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Grennessminde Birkerød
Grennessminde er et specialundervisnings–
og dagbehandlingstilbud for børn og unge
med særlige vanskeligheder.
Vi tilbyder også individuelt tilrettelagt
ungdomsuddannelse – STU

www.grennessminde.dk

Kom og mød Ligeværd
Som tidligere omtalt har Ligeværd indledt et samarbejde
med Uddannelsesavisen for unge med særlige behov.
Ligeværd deltager naturligvis på messerne i september
med en stand bemandet på skift med medarbejdere fra
sekretariatet. Derudover vil der være lokale repræsentanter fra Landsforeningen og Unge for Ligeværd til stede.
Kom og mød os. Vi vil meget gerne svare på spørgsmål
om uddannelse, arbejde, fritid mv. eller blot lytte til de problemer, der rører sig i de enkelte områder eller berører dig

Tornevangsvej 97
3460 Birkerød
4582 9515

personligt.
Du kan som ung møde andre unge, der kan fortælle
om de aktiviteter der foregår i Unge for Ligeværds klubber (UFL) rundt omkring i landet. Der vil også være forældre til stede, der kan fortælle om arbejdet i bestyrelserne
og de initiativer, der bliver taget i Landsforeningen Ligeværd rundt omkring i landet.
Du vil også kunne sende et budskab til dine lokale politikere, om hvordan de efter din mening skal arbejde for at

…vild udvikling i dit tempo

sikre unge med særlige behov en ligeværdig plads i lokalsamfundet. Der er valg til kommunalbestyrelserne til november.
Ligeværd har arbejdet hårdt for at revisionen af STU loven skulle sikre en bedre uddannelse for vore unge. Vi er
ikke kommet så langt, som vi ønskede, men har i flere svar
fra ministeren fået præciseret, at man skal lytte til de unges og forældrenes ønsker og sikre nogle uddannelsestilbud, der matcher de unges anlæg og evner. På vores stand
kan du læse uddrag af ministerens svar og kommentere
dem.
Vi vil sende invitation om messerne og Ligeværds

Erhvervsskolen Vestjylland tilbyder en helhedsorienteret
uddannelse til unge der ikke har forudsætningerne for at
påbegynde et ordinært uddannelsestilbud.

stand til en bred kreds. Til politikere, embedsmænd i so-

Eksempler på forløb
· STU
· Kursusforløb indenfor håndtering af motorsav og
småmaskiner, natur og miljø, landbrug, køkken.
· Uddannelses- og erhvervsafklaring.
· Dagtilbud på skolens egne linjer indenfor landbrug,
køkken, håndværk og pedel.
· Kompetence afklaring, personligt, socialt og fagligt.
· Bo tilbud i egen lejlighed med personlig støtte.
· Kollegie tilbud med tilknyttede uddannelsesophold på
Erhvervsskoler, VUC, landbrugsskole m.v.

ved at komme på messerne og møde et bredt udsnit af

ERHVERVSSKOLEN

VESTJYLLAND

Vestergade 42 • Borris • 6900 Skjern • Tlf.: 89 93 40 50
E N
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cialforvaltningerne, UU, forældre med børn i specialskoler
og klasser og andre, vi mener, kan få viden og inspiration
uddannelsesmuligheder for unge og høre om vore synspunkter.
Kære læser. Jeg håber du vil invitere din nabo, din familie, dine venner og andre til at deltage og få viden om
det vigtige arbejde der udføres for at skabe lige vilkår for
alle i samfundet. Kun ved at stå sammen kan det lykkes.
God sommer. Vi ses på messerne til september i Kolding, Roskilde, Silkeborg og i Vissenbjerg på Fyn.
Lars Pedersen
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mænd i gamle biler
04 Unge
Historien om Martin, der er i praktik i et

16

Ny klub for unge i Nakskov
Det er lykkedes Landsforeningen at etablere
lokaler til de unge i området tæt på Nakskov
Havn.

17

Jobopslag – Har du lyst til meningsfyldt
frivilligt arbejde
UFL Storkøbenhavn søger frivillige vejledere
til klubben.

autoværksted.

lærer bedst med hænderne
07 Nogle
- og så følger hovedet nogle gange med

STU Svinninge har været Martins base for at
komme i praktik.

er der – man skal bare vide hvor
08 Hjælpen
Der blev trukket veksler på familien i årevis,
indtil en bisidder fra Landsforeningen Ligeværd guidede til den rigtige løsning.

11
12

Medlemmer af Ligeværd kan bruge tilbud
om bisidder
Ligeværd tilbyder en bisidder til at finde vej
gennem love og bekendtgørelser.
At klage er ingen sag
– men det kan det hurtigt blive
En klage over en kommunal afgørelse vedrørende STU skal sendes direkte til Klagenævnet.

og medlemmer lærer af
14 Gymnasieelever
hinanden

De tre gymnasieelever og veninder Winnie
Rosengaard, Astrid Olesen og Stine Ørskov er
frivillige i UFL.

20 20 Lige værd at vide
er normale – alle er forskellige
24 Ingen
Ligeværd har besøgt 4.b på Hasle Skole i Aarhus og fik en snak om bogen Helt almindelig
anderledes.

politisk medspiller
26 EnDetaktiv
er vigtigt for Ligeværd at synliggøre unge
og forældres vilkår og frustrationer i den politiske debat og beslutningsproces. Et godt eksempel på det arbejde er revisionen af STU.

overblik over UFL Klubberne i landet
28 FåPraktisk
landkort og kontaktinformationer til
UFL Klubberne.

– de unges eget fritidstilbud
29 UFL
UFL’s 1100 medlemmer har deres eget blad og
et hav af aktiviteter i de mange klubber landet over.
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Koordinator på sekretariatet
Lars Pedersen, tlf. 86 20 85 77
email: lars@ligevaerd.dk
Annoncer
ligevaerd@ligevaerd.dk
Forside
Peter Christensen
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Tekst og foto: Journalist Lisbet Rasmussen

Unge mænd

Et makkerpar: Martin og Peugeot 106 GTI. Bilen som fik Martin til at skifte spor i livet.

En rusten Peugeot 106 GTI var medvirkende til, at Martin skiftede

ter Hansen, leder af STU Svinninge, om sit

indstilling til livet.

første møde med Martin.

Til stævnemødet med Ligeværd ankommer Martin i en blå
Peugeot 106 SX. En lille rap spand, hvis største fordel er, at den
kører nogenlunde langt på en liter benzin.
Men det vender vi tilbage til.
Mødet med 23-årige Martin Hansen foregår i udkanten
af Svinninge på Nordvestsjælland. Her holder STU Svinnin-

Men sådan kom det ikke til at gå.
For efter få dage viste det sig, at Martin
i STU Svinninge var kommet blandt mennesker, der fik det bedste frem i den unge
mand, som ellers havde været svær at
trække op lige siden barndommen.

ge til i store ombyggede lagerlokaler, hvor der er plads til
både dyr, mennesker og køretøjer.
Det var her, at Martin for lidt over tre år siden an-

Født og opvokset i Gørlev tæt ved den

kom for første gang – temmelig skummel at se til

nordvestsjællandske by Høng har Martin i

med hovedet godt skjult i en stor hættetrøje, og i

dag kun triste minder om sin skolegang på

det hele taget kategorisk afvisende over for ver-

adskillige specialskoler og andre skoletil-

den og i sær noget, der bare lugtede af ”skole”.
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Ordblind med ADHD

bud i området.
- Jeg er ordblind og har ADHD, har jeg

- Ham der får vi problemer med! Så-

altid fået at vide. Så det har været svært at

dan tænkte vi, da vi så ham,” husker Pe-

gå i skole. Jeg synes ikke, at der skete en

i gamle biler
Martin i sit rette element – i et værksted med biler!

skid. Jeg lærte ikke noget på nogen af de

leveret en gammel Peugeot 106 GTI, som

skoler, jeg har gået på, siger Martin.

drengene kunne bruge til ”mark-ræs”….

Som 21-årig var han indstillet til pension og boede efter eget udsagn i en ”etværelses med låg, hvor det eneste lys kom fra
min computerskærm”.
- Jeg var en lille, dyster person, som le-

altså en gammel bil uden nummerplader
til at køre i smadder på en pløjemark!
Mere var den ikke værd. En gammel
rustbunke, for nu at være ærlig!
Men ikke i Martins øjne!

vede foran min computer i min rodede og

Den der rallybil var under rusten nemlig

beskidte lejlighed, siger Martin i dag, hvor

lige, hvad han havde drømt om hele sit liv.

han smiler genert, mens hætten på trøjen

Det næste år kørte han hver dag på sin

ikke længere bruges til at skjule ansigtet.

knallert troligt gennem sne og slud

Nu hænger den der bare ned ad ryggen på

og blæst og regn de 25 km fra

et bekvemt stykke tøj.

Gørlev til Svinninge for at
realisere sin drøm om at

Kærlighed til en rustbunke

få den bil. Han splittede

Skal sandheden frem, var det ikke kun

den ad i atomer, sam-

STU Svinninges pædagogiske program,

lede den, fik den la-

der fik Martin til at tro på livet og fremti-

keret og sat i stand,

den. Ganske vidst fik han hurtigt smag for

så den faktisk efter

at reparere knallerter i værkstedet. Men

et års arbejde gik

den helt store U-turn kom en dag, hvor

gennem bilsynet i

Peter Hansen gennem en forbindelse fik

første hug.

Ligeværd august 2013
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det

- Martin er ikke en helt almindelig ar-

skete kun en

At

bejdskraft. Nogle gange må man ud over

måned efter, at

at være arbejdsgiver også være pædagog

Martin bestod kø-

og far, når man har et ungt menneske

reprøven – også i

som Martin i praktik, siger Kim Morten-

første hug – var blot

sen, ejer af Au2parts i Holbæk, hvor Mar-

flødeskum på hans livs
første succes.

tin er i praktik.
Dette skal holdes op mod, at praktikstedet får løntilskud til praktikanter som

Succes på succes

Martin.

I dag elsker Martin sin sorte
Peugeot 106 GTI, som larmer

Mod på fremtiden

dejligt, men desværre er dyr i

Ud over kørekort til almindelig bil har Mar-

drift. Derfor har han anskaffet sig

tin i dag truckkørekort, kurser i første-

endnu en bil. En blå Peugeot, som

hjælp og brandslukning, og på næste

han kører i til dagligt. For SU’en ræk-

EUC-modul skal han prøve kræfter med

ker ikke til de mange liter benzin, den
sorte Peugeot – ”Black Widow” kærligt
kaldet – grådigt drikker.

det store kørekort til lastbil.
På hjemmefronten blev den skumle
”etværelses med låg” i første omgang

Og en del kilometer skal der dagligt

tømt og tapetseret og indrettet, så lyset

tilbagelægges i Martins nuværende liv,

kunne trænge ind gennem de førhen så

hvor han er ved at uddanne sig inden for

støvede vinduer. Men det var kun et skridt

autobranchen. Frem til oktober 2014 skal

på vejen. Martin bor i dag i lejlighed med

han dels være i praktik hos en autoreser-

tilhørende værksted – på favorable lejevil-

vedelsforhandler i Holbæk, dels følge un-

kår hos sin far.

dervisningsmoduler på EUC i Kalundborg.

Ud over GTI’en drømmer Martin i dag

På praktikstedet er Martin meget per-

om at blive lastbilchauffør, noget inden

tentlig – om end ikke altid lige så hurtig

for autoreservedele – eller måske vagt-

som en ”almindelig” medarbejder.

mand?

Peter Hansen, STU Svinninge, nyder at se, hvordan praktisk arbejde i et værksted kan motivere drenge, der bedst lærer med hænderne.
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Tekst: Journalist Lisbeth Rasmussen
foto: STU Svinninge

STU Svinninge:

Nogle lærer bedst
med hænderne

– og så følger hovedet nogle gange med!
STU Svinninges tilbud retter sig mod unge

entreprenør har han nu sammen med

mænd, som bedst lærer gennem praktisk

familien slået sig ned i den 800m2 sto-

arbejde – gennem at bruge hænderne.

re lagerbygning, hvor der er masser af

- Det handler om at møde de unge

praktiske arbejdsopgaver og ikke

med en holdning, der hjælper og under-

mindst en stort værksted med værk-

støtter. Det handler om at inddrage dem i

tøj til mekanik og højt til loftet i både

praktisk arbejde, så de kan få en oplevelse

konkret og overført betydning.

af, at de kan ét eller andet – selvom de alle
har haft en skolegang, der for det meste

Mere end skoletilbud

har fortalt dem det modsatte. Men først

Peter og Helle Hansen har udvidet

og fremmest handler det om, at få dren-

STU-tilbudet med familiepleje, fordi

gene til at forstå, at de selv bestemmer

de oplevede, at mange af deres

over deres egen fremtid. Den indstilling er

STU-drenge trængte til mere end

ny for de fleste af dem, vi modtager her

undervisning i dagtimerne.

ved STU Svinninge, siger Peter Hansen,

- Vi gør meget ud af at hjælpe

som sammen med sin kone, Helle, og en

drengene til at få en helt alminde-

række medarbejdere på 4. år driver STU

lig hverdag. Eksempelvis at kunne

Svinninge.

stå op om morgenen og få noget

På bilmesse. De
t er Martin øver

st oppe!

Peter har selv prøvet en del gennem li-

ordentligt at spise. Et af vores mål er at

skrivningen. I hvert fald fortæller Peter

vet. Efter 28 år med autoværksted og som

gøre de unge mennesker i stand til at fær-

Hansen, hvordan drengene står i kø, når

des på arbejdsmarkedet, siger

dansklæreren ankommer – men det har

Peter Hansen.

vist en del at gøre med denne kvindes ud-

Kaffe på kanden er et fast
samlingspunkt, når STU-elever-

talte pædagogiske evner, indrømmer Peter!

ne mødes i værkstedet ind i mel-

Summa summarum virker det hos STU

lem undervisning, udflugter og

Svinninge, som om det praktiske arbejde

praktisk arbejde. Og jævnligt

også kan åbne for lærdom af mere teore-

kommer tidligere elever og hil-

tisk karakter.

ser på og nyder en kop kaffe…
og bliver hængende til efter

Når hænderne arbejder, smitter det
også af i hovedet!

mørkets frembrud.
Selvom drengene pr. definition lider af ”skole-fobi”, lykkes
det tit for STU Svinninge at få
gang i motivationen til at give
stemning hos
Et fortjent hvil i afslappet værksteds
STU Svinninge.

sig i kast med læsningen og

faktaboks:
Læs mere om STU Svinninge på:
www.stu-svinninge.dk
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Tekst & foto: Ole Kähler

Hjælpen er der
– man skal bare vide hvor
Der blev trukket veksler på familien i årevis. Veksler der kostede
blod, sved og tårer i kampe med kommunen, indtil en bisidder fra
Landsforeningen Ligeværd guidede både drengen og kommunen
til den rigtige løsning.

Når det fjerde barn i en række på fire er

Ledte efter den rette hjælp

hun. Hun prøvede at forklare Jobcente-

anderledes end de tre første, så står foræl-

- Vores søn var sytten år, da vi fik diagno-

rets sagsbehandler, at drengen ikke kan

drene med nogle temmelig store udfor-

sen, og han kom på en medicin, som han

magte det med at komme ud af døren

dringer, der virkeligt trækker på deres res-

skal tage resten af sit liv. Han er ikke så

selv, men følte slet ikke, at den kommune-

sourcer.

træt mere, men han mangler en del, som

ansatte hørte efter.

- Vores yngste dreng ville ikke stå op
om morgenen, fordi han var træt, så det

Daabech.

- Selvom Jobcenter var orienteret om
hans diagnose, så havde de ikke sat sig

var en kamp uden lige at få ham ud af

- Han kan sagtens finde på at sætte

ind i, hvad den betyder for hans hverdage.

sengen. Tit og ofte startede en ny dag

sig ude på vejen. Når vi siger, han skal flyt-

Det var frustrerende, han ikke fik hjælp i

med skældud og råben, siger Benedikte

te sig på grund af bilerne, så svarer han, at

det system, der siger, at de vil hjælpe, for-

Daabech. Sådan var det gennem dren-

de bare kan køre udenom, forklarer mo-

tæller Benedikte Daabech.

gens folkeskoletid og det satte selvfølge-

deren. Hun mener, han skal guides i, hvad

lig masser af tanker i gang om, hvad pok-

han skal og ikke skal.

ker de skulle stille op med ham.
- På mit job snakkede jeg med en kol-

Drengen fik en ungdomsbolig i Sønderborg og begyndte på Statsskolen.

Bisidderhjælp forandrede alt
Gennem sin kollega på jobbet fik Benedikte Daabech kontakt med en bisidder,

lega om de problemer, som vi havde med

- Men det gik helt galt. Han begyndte

næstformand i Landsforeningen Ligeværd

vores søn og kollegaen foreslog, at vi fik

at ryge hash og lå bare i ungdomsboligen

i Sønderborg Leif Thomassen. Han satte

testet, om drengen havde en kromosom-

den ene dag efter den anden, siger Bene-

sig ind i sønnens problemer og sagsgan-

fejl, siger Benedikte Daabech, der gjorde

dikte Daabech. Og mens han var i ung-

gen – eller rettere manglen på samme –

som kollegaen foreslog.

domsboligen blev han atten år og dermed

hos kommunen.

- Og så viste det sig, at vores søn har

8

han skal have hjælp til, siger Benedikte

voksen.

Leif Thomassen er inde i hele lovgiv-

en kromosomfejl, der blandt andet bety-

- Vi fik lavet en fuldmagt, så jeg kunne

ningen omkring unge med særlige behov

der, han er virkeligt træt, så jeg fik det rig-

tage med ham på Jobcenter og handle på

og kender også opskrifter på adskillige

tigt dårligt med alle de skældud han hav-

hans vegne – og Jobcenterets tilbud blev

gode og brugbare løsninger.

de fået, og jeg undskyldte det rigtigt man-

aktiveringsprojektet Alsmic i Guderup.

- Det første vi opdagede var, at dren-

ge gange overfor ham, siger hun. Famili-

Det betød, at jeg eller min mand skulle

gens sagsbehandler ikke havde sendt no-

ens verden blev forandret med en eneste

fikse en madpakke, køre til ungdomsboli-

get som helst videre, så hans sag stod

sætning, der sagde, at deres dreng har en

gen og få sendt vores søn til bussen, så

fuldstændig stille, og det er fortvivlende,

diagnose.

han mødte, hvor han skulle, fortsætter

når vores mål var at finde nogle værktøjer,

Ligeværd august 2013

der kunne hjælpe drengen videre, siger
Benedikte Daabech.

Med bisidderens

hjælp kom der gang i drengens sag og
også hans liv. Et nøgleord hedder: Mentorordningen.
- I dag er han i praktik i en børnehave,
og det er han bare så glad for, siger hans
mor og fortæller, at han er flyttet fra ungdomsboligen og bor hos sin mormor, der
sørger for, at hans rammer hænger sammen og fungerer. Når bare den unge
mand hele tiden får at vide, hvad han skal,
så får han det også gjort.
- Han ville have det skønt i et lille bofællesskab eller måske bare med at dele
lejlighed med en ung, der fungerer ganske almindeligt, siger Benedikte Daabech.
Bisiddere har hjertet med
Der er bisiddere indenfor mange af de sociale områder og tilfælles har bisidderne
det, at de brænder for de sager, som de
kaster sig ind i. Nogle hjælper stofmisbrugere, andre guider hjemløse og heldigvis
er der også en hel del, der har et hjerte,
som banker for børn med særlige behov.
I Sønderborgs lokalafdeling af Lands-

Sagen om Alex
Jørn Thrane er også bisidder i en anden sag fra Sønderborg. Sagen om
Alex som Ligeværd tidligere har bragt en artikel om. Han er rystet over
den fortsatte sagsbehandling i Alex’ sag.
- Sagsbehandlerne har i månedsvis vidst, at hans skoleophold slutter
den 22. juni. Alligevel hjælper de ham ikke med en bolig, så hans fremgang fra skoleopholdet kan fortsætte uden brud, fortæller Jørn Thrane.
- I et brev efterlyser kommunen at han siger ja til en bolig på Skrænten i
Sønderborg, men han har sagt ja til boligen for flere uger siden.
Det Alex har måttet sige ja til er en bolig der ikke eksisterer endnu. Han
kender derfor hverken boligens størrelse eller huslejens størrelse. Sagsbehandleren mener, at Alex blot kan bruge tiden på et aflastningshjem i
ventetiden.
- Borgmester Aase Nyegaard har garanteret, at der vil være en bolig til
Alex, når han er færdig med sit skoleophold, forklarer Jørn Thrane.
- Jeg laster på ingen måde politikerne, men derimod sagsbehandlingen
af de unges sager. Et aflastningshjem er ikke en bolig. Først tilbyder forvaltningen et skoleophold der er ikke er muligt, og nu tilbyder de så en
Alex bolig, man ikke er færdig med at bygge.

foreningen Ligeværd er det formanden
Jørn Thrane og næstformanden Leif Tho-
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massen, der rykker ud, når det kniber med

Leif Thomassen er inde i tingene gør, at

bare om en ny tid, så de kan forberede

at få en sag for en ung med særlige behov

sagsbehandlerne gør sig umage med at

sig, siger Jørn Thrane.

landet på den rette hylde. De taler den

finde gode og brugbare løsninger.

unges sag.

Jørn Thrane og Leif Thomassen har

- Det gør de unge glade, forældrene

kørt 11 sager over de seneste 2 år. De har

- Og for os handler det om at finde

rolige og sagsbehandleren kan notere sig

vundet de 10. Sag nummer 11 er den end-

den rigtige hjælp til den unge. Vi vinder

et veludført stykke arbejde, der gør en

nu uafsluttede sag om Alex.

ikke sager, men hjælper til for den unges

forskel for et skrøbeligt menneske, siger

skyld, siger Jørn Thrane. Når han hjælper

Jørn Thrane. Han indrømmer dog, at det

en familie, så er det ham, der styrer sa-

sker, han møder sagsbehandlere, der slet

gens gang – og det starter altid med, at

ikke er inde i de sager, som de har ansva-

han ser samtlige papirer.

ret for.

- Jeg er nødt til at have et overblik og

- Hvis de ikke har

så skal jeg jo se, om kommunen faktisk

sat sig ind i tingene,

har tilbudt den bedste løsning, siger han.

når vi kommer til

Naturligvis tilbyder han at deltage i møder

møde, så beder vi

Den sag vinder vi også, vurderer Jørn
Thrane.

med kommunen og her oplever han som
regel, at sagsbehandlerne er glade for, at
der er en, der har indsigt i hele det område, der kan hjælpe og gavne hans målgruppe. Det faktum at Jørn Thrane og

faktaboks:
Lokalafdelingerne af landsforeningen Ligeværd tilbyder bisiddere til unge med særlige behov og deres forældre. Du kan finde lokalafdelingerne og
kontaktmuligheder via www.ligevaerd.dk Du kan
også kontakte Ligeværds sekretariat på 8620
8570 eller via mail ligevaerd@ligevaerd.dk så vil vi
hjælpe dig videre.
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Medlemmer af Ligeværd
kan bruge tilbud om en bisidder
Majbrit Gøttsche, der er medlem af Ligeværd Vestegnen, var kommet i en
tilsyneladende fastlåst situation, hvor Brøndby Kommune optrådte meget
afvisende i forhold til Majbrits ønsker for sønnen Mikkel. Derfor henvendte
Majbrit sig til Ligeværd med ønsket om hjælp fra en bisidder.
Sagsbehandleren fra kommunen, som

sin mundtlige anbefaling og et par dage

Kommune er tom, men det er et menne-

også deltager på mødet, noterer alt ned.

efter mødet tilsender Majbrit anbefalin-

ske, hvis fremtid risikerer at gå tabt. Mik-

Det kommer derfor helt bag på Maj-

kel må jo erkende, at han er anderledes,

brit, da hun kort tid efter får meddelelse

Herefter hjælper bisidderen Majbrit

men mit håb er, at han til sidst kan bruge

om, at kommunen ikke vil yde økonomisk

med at skrive en klage til Det Sociale Anke-

det som en styrke og ikke som en svag-

støtte til et efterskoleophold. Mikkel får i

nævn. Der er i skrivende stund ikke kom-

hed. Det er præcis derfor, at jeg kæmper

stedet tilbudt et lokalt STU-tilbud i Brønd-

met en afgørelse på sagen, og ofte kan

for Mikkel, og Ligeværd har givet mig

by.

sagsbehandlingen tage op til otte måne-

både gode argumenter og energi til en
fortsat kamp, pointerer Majbrit.

Majbrit er meget frustreret over kom-

gen på skrift.

der.

munens afgørelse, fordi hun klart har til-

Den lange sagsbehandlingstid betyder,

kendegivet, at det hårde miljø i lokalområ-

at Majbrit nu uden økonomisk afklaring

Sagen om Mikkel

det ikke er sundt for Mikkel. En sårbar ung

har indskrevet Mikkel på Stubbekøbing Ef-

Mikkel er en dreng på 17 år med særlige

mand, der godt nok på papiret er 17 år,

terskole, hvor der er mulighed for at påbe-

behov. Han har derfor haft et særligt tilret-

men som mentalt er fem år yngre, kan me-

gynde et STU-forløb, når Mikkel er klar til

telagt institutions- og skoleforløb. Mikkel

get let blive lokket ind i et spind af stofmis-

det. Fra august får Mikkel derfor nu chan-

har fra 12-års alderen gået på Karlslunde

brug og kriminalitet, og det ønsker Majbrit

cen for at udvikle sig socialt og fagligt på

Dagskole.

for alt i verden at beskytte Mikkel imod.

en efterskole, hvor botræning også indgår.

Majbrit fik ved opstarten her oplyst, at

Majbrit beder derfor om et opfølg-

skolen også kunne tilbyde et 11. og endda

ningsmøde med sagsbehandleren, og hun

Bryde den triste statistik

et 12. skoleår, hvis eleven har brug for det.

kontakter Ligeværd for at få en bisidder

Majbrit er meget glad for den hjælp, som

Årene på Dagskolen har været en succes.

med til mødet. På dette møde lytter to

hun har kunnet hente fra Ligeværd. Den

Mikkel har udviklet sig positivt både men-

sagsbehandlere høfligt både på Majbrit og

hårde kamp for sønnens fremtid bliver let-

talt og fagligt, men Mikkel har fortsat et

bisidderen. Majbrit henviser til UU-vejlede-

tere at gennemføre med hjælp fra en bi-

stort behov for at udvikle sig rent socialt

rens og Karlslunde Dagskoles klare anbefa-

sidder.

blandt ligestillede unge.

linger af et efterskoleophold til Mikkel.

- Jeg har kun ét ønske, og det er, at

I februar 2013 indkaldtes Majbrit til et

Svarene fra sagsbehandlerne er imid-

Mikkel får støtte og muligheder til at kom-

møde med Mikkels fremtid på dagsorden.

lertid, at Brøndby Kommune ikke vil bevil-

me i den rigtige retning. Han skal bryde de

Med udgangen af juni er Mikkel nemlig

ge et 11. skoleår, fordi de kun er forpligtet

triste statistikker for gruppen af unge med

færdig med 9. klasse på Dagskolen. På mø-

til at give børnene 10 års skolegang.

særlige behov, så han på sigt kan bidrage

det er UU-vejlederen og skolens repræsen-

Tekst: Kurt Scheelsbeck

- Jeg forstår godt, at kassen i Brøndby

til samfundet og ikke ende på passiv for-

tanter enige om, at Mikkel har brug for

Bisidderen hjælper med ankesagen

sørgelse, fastslår Majbrit Gøttsche til Lige-

fortsat skolegang for eksempel på en ef-

Majbrit og bisidderen fra Ligeværd mødes

værd.

terskole, hvor han også kan få botræning.

med UU-vejlederen, som står 100 % ved
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Tekst: Peter Christensen

At klage er ingen
men en sag kan det hurtigt blive
En klage over en kommunal afgørelse vedrørende Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse eller specialundervisning for voksne skal sendes direkte til
Klagenævnet. En klage over specialundervisning på førskole- og folkeskoleområdet skal lige en ”omvej” omkring kommunen først.
Det kan være uoverskueligt for en foræl-

Klagegangen

det er klagegangen en anelse anderledes.

der til en ung med særlige behov, der i

En klage over en afgørelse om Særligt Til-

Klagen skal sendes til kommunen, som

forvejen har nok af problemer at skulle

rettelagt Ungdomsuddannelse sendes di-

herefter har fire uger til at genvurdere sin

bokse med, at skulle overveje at klage

rekte til Klagenævnet, som derefter sen-

afgørelse. Hvis kommunen fastholder sin

over en urimelig kommunal afgørelse. Der

der den til høring i kommunen. Kommu-

afgørelse, skal kommunen sende klagen

er imidlertid hjælp at hente, og vejen er

nen bliver bedt om en udtalelse og alle sa-

og tilhørende dokumenter til Klagenæv-

ikke nødvendigvis besværlig og uoversku-

gens dokumenter. Når alle relevante doku-

net. Herefter er proceduren den samme

elig.

menter og oplysninger er fremkommet,

som ved klager over STU med partshø-

Landsforening Ligeværd har bisiddere i

sender Klagenævnet sagen videre til den

ring, faglig og juridisk vurdering og indstil-

lokalafdelingerne over hele landet. Det er

unge og forældrene, som får mulighed for

ling og efterfølgende afgørelse i Klage-

erfarne kræfter, som kan hjælpe ikke

at kommentere kommunens udlægning

nævnet.

mindst i den indledende fase med at få

af sagen. Det er en såkaldt partshøring.

overblik, ro på tankerne og frustrationerne
og

formulere

Når høringerne af kommunen og den

I alle tilfælde skal nævnet sende afgørelsen til klageren senest tre hverdage efter

en

unge og forældrene er gennemført, vurde-

klage,

rer en faglig konsulent og en jurist sagens

kan

indhold og udarbejder en indstilling til af-

Nytter det noget

også være som

gørelse til Klagenævnet. Klagenævnet be-

En ting er at kunne klage, noget andet om

bisiddere under

handler herefter sagen til endelig afgørelse

det reelt fører til noget. Kan det svare sig?

møder, hvis det

på et efterfølgende møde.

Det må man svare ja til. Borgere skal ikke

præcis
men

det

siden skulle blive aktuelt.

at afgørelsen er truffet.

For klager på området for specialun-

undlade at klage grundet en følelse af af-

dervisning for voksne er klagegangen til-

magt. Det er ikke umuligt at trænge gen-

svarende. På førskole- og folkeskoleområ-

nem lydmuren.

faktaboks:
2012: Afgørelser i 31 sager vedrørende afslag på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:
• 18 sager – kommunens afgørelse omgjort
• 10 sager – kommunens afgørelse opretholdt
• 3 sager – hjemvist til fornyet behandling i kommunen
• 2012: Afgørelser i 60 sager vedrørende indhold i tilbud om Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse:
• 23 sager – kommunens afgørelse omgjort
• 36 sager – kommunens afgørelse opretholdt
• 1 sag – hjemvist til fornyet behandling i kommunen
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sag…

VIGTIGT NYT:

Klar forbedring
for unge på STU

faktaboks:
2012: Afsluttede sager vedrørende
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse:
• 73 sager om utilfredshed med
kommunens tilbud om STU
• 45 sager om afslag på tilbud om
STU
• 12 sager er afvist, primært fordi
de lå udenfor nævnets kompetenceområde

I 2012 afsluttede Klagenævnet 130 klager på området for STU.

Klokken fem minutter over deadline modtog Ligeværd beskæftigelsesministerens svar på en
henvendelse. Svaret er et positivt et af slagsen.
Fremover vil unge på STU blive fritaget for samtaler i Jobcentret, og de kan modtage aktivitetstillæg.

Ministerens svar på Ligeværds henvendelse:
”Først og fremmest vil jeg sige, at jeg

i forbindelse med udmøntning af reg-

er glad for, at det er lykkedes at få en

lerne i bekendtgørelse m.v. sikre, at

bred politisk aftale om en reform af

jobcentrene fremover får mulighed

kontanthjælpssystemet, der har et

for at fritage unge, der deltager i STU,

klart uddannelsesfokus for unge, og

for samtaler.

som sikrer, at unge, der deltager i

Endelig kan jeg oplyse, at der sid-

STU, nu bliver fritaget for formuereg-

ste april blev indført regler om at kon-

lerne i kontanthjælpssystemet.

tanthjælpsmodtagere har ret til fem

Med reformen afskaffes kontant-

ugers ferie. Et af formålene med de

I mere end 2/3 af klagesagerne, vedrø-

hjælpen for unge under 30 år uden

nye regler er at give kontanthjælps-

rende afslag på tilbud om STU, er kommu-

uddannelse, og i stedet indføres en ny

modtagere bedre mulighed for at

nens afgørelse blevet omgjort af nævnet

ydelse, uddannelseshjælp, på niveau

holde ferie sammen med deres fami-

eller hjemvist til fornyet behandling. I 40 %

med SU. De unge, der ikke umiddel-

lie. Feriereglerne vil fremover også

af sagerne om indholdet i kommunens STU

bart kan gå i gang med en ordinær

gælde for uddannelseshjælpsmodta-

tilbud er kommunes afgørelse enten blevet

uddannelse, de såkaldte aktivitetspa-

gere.”

omgjort eller hjemsendt til fornyet behand-

rate, vil kunne få et aktivitetstillæg, så

ling. (Se bokse)

de får samme ydelse som i dag. Og de

Således ordene fra beskæftigelsesmi-

Har I brug for hjælp til at overskue si-

skal ikke stå til rådighed for job, men

nister Mette Frederiksen. Det er en

tuationen, få sat ord på frustrationerne og

alene stå til rådighed for uddannelse.

forbedring af forholdene for unge på

få formuleret en eventuel klage, kan I hen-

Fremover vil uddannelseshjæIpsmod-

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddan-

vende jer til den nærmest beliggende afde-

tagere, der deltager i STU, blive visite-

nelse. Det vil være til stor lettelse og

ling af Landsforeningen Ligeværd.

ret som aktivitetsparate med dertil

glæde for de unge og deres foræl-

hørende aktivitetstillæg.

dre.

I kan finde afdelingerne via Ligeværds
hjemmeside www.ligevaerd.dk - alter-

Jeg er enig i, at unge mennesker,

nativt kan I kontakte Ligeværds sekretariat

der deltager i STU, ikke har behov for

via mail ligevaerd@ligevaerd.dk eller te-

at møde til opfølgningssamtaler i

lefon 8620 8570

jobcentret hver anden måned. Jeg vil

/PC
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Tekst: Asser H. Pelle og Mathies Hvid Toft

Gymnasielever og medlemmer

lærer af hinanden
De tre gymnasieelever og veninder Winnie Rosengaard, Astrid Olesen og Stine
Ørskov arbejder som frivillige i UFL Herning og Ikast-Brande, og det har vist sig at
være en stor succes for klubben, pigerne og de unge, der bruger klubben.
- Det er et spejlæg, lyder det begejstret fra

unge frivillige fra byens gymnasium for at

gen, har brugt deres fritid på at planlægge

en af deltagerne ved post tre i aftenens

få mere liv i klubben, men også for at tilfø-

løbet, og hvis man spørger dem, er det det

store lagkageløb. Astrid Olesen, der går i

je mere personlig kontakt til klubbens ar-

hele værd.

3 g. på Herning gymnasium, står og giver

rangementer.

klubmedlemmerne gåder, så de kan vinde

14

- Det har været enormt spændende at
komme ud og hjælpe her. Det begyndte for

pynt og søde sager til de lagkager, som

Alle lærer noget nyt

mig for at få et duelighedsbevis for frivilligt

skal laves senere.

I anledningen af åbningen af klubbens nye

arbejde, da jeg ikke vidste ret om klubben,

UFL Herning og Ikast-Brande har taget

lokaler på Vestervangskolen har pigerne

men nu handler det om samværet med

alternative metoder i brug for at give klub-

arrangeret et lagkageløb, så brugerne kan

medlemmerne, siger Astrid Olesen.

bens medlemmer en ekstra god oplevelse.

udforske deres nye faciliteter. Pigerne star-

De begyndte i september 2012 at bruge

tede med forberedelserne om eftermidda-

Ligeværd august 2013

Stine Ørskov nikker genkendende,
mens Astrid taler, og tilføjer,

- Jeg synes også, man får brudt med
nogle ret firkantede forestillinger, om hvor-

mig noget mere perspektiv på de her men-

som at være sammen med andre unge

nesker.

mennesker. Man har mange fælles interes-

dan folk er. Det er meget berigende at

ser.

være sammen med mennesker, der oplever

Mere ligemænd end hjælpere

tilværelsen anderledes end en selv.

Selvom pigerne er frivillige hjælpere i klub-

venskabeligt forhold til medlemmerne. Så

- Fordi vi selv er unge, har vi et mere

Normalt har vi ingen chance for at få

ben og er med til at sætte arrangementer

får man lige et kram her og en lammer der.

kendskab til hinanden, og det, synes jeg, er

op, holde styr på det praktiske og sørge

Man kan også mærke, at de hellere vil sid-

en skam, fordi vi kan lære en masse af hin-

for, at alt glider for medlemmerne, så føler

de og tale om kærester og deres fritid med

andens forskelligheder. De lærer at se,

de, at de har et meget ligeværdigt for-

os, end med de ældre ledere, fortæller

hvordan vi agerer i sociale sammenhænge,

hold.

hun.

mens vi kan lære af deres positivitet og
umiddelbarhed i tilværelsen.
Winnie Rosengaard er enig med Stine
og Astrid og fortæller,
- Lige fra første dag jeg var her, har den
stået på krammere og åbenhed. Jeg synes,
at det har brudt nogle grænser og givet

- Ligeså meget som vi er hjælpere her i
klubben, er vi også en del af den, ligesom
medlemmerne. Vi deltager i det hele, og vi
har det enormt sjovt. Jeg synes hurtigt, at
det bare føles som at være sammen med
alle andre unge, siger Stine Ørskov.
Også Astrid Olesen føler, at det er lige-

Fra venstre ses her Astrid Olesen, Stine Ørskov
og Winnie Rosengaard
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Tekst og foto: Kurt Scheelsbeck

Ligeværd åbner ny klub

for unge i Nakskov
Siden opstarten af Ligeværd Lolland for godt et års tid siden har

Ligeværd Lollands formand, Mette Kamper, bød velkommen

målet været, at der skulle drives klub for unge med særlige be-

til de mange fremmødte, og man kunne tydelig se, at der var tale

hov.

om en særdeles glad formand. De flotte rammer er nu klar til at

Det har været en stor udfordring at finde egnede lokaler til

modtage de unge fra Nakskov og omegn til hyggelige klubafte-

dette formål, men nu er det endelig lykkedes. I området ved Nak-

ner. Foreningen har allerede et efterårsprogram klar, og i dette

skov Havn har foreningen nu etableret sig i stuetagen i en flot

program tilbyder man åbent hus eller spændende udflugter hver

gammel villa. Huslejen er særdeles rimelig, og møblerne har de

anden mandag resten af kalenderåret.

aktive folk fra Ligeværd indkøbt på lokale loppemarkeder. Nak-

Der er ingen tvivl om, at dette bliver et særdeles godt tilbud

skov Kommune har hjulpet med et næsten nyt elementkøkken

til de unge i målgruppen. Mange af dem var da også mødt op til

fra en nedlagt skole.

indvielsen, hvor der først blev danset til den gode musik, hvoref-

Alt var derfor på plads, da foreningen inviterede til festlig ind-

ter de ristede pølser blev angrebet.

vielse af huset den 17. juni. Der var pølser, brød og sodavand til

Fra Landsforeningen Ligeværd skal der lyde et kæmpe stort

ganen, og et band fra den lokale musikskole levere god musik til

tillykke med de nye lokaler. Projektet er alene lykkedes, fordi lo-

øregangene.

kale ildsjæle har kæmpet for at realisere det.

Formand Mette Kamper inspicerer det gode traktement, inden festen går igang.

Formand Mette Kamper byder velkommen til bandet fra den lokale musikskole.
Du unge har allerede
taget huset i brug.
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”Jobopslag”

Vi søger
frivillige vejledere
Vær med til at gøre vores klubaftener endnu sjovere
- i selskab med medlemmerne af UFL-Storkøbenhavn.
Unge for Ligeværd (UFL) er en velfungerende klub med

•

omkring 100 medlemmer i alderen fra 18 år. Klubben
har eksisteret i 15 år, og da mange har været medlemmer fra starten, er der en del, der er i trediverne og få

At du har lyst til at bidrage til at styrke det sociale
og kulturelle samvær i vores klub

•

At du via aktiviteterne kan medvirke til at tiltrække
flere unge mennesker

har rundet de 40 år. Vi ønsker derfor også at tiltrække
flere yngre medlemmer til klubben.

I dag mødes vi hver torsdag kl. 18.30-21.00 i vores klublokaler på Mørkhøj Skole i Herlev. Klubben planlægger

Vi vil gerne opfordre unge som ældre – kvinder som

at flytte adresse inden længe og vi vægter fortsat højt, at

mænd - til at melde sig som frivillige

det er nemt at komme dertil med offentlige transportmidler.

UFL-Storkøbenhavn tilbyder medlemmerne ugentlige
klubaftener, weekendture og rejser. På klubaftenerne la-

Har dette din interesse, er du velkommen til at kontakte

ver vi eksempelvis fællesspisning, motion, kreative aktivi-

Marianne Drejer på tlf. 44 84 67 60 eller mail marian-

teter, temaaftener med ture ud af huset m.m. Medlem-

nedrejer@gmail.com

merne kan og vil i høj grad selv arrangere aktiviteterne
og har brug for, at frivillige vejledere støtter dem i plan-

Kig evt. også på hjemmesiden www.ufl-ligevaerd.dk

lægning og deltager i aktiviteterne.
UFL Storkøbenhavn er en del af Landsforeningen UFL
Vi tilbyder:

som tæller tæt på 1.100 medlemmer. Der eksisterer i

•

En klub med en positiv atmosfære

dag 19 lokalforeninger (klubber) rundt i landet. Aktivite-

•

Du indgår i et team af frivillige vejledere

terne er meget forskellige og arrangeres af de 19 lokal-

•

En klub som er parat til at tage imod nye frivillige

bestyrelser, som hovedsagelig består af medlemmer med

vejledere og som giver plads til nye tanker og idéer

hjælp fra frivillige vejledere.

Bevis på udført frivilligt arbejde efter 1 år

Medlemmerne har særlige behov begrundet i boglige,

•

indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.
Vi forventer:
•

At du deltager i vores ugentlige klubaftener mindst
2 gange om måneden og gerne i minimum 1 år

•

At du har lyst til at tage del i planlægning samt deltage i aktiviteterne på vores klubaftener
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IdrætsakademIets
UngdomsUddannelser
STU-UddannelSe, JobTræning, prakTik & Udvikling.

Vores speciale er undervisning og udvikling hos unge
med psykiatriske diagnoser.
vi tilbyder unge mellem 16 og 28 år en særlig indsats i
forhold til uddannelse og beskæftigelse. dette via en meget
individuel fokuseret vifte af interventioner.
• idrætslinje. anvendes både som en del af behandlingen/
udviklingen, som uddannelse og identitetsskabende.
• Studielinje (FSa, FSU og HF niveau) undervisning i alle fag.
• Særlig tilrettelagte forløb (støttende undervisning)
• Frisør, kosmetologi, styling linje (forkurser)
• kultur, kunst og kreativ linje
• Sundhedsfag, psykologi, iT, og meget andet
psykoterapi, psykiatrisk konsulent, miljøterapi, diætist,
mentorordning, botræning, støttekontaktpersonordninger,
psykoedukation.
Yderligere oplysninger på: 4041 8832 eller 39676050
besøg os på: www.dstu.dk eller www.idraetsakademiet.dk

til at lære:
• at bo selv
• at klare et job
• at håndtere sin fritid sundt og kreativt
Vi tilbyder:
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV;
Hele uddannelsen, eller dele af den.
En af de
Find os på: www.kostogtekstilskolen.dk;
eller skriv til os på:
mail@kostogtekstilskolen.dk
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Tilbud til elever med generelle- og/eller
specifikke indlæringsvanskeligheder

KOSTSKOLEN
ASSERSBØLGÅRD
Favrskovvej 23, 6650 Brørup,
tlf. 79 96 54 15 www.assersboelgaard.dk

•
•
•
•
•
•
•

Personlig udvikling
Aktiv fritid
Dyrehold
Botræning
Erhvervspraktik
Udslusning
Plads til 36 unge
mellem 14 og 24 år

• Skolen tilbyder hele
eller dele af den
3-årige ungdomsuddannelse USB/STU.

- en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger
- mulighed for afgangsprøve i dansk, matematik
og hjemkundskab
- værkstedsundervisning med mulighed for
svejsebevis, traktorkørekort, hygiejnebevis mm

Karise Efterskole henvender sig til unge med
særlige behov herunder unge med
læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og
autisme.
Eleverne vil således tidligere i grundskolen
have
modtaget forskellige former for
specialundervisning.
www.karise-efterskole.dk

- mulighed for meritgivende brobygning på
teknisk skole
- landbrug, heste, køkken, træ, metal, auto,
musik, kreative værksteder
- gode transportmuligheder fra Aalborg og
Frederikshavn

Højskolevej 9, Try 9330 Dronninglund
Tlf. 98 29 23 92
www.tryefterskole.dk • kontor@tryefterskole.dk

Et tilbud til unge med særlige behov i alderen mellem 18 og 25 år. En faglig uddannelse med praktik efterfulgt
af udslusning til arbejde og egen bolig – Al undervisning støttes med brug af IT hjælpemidler. NB. Nu også med 564.
Grøn servicemedhjælperuddannelse

Bofællesskaberne
Belvedere og Enemærket
Belvedere 12,
Enemærket
5, 5700
5700 Svendborg
Svendborg
Tlf.8162
22 42 81
Tlf. 62 22 42
- www.enemærket.com
belvedere@get2net.dk • www.belvedere.dk

Botilbud
UDDANNELSESAFKLARING
STU
BOTRÆNING
Uddannelsesafklaring
Erhvervsafklaring
ERHVERVSAFKLARING
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Ligeværd på
uddannelsesmesserne
Ligeværds stand på uddannelsesmesserne vil

Nye regler om tilskud til
tandbehandling

blive inddelt med en informationsdel med ma-

Den 1. januar 2013 trådte nye regler om tilskud til tandbehandling efter

terialer. En dialogdel, hvor der er mulighed for

Lov om Aktiv Socialpolitik § 82a i kraft.

at tale med Ligeværds repræsentanter og en

I paragraffen bliver det blandt andet præciseret, at: Kommunen yder til-

aktiv del, ”Send et budskab”, hvor besøgende

skud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter

på standen får mulighed for at sende et for-

loven svarende til kontanthjælpsniveau.

trykt postkort til deres kommune.
Dette sidste er i tråd med de kort, der er for-

Læs de præcise og gældende regler via dette link:

trykt til dette nummer af bladet.

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144003

Ny undervisningspakke om medborgerskab
Socialstyrelsen har udviklet en undervisningspakke om medborgerskab. Undervisningspakken skal bidrage til, at personer med
kognitive funktionsnedsættelser får mulighed for at tilegne sig viden om egne rettigheder og deres muligheder for at udøve
dem i praksis.
Pakken består af et 4-ugers undervisningsforløb, som er struktureret i fire temaer:
• Individ og rettigheder
• Aktiv samfundsborger
• En del af samfundslivet
• Demokrati og indflydelse
Undervisningspakken henvender sig til undervisere, pædagoger og andre, der varetager opgaver i forhold til undervisning af
unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser. Det kan være på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse), VSU (voksenspecialskoler), værksteder, højskoler mv.
Undervisningspakken kan downloades via dette link:
http://shop.socialstyrelsen.dk/products/undervisningspakke-i-medborgerskab
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Projekt Ungdommens hus: Netværkstedet
Undersøgelsesarbejdet om behovet for et Ungdommens

Undersøgelsesarbejdet formidles på en event i september,

hus i Aarhus afsluttes i august. Vi har undersøgt de unges

og her vil vi samtidig se fremad mod en realisering og etab-

ønsker og ideer, hvilke aktiviteter og vejledningstilbud hu-

lering af Ungdommens hus: Netværkstedet.

set kan indeholde, hvilke samarbejdspartnere der vil indgå,

Dato, tid og sted for eventen udmeldes efter sommerferi-

og hvordan huset kan etableres som en socialøkonomisk

en. Alle er velkomne. Hold øje med invitationen på DHIs

virksomhed.

hjemmeside: www.dhinet.dk

Udviklings- og arbejdsseminar
Invitation til udviklings- og arbejdsseminar med fokus på udvik-

Invitationen er rettet mod de skoler og uddannelsessteder, der

ling af praktisk erhvervsuddannelse ”praksislæring er bedst i

er interesserede i, at deltage i udviklingsarbejdet. Formålet

praksis”!

med dagen er, at udvide netværket og interessefællesskabet

En bred kreds af interessenter indbyder til det andet udviklings-

omkring praktisk erhvervsuddannelse. Endelig invitation og

og arbejdsseminar med henblik på, at undersøge og udvikle på

program udsendes medio august, samt offentliggøres på Lige-

området ”praktisk erhvervsuddannelse”.

værds og DHI’s hjemmesider:

Det andet seminar afholdes tirsdag den 24. september kl.

www.ligevaerd.dk og www.dhinet.dk

10.00 – 15.00 på Syddansk Erhvervsskole i Odense.
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sAnsestormerne.dk

ved Aarhus

Ung til voksen

kØkkenMeDHJÆlPeR

Ud i livet.... men hvordan?

- som del af kurset Ung til Voksen

Forberedelse til at flytte
hjemmefra. Kursus i
botræning, begyndende
afklaring vedrørende
fremtid. Kost, idræt,
kreative fag, sundhed, IT.
Undervisning i dansk og
matematik.

Madlavning, hygiejne i køkkenet,
anretning mm. Dansk, matematik
og IT som redskaber i kurset.
Førstehjælp og motion.
Praktik - eksternt eller i eget
storkøkken.
STU - EGU
Køkkenmedhjælperkurset er et rigtig
godt element i den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse eller i
Erhvervs-grunduddannelsen.

Mulighed for specialstøtte
og eventuel mentor.
Kom og få en rundvisning.
Ring til skolen og lav en
aftale.

Mulighed for at være dagelev.

Ung-til-Voksen og Køkkenmedhjælperlinjen er tilrettelagt iht.lov om Frie Kostskoler og varer 1 år – kan evt. forlænges.
Mulighed for at være dagelev. Start i august. Kontakt din UU-vejleder og/eller sagsbehandler om dine muligheder for deltagelse.

Tretommervej 33 • 8240 Risskov • tlf. 8617 8511 - let at komme til med kollektiv trafik fra alle retninger.





















Ella og Møller Sørigs
Fond tilbyder:

li

be

ar

vi k
Ud

jde

Støttekontakt/mentor i eget hjem
Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Klubaktiviteter
ng
Erhvervstræning og
am
•O
msorg • S
virksomhedspraktik
Ellaog
ogMøller
Møller Sørigs
• Dele af STU
Ella
SørigsFond
Fond
•
•
•
•
•

Gravensgade 48 • 9700 Brønderslev
Tlf. 98 83 20 25
www.emsfond.dk - email: info@emsfond.dk

Gravensgade 48 – 9700 Brønderslev – Tlf. 98 83 20 25
www.emsfond.dk – info@emsfond.dk
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Tag din STU her!

Kontakt os:
www.gminde.dk
tlf.: 43 99 04 70

Besøg vores hjemmeside og læs om vores
STU, datoer for åbent hus, målgruppe og
meget andet: www.gminde.dk
STU

Bo- og Opholdsstedet

Efter-STU

Beskyttet beskæftigelse

Opkvalificering, afklaring og
arbejdstræning i forhold til arbejdsmarkedet herunder praktikforløb.

Vores nye tilbud efter SEL §103.
Bliv en del af Grennessmindes hverdag og
benyt dig af vores øvrige aktiviteter.

Projektskolen

Ressourceforløb

Individuelt tilrettelagt STU-forløb på
vores praktiske værksteder med tilknyttet undervisning. I uddannelsen er der
eksterne praktikperioder.

Erhvervsafklaring ift. arbejdsmarkedet efter LAB§§32/42 på
vores værksteder og i
virksomhedspraktik.

Bo- og socialtræning i vores
socialpædagogiske opholdssted.
Læs også om vores nye intensive
botilbud på vores hjemmeside.

Individuelt tilrettelagt forløb, som et
tiltag i forbindelse med den nye reform
om førtidspension og fleksjob.

Grennessminde i Taastrup er en selvejende institution
for unge med særlige behov i alderen 16-30 år. Vi har
mere end 100 elever og mere end 28 års erfaring.

www.gminde.dk

Høng Erhvervsskole

Bo- og Opholdsstedet er akkrediteret
gennem Akkreditering Danmark
siden 2007.

Er du praktisk begavet er Lille Vildmose
Produktionsskole måske lige dig

Døgn- og dagtilbud til unge med særlige behov
- i aldersgruppen 15-22 år med problematikker af social, boglig
eller indlæringsmæssig karakter

6 forskellige faglige værksteder
Botræningsværksted
Intern boglig skole
Boundervisning, udslusning, bofællesskab og
støtte/konsulentydelser
• Fritidsliv, rejser og praktik
• STU – både som dag- og døgntilbud

•
•
•
•

På Høng Erhvervsskole arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang –
inspireret af selvpædagogikken – ligesom vi tilstræber et helheds- og
ressourceorienteret syn på vores elever.
Høng Erhvervsskole er en selvejende institution godkendt af Kalundborg
Kommune efter Servicelovens § 67, 107 og 76 samt lov 564 om særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse

Høng Erhvervsskole
www.hoeng-erhvervsskole.dk
Kulbyvej 7-9 4270 Høng
Tlf. 5885 2032 – E-mail. hes@kalundborg.dk

Skolens særlige pædagogik er baseret på værkstedsundervisning, hvor teori er en integreret del af værkstedsundervisningen og hvor praktisk produktion af forskellige
produkter er central. Undervisningen er tilrettelagt ud fra
neuropædagogiske principper.
Vi tilbyder dig
• 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
• Almen specialundervisning
• Bo – og botræning
• Metalværksted
• Træværksted
• Køkken kantine værksted
• Grøn pedelværksted
• Mode, Design og Kunstværksted
Formålet er gennem et anerkendende, struktureret og
dynamisk skolemiljø at øge din selvtillid og undervise dig i et
håndværk så du bliver bedre istand til at varetage et job. Du
får redskaber til at håndtere daglige personlige
og sociale udfordringer.
Lille Vildmose Produktionsskole

Bizonvej 17 • 9293 Kongerslev
Tlf. 9833 1799
administratioon@kongprod.dk • www.kongprod.dk
Forstander Susanne Talbot
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Ingen er normale
– alle er forskellige

Tekst og foto: Peter Christensen

Ligeværd bidrager med jævne mellemrum med inspirations- og undervisningsmaterialer til skoler. Et eksempel på det arbejde er bogen og materialet ”Helt almindelig anderledes”. På en lidt kølig og overskyet dag i juni mødte Ligeværd 4.b på
Hasle Skole i Aarhus. Eleverne har arbejdet med bogen i klassen.
- Jeg har lært noget om, hvor svært de har

dermed også børn med vidt forskellige fa-

”Helt almindelig anderledes” rigtig godt i

det. Og jeg har lært, at ingen er normale.

milie- og kulturelle baggrunde. Klassen har

spænd med de emner vi i forvejen havde

Vi er alle forskellige, sagde Rosa på spørgs-

arbejdet meget med forskellighed og lige-

arbejdet med i klassen, fortæller Kirsten

målet om, hvad hun havde lært af at ar-

værdighed. De har deltaget i projektet i

Kejser, elevernes klasselærer.

bejde med bogen om Sofie og Alexander,

Aarhus Kommune ”Dig og mig – os alle

og leverede samtidig overskriften til denne

sammen” om fællesskab på tværs af etnici-

Helt almindelig anderledes

artikel.

tet. Og de har arbejdet med forskelligheder

”Helt almindelig anderledes” består af en

i religion og med tolerance.

bog og et sæt undervisningsmaterialer.

Rosa er en af eleverne i 4.b, der rummer børn af ni forskellige nationaliteter, og
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- På mange måder faldt arbejdet med

Materialet er rettet mod elever på folke-

sæt. Den viste sig hurtigt at være så popu-

- Min farmor arbejder med ældre, der

lær, at den pt. er i restordre. I mellemtiden

er sent udviklede. Nogle dage kommer

kan alle downloade bogen og undervis-

Inge og besøger farmor, så spiller vi kort.

ningsmaterialet fra Ligeværds hjemmeside.

Det er rigtig sjovt. Jeg kan godt lide Inge,
fortalte Joan.

Vi er lige meget værd

- Jeg var en gang på Fyn med min far.

- Før var jeg bange for handicappede, for-

Vi kom forbi et sted for handicappede,

talte Ilayda.

hvor der stod at vi bare skulle gå ind og be-

Pooran fortalte det samme og tilføjede:

søge dem. Så det gjorde vi. Vi havde det

- Det var jeg også. Men det er jeg ikke

rigtig sjovt, spillede og legede Gæt og gri-

mere. Nu vil jeg ikke gå væk, men gå der-

masser, berettede Carl Emil om en af sine

hen og spørge om jeg skal hjælpe eller om

oplevelser.

vi skal lege.
- Vi fik mere at vide om det at have et

Mange muligheder

handicap. Jeg blev meget overrasket over,

Eleverne gav ”Helt almindelig anderledes”

at Alexander får en høj irriterende lyd i

en god karakter, uden at det udmøntede

øret, når han bliver stresset, fortalte Carl

sig et tal. Det var tydeligt at bogen og ar-

Emil om noget af sin oplevelse med bogen.

bejdet med dem havde fænget. De havde

- Bogen skulle deles ud til dem der dril-

lært noget nyt og fået sat nye tanker i

ler, så de også kan forstå, hvorfor de ikke
skal gøre det, mente Malik.

gang.
- Det er et rigtig godt materiale, og så

Joan og Carl Emil var også glade for at

er vi jo heller ikke forvænt med at modtage

skolens mellemste trin, og Ligeværd tilby-

have læst om de mange ting og redskaber,

så godt materiale gratis. Det er flot, siger

der det gratis til skolerne. Det er i sig selv

som handicappede kan blive tilbudt, så de

Kirsten Kejser om hendes arbejde med bo-

temmelig usædvanligt.

kan bevæge sig rundt.

gen og eleverne i 4.b.

Bogens omdrejningspunkter er Sofie

- Og det var sjovt og spændende at

- Jeg ville gerne have haft bedre tid til

og Alexander og fortællingen om deres

høre om hockey på hjul, som Sofie spillede,

at arbejde med bogen, fordi der er mange

problemer og hverdag. Sofie har muskel-

sagde Mariam.

muligheder i den. Den kan bruges i dansk-

svind, Alexander har GUA – en lidelse i

timerne, men den kan også bruges i andre

autismespektret. Bogen fortæller om deres

Kendte nogen

fag og på tværs af fag. Jeg er stor tilhæn-

udfordringer med handicap, men også om

Da snakken gik på tværs af bordene i klas-

ger af at komme ud at se og opleve tinge-

at de på mange måder er som alle andre

sen, viste det sig hurtigt at flere af børne-

ne i virkeligheden sammen med eleverne.

børn. De har brug for accept. De elsker

ne kendte mennesker med handicap.

Jeg ville gerne have haft dem med ud og se

YouTube og computerspil, de elsker at lege

- Jeg har en kusine med Downs Syn-

med deres kammerater, og de har som alle

drom, sagde Dilara og fortsatte, hun kig-

andre børn brug for venner, et aktivt fri-

ger mere på, når vi andre leger. Tidligere

- Det blev det ikke til i denne omgang.

tidsliv og et godt familieliv.

ville jeg ikke lege med hende, men det vil

Det gør det næste gang, jeg bruger mate-

jeg gerne nu, og vi har det rigtig sjovt.

rialet.

Ligeværd tilbyder bogen som klasse-

handicapidræt for eksempel, fortæller Kirsten Kejser.
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Tekst: Peter Christensen

En vigtig side af Ligeværd:

En aktiv
politisk medspiller
Det er en af Ligeværds vigtige opgaver at synliggøre unge og forældres vilkår og
frustrationer i den politiske debat og beslutningsproces. Et godt eksempel på det
arbejde er revisionen af STU.
STU har de seneste måneder haft høj prio-

Ligeværd er forbavset over nogle af mi-

de i høj grad har brug for. Ligeværd forstår

ritet i Ligeværds arbejde – gennem hø-

nisterens svar. Blandt andet med hensyn til

ganske enkelt logikken bag ministerens af-

ringssvar, i bladet Ligeværd og som om-

opfølgning på undervisningens kvalitet og

visning.

drejningspunkt i nyhedsbreve.

elevernes muligheder efter afslutning af

Alligevel mener Ligeværd, at der trods

Ligeværds høringssvar pegede på fem

STU. I det foregående nummer af Ligeværd

alt er nogle principielle udmeldinger fra mi-

vigtige punkter, som lovforslaget ikke for-

bragte vi historien om Peter. En STU elev,

nisteren, som kan bruges i konkrete sager

holdt sig til:

der er kommet i klemme mellem to kom-

om STU. Både når en STU skal etableres,

•

De unges forsørgelse

muner, og derfor har fået brudt den lange

og hvis der efterfølgende er brug for at kla-

•

koordinerende sagsbehandler

positive kurve han var inde i. I dette num-

ge til Klagenævnet for Specialundervis-

•

Lige muligheder for at vælge uddan-

mer er der er kort opfølgning på historien

ning.

nelse

om Alex i Sønderborg, som Sønderborg

•

Finansieringen af uddannelsen

Kommune har garanteret en bolig. Den er

blandt andet:

•

Opfølgning efter STU

der bare slet ikke, når han er færdig med

- at STU i videst muligt omfang skal tilret-

sin STU, og Alex har været nødt til at sige ja

telægges under hensyntagen til den en-

Lovforslaget blev på området for forsør-

til en bolig, selvom han hverken kender

kelte unges kvalifikationer, modenhed og

gelse overhalet indenom af kontant-

størrelse eller sin kommende husleje. Det

interesser

hjælpsreformen, der indførte uddannel-

er ikke i orden.

- at der skal lægges betydelig vægt på den

seshjælp. Det betyder, at unge på STU på
kontanthjælp ikke længere skal bruge af

Peter og Alex er desværre ikke enestående eksempler.

unges og forældrenes ønsker
- at en konkret STU ikke kan afgøres alene

deres eventuelle formue. Det er en kon-

Ligeværd undrer sig over, at Børne- og

kret forbedring, selvom kontanthjælpssy-

Undervisningsminister, som vi er sikre på

- at den unge og forældrene skal have op-

stemet efter Ligeværds mening stadig er

har en god portion kærlighed til sit område

lyst om mulighederne med udgangspunkt

en fejlplacering af unge under uddannel-

og de unge det hele handler om, ikke med

i den unges særlige forhold

se.

kyshånd griber muligheden for at tage ini-

- at den unge og forældre også skal have

tiativ til opfølgning på de unge, når uddan-

oplyst om mulighederne på tværs af kom-

nelsen er afsluttet.

munegrænser

Foretræde for udvalget

26

I sit svar skriver Christine Antorini

ud fra økonomiske begrundelser

Ligeværd havde den 21. maj foretræde for

Vi mener også det ligger ”lige til højre-

- at det ofte vil være en fordel at indhente

udvalget og udarbejdede efterfølgende et

benet” at følge tråden fra reformerne på

flere tilbud, så den unge kan tilbydes at

notat til Børne- og Undervisningsudvalget

andre områder op og sikre en koordineren-

vælge mellem flere uddannelsestilbud

i Folketinget, som bad Christine Antorini

de og samlende sagsbehandler. Det vil

Det vil Ligeværd hjælpe de unge og de-

kommentere notatet. Du kan i slutningen

være til stor gavn og hjælp for unge med

res forældre med at holde kommunerne op

af artiklen læse korte uddrag af ministe-

særlige behov og deres forældre. Det vil

på.

rens svar.

være en aflastning og overskuelighed, som
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UFL Klubber
UFL Hjørring
Jeanette Christensen – 2024 4724

UFL Thy/Mors
Mette Holm – 4033 8422

UFL Vestjylland
Jan O. Christensen – 6115 6854

UFL Aalborg
Jes Veirum – 2273 3633

UFL Randers
Martin Worm - 2879 1632
UFL Rosenholm
Henrik T. Jensen – 2247 9277
UFL Grenaa
Tina S. Rasmussen – 2298 0886

UFL Midtjylland
Mads Lønvad – 3074 6878

UFL Aarhus
Jimmy Rohr - 2684 2442
UFL Herning, Ikast, Brande
Anders Lauridsen – 5059 5896

UFL Storkøbenhavn
Britt Kristensen - 2234 7317

UFL Vejle
Thomas Hove - 2257 3332

UFL Sydvest
Niels H. Boddum – 5337 8826

UFL Vestsjælland
Benjamin Djuraas - 2346 2243
UFL Klub Futura
Mette Fangel – 2823 5223

UFL Lillebælt
Jonas Aamand – 2360 5543
UFL Odense
Anders Bogaard - 2442 6521

UFL Tønder
Maj Frodelund – 2247 6728
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UFL Sønderborg
Jeannet Jensen - 6170 8316

Tekst: Lena Donkjær Andreasen

UFL, Unge for Ligeværd
– de unges egen fritidstilbud
De første UFL-klubber så, takket være

sig hjemme på egen bopæl eller hjemme

sesmedlemmer – her undervises der i be-

energiske og idérige forældre og fagfolk,

hos deres forældre, og har ofte svært ved

styrelsesarbejde og samtidig giver weeken-

dagens lys i 1993 – i dag har UFL et klub-

at bryde isolationen. Det er derfor vores

den mulighed for at udveksle erfaringer på

tilbud til unge med særlige behov 19 ste-

ønske i UFL, at så mange som muligt får

kryds og tværs i foreningen. Temaer som

der rundt i landet, vores medlemstal stiger

kendskab til vores klubtilbud. Vi oplever,

”grundlov og demokrati” og ”kommunika-

år for år og på nuværende tidspunkt tæl-

at de unge i UFL får et stærkt fællesskab

tion og samarbejde” har givet deltagerne

ler foreningen ca. 1.100 medlemmer fra

med ligesindede, hvor der er plads til for-

et fagligt indhold krydret med hyggeligt

18 år.

skelligheder, og hvor de selv har indflydel-

samvær med venner fra andre klubber i

se på deres klub.

landet.

Hvad sker der i klubberne?

Ofte opdager de unge klubben via de

Endvidere arrangeres der årligt et

Alt muligt og kun fantasien sætter græn-

mange sociale aktiviteter – som tiden går,

landsmøde, hvor ca. 350 medlemmer del-

ser - er det korte svar!

engagerer de sig og tager ansvar for at ska-

tager. Her er en del af programmet den år-

Kigger man i UFL’s seneste medlems-

be et inspirerende fællesskab. UFL-klubber-

lige generalforsamling, og ligeså fast på

blade, kan man med egne øjne se, at der er

ne skaber rammerne for, at udvikle de un-

programmet er festmiddag, dans og disko-

noget om snakken. Medlemmerne har

ges interesse for og evne til, aktivt at med-

tek.

sendt artikler og billeder, som beskriver ak-

virke i et demokratisk samfund.
Hvordan bliver jeg medlem af UFL?

tiviteter som karaoke-sangaften, bowling,
sundheds aften med motion og madlav-

Bestyrelse i UFL lokalt og på landsplan

På hjemmesiden www.ufl-ligevaerd.dk –

ning, kursus i hjertemassage, foredragsaft-

De unge er organiseret med egne besty-

tryk på BLIV MEDLEM

ner med f.eks. politi og politikere.

relser i de 19 klubber, derudover har UFL

Der er ofte ture ”ud af huset” – det kan

en landsbestyrelse, hvor bestyrelsesmed-

være alt fra en biograftur til et flerdags op-

lemmerne arbejder i tre forskellige udvalg,

hold et andet sted i landet, hvor egnen bli-

økonomi-, kursus- og bladudvalg.

ver undersøgt med de historiske og kulturelle briller på.

I hver af de 19 klubber er tilknyttet vejledere. Vejledernes rolle beskrives bedst
ved – at de er i klubben for at ”holde hån-

UFL er med til at udvikle din personlig-

den under” de unges beslutninger og akti-

hed

viteter. Landsbestyrelsen i UFL arrangerer

Mange unge med særlige behov isolerer

bestyrelsesweekend for samtlige bestyrel-
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vælge år i

Tre
skal du
lleslettegård

ge

godt selskab

ndres tempo.
r passer på dig og forstår dig.

hed, når de tre år er gået.

nde.

ge

gehusvej 162 • 2950 Vedbæk
• Telefon
45 89 00 84
• Blomsterværksted
• Bo- og
socialtræning
eslettegaard@rudersdal.dk • www.elleslettegaard.dk
• Maskinværksted
• Almen undervisning

• Ridecenter

STU –– ungdomsuddannelser
ungdomsuddannelser

• Rideskole

• IT- og medieværksted

• Pakke-/monteringsværksted

• Staldfunktion

• Køkken/kantine

• Kørselsafdeling

• Gårdmandsfunktion

Gøngehusvej 162 • 2950 Vedbæk • Telefon 45 89 00 84
elleslettegaard@elleslettegaard.dk • www.elleslettegaard.dk

BASEN - ET KØREKORT TIL VOKSENLIVET
PMU’s Særligt Tilrettelagte Uddannelsestilbud
til unge med særlige behov (STU)

0 84
d.dk

– ungdomsuddannelser

PMU har følgende ﬁre STU tilbud:
• 1. Afklaringsforløb i STU uddannelsen på BASEN i op til 12 uger.
• 2. Afklaringsforløb samt et efterfølgende uddannelsesforløb som
et samlet treårigt STU forløb med diverse undervisnings- og praktikforløb aftalt i tid, sted og indhold på BASEN.

0 84
d.dk

• 3. Uddannelsesforløbet, som et samlet treårigt STU forløb, uden
afklaringsdelen.
• 4. Uddannelsesforløb uden afklaringsdelen og af kortere varighed
end tre år, med diverse undervisnings- og praktikforløb aftalt i tid,
sted og indhold på BASEN.

PMU

N.B. Supplerende uden for
den særlige tilrettelagte
uddannelse tilbyder vi:
Bodel i forbindelse med
forløb under STU’en på
Basen.

PRAKTISK MEDHJÆLPER UDVIKLING
Ole Rømers Vej 4 . 9870 Sindal . Tlf. 96 78 14 00 . info@pmu.dk . www.pmu.dk
Kontakt: Helene Holm, tlf. 96 78 14 31
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Tinnetgaards faglinier:
• STU-uddannelse
• Landbrugsværksted, 70 ha
• Skov- og naturværksted,
ha
– 50
ungdomsuddannelser
• Traktor- og metalværksted
• Bil- og scooterværksted
• Dyreværksted, 6 heste, egen ridehal
• Pedel- og tømrerværksted
• Køkken- og botræningsværksted
• Skole- og EDB-værksted
• Interne praktik- og skåneforløb
For mere information:
• Eksterne praktikforløb
Tinnetgaard Bo- & Erhvervsskole
På Tinnetgaard undervises og
arbejdes der efter mesterlæreprincippet. Hammervej 28
7173 Vonge
Tlf. 76709191
Der stilles en scooter til elevens
rådighed, og ydes hjælp til erhvervelse info@tinnetgaard.dk
www.tinnetgaard.dk
af kørekort til traktor eller bil.

LYNGSÅGAARD – VILD MED LIVET PÅ LANDET!

UFL – Unge for Ligeværd
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov. Tlf. 86208578
Mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk – www.ufl-ligevaerd.dk

Kan du lide at arbejde med dyr?
Kan du lide at køre traktor?
Eller kunne du tænke dig at lære at køre traktor?

- så er PMUs landbrugslinje Lyngsågaard noget for dig.

Her kan du bruge alle dine sanser. Du ser, hører, lugter, føler og
smager på livet på landet. Vi har kreaturer, grise, får og heste.
Vi passer dyrene, dyrker markerne, vedligeholder og reparerer
maskiner, driftsbygninger og gårdens udenomsarealer.
Vi samarbejder med de etablerede landbrugsuddannelser.

PMU

PRAKTISK MEDHJÆLPER UDVIKLING
Sønderklitvej 25 . 9300 Sæby . Tlf. 96 78 14 00 . info@pmu.dk . www.pmu.dk

Vordingborgskolen
Kostfag, nye venner, samvær…lyder det spændende?
Så er Vordingborgskolen lige noget for dig!
Alle linier er på studietur til udlandet
Der er plads til 70
kostelever og 10
dagelever

Vores 3 hovedfag
er: Kostfag, håndarbejde og idræt

10. klasse,
på
husholdningshold, ”Ung og
else
vej” og STU (3-årig uddann
ov)
for unge med særlige beh

Læs mere om de enkelte
linier på vores hjemmeside:
www.vordingborgskolen.dk
info@vordingborgskolen.dk
tlf. 55 36 06 36 fax: 55 36 06 35
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Sdr. Lundgård

Undervisnings- og Aktivitetscenter tilbyder en
3-årig erhvervsorienteret grunduddannelse
for 18-25 årige M/K med indlæringsvanskeligheder.
Linier: Træ, metal, forskellige kreative fag, boglige fag, edb,
idræt, musik, minigartnere, landbrug (mark/husdyr), køkken
og botræning generelt.
Oplæring og træning i bo-, fritids- & arbejdssituationer
hvor fællesskabet bærer præg af livsglæde og et kristent
livssyn, som har sin rod i folkekirkens bekendelse.
Plads til 12 elever i kollegiet. I udslusningsfasen kan vi nu
henvise til vor nye satellit, Heragården i Lind, med 14 minilejligheder.
Brochurer kan rekvireres hos:
Lederpar: Gudrun & Ernst Skipper
Sdr. Lundgård
Lundvej 32, Lund, 7400 Herning
Tlf. 97 12 91 10 • www.sdr-lundgaard.dk

En individuel
uddannelse
for unge med
særlige behov

Troldkær
Koldingvej 13, Jels
6630 Rødding
Tlf: 74551166
Fax: 74551228
www.troldkaer.dk
skolen@troldkaer.dk

Formålet med et ophold på
Troldkær er at dygtiggøre
sig erhvervsmæssigt, lære at
mestre hverdagens
udfordringer, blive selvstændig – og få et godt liv.
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3 årig kompetenceuddannelse STU
for unge med særlige behov – 16-23 år
SKOLEN TIL VOKSENLIVET
* Bygge og Anlæg
* Køkken og Have
* Auto og Maskiner
* Botræning

* Tøseriet
* Gård og Dyr
* Park og Anlæg
* Udslusning

Speciale i selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser,
angst, seksuelle overgreb m.m.
Bakkehøjvej 19, 4792 Askeby, Møn - Krummebaekgaard@mail.dk
Tlf. 5581 7080 / 5055 7080 - www.krummebaekgaard.dk

STU-tilbud for 16-25 årige

“
“
“

På 21’eren kan unge med særlige behov tage
en ungdomsuddannelse. Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, der er med til at
modne og udvikle den enkelte unge. På 21’eren
kan man nemlig - komme i lære som voksen.
Lars Forstander

Man kan komme ud og bo for sig selv i en
lejlighed. Det havde jeg ikke troet at jeg
kunne for to år siden. Jeg har fået det ud
af det, at jeg har lært at klare mig selv og
sådan noget. Og det er jeg meget glad for.

n egen

Du får di

iPad

Henriette 3.års elev

Goldschmidtsvej 12

Jeg er rigtig glad for det. Der er rigtig
mange søde mennesker dernede. Og kunderne
de spørger om hjælp, hvis de har brug for
det. Jeg holder mig sådan set godt tryg der.

4760 Vordingborg
Tlf. 55 34 07 30
Enogtyveren@enogtyveren.dk

www.enogtyveren.dk

Christian 2.års elev
I praktik i et supermarked

“VI SKABER EN GOD BEGYNDELSE PÅ VOKSENLIVET
FOR BOGLIGT SVAGE UNGE”

Individuelsamt
botræning
samt erhvervsmæssig
ndividuel botræning
erhvervsmæssig
ogi optræning
i virksomheder.
afklaring og afklaring
optræning
virksomheder.
For18
unge
ikke
kanafgøre brug af
or unge over
der over
ikke 18
kander
gøre
brug
de
ordinære
uddannelser.
de ordinære uddannelser.

● Botræning
● Botræning
● Erhvervsafklaring
● Erhvervsafklaring
● Optræning
● Optræning
til job
til job
9 • 8600 Silkeborg
Stavangervej 9Stavangervej
• 8600 Silkeborg
Telefon 8680 Telefon
4522 8680 4522
E-mail je@boskolejob.dk
• www.boskolejob.dk
E-mail je@boskolejob.dk
• www.boskolejob.dk
Afd. Ladelundsvej
17 • 8600 Silkeborg
Afd. Ladelundsvej
17 • 8600 Silkeborg
Afd. Nørrebrogade
9 • 8700 Horsens
Afd. Nørrebrogade
9 • 8700 Horsens

• Arbejdstræning på egne værksteder:
Træværksted
Skovværksted
Væksthus
Smede- og metalværksted
Catering & Køkken
Cykelværksted
Campingplads
Landbrug
Lager
Entreprenør- og vognmandsforretning
Kunstværksted
IT værksted
• Gode fritidstilbud

• Arbejdsprøvning på eksterne
værksteder
• Løbende udvikling af nye værksteder
• Bomulighed med personlig
rådgivning
• Vi optager unge fra hele landet
• Et ophold i trygge rammer
• Vi samarbejder med AMU og
tekniske skoler
• Vi er omfattet af STU (særlig
tilrettelagt uddannelse for
unge med særlige behov)

PMU

PRAKTISK MEDHJÆLPER UDVIKLING
Ole Rømers Vej 4 . 9870 Sindal . Tlf. 96 78 14 00 . info@pmu.dk . www.pmu.dk
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Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Afklaringsforløb (LAB)

Et godt sted at være – og lære

Beskyttet beskæftigelse
Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk,
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café
og meget mere...
3 forskellige værksteder:

JORDBRUG

landbrug & haveservice

LEVNEDSMIDDEL
køkken & rengøring

BESØG
OS PÅ

HÅNDVÆRK

bygge/anlæg & motor/metal

www.goed.dk

Gødvad Efterskole er for dig,
der har svært ved at lære tingene
i skolen og derfor har brug for
ekstra støtte i 8., 9. eller 10. klasse.

Vi sidder ikke kun ved et skolebord, men lærer
også tingene, når vi arbejder i marken, i stalden,
på scenen eller i skolens gode værksteder.
DSI Munkegården
Rugårdsvej 205
5464 Brenderup
Se video om os
ved at scanne koden

tlf. 64 44 13 83
www.munkegaarden.dk

Gødvad Efterskole | Stavangervej 2 | 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11 | info@goed.dk | www.goed.dk

Klintebjerg Efterskole
- naturlig-vis

Praktisk og prøvefri efterskole for unge
med særlige behov
Vi tilbyder:
Jord til bord linien · Musik- og håndværkslinien
Natur- og friluftslinien · Uddannelses- og erhvervslinien
Undervisningen på vores 4 linier tager udgangspunkt i kreative
og praktiske værksteder. Vores erfaring igennem 20 år viser, at
interessen for et område styrker den faglige indlæring og derigennem den enkelte elevs motivation for undervisningen.
Skolen er med sin dejlige beliggenhed, ud til Odense
Fjord, rammen om en hverdag, hvor kreativitet og glæde
altid er på dagsordenen.

Målgruppe:

Unge med Selvskadende adfærd,
angst, spiseforstyrrelser
div. diagnoser
Behandlingstilbud

+
Undervisning/arbejdstræning

+

Se mere på www.klintebjerg-efterskole.dk

Udslusning

Klintebjergvej 195
5450 Otterup
Telefon: 64 82 18 87
kontor@klintebjerg-efterskole.dk
Tlf, 55 81 70 80
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www.krummebaekgaard.dk

FENSKÆR EFTERSKOLE

Kollegievej 5b • Nr. Nissum • 7620 Lemvig
Telefon:

97 89 11 77
97 89 13 66
post@fenskaer.dk

Fax:
E-mail:
Hjemmeside:

www.fenskaer.dk

Teaterbygningen
FANEFJORD
Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder
som autisme, Asberger-, OCD-, ADHD, Tourettesyndrom m.v. og tilbyder:

N
tek y
unde nologi i
rvisn
ingen
iPa

d4
til all (32 GB)
e ele
ver
Fibern

i alle
elevbolig
er

et

Intern
med et
h
hasti øj
ghed

Stor
TV
pakk
e

Skole for livet...

www.teaterbygningen.dk
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Det Gamle Mejeri
Ølufgårdsvej 11, V. Nebel, 6715 Esbjerg, tlf. 75 16 93 94

Ølufgårdsvej 11, V. Neb

www.detgamlemejeri.esenet.dk

www.detgaml

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole på Ærø
Til unge, der har lyst til at arbejde med kvæg, svin, heste,
landbrugsmaskiner og markdrift, så er Poppelgården stedet.
Den unge bor på skolen og kommer i praktik hos forskellige landmænd.
Vi har hestelinie med plads til opstaldning af egen hest.
Vi tilbyder landbrugsassistentsuddannelsen i samarbejde med Dalum Landbrugsskole

Uddannelsen varer 3 år. Det er en helhedsorienteret erhvervsuddannelse med botræning
Kom og besøg os. For mere information ring: tlf. 62582838. E-mail: ppj@poppelgaarden.dk
Lisbetsvej 3, 5970 Ærøskøbing Forstander Stine La Boube
www.poppelgaarden.dk

– en sund og kreativ kostskole

På Bøgevangskolen hjælper vi unge med særlige
behov til en god start på voksenlivet. Redskaberne
er praktisk og kreativ undervisning i en god tone
og trygge omgivelser. Det tror vi på giver de bedste
forudsætninger for at komme videre.

Vi tilbyder:

• 42 ugers kursus i bo-, job- og fritidstræning.
• Helt eller delvis gennemførelse af den 3-årige
ungdomsuddannelse STU.

Kom videre på www.boegevangskolen.dk eller ring til os på tlf.: 75 82 11 76
Bøgevangskolen, Bøgevang 18, 7100 Vejle
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Se mere på shskole.

Kildebjerget er en specialskole og botilbud for unge
over og under 18 år med særlige behov.
• Specialskole fra 6. klasse
• Særlige Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU)

• Botilbud
• Jobtræning/arbejdsprøvning

Kildebjerget Kostskole og
Ungdomsuddannelsescenter
Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Tlf.: + 45 78 47 97 00 - www.kildebjerget.dk
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socialøkonomisk virksomhed

kilden
i esrum

STU
3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov på esrum kloster & møllegård

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

vælg mellem grafik og it, køkken og café, haveog viceværtsservice

kilden klostergade 12 3130 græsted
mobil 20 81 01 71 kilden.esrum.dk

PGU Rosenholm
En helhedsorienteret uddannelse til unge med særlige behov.
Afklaringsforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB).
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Ressourceforløb.

Vi har:
Træværksted, bygningsvedligeholdelse
og pedel
Gartneri, væksthus, frilands- og
anlægsgartneri
Kantine - katinedrift i storkøkken
Medielinie multimedieværksted
Bofællesskaber med botræning og vejledning.
Et ungdomsmiljø, hvor de unge har et selvstændigt
liv i samspil med andre unge. Aktive fritidstilbud i
samarbejde med foreningslivet og ungdomsskolen.
PGU Rosenholm Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf. 86 99 56 00, www.pgu.dk
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Arrangeres af

– i samarbejde med

DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE

for unge med særlige behov
Messen præsenterer undervisnings-, vejlednings- bo- og
ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet.

2013

I 2012 præsenterede de 3 messer samlet flere end 170 uddannelsesinstitutioner
og organisationer og flere end 5.400 unge, forældre, lærere, vejledere og
sagsbehandlere besøgte messerne.
Evalueringer fra både udstillere og besøgende har været overordentligt positive.

Besøgsmålgruppe

For information og
standpriser, kontakt:
UDDANNELSESAVISEN
v/Forlaget KSI A/S
Fændediget 1A, 4600 Køge
Tlf. 56 27 64 44
Kontaktpersoner:
Jacob Porse, jacob@ ua.dk
Heidi Franke, heidi@ua.dk

Elever, lærere, forældre, pårørende, vejledere, sagsbehandlere og andre professionelle
inden for udskolings-, vejlednings-, beslutnings- og uddannelses-specialområdet.

Kolding

4. & 5. SEPTEMBER
Bramdrupdam
Hallerne

Bramdrupskovvej 110
6000 Kolding

Roskilde
Silkeborg

18. & 19. SEPTEMBER

ARENA MIDT
Kjellerup

Møllehusvej 15
4000 Roskilde

11. & 12. SEPTEMBER

Hasselvej 15
8620 Kjellerup

www.udifremtiden.dk

Roskilde Kongres& Idrætscenter

NYHED

!

Odense

25. & 26. SEPTEMBER
Vissenbjerg Idrætsog Kulturcenter
Idrætsvej 3
5492 Vissenbjerg

En
E
n særlig skole til særlige behov

Lille prøvefri efterskole, der har fokus på den enkelte elev,
kombineret med faglighed, kreativitet og livsglæde.
Grundlinien LivogLær (almendannende for 8. og 9. årg.)
Fremtidslinien LivogBro (forberedende til uddannelse på
EGU eller EUD for 10. årgang)
Uddannelsen LivogJob (3-årig uddannelse til unge med
særlige behov)
Kørselsordning til Jylland.

Tlf. 54 44 17 00
www.stubbekoebingefterskole.dk
Skolen er oprettet af Luthersk Mission

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide

Efterskolen Østergård

En praktisk – musisk – kreativ skole for elever
med særlige læringsforudsætninger
Vi bidrager til at eleverne udvikler personlige, sociale og faglige
kompetencer og medvirker til at glæden, trivslen og fælleskabet
blomstrer
Østergårdstræde 42, 4735 Mern
55 39 61 30 – kontor@oe42.dk
www.oe42.dk

Nyt STU-tilbud på Efterskolen Helle
HjælpeGuide er et flerårigt forløb for unge
med interesse for turisme og service. Der er
bopligt, og gennem undervisning, bo- og jobtræning samt individuel vejledning hjælpes
den unge på rette vej – mod en meningsfuld
tilværelse.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der
er optagelse året rundt.
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.
www.efterskolenhelle.dk
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Kommunernes kontakt Råd i Region Syd-

meget begrænset. Det blev også klarlagt, at

danmark, KKR, og Beskæftigelsesregion

ungdomsuddannelserne skal være mere be-

Syddanmark holdt i juni et seminar i Vejle

vidste om, at de i dag mødes af unge med

under overskriften: Flere unge skal have en

andre forudsætninger end tidligere.

uddannelse. Baggrunden var øget fokus på

Konsulentfirmaet Mploy refererede til en

regeringens målsætning om at mindst 95

analyse af ungeindsatsen for svage unge,

% af en ungdomsårgang skal have en ud-

som de har gennemført for flere kommuner.

dannelse.

Kun ganske få kommuner er rustet til opga-

I en erfaringsudveksling dokumenterede

ven, og kommunerne står overfor hidtil

bl.a. Varde og Assens, at der kan skabes re-

ukendte udfordringer. Kommunerne er op-

sultater, men ikke uden politisk fokus på op-

bygget med forvaltninger med hvert deres

gaven. Uden fokus bliver satsningen nedpri-

område og selvstændige budget, en forvalt-

oriteret til fordel for andre mere prestige-

ning fokuserer på uddannelse, en anden på

prægede områder.

sociale problemer og en tredje på arbejds-

Flere praktiske eksempler påviste sam-

marked, men for at løse opgaven skal de

fundsøkonomiske fordele ved at unge får en

samarbejde på tværs om en helhedsoriente-

uddannelse. Gennemgangen viste tydeligt,

ret indsats. Det lyder let, men er besværligt

at der er store samfundsøkonomiske gevin-

på grund af kommunernes styring, især på

ster ved tidlig og målrettet satsning. Budska-

det økonomiske område. Sagt på jævnt

bet til politikere var klart: Gå hjem og sæt fo-

dansk: Kan en forvaltning få en anden til at

kus på området. For hver ung, kommunen

betale, sparer man penge i den første. Kom-

får gennem uddannelsessystemet, sparer

munerne er med andre ord bange for, at

man store udgifter til kontanthjælp, dagpen-

med en helhedsorienteret indsats, mister

ge og lignende følgeudgifter.

man det økonomiske overblik. Succes for en

Desværre blev det også påpeget, at

helhedsorienteret indsats kræver derfor fo-

mange uddannelsesinstitutioner ikke er gea-

kus både politisk og i forvaltningen med en

ret til at optage unge med særlige behov.

klar placering af ansvaret for opgaven og

Det er som om alle venter på hinanden og

med langsigtede målsætninger.

har travlt med at fremhæve, at netop ”den

I Ligeværd hilser vi den øgede kommuna-

anden” ikke afleverer eller modtager den

le fokus på opgaven særdeles velkommen. Vi

unge godt nok. Nogle vil mere direkte kalde

bidrager meget gerne med erfaringer og in-

det ansvarsfraskrivelse. Vi savner en målret-

put til opgaven. Men uddannelse gør det

tet diskussion om at sikre en bedre overgang

ikke alene. Også arbejdsmarkedet skal være

fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Øget

forberedt på, at der møder unge op med an-

brug af brobygning blev fremhævet som et

dre forudsætninger.

middel, men desværre bruges det værktøj

Landsforeningen Ligeværd UFL – Unge for Ligeværd FUS – Foreningen af
DHI – Netværket Den Helhedsorienterede Indsats
Uddannelsessteder
Sammenslutningen af Skoler under Ligeværd B-U-S – Bo- og Udviklingsfonden
for borgere med særlige behov

Al henvendelse til: foreningsfællesskabet ligeværd, vejlbjergvej 8a, 8240 risskov, ligevaerd@ligevaerd.dk, tlf. 8620 8570.

Helhedstænkning i uddannelserne

