylder 18 år
Overgangen fra ung til voksen kan involvere
mange forskellige afdelinger i kommunen. Det
betyder, at der ofte vil være et stort behov for
at koordinere indsatsen omkring dig. Derfor er
det en god idé, at du henvender dig til kom-
munen sammen med dine forlædre eller på-
rørende, gerne når du fylder 17 år, så der kan
laves en god plan for, hvad der skal ske, når du
fylder 18 år.  

Med handleplanen ved
du og dine pårørende

hvad der sker, når du
fylder 18 år.

.dehgyrt revig teD



Min bolig

BOLIGSTØTTE
Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Støtten
beregnes efter boligens og huslejens størrelse
og din indkomst

Læs om boligstøtte her: www.borger.dk
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BOTILBUD

Find botilbud på:
www.boligportal.dk
www.danmarkbolig.dk

Ungdomsboliger
Find ungdomsboliger på:
www.ungdomsboliger.dk

WWW

Du har ret til selv at vælge, 
hvordan, hvor og med hvem, 

du vil bo. Det kan være en 
lejlighed eller et bofællesskab 

i en opgang. Det kan også
være en ungdomsbolig.

Jeg vil gernehave mit eget sted,

 kisum erøh go rød nim ekkul nak gej ås
eller hygge mig med mine venner. 

Jeg vil også gerne være sammen med
min kæreste.



2. Kontakt din bank eller sparekasse for at få
lagt et budget efter, hvad du har råd til.

3. Kontakt en eller flere boligforeninger for at
høre, hvilke boliger de kan tilbyde til det
behov du har.

Spørg andre
Det er også en god idé at tale med nogle af
dine kammerater om deres bolig. Spørg om
du må komme på besøg hos dem og se, hvor-
dan de bor og lever og hør, hvad de synes
om det.

Ungdomsbolig
Du har mulighed for en ungdomsbolig, hvis
du er under uddannelse. Det gælder også
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
(STU).

Du har også mulighed for at ansøge om en
bolig, hvis du har andre særlige behov.

Sådan gør du
1. Kontakt din sagsbehandler i kommunen

for at forklare, hvad du har ret til.

Du kan få hjælptil at klare dig i hverdagen.
Det kan være alt fra at

deltage i fælles aktiviteter til
hjælpemidler og personlig

assistance. Det afhænger af dit
behov. Du kan måske også få
boligstøtte for at få dækket

en del af huslejen.



Min uddannelse

STU
STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er for
unge, der ikke kan gennemføre anden ungdomsud-
dannelse. Den tager 3 år, og det er et individuelt
tilrettelagt forløb, som passer til behov og ønsker.
Du har et retskrev på at få en STU. 

Se mere på: www.ug.dk og www.hvadkanjegblive.dk

Find dit lokale UU-center
på www.ug.dk
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Grundskole
Har du ikke en 9. – eller 10. klasses eksamen,
kan du tage enkelte fag med støtte på VUC
eller på en af Ligeværds skoler 

Forberedende og folkeoplysende
Hvis du vil gøre dig klar til at tage en er-
hvervsuddannelse, kan du gå på efterskole

Alle har ret til at tageen uddannelse. Hvis ikke dukan klare de andre uddannelser, har du krav på en STU. Det er en 3-årig uddannelse, som blivertilrettelagt efter dinebehov og interesser.

Jeg vil gerne have en 

uddannelse, så jeg kan få et job 

og have gode kolleger.



fungerer for mennesker med handicap. Over-
vej at besøge en af de uddannelsesmesser, der
jævnligt afholdes rundt om i landet. Se mere
på www.tilgaengelighed.emu.dk

Uddannelsesmesser
Du kan læse mere om uddannelsesmesserne
på Ligeværds hjemmeside: www.ligevaerd.dk

Støtte
Du kan søge om hjælp til særligt undervis- 
ningsmateriale, hjælpemidler og socialpæ-
dagogisk støtte. Det skal uddannelsesstedet
hjælpe dig med.

fri fagskole, produktionsskole, ungdomsskole,
højskole eller på et uddannelsessted.  

Ungdomsuddannelser
Du kan blandt andet starte på en Særligt 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STUU, en Er-
hvervsgrunduddannelse (EGU), en Kombine-
ret Ungdomsuddannelse (KUU) eller Erhvervs-
uddannelse (EUD).

Besøg
Det er en god idé at besøge flere skoler, før du
bestemmer dig. Tag til åbent hus og hør om
stedet. Her kan du også se, hvordan skolen 

Start med at kontakte
UU-Centret i din kommune.
Det står for Ungdommens
Uddannelsesvejledning.
Her får du rådgivningom dine muligheder foruddannelse og støtte.
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Mit arbejde

JOBCENTRET
Der er et jobcenter i hver kommune. Jobcentret hjæl-
per ledige med at få arbejde og vejleder om mulighe-
derne for tilskud.

Find dit lokale jobcenter her: www.ug.dk

Få gode idéer til job på
www.hvadkanjegblive.dk
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Sådan gør du
1. Kontakt jobcentret. Gerne sammen med

dine forældre eller pårørende og sæt
vejlederen grundigt ind i dine personlige
forhold og ønsker. Så får du en række mu-
ligheder, som du selv kan undersøge.

Jeg vil gerne have etrigtigt arbejde, så jeg harnoget at stå op til og kantjene mine egne penge.Jeg ved ikke, om jeg vilkøre lastbil, arbejde med it,passe dyr ellerhjælpe til i et køkken.



Støtte fra kommunen
Jobcentret kan hjælpe dig med at undersøge 
muligheden for at få et �eksjob, et skånejob
eller et job med løntilskud. Jobcentret kan
også give tilskud til hjælpemidler, til personlig
hjælp og til kurser, du skal gennemføre for at
få et job.
Din sagsbehandler kan også tildele dig et res-
sourceforløb for at få afklaret hvilke job, du kan
magte.

2. Brug god tid på at undersøge, hvad de en-
kelte job går ud på. Besøg nogle arbejds-
pladser og snak med andre unge, der har
job der. Spørg også venner og familie om
deres erfaringer.
Kontakt UU-Centret, hvis dit ønske kræver
en uddannelse.

3. 

Find dit lokale UU Center på www.ug.dk

Vejlederen kan
gurb rah ud sivh ,gid eplæjh

for støtte til at klare et job.Det kan være hjælpemidler, enstøtteperson, nedsat tid ellerekstra uddannelse.

Du kan få hjælp
på jobcenteret i din

kommune. Her 
kan du få en

personlig vejleder,
som hjælper dig med

at undersøge dine
muligheder.



Min fritid

FIND FORENINGER 

www.ufl-ligevaerd.dk

Handicapidrætsforeninger:
www.dhif.dk

WWW
Unge for Ligeværd
Unge for Ligeværd har ungdomsklubber lan-
det over. Foreningen oplyser om og arbejder
for bedre vilkår for unge med særlige behov
og arrangerer klubaftener, ud�ugter, kurser
og rejser for unge med særlige behov.
Se mere på: www.u�-ligevaerd.dk eller kon-
takt os på telefon 8620 8578

Jeg vil gerne gå til noget 

spændende i min fritid. Jeg er vild 

med sport, men vil også gerne spille 
sted, hvor jeg kan være sammen

med andre unge.



3. Tag kontakt til foreningen og hør om deres 
tilbud til unge med dit behov.
Spørg eventuelt, om du kan få et prøve-
medlemsskab.

4. 

Støtte
Du kan søge om støtte til hjælpemidler og til 
at blive ledsaget til aktiviteter.
Tal med din sagsbehandler om støtte:

Sådan gør du
1. Snak med venner og kammerater om de-

res fritidsinteresser og tag eventuelt med
dem en eftermiddag eller aften.
Undersøg mulighederne på kommunens
hjemmeside. Der er sikkert et forenings-
register på nettet, hvor du kan klikke dig
videre til de enkelte foreningers hjemme-
side.

2. 

Hvis du har brug forhjælpemidler for at kunne dyrkedin fritidsinteresse, kan du søgestøtte hos kommunen. Du kanogså søge om en støtteperson.Kontakt en sagsbehandlerpå kommunen.

spændende i min fritid. Jeg er vild 

med sport, men vil også gerne spille 

Vi vil gernei vores forening, og vi

har plads til alle. Find vores

forening og andre fritidstilbud

på din kommunes hjemmeside

eller kontakt Ligeværd for at

få navnet på en lokal
kontaktperson.



   Kommunen har PLIGT til…

hørt, din pligt til at give oplysninger og udfyld-
ning af skemaer. I spørgsmål, som kræver hjælp 
fra en advokat, er det nok, at kommunen henviser 
dig til at kontakte en advokat, og fortæller dig 
hvordan du gør det. Sender du en ansøgning til 
en forkert myndighed, skal denne myndighed 
sende ansøgningen det rigtige sted hen.

Du har RET til at udtale dig
Du har ret til at kommentere din sag og de 
oplysninger, der ligger i den – på et hvilket som 
helst tidspunkt. Kommunen må ikke træ�e 
afgørelse i din sag, før du har givet dine kommen-
tarer. Kommunen kan fastsætte en frist for, 
hvornår dine kommentarer skal være modtaget 
hos kommunen.

Du har RET til at få en begrundelse
Når kommunen har tru�et en afgørelse, har du 
ret til at få at vide:

Hvad afgørelsen går ud på
Hvilke regler afgørelsen bygger på
Hvilke vurderinger/skøn afgørelsen bygger på
Hvilke faktiske forhold afgørelsen bygger på
Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med en 
begrundelse. Du skal ikke lade dig nøje med en 
begrundelse som ”din ansøgning eller din sag 
opfylder ikke lovens betingelser”.

Du har RET til at anke kommunens afgørelse
Når kommunen har tru�et en afgørelse, skal 
kommunen sende en ankevejledning med 
afgørelsen. Du har ret til at få at vide:
Om afgørelsen kan ankes
Hvortil en anke kan sendes
Frist for at anke
Krav til en anke
Du har ret til at få hjælp til at anke hos kommu-
nen.

Kommunen har PLIGT til at vurdere, om der skal laves en handleplan
Hvis du ønsker det, skal kommunen lave en handleplan, når du �ytter hjemmefra, starter 
på uddannelse eller har brug for støtte. Kun hvor det er unødvendigt, kan kommunen afslå 
at lave en handleplan.

Kommunen har PLIGT til at fastsætte en frist for, hvornår en ansøgning skal være afgjort
Uanset hvad din sag handler om, har kommunen, på det sociale område, pligt til at 
fastsætte en dato for, hvornår der skal træ�es en beslutning i din sag. Kommunen skal 
o�entliggøre fristen, så du ca. Ved hvornår du får en afgørelse. Kan kommunen ikke 
overholde sin egen frist, skal du have skriftlig besked om, hvorfor afgørelsen endnu ikke er 
kommet, og hvornår du kan regne med at få den.

Kommunen har PLIGT til...



  Du har RET til…

  Du har PLIGT til…

HVAD HAR DU RET OG PLIGT TIL
- OG HVAD HAR KOMMUNEN RET OG PLIGT TIL?

Du har RET til at få din sag behandlet
Kommunen har pligt til at behandle din 
ansøgning om bolig, job, uddannelse eller 
andet. Kommunen har også pligt til at 
indsamle de nødvendige oplysninger til at 
træ�e afgørelse i din sag. Oplysningerne skal 
først og fremmest komme fra dig selv, men 
kan også komme fra egen læge, sygehuse, 
skoler m.�.

Du har RET til at blive inddraget
Du har ret til at blive inddraget i overvejelser 
om de undersøgelser, der skal til for at afklare 
dine problemer/dine behov, hvilke oplysnin-
ger der skal indhentes, og hvor de skal 
indhentes. Det betyder ikke, at du bestem-
mer, eller at du kan forlange bestemte 
oplysninger indhentet. Hvis der er oplysnin-
ger kommunen ikke vil indhente, selvom du 
beder om det, bør kommunen give dig 
mulighed for at komme med en udtalelse. 
Kommunen skal lytte til dig og forholde sig til 
dine tanker og forslag.

Du har RET til at blive hørt
Du har ret til at blive hørt om de oplysninger, 
der ligger i din sag, og kommunen har pligt til 
at høre dine udtalelser. Kommunen kan 
fastlægge en frist for, hvornår dine udtalelser 
skal være modtaget.

Du har RET til at lade en anden person tale på 
dine vegne
Du har ret til at lade en anden person tale 
eller forhandle på dine vegne ved møder hos 
kommunen. Du kan også have en bisidder 
som personlig støtte, når du er til møde med 
myndighederne. En bisidder kan være et 
familiemedlem, en advokat, en rådgiver fra 
Ligeværd mv. Kommunen kan afvise en 
bisidder, men der skal være en god grund til 
det.

Du har RET til at blive vejledt
Kommunen har inden for rimelighedens 
grænser, pligt til at vejlede dig, hvis du har 
behov for at vide noget om din ret til at blive 

Du har PLIGT til at svare sandt
• Når kommunen stiller dig et spørgsmål, har du pligt til at svare sandt. Du må ikke lyve 
eller undgå at give kommunen de oplysninger, du kan give dem. Når du har fået en bevilling, har 
du pligt til af dig selv at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer, som har betydning for din 
ydelse. Kommunen skal skriftligt fortælle dig, hvilke ændringer du skal give besked om.

Du har PLIGT til at medvirke
• Kommunen har ret til at få oplysninger af dig og af o�entlige instanser, som skal bruges 
for at behandle din sag. Hvis du ikke vil give kommunen de oplysninger, den beder om, kan du 
få afslag på din ansøgning.



Foreningsfællesskabet Ligeværd

Vejlbjergvej 8a

8240 Risskov

Telefon: 8620 8570 

www.ligevaerd.dk

©
 w

w
w

.tankegang.dk    01/2011    22776

VI ER HER FOR AT HJÆLPE

• Landsforeningen Ligeværd

• Unge for Ligeværd (UFL)

• Skolesammenslutningen Ligeværd (SL)

• Foreningen af Uddannelsessteder Ligeværd (FUS)

• Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov (B-U-S)

• Netværket Den Helhedsorienterede Indsats (DHI)

LIGEVÆRD     MERE VÆRD

Kontakt LigeLinie på telefon 2234 3013  eller på mail: ligelinie@ligevaerd.dk

Foreningsfællesskabet Ligeværd

Vejlbjergvej 8a

8240 Risskov

Telefon: 8620 8570 

www.ligevaerd.dk

VI ER HER FOR AT HJÆLPE
Ligeværd – et udviklingsnetværk og talerør for borgere  
med særlige behov. 

• Landsforeningen Ligeværd

• Unge for Ligeværd (UFL)

• Skolesammenslutningen Ligeværd (SL)

• Foreningen af Uddannelsessteder Ligeværd (FUS)

• Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov (B-U-S)

• Netværket Den Helhedsorienterede Indsats (DHI)

 HAR BRUG FOR RÅDGIVNING?

LIGEVÆRD     MERE VÆRD

Kontakt LigeLinie på telefon 2234 3013  eller på mail: ligelinie@ligevaerd.dk

Ønsker du at blive
medlem af Ligeværd?

Ring til os på telefon86 20 85 70

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING ?

Ligeværd - et udviklingsnetværk og talerør for borgere
med særlige behov




