
Deltager du på træffet, og ønsker du at have en stand/udstilling  

i forbindelse med træffet, vil det være muligt at købe en stand ,   

hvilket betyder et cafebord  samt plads til  en Roll Up,  

prisen er kr. 500. 

Der er begrænset pladser og pladserne fordeles efter  

”først til mølle” princip. 

9.00 Indskrivning og morgenmad 

9.30 Velkomst   

9.35 Nye vinde over STU v/ Direktør Esben Kullberg   

Esben Kullberg giver en opsummering på STU-alliancens arbejde og resul-

tater.  

 

10.00 Kommunikationshandicap v/ Louise Bøttcher 
Hvad betyder de forskellige typer/kategorier af kommunikationshandicap, 
der er delvist knyttet til forskellige diagnoser, men samtidig også  
er knyttet til, hvad det er for en type indsats, der er behov for.  
Hvordan spiller kommunikationshandicap og udvikling sammen  
op gennem barndommen— men også fremadrettet. 
 

10.45 Unge med særlige behov og deres oplevelser af møder med  
myndighedsrådgivere v/ Cecilie K. Moesby-Jensen   
Hvordan oplever de kontakten og mødet med myndighedsrådgivere?  
Hvad er deres egne oplevelser og fortællinger? I hvilket omfang  
og under hvilke omstændigheder har de mulighed for at have  
indflydelse på eget liv og livssituation. Hvordan føler de sig  
anerkendt, forstået og inddraget i beslutningsprocesserne?  
 

11.20 Pause 

Samt netværke og besøg på stande 
 

11.45 Ensomhed v/Kathrine F. Vinther 

Unges ensomhed og sociale fællesskaber. Hvordan kan vi forstå de  
unges ensomhed, og hvad sker der, når de unge møder fællesskabet? 
 

12.15 Skal STUen have en lillesøster? 

Efterskolens indflydelse på STU. Hvad kommer de unge med, og hvad har 
de med videre? Er de unge bedre klædt på, når de har været på efterskole 
først. Dannelse/uddannelse. Underbygning til STUén? 
 

12.45 Frokost 

Der er rift om pladserne, men du kan sikre dig deltagelse 

ved hurtigst muligt at tilmelde dig til tina@ligevaerd.dk, 

eller via linket. Prisen for deltagelse er kr. 1.295,- pr. delta-

ger.  Beløbet er ikke momspligtigt. Husk at angive hvilke  

2 sessions du ønsker at deltage på, når du tilmelder dig. 

 

Tilmelding er bindende mindre end  4 uger før,  

og fakturering sker ved tilmelding. 

13.30—14.45 Workshops 

Session 1 Unge med kant v/ Pia Vigh samt Regina Lamscheck-Nielsen  
"Unge med kant" er et samlet program, som understøtter de mest udsatte 
unge. Det er unge mellem 15-29 år, som står uden uddannelse og udenfor 
arbejdsmarkedet.  
 

Session 2  Ligeværd har sat ensomhed i spil v/Kathrine F. Vinther 
Brætspillet Solum kan styrke en elevgruppes forståelse af hinanden ved at 
skaber rammen for en snak om ensomhed, venner og fællesskaber. Derigen-
nem gives mulighed for en forståelse for andres situationer og reaktioner. 
 

Session 3  Vær med til at præge arbejdet med kvalitetssikring af STU v/
Esben Kullberg. Deltag i en workshop, hvor du får mulighed for at byde ind 
med ideer til, hvad en kvalitetsmodel skal indeholde. 
 

Session 4 Grafisk facilitering i kommunikationen v/Mette Davidsen 
Få et indblik i hvor grafisk facilitering kan anvendes, i forhold til at det visuelt 

kan bidrage til læring, overblik, interaktion, engagement og at fastholde pro-

cesser. 
 

Session 5 Bisidderstøtte v/Julie Fabian 
For flere borgere med et kommunikationshandicap kan en bisidder være en 
stor hjælp i mødet med kommunen. Ligeværd har et landsdækkende bisid-
derkorps. Julie Fabian, vil på denne session dele, hvordan en bisidder kan 
være en støtte i de svære overgange.  
 

Session 6 STU i UVvej og på www.specialvejledning.dk 
v/ Helle Kjærgaard, m. flere 
Samtykke, Indstilling, Forløbsplan, Kompetencepapir – Samarbejdet på tværs 
– Statistik m.m. 

14.45 Kaffepause samt besøg på stande 

15.00  Hvem gider at tage den vej alle de andre tager  
v/Christian Fuhlendorff 
Kan man være ordblind og faktisk leve af ord? Kan man gå på specialskole  
i en stor del af sin skoletid og alligevel være så godt begavet, at man  
suverænt vinder Stormester som voksen?  
 

15.55—16.00 Afrunding og tak for i dag 

STU—En uddannelse i livsmestring 

Tilmeld dig her 

https://www.ligevaerd.dk/arrangementer/stu-traef-ungeenhed-helhed-samspil/

