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Én af universets 
grundlæggende regler 
er, at intet er perfekt. 
Perfektion eksisterer 
simpelthen ikke. Uden 
det uperfekte ville 
hverken du eller jeg 
eksistere.

Stephen Hawking
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Ligeværd - en gammel 
kæmpe med ny vitalitet
Ligeværd er en traditionsrig organisation med rødder tilbage til 1969. Det skal ikke 
forlede nogen til den falske antagelse, at Ligeværd er en gammel, træt og selvtil-
freds organisation. Tværtimod.
Ligeværd er en levende organisme. Under konstant forandring tilpasser vi os nye ti-
ders vilkår og muligheder. I 2018 fik Ligeværd en ny organisation, tilrettet og skær-
pet, så vi kan fokusere endnu skarpere på kerneopgaven: ligeværdighed og lige 
muligheder i skolegang, uddannelse, beskæftigelse, bolig og at kunne få et socialt 
og indholdsrigt liv.

Resultatet er, at vi i dag står med en helt ny ledelse, bestående af repræsentanter 
for de fusionerede foreninger - Ligeværd - Fagligt Forum (LFF), Ligeværd - Forældre 
og Netværk (LFN), Unge For Ligeværd (UFL) - og ikke mindst udpegede bestyrelses-
medlemmer. Gennem de udpegede bestyrelsesmedlemmer har Ligeværd fået et be-
tydeligt større netværk og ekspertise, end vi kunne realisere gennem egne rækker.

Ligeværds initiativer er mange: Ligeværd udvikler målrettede ressourceforløb og 
nye jobmuligheder for de unge gennem projektet ViVirkR.

Brætspillet Skole-Hjem-Dialogen er et spritnyt initiativ, som skal hjælpe dialog og 
samarbejde på vej for forældre og skoler.

Ligeværd afholder flere kurser og konferencer end nogensinde før. Ligeværd facili-
terer netværk, fora og politiske udvalg til gavn for foreningens medlemmer.
Det er blot nogle af initiativerne.

Ligeværd samarbejder tæt med andre organisationer på området gennem blandt 
andet STU Alliancen. Det arbejde bar frugt gennem evalueringen af STU og siden 
ved direkte indflydelse på lovgivningen af FGU. Efter Ligeværds og STU Alliancens 
indsats blev lovteksten ændret, så unge der afslutter en STU kan komme på en 
efterfølgende FGU, hvis det giver mening for dem.

På det netop afviklede Folkemøde på Bornholm har Ligeværd haft et stærkt sam-
arbejde med flere aktører, som alle har til fælles, at de arbejder for at bedre forhol-
dene for borgere med særlige behov. 

Jeg er overbevist om, at Ligeværd med den nye struktur har fået en organisation, 
der er væsentlig bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer. Fremadret-
tet er jeg også overbevist om, at Ligeværd træder nye veje i det tradi-
tionelle foreningsarbejde, og at mange vil følge i vores spor.

Jørn Lehmann
Formand for Ligeværd

På det netop 
afviklede 
Folkemøde på 
Bornholm har 
Ligeværd haft et 
stærkt samarbejde 
med flere aktører.
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Ligeværd har udviklet SKOLE-HJEM-
DIALOGEN. Spillet er et redskab til et 
godt og konstruktivt samarbejde mel-
lem forældre og skole, hvilket er vigtigt 
for at sikre børnenes trivsel og læring. 
Samarbejdet i specialklasserne er ofte 
udfordret, dels som følge af det 
praktiske og følelsesmæssige 
pres forældrene er under, dels 
som følge af den undervis-
ningsmæssige kompleksitet, 
der ofte er i en specialklasse 
sammenhæng. SKOLE-HJEM-
DIALOGEN skaber en ny ram-
mer for dialog, formidler tavs 
viden og etablerer et konstruk-
tivt samarbejde mellem skole 
og hjem, men også forældrene 
imellem.
Spillet spilles på forældremøder, 
hvor professionelle, undervisere 
og pædagoger, og forældre mø-
des for at tale om klassens fælles-
skab og elevernes trivsel.

Et brætspil med

alle som vindere
SKOLE-HJEM-DIALOGEN er et dialogskabende brætspil, som 
styrker den gensidige forståelse af forældres og professionel-
les perspektiver på eleven og klassen. Et spil hvor alle vinder.

Løfter sig over hverdagen
Gennem SKOLE-HJEM-DIALOGEN´s 
fortælleringer om elever og handlemu-
ligheder, får spillerne nye redskaber til 

skole-hjem-samarbejdet. Spillet ska-
ber dialoger, der styrker den gensidige 
forståelse af forældre og professio-
nelle perspektiver på eleven og klas-
sefællesskabet. Det giver nye ideer til 
handlemuligheder og et fællessprog, 
som spillerne kan trække på, hvis der 
skulle opstå lignende situationer i deres 
samarbejde. Spillet skaber rum for den 
svære samtale og løfter dialogen op 
over hverdagen.
Forældre siger om spillet: 
”Man ser jo forskellighederne. Man be-
gynder at tænke på ens egen situation. 
Nå ja, som egentlig er lidt den samme. 
Det føler jeg, måske kan flytte tingene. 
Det giver en indsigt i, hvordan de andre 
er og har det.”
Underviser: 
”I en hverdag er man måske meget 
hurtig til at konkludere på baggrund 
af nogle få informationer, men i kraft 
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>

Man ser jo forskellighederne. 
Man begynder at tænke på ens 
egen situation. Nå ja, som egentlig 
er lidt den samme.

af, at man i SKOLE-HJEM-DIALOGEN 
skal tale med alle om udfordringerne, 
reflektere over dem og have en dialog, 
jamen, så kommer du til at reflektere 
over det på en anden måde.”
”Spillets tyngde ligger netop i, at vi 
snakker, reflekterer og har en fælles 
åben dialog om udfordringerne. Det er 
helt klart det vigtige i spillet.”

Et signal om muligheder
SKOLE-HJEM-DIALOGENs opbygning 
tvinger deltagerne til at vælge mel-
lem handlemuligheder, som alle er 
gode, men fordi der kun må vælges en 
handling, skal spillerne kvalificere de-
res valg. Gennem denne dialog bringer 
spillerne deres viden og erfaring, om 
hvordan elevens trivsel og faglighed 
kan støttes og hvordan et godt klasse-
fællesskab understøttes, i spil. 

Underviser:
”Det er rigtig godt i refleksions øjemed. 
Man får også et blik for, hvor svært det 
kan være, eller hvorfor det er svært, og 
hvad der kan rykke. På den måde bli-
ver de forskellige arenaer også repræ-
senteret upåagtet om det er medarbej-
dere eller det er forældre.”
”Det (spillet, red.) sender altså et sig-
nal om, at der er muligheder. At vi ser 

en pallette af ting, vi kan gøre. At det 
bliver mere et tilvalg end det bliver et 
fravalg.” 
Forældre siger om spillet:
”Jeg håber, at dem der har det svært, 
måske som forældre, kan se at her kan 
man godt få lidt hjælp. Jeg tror det 
bringer forældrene mere sammen. Man 
ved jo godt, hvem der har det sværest. 
Jeg synes, man lærer meget af det fak-
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tisk. Det var ret imponerende, hvad der 
kom ud af det.”

Mødet giver fælles forståelse
SKOLE-HJEM-DIALOGEN er udviklet til 
at blive spillet på forældremøder, hvor 
forældre og undervisere mødes med det 
fælles fokus, at støtte de enkelte børn 
og klassefællesskabet. Brætspillet er 
selvfaciliterende, men LIGEVÆRD kom-
mer også meget gerne ud og faciliterer 
spillet på et forældremøde eller for sko-
lens fagpersonale. Spillet kan spilles af 
op til 8 personer.

SKOLE-HEJM-DAILOGEN  
indeholder to spil versioner:
• SPECIALSOKLEN (blå) som handler 

om børn i en 6. Klasse på en spe-
cialskole.

• FOLKESKOLEN (Gul) som handler om 
børn med udfordringer i en 6. klasse 
i en folkeskole.

Det at spille et brætspil sammen, er en 
ny måde at mødes på.

Undervisere siger om dette:
”Det er det med et fælles tredje. At det 
ikke er mig (som underviser red.), der 
står og sætter noget i gang, men for-
ældrene der byder ind med noget at 
mødes omkring. Det gør måske, at man 
kan få noget sagt. Det kommer til at 
handle om noget andet end dig og mig, 
der sidder og snakker. Det nedbryder 
nogle roller, i forhold til at jeg er lærer 
og du er forældre”
Forældre siger om dette:
”De fleste kan jo genkende de ting, 
som kan være svære at få sagt og 
gjort noget ved. I spillet får man måske 
ideen til løsninger, når vi sidder flere 
og snakker om det. Og man kommer jo 
lige som ind under huden på hinanden, 
kan man sige. Vi har jo alle problemer, 
men bare af forskellig slags. Det er jo 
ikke ens eget barn der er på spil.” 
SKOLE-HJEM-DIALOGEN er udviklet 
i samarbejde med Copenhagen Game 
Lab. 

De fleste kan jo 
genkende de 
ting, som kan 
være svære at 
få sagt og gjort 
noget ved.
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Jeg var barn i 
70’erne. Dengang 
var hovederhvervet 
i lokalsamfundet 
møbelproduktion. Det 
betød at rigtig mange af 
mine klassekammeraters 
forældre havde en relation 
til træindustrien i området.

Danmark var det første land i verden, der sikrede 
skolegang til alle børn, uanset om de kom fra gode 
eller ringe kår. Høj som lav, dreng som pige, så skul-
le man gå i skole og lære at læse, skrive og regne. 
En idé som i den grad har været med til at bygge 
det fantastiske land, vi lever i. 

I begyndelsen var der godt nok tale om A- og B-
skoler, hvor borgerskabets børn gik på private sko-
ler, der kun var for forældre med tykke tegnebøger, 
mens arbejderklassens børn gik i de gratis offentlige 
skoler, hvor trængslen var stor og timerne færre. I 
praksis betød det, at der var stor ulighed i adgan-
gen til at lære og uddanne sig. Men hen mod år-
hundredeskiftet blev der politisk taget skridt mod at 
demokratisere skolegangen og skabe en folkeskole, 
som vi mere kender den i dag. Hvor visionen var li-
geværd og en skole for alle, der gav lige muligheder 
for undervisning, uanset baggrund og uden betaling. 
En grundsten i vores universelle velfærd, som vi er 
så berømte og beundrede for ude i verden i dag. 

Jeg er født og opvokset i Spøttrup i Salling i et min-
dre samfund, hvor fællesskab, respekt og ligeværd 
var helt afgørende for, at egnen klarede sig. Det har 
formet mig som både politiker, lærer og mor. 

Jeg var barn i 70’erne. Dengang var hovederhvervet 
i lokalsamfundet møbelproduktion. Det betød at rig-
tig mange af mine klassekammeraters forældre hav-
de en relation til træindustrien i området. I gennem 
hele min skolegang legede jeg efter skole med børn 
af både ufaglærte, snedkere, sekretærer, maskinar-
bejdere og direktører. Som barn tænkte jeg aldrig 

over de sociale skel der var i lokalsamfundet, for mig 
var børnene bare mine venner. I min familie fik vi 
ofte at vide, at man skulle betyde noget for fælles-
skabet, men at der altid var plads til den enkelte. 
Derfor var vores hus og have som oftest byens lege-
centrum. Min far var lærer, ungdomsskoleinspektør 
og siden borgmester i kommunen. Derfor havde han 
stor berøringsflade og talte med alle mennesker i 
øjenhøjde. De skæveste elever i skolen var oftest 
hans favoritter.  Med det i bagagen blev jeg formet 
til det menneske jeg er i dag med ligeværd og fæl-
lesskab. I fællesskabets skole.

I de seneste år har vi set en tendens til, at flere og 
flere vælger privatskolen frem for folkeskolen. Men 
for mig som socialdemokrat og tidligere folkeskole-
lærer, er det en del af kernevelfærden, at vi alle ste-
der i landet har en folkeskole, hvor vores børn bliver 
dygtige og også glade for at lære og gå i skole. Eller 
med andre ord, hvor folkeskolen er førstevalget for 
både børn og forældre. 

Annette Lind, MF, Socialdemokraterne
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Glad på TV Glad
– Velkommen.
En storsmilende, venlig og glad pige 
åbner døren hos TV Glad på Jernbane-
vej 8 i Ringsted.
– Jeg skal tale med Tina Magling. Jeg 
tror hun venter på mig.
– Det er fint, nu skal jeg følge dig på 
vej.
Jeg vidste det ikke, men det var Diana, 
der tog mod mig og gik i forvejen op ad 
trappen til lokalet på 1. sal, hvor hen-
des mor ventede.
Efter Dianas skoletid kom hun i praktik 
på Nærradio Korsør, hvor hun fik smag 
for at arbejde med medier og havde sit 
eget ugentlige program, Dianas drøm-
metime. Hun kom senere i praktik på 
TV Glad og faldt straks til i TV Glads 
verden af alle kan noget. Hun fik en 
STU Glad Fagskole, og hun er siden ble-
vet ansat i et beskyttet job på TV Glad. 
Hun er Snapchatredaktør, en del af den 
store redaktion, og der er ingen tvivl 
om, at her føler hun sig hjemme.
– Vi er lykkelige for, at Diana fik en STU 
på Glad Fagskole og bagefter fik et be-
skyttet job hos TV Glad. Det er dejligt, 
at TV Glad både udbyder en givende 
STU og også indtænker, hvad der skal 
være til de unge af muligheder for at få 
et job bagefter. Det bør alle STU udby-
dere tænke på, siger Tina Magling.

Mistrivsel i skolen
Men helt så let og lykkeligt, som på TV 
Glad, har Dianas liv ikke altid været. 
Tværtimod.
Daglig gråd og voldsomt opkast var på 
dagsordenen fra tiden i skolen. Diana 
var mentalt med, men slet ikke psykisk. 
Hun mistrivedes og havde rigtig mange 
sygedage.
– Der var ingen forståelse og ingen 
hjælp at hente hverken på skolen el-
ler hos kommunen. Trods det velkendte 
faktum, at børn med Williams Syndrom 
er meget støjfølsomme, til det smerteli-
ge, var der ingen hjælp til at give Diana 
den ro, hun havde brug for, fortæller 
Tina Magling.
I en periode måtte Diana ikke blive af-
leveret på skolen af hendes mor, Diana 
skulle selv tage skolebussen, på trods 
af at det var en nærmest uoverstigelig 
udfordring for hende. Lærerne troede 
ikke på hendes lydoverfølsomhed, og 
familien blev aldrig imødekommet.
– Vi bad en gang skolen om hun kunne 
sidde et andet og mere roligt sted. De 
satte hende ud på gangen for at lave 
matematik. Enhver ved der er meget 
larmende på en gang. Det var forfærde-
ligt, erindrer Tina Magling.
– Vi prøvede også at få hende på en 
anden specialskole, men kommunen 
var ikke til at rokke. Hun skulle gå på 

– Alle burde være tæt på en udviklings-
hæmmet i deres liv. Udviklingshæm-
mede har det tillidsfulde, søde, imøde-
kommende og åbne sind, som vi andre 
nogle gange mangler. Man ikke kan 
undgå at være glad sammen med dem, 
siger Tina Magling.
Tina Maglings datter Diana, 19 år, blev 
født med Williams Syndrom, som er en 
kromosomfejl. Med sygdommen følger 
ofte hjerteproblemer. Ofte er de længere 
på vej med at tale, men senere bliver 
de som regel meget talende, glade og 
tillidsfulde. Med Williams Syndrom føl-
ger, at børnene er meget overfølsomme 
over for støj, og høje lyde kan de føle 
som en direkte smerte.
– Da vi fik Diana græd jeg i to dage, 
men jeg kunne ikke blive ved med at 
være ked af det. En sundhedsplejerske 
sagde ”prøv nu at glemme alt andet og 
bare se på Diana, hun er dejlig og helt 
lige som hun skal være”. Det åbnede 
mit syn. Jeg så Diana, som hun skal ses. 
Jeg er bare så glad for den fantastiske 
datter jeg har, fortæller Tina Magling.
– Diana har åbnet mit sind og gjort 
mig til et meget mere omfavnende og 
rummeligt menneske. Og det er det, 
jeg mener. Alle mennesker burde have 
kontakt med en udviklingshæmmet, så 
de fik den oplevelse med. Jeg ville nø-
digt have været det foruden.

beriget mit liv
Tina Magling er en aktiv mor med stærke meninger, og dem giver hun højlydt 
udtryk for både i direkte henvendelser til ministre, i dagblade og på Facebook. 
Hun er også en stolt mor med en datter, der har beriget hendes liv.

Dianas udfordringer har
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den skole hvor hun var, og det endte 
med at vi tog hende ud af skolen og 
gav hende hjemmeundervisning det 
sidste år.

Systemstress
Mange forældre til børn og unge ople-
ver at skulle navigere på egen hånd i 
den kommunale jungle og løber meget 
forgæves fra kontor til kontor i forvalt-
ningerne. Den oplevelse kender Tina 
Magling også til.
– Vi har jo prøvet at være i system-
stress, hvor man løber panden mod en 
mur igen og igen. Både i skolen, hvor 
der var meget lidt eller ingen forståelse 
for hendes udfordringer, ingen trøst og 
ingen hjælp at hente, og senere i for-
bindelse med tildeling af førtidspension 
til Diana, fortæller hun.
Processen med førtidspensionen tog 

lang tid. Først en udtalelse fra en spe-
ciallæge, så en mere og sandelig også 
en tredje, inden en henvendelse fra 
kommunen til en speciallæge ”om Dia-
na dog ikke kunne vokse fra sit handi-
cap, når hun blev 18 år”.
– Det lader vi stå et bøjeblik. Ved de 
ikke hvad Williams Syndrom er? De har 
dog hendes sygejournal. Det er en kro-
mosomfejl, man ikke bare lige vokser 
fra. Vi kunne ikke se, at Diana nogen-
sinde ville kunne varetaget et fleksjob, 
hvor man skal være selvhjulpet. Vi gik 
så til borgmesteren, og godt vi kunne 
det, men det er jo ikke meningen i 
sagsbehandlingen, siger Tina Magling.

Råb op mod urimeligheder
Tina Magling er meget aktiv i debatten 
om forholdene for børn og unge med 
særlige behov.

– Jeg skriver indlæg til aviser, til Face-
book og blander mig i debatten, og jeg 
skriver til ministre, fordi jeg ikke kan 
lade være. Jeg bliver så vred over for-
holdene, siger Tina Magling.
– Senest om fravær og børnecheck og 
for den sags skyld opdragelsesdebat-
ten, som Mai Mercado har sat i gang. 
Hvis de tanker om børnechecken havde 
været gældende, da Diana gik i skole, 
havde vi mistet børnechecken, fordi 
Diana havde rigtig meget fravær.
– Men det handler jo ikke om ugyldigt 
fravær og manglende opdragelse. Jeg 
bliver så harm, når mistrivsel og deraf 
følgende fravær bliver gjort til et pro-
blem, der skal straffes og kan ramme 
børn og unge, der vitterligt ikke kan af 
indlysende årsager, slutter Tina Mag-
ling. 
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I folkeskolen er der mange, 
der ser på unge som nogle, 
der kan inkluderes eller 
ekskluderes, og så er man 
enten det ene eller det 
andet.

Ingen kan alt - alle kan noget - sammen kan vi det 
meste.
Den sætning, som er blevet brugt af mange igennem 
tiden, har jeg altid troet på. For vi er alle sammen 
forskellige, og vi kan alle sammen bidrage med for-
skellige ting. Og først når vi som samfund indser, at 
alle har noget at bidrage med, så tror jeg det lykkes 
at få alle til at føle ligeværd.

Hvorfor er ligeværd vigtigt? Det er det fordi, ligeværd 
er en af de følelser, som alle mennesker har ret til at 
føle. Ikke i alle livets gerninger. Men som menneske 
og i det at være en del af et forpligtende fællesskab 
har alle mennesker ret til at føle ligeværd. Ligesom 
alle har ret til at føle glæde. Ligesom alle har ret til 
at bidrage med det de kan. 

Og de ting er nok i virkeligheden meget nært be-
slægtet. Når man føler, at man har noget at bidrage 
med, så føler man ligeværd, og ligeværd giver glæ-
de. Derfor tror jeg også i høj grad, at vi skal udvide 
vores ide om, hvad mennesker kan bidrage med, så 
alle kan føle sig ligeværdige.

I dag har vi på mange måder et for indsnævret og 
ufleksibelt uddannelsessystem og arbejdsmarked. 
I folkeskolen er der mange der ser på unge som 
nogle, der kan inkluderes eller ekskluderes, og så 
er man enten det ene eller det andet. Men alle børn 
har jo brug for at blive mødt der, hvor de er. Efter 
folkeskolen har ungdomsuddannelserne håbløse 

muligheder for at hjælpe de unge, der kræver ekstra 
støtte, og selvom den særligt tilrettelagte uddan-
nelse er en fantastisk og unik dansk uddannelse, så 
stopper den efter en årrække og mange unge bliver 
efterladt, fordi vi ikke har et godt tilbud til dem. 

Det danske arbejdsmarked er slet ikke rummeligt 
nok, og bliver man ledig, så bliver man jaget rundt i 
et system, hvor man bliver prøvet på arbejdsevnen, 
i stedet for at få den støtte og det tilbud, der kan få 
en i gang. Man sætter ikke pris på de mange andre 
ting, som mennesker med lav arbejdsevne kan bi-
drage med. Jeg mener, der er brug for et langt mere 
rummeligt arbejdsmarked.

Langt de fleste mennesker vil gerne, hvis vi møder 
dem der hvor de er. For det giver dem en følelse af 
ligeværd. Og det fortjener alle mennesker. 

Jacob Mark, MF, Socialistisk Folkeparti
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Min datter er 28 år. Hun har indlærings-/taleproblemer, og en aldrig helt klarlagt 
diagnose - måske ADHD/Autisme. Hun klarede fint 3 år på Ærø efterskole, 2 
år på Skårupskolen og 2 år på Nordfyns Højskole. Hun blev førtidspensionist 
som 18-årig. På Nordfyns Højskole mødte hun sin kæreste, og de bor nu begge 
på samme bosted på hver sit værelse. Hun har nu boet på dette bosted i 3 år.
Min datter vil gerne have sin egen lejlighed, hvor der er lidt have man kan 
sætte sig ud i og med mulighed for at kunne have hund eller kat. Hun har ikke 
brug for døgnvagt, men at det er et sted hvor man kan gå hen, når man har 
brug for det, spise nogle gange om ugen og især forebygge isolation. De unge 
vil gerne bo sammen, de vil begge skulle have hjemmevejleder tilknyttet, men 
de er fra hver sin kommune, som ønsker at hjemtage deres borger ved flytning. 
Som ung med særligt behov er det sagsbehandler/kommune, der bestemmer 
hvordan ens liv skal leves. Officielt er min datter ikke umyndiggjort, men det 
bliver hun uofficielt. Jeg drømmer om, at hun får et godt sted at bo sammen 
med sin kæreste.

Birthe Ramsgaard

Min datter er 28 år og har diagnosen “sent udviklet”. Hun har i dag et godt liv. 
Efter specialklasser i Folkeskolen fik hun et nyt liv med mange oplevelser, 
udvikling og kammerater på efterskolen Østergård og som STU studerende 
med botilbud på 21’eren - “I lære som voksen” i Vordingborg. 
Som 18-årig fik hun pension. I dag bor hun i egen lejlighed med sin kat og 
arbejder 20 timer i en lille børnehave på 7’ende år i såkaldt “skånejob”.
Hun har hjemmevejleder 1 time en gang om ugen. Hun går i en visiteret klub 
i kommunen, og i UFL klubben hvor hun har sit netværk. 
Hele vejen har vi som familie måtte støtte, vejlede og kæmpe for at hun kunne 
få et godt liv. Familien er sikkerhedsnettet. 
Hele vejen støttet af Ligeværd. 
Jeg drømmer om det fortsætter, også når jeg ikke er her mere.

Mogens Mathisen
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Min søn er 20 år. Han har indlæringsvanskeligheder og har gået i specialklasse 
siden 4. kl. 
Efter folkeskolen kom han på et EGU-forløb, som afsluttes til sommer. Dette 
forløb var inkl. et halvt års højskoleophold på Brande Højskole.
Praktikforløbene under EGU har vist, at han har brug for et flexjob. 
I den forbindelse er der sat et arbejde i gang med at afklare, om han har en 
diagnose. 
P.t er fremtiden således uafklaret. Bliver han visiteret til et flexjob eller ej?  
Skal han igennem (uendelige) ressourceforløb først?
Han bor stadig hjemme og fremtidig boform er uafklaret. 
Jeg har via Ligeværd haft god sparring med andre familier med tilsvarende 
udfordringer.
Jeg drømmer om, at min søn får et godt familieliv trods hans udfordringer.

Jytte Sander

Min søn er 21 år og har diagnosen gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
Han fik diagnosen sent, selvom vi gennem hans første skoleforløb kunne se og 
mærke, at der var noget anderledes.
I folkeskolen var han i en lille klasse, hvor læreren ikke kunne rumme ham, 
hvilket gav store frustrationer. Han måtte bl.a. følges i skole, og til sidst kunne 
han ikke rumme det og fandt på undskyldninger for at ”pjække.”
Jonas flyttede ind til mig, og sammen med hans mor, fik vi ham udredt og han 
kom endelig i en specialklasse. Undervejs har vi måttet kæmpe med kommunen, 
som ikke ønskede at hjælpe, men med hjælp fra Ligeværd flaskede det sig. 
Han kom til Waldemarsbo Efterskole, og det ændrede ham fuldstændig. Efter 
endt skolegang her, kom han til Grennessminde i STU og botilbud, igen med 
en masse kamp med kommunen, men det blev heldigvis ordnet. Han står i dag 
til, forhåbentlig, et EGU-forløb som gartnerassistent ved Albertslund kommune.
Jeg drømmer om, at Jonas får sin EGU og efterfølgende et job som gartner.

Bjarne Dahl Petersen
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Mens hele 2017 blev brugt til at gen-
tænke Ligeværds organisation og op-
gaver, er vi nu i gang med at lave den 
organisation. Med nye indsatser og en 
række nye personer i vores organer, 
er vi nu klar med en organisation med 
helt ny muskelkraft og skarpt fokus på 
kerneopgaven.

Synlighed, samarbejde og 
sammenhængskraft
Disse tre ord har været overskriften på 
det strategiske arbejde siden 2016. Det 
var også de tre ord, som satte arbejdet 
med organisationen i gang. 
Synligheden handler om alle de men-
nesker, der har brug for Ligeværd i de-
res dagligdag, men som ikke altid ken-
der de muligheder, vi tilbyder.
Samarbejdet er den hånd vi rækker ud 
i verden til andre, der vil samarbejde til 
glæde og gavn for børn, unge og voks-
ne med særlige behov.
Sammenhængskraften holder os fast 
på, at vi skal dele og bruge den store 
viden, der findes i vores egne rækker, 
så vi bliver bedre til at varetage den 
opgave, Ligeværd er sat i verden for.

og nye kræfter
Efter næsten 50 år med Ligeværd er der mere end nogensinde 

behov for, at vi arbejder for at forbedre forholdene for børn, unge 
og voksne med særlige behov. Nye personer og indsatser skal 

sikre Ligeværd kræfter til den opgave.

Tydelig retning

En professionaliseret  
forening med stærke værdier
Vores foreningsstruktur er vores beretti-
gelse. Det vi gør og det vi mener, hviler 
på det grundlag, at vi repræsenterer en 
masse mennesker og institutioner. Men 
også foreninger har brug for inspiration 
udefra. Derfor har vi inviteret personer 
med gode netværk, mange års erfaring 
og stærke værdier ind i Ligeværds nye 
hovedbestyrelse. Den nye sammensæt-
ning skaber en helt ny dynamik i både 
samtaler og beslutninger, og det blik 
udefra, som de nye hovedbestyrelses-
medlemmer kaster på Ligeværd, sikrer 
at vi får optimeret vores arbejde og føl-
ger med tiden.
Det politiske arbejde skal fylde mere.
Børn, unge og voksne med særlige be-
hov er ofte omfattet af en masse lovgiv-
ning. Derfor er gangene på Christians-
borg vigtige for os. Ligeværds område 
har ikke altid den store opmærksomhed 
fra folketingets politikere. Vi oplever 
ofte, at politikerne ikke kender tilstræk-
keligt til de forhold de lovgiver om-
kring. Eller ikke er klar over, hvordan 
deres love bliver administreret i de 

enkelte kommuner. Derfor er vi nødt til 
at fortælle dem, hvordan virkeligheden 
er for de borgere, vi arbejder for, og de 
lovgiver om. Vi skal være tæt på beslut-
ningstagerne og være tydelige i det vi 
mener, der skal gøres.
Den nye struktur har derfor skabt nogle 
helt nye politiske udvalg, der skal sikre 
at vores holdninger bliver tydelige. Ud-
valgene arbejder inden for fire politik-
områder: socialpolitik, boligpolitik, sko-
le- og uddannelsespolitik samt beskæf-
tigelsespolitik. Også i den sammen-
hæng inviterer vi kloge hoveder med 
indsigt og holdninger ind i arbejdet. De 
politiske udvalg trækker i arbejdstøjet 
efter sommerferien og vil komme med 
input til hovedbestyrelsen og arbejdet i 
alle hjørner af Ligeværd.

Alt er kommunikation
Synlighed, samarbejde og sammen-
hængskraft afhænger af hvor godt og 
klart vi får vores synspunkter kommu-
nikeret.  Vi har derfor styrket kommu-
nikationen, så vi kommer ud med vores 
værdier, menneskesyn og meninger.
Det politiske arbejde skal følges op af 
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kommunikation på alle vores platforme, 
og den skal være aktuel og fange de 
dagsordener, der lige her og nu berører 
vores målgruppe. De politiske dags-
ordener var desværre ofte væk inden 
bladet Ligeværd udkom. Derfor har vi 
været nødt til at frigøre ressourcer, så 
bladet Ligeværd kun udkommer 2 gan-
ge årligt. I dag har vi Ligeværd.Online, 
der havner i omkring 2000 menneskers 
mailbokse hver 14. dag. Samtidig har vi 
skabt en målrettet indsats på Facebook. 
Her når vi ud til over 20.000 personer 
om ugen. 
Vi har meget at dele med verden: hold-
ninger, stærke værdier og en kæmpe-
stor viden i vores medlemssammensæt-
ning om et område, vi alle engageret i. 
Den viden skal komme så mange som 
muligt til gavn. I den forbindelse spiller 
kurser, konferencer og messer en stor 
rolle. Netop arbejdet med den form for 
formidling af vores arbejde og viden vil 
fremover få en meget mere fremhævet 
plads.
I år vil Ligeværd for første gang stå for 
at arrangere vejledningsmesser, og 
vi har allerede gennemført langt flere 

Ligeværds  
hovedbestyrelse:

FORMAND:

• Jørn Lehmann Petersen,  
direkte valgt

HB MEDLEMMER:

• Claus Tobler:  
formand for  
Ligeværd Fagligt Forum

• Jørgen Christensen:  
bestyrelsesmedlem for  
Ligeværd Fagligt Forum

• Bent B. Mikkelsen:  
formand for Ligeværd  
– forældre og netværk

• Mogens Mathiesen:  
næstformand for Ligeværd  
– forældre og netværk

• Mette Holm:  
formand for Unge for Ligeværd

• Jonas Aamand:  
bestyrelsesmedlem for  
Unge for Ligeværd

HB MEDLEMMER UDPEGET AF  
LIGEVÆRDS ORGANISATIONER:

• Knud Aarup:  
formand for  
Socialpolitisk Forening

• Søren Larsen:  
LO Aarhus og projektleder  
i Rummelig Midt

• Peter Nørgaard:  
Code of Care, forhv. direktør  
for Creative Company

• Casper Nellemann:  
forstander for Vittrupskolen

• Conrad Andreasen:  
forstander for PMU Sindal

• Joy Mogensen: 
borgmester i Roskilde og  
repræsentant for  
Kommunernes Landsforening

kurser og konferencer end før. Og flere 
af vores arrangementer har også givet 
politiske resultater, så politikerne er 
også opmærksomme på den del af vo-
res arbejde.
Et nyt, tydeligere og stærkere Ligeværd 
vokser frem.
Der findes megen viden i vores store 
netværk. Det skal vi dele med hinan-
den. Lokalforeninger og UFL klubber, 
lederfora for skoler og uddannelses-
steder og faglige netværk for medar-
bejdere er alt sammen vigtige sam-
menhænge for den sammenhængskraft 
og videndeling, der er nødvendig for at 
vi er fælles om de klare budskaber og 
sammen om at sikre stærke indsatser.
Ligeværd har med de nye tiltag igang-
sat et forandringsarbejde, som mange 
organisationer kigger på. 
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Det gjorde et stort 
indtryk – at vi selv i de 
rigeste, vestlige lande 
finder mennesker uden 
muligheder i livet. Fanget i 
fattigdom og fornedrelse.

Ligeværd handler om lige muligheder.
Jeg var udvekslingsstudent i USA, da jeg oplevede 
det helt tæt på. Mennesker, som gjorde hvad der var 
muligt, men ikke havde en ærlig chance for at bryde 
fattigdommen og den skæbne, de var tildelt. Det var 
trailerparkens hårde virkelighed med ringe udsigt til 
at kunne forbedre livets vilkår. 

Det samme så jeg nogle år senere, da jeg arbejdede 
som tjener i London. Her lærte jeg en hjemløs at 
kende, og hans historie gjorde et stort indtryk. Han 
havde mistet sit job, var blevet skilt og gået rabun-
dus. Og ingen bolig betød ingen bankkonto – og 
uden bankkonto, intet job. Han var fanget i en nega-
tiv spiral. 

Det gjorde et stort indtryk – at vi selv i de rigeste, 
vestlige lande finder mennesker uden muligheder i 
livet. Fanget i fattigdom og fornedrelse. Det er uvær-
digt, og mine oplevelser dengang var en af årsager-
ne til, at jeg gik ind i politik. Man måtte gøre noget, 
øge velfærden og menneskers muligheder.

I dag jonglerer jeg med mange dagsordener og man-
ge møder i kalenderen, men når jeg skærer det ind 
til kernen, er det stadig ønsket om at give menne-
sker lige muligheder, som er drivkraften for mig. 
Jeg er så privilegeret i dag, at jeg gennem mit ar-
bejde har mulighed for at påvirke verden på mange 
måder – fra det nære plan med de mennesker, jeg 
møder i dagligdagen – over de mange mennesker i 

Aarhus og Danmark, hvis liv og muligheder, jeg som 
borgmester og KL-formand har mulighed for at for-
bedre – til det helt store plan, hvor Aarhus Kommu-
ne for eksempel sammen med Udenrigsministeriet 
arbejder med klima-løsninger i Indien og Sydafrika.

For mig handler ligeværd nemlig også om, at vi som 
menneske, kommune og nation løfter blikket op og 
kigger på vores handlinger i det store, globale per-
spektiv – især fordi vi som danskere har evner og 
ressourcer til at hjælpe andre. 

Vi skal derfor give vores bidrag til at få opfyldt FN’s 
Verdensmål, som forpligter alle FN’s medlemslande 
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, re-
ducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre 
sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredyg-
tig økonomisk vækst. 

Verdensmålene bygger på den forudsætning, at alle 
har ret til et værdigt liv. Med ligeværd som ambition 
kan vi opnå social, økonomisk og miljømæssig ud-
vikling – og tro på en mere fredelig verden med lige 
muligheder for alle. 

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus 
og fmd. for KL
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Mennesker kan håbe. På det verdslige 
plan repræsenterer verdensmålene 
måske det hidtil mest klare, ambitiøse 
og omfattende sæt af håb for 
menneskeheden. Menneskeheden 
har levet på kloden i mange tusinde 
år, og gennem de sidste få hundrede 
år har menneskeheden udviklet 
viden, samfundsformer, retsstater, 
uddannelses- og sundhedssystemer, 
samarbejdsorganisationer og meget 
andet, som har givet mange hundrede 
millioner mennesker levemuligheder, 
som de pågældende menneskers 
forældre end ikke havde kunnet 
forestille sig. Men på trods af det lever 
flere hundrede millioner mennesker 
lige nu et uværdigt liv.

 Professor Steen Hildebrandt i bogen: 
Verdensmålene – vores største 

mulighed og udfordring
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Forskningen i skole- og uddannelsespraksis for unge med 
særlige behov sker for det meste ud fra psykologiske eller 
samfundsvidenskabelige perspektiver. Der mangler et pæ-
dagogisk perspektiv i den forskning, der retter blikket mod 
praksis for disse unge, siger Leo Komischke-Konnerup, chef-
konsulent ved UC Syd.
Leo Komischke-Konnerup har gennem 5 år forsket i skole- og 
uddannelsespraksis for unge med særlige behov på nogle af 
Ligeværds institutioner. Hans ph.d.-afhandling, med titlen 
Gentagelsens Pædagogik, er netop blevet forvaret ved Aal-
borg universitet og han er blevet tildelt ph.d.-graden.
– Jeg har gennemført en almen pædagogisk undersøgelse af 
den særlige pædagogiske praksis, som er blevet udviklet på 
to af Ligeværds institutioner. Formålet har været at beskrive 
denne pædagogiske praksis, sådan at også andre udenfor Li-
geværd kan få mulighed for at forstå, hvad der er særligt ved 
denne pædagogiske praksis. Samtidig har det også været et 
formål at vise, at man bliver opmærksom på noget andet, når 
man anlægger et pædagogisk perspektiv – for eksempel at 
gentagelser kan være vigtige pædagogiske fænomener.

Gentagelsens pædagogik
Ifølge Leo er det et særligt kendetegn på de to undersøgte 

Flere gentagelser 
i pædagogik, 

TAK
institutioner, at den pædagogiske hverdag er præget af rigtig 
mange gentagelser. Men det er gentagelser med et pæda-
gogisk formål: – Det er disse pædagogisk arrangerede gen-
tagelser i elevernes skole- og uddannelseshverdag, som gør 
det muligt for dem at lære og danne sig. Altså ikke gennem 
teoretisk belæring, men gennem de erfaringer som eleverne 
gør sig, når de medvirker i de gentagelser som hverdagen er 
bygget op af, forklarer Leo Komischke-Konnerup.
– De lærer og danner sig, når de medvirker i hverdagens gen-
tagelser. De lærer og danner sig, når de deltager og medvirker 
i rengøring, i produktion af kunsthåndværk eller metalemner, 
ved måltider og ved morgensamling. Altså i de gentagelser 
som den pædagogiske hverdag består af, fortsætter han.

Den meningsfulde gentagelse
Almindeligvis har gentagelse et dårligt ry i pædagogikken. 
Man forbinder ofte gentagelser med dressur og tilpasning. 
Men gentagelser i skole og uddannelse er helt nødvendige 
forudsætninger for at lære og danne sig, gør Leo opmærksom 
på, ikke mindst i et praktisk anlagt læringsmiljø.
Det gælder ikke kun for unge med særlige behov, men i vir-
keligheden for alle mennesker. Uden gentagelser kan men-
nesker ikke lære og danne sig. Men det er vigtigt, at de gen-
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Det er helt tydeligt, at det 
er omkring hverdagens 
gentagelser, at der udvikles 
gode relationer mellem lærere 
og elever. Måske kunne 
vi godt bruge flere af den 
slags gentagelser i skole og 
uddannelse for alle unge – altså 
også for dem vi ikke betegner 
som unge med særlige behov. 
Ikke mindst når vi taler om et 
mere inkluderende skole- og 
uddannelsessystem

tagelser vi arrangerer altid har et pædagogisk 
formål. Gentagelser i skole og uddannelse skal 
tænkes og udformes, så de er meningsfulde for 
det, vi gerne vil have, at eleverne lærer.

Gentagelser og gode relationer
Samtidig viser Leos studier fra de to institutioner, 
som han har undersøgt, at det ikke kun er ele-
verne, der medvirker i hverdagens mange genta-
gelser
– Jeg bemærkede, at det var et helt almindeligt 
handlingsmønster, at også lærerne medvirker i 
hverdagens gentagelser. De medvirker sammen 
med eleverne, når de arbejder, gør rent eller laver 
mad, fortæller Leo videre.
– Det er helt tydeligt, at det er omkring hverda-
gens gentagelser, at der udvikles gode relationer 
mellem lærere og elever. Måske kunne vi godt 
bruge flere af den slags gentagelser i skole og 
uddannelse for alle unge – altså også for dem vi 
ikke betegner som unge med særlige behov. Ikke 
mindst når vi taler om et mere inkluderende sko-
le- og uddannelsessystem, slutter han. 
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Silas Jespersgaards tid i folkeskolen 
var tung. Hans far døde da Silas var ni 
år, og han manglede en faderfigur. Han 
manglende støtte fra skolen. Med hans 
egne ord var det ”ikke en skidegod sko-
legang”. Det underminerede Silas Jes-
persgaards selvtillid og fik hans selv-
værd til at erodere. Han turde ikke at 
kaste sig ud i det uvisse.
- I tredje klasse sagde min dansklærer 
til mig, at jeg ikke skulle skrive skrå-
skrift nogensinde, for det kunne jeg 
ikke lære. Og det gav mig den hold-

Den rette hjælp

åbner fremtiden
Silas Jespersgaard havde ikke en god tid i folkeskolen. Manglende forståelse 
og støtte resulterede i at han mistede fokus og troen på sig selv, inden han 
landede det rigtige sted, der kunne hjælpe. Han er i dag Caterlærling på Mou 
Hotel, en del af Lille Vildmose Produktionsskole.

ning, at jeg ikke turde bare springe ud 
i noget, fortæller Silas som konkret ek-
sempel på, hvad der kostede på hans 
selvtillid.
I 8. klasse flyttede han fra Fyn og op til 
Nordjylland, Terndrup, og begyndte i en 
ny klasse. Med et hjælpemiddel i form 
af en mobil væg blev han skærmet, så 
han ikke skulle forholde sig til så man-
ge mennesker og blev lidt bedre til at 
fokusere på sig selv og undervisningen.

På rette spor
Efter 9. klasse havde Silas ingen ide 
om, hvad han skulle. På opfordring fra 
hans mor og en UU-vejleder, startede 
han som produktionsskolelev på Lille 
Vildmose Produktionsskole. Dermed 
svingede han ind i en vognbane, som 
skulle vise sig at være den rette vej for 
Silas.
Silas skolevej var meget lang. Han 
skulle cykle 3 km til nærmeste bus og 
så 1½ time for at komme i skole. Så det 
var op før hønsene.
- Det første år var rigtig, rigtig hårdt, for 
jeg havde generelt ikke været nogen 
steder. Jeg havde flyttet utrolig mange 
gange, inden jeg begyndte herude. 
Faktisk mødte jeg ikke rigtig op. Jeg var 
ikke en ret god elev, erindrer Silas om 
sin start.
Året efter flyttede Silas til bo-trænings-
værkstedet på Mou Hotel. Halvandet år 
senere startede han på STU, fordi han 

begyndte at møde og være mere stabil. 
Bo-træningsværkstedet var en afgø-
rende hjælp, det gik bare dårligt med 
at komme op derhjemme og ud på den 
lange tur i skole. Han blev også bedre 
til at koncentrere sig, da der kom styr 
på sengetiderne.
- Og her, de rammer der blev sat for 
mig på hotellet, og hvis du gerne vil 
noget, så mød op og vis det, det har 
hjulpet mig, fortæller Silas videre.

Selvtillid og læreplads
Et ophold på et andet af skolens bo-
træningsværksteder 15 km væk, hvor 
Silas kunne bo lidt mere selv, blev kort-
varigt. Silas havde fortsat brug for den 
tætte tilknytning til Hotellet, samt den 
mere håndholdte støtte og han rykkede 
tilbage til hotellet.
- Det begyndte at gå fremad. Jeg fik 
endnu mere undervisning og blev end-
nu bedre, fordi jeg begyndte at tro mere 
på mig selv. Det gjorde jeg, fordi folk 
troede på mig, og så kunne jeg også tro 
på mig selv.
Silas lavede matematik, som han aldrig 
havde kunnet før. Han lærte at kunne 
skrive helt rigtigt og lærte om mad, og 
hvordan tingene hænger sammen.
- Og så kommer min lærer Micael og 
spørger om jeg kunne tænke mig at 
komme i lære på hotellet som Caterlær-
ling. Det var et lille wakeup-call. Hvis 
jeg skal i lære, skal jeg tage mig sam-

Det begyndte at 
gå fremad. Jeg 
fik endnu mere 
undervisning og 
blev endnu bedre, 
fordi jeg begyndte 
at tro mere på mig 
selv. Fordi folk 
troede på mig.
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men. Hvis jeg ikke kan komme op om 
morgenen, og indfri alle de forventnin-
ger, der bliver sat til mig, hvad kan jeg 
så egentlig. Men Michael tror på mig, 
og så kan jeg også tro på mig selv, for-
klarer Silas sine tanker.
Der gik endnu et år. Nye almenlærere 
kom til og lærte ham endnu mere. Og 
han kom med på skolens udlandsture til 
Norge og Tyrkiet.
- Turene lærer én om sammenhold. Du 
skal bare respektere dem, du er med, 
og hvis du respekterer dem, så respek-
terer de dig. Og det giver endnu et 
bånd, som jeg bruger rigtig meget.

Fra ingenting til uddannelse
Kokkefaglærer Michael, som Silas be-
tragter lidt som en far, da Silas mistede 
sin egen så tidligt, får ham ind på ud-
dannelsen som Caterlærling.
- Jeg har nu har fået et 12-tal i dansk 
og et 7-tal i naturfag. Jeg har sådan set 
gennemført næsten hele grundforløbet. 
Min rejse er, at jeg er gået fra ikke at 
kunne fokusere på noget, det var bare 
computerspil, og jeg kunne ikke tage 
mig sammen til at komme i bad, til at 
jeg har en uddannelse at se frem til. 
Så det handler om bare at være der og 
give den alt hvad jeg har, fordi der er 
folk, der regner med mig, og så skal jeg 
også regne med mig selv, siger Silas 
Jespersgaard og slutter:
- STU og bo-træningsværkstedet har 
hjulpet mig hele vejen. Jeg har fået den 
undervisning, jeg skal have. Jeg har 
fået den vejledning og guidening, jeg 
skal have. Jeg har fået alt, hvad jeg skal 
have af skolen.
Silas Jepersgaard fortalte sin historie 
fra scenen til de mere en 100 deltagere 
i Ligeværds FGU/STU Konference. 
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Mikkel drømmer om at få en lejlighed i Randers og bo selv.

- Jeg hedder Mikkel og er 21 år gammel. Jeg er på haveholdet, og jeg synes 
jeg er god til at hjælpe med at plante ud, slå græs og den slags. Det synes jeg 
er sjovt.
Det er sjovt at prøve at slå græs med en havetraktor og hjælpe kunder. Jeg 
drømmer om at arbejde ved en anlægsgartner, komme ud at slå græs og 
forskellige ting. Jeg tror de vil kunne lide sådan en fyr som mig til at hjælpe til.
Jeg bor for mig selv her og har mit eget værelse. Jeg lærer lidt forskelligt med 
at gøre rent, vaske tøj og støvsuge.

Mikkel

Michella tror på, at hun en dag møder sit livs kærlighed.

- Jeg hedder Michella. Jeg er 18 år gammel og går på Havredal Praktiske 
Uddannelser. Jeg har altid været glad for dyr, og jeg synes, jeg er blevet meget 
bedre til sådan at komme omkring dem. Det er lidt lige som om man har mødt 
sin bedste ven. Man føler, at man altid kan komme til dem, og den vil aldrig 
sige noget videre. Det kan den selvfølgelig heller ikke, men man har det bare 
sådan, som om man har mødt sin første kærlighed. Hesten kan jo mærke vores 
følelser og vores kropstegn, og jeg føler den forstår sådan at lytte. Jeg var 
altid den, der blev mobbet mest. Altid den nederste pige i klassen. Men her 
er jeg næsten sammen med alle. Jeg har fået mange flere venner, end jeg har 
haft før. Man går tæt op ad folk og danner et venskab, så det er næsten mere 
brødre og søskende man har fået. 
Jeg vil gerne være dyrepasser i en ulvepark – ellers i zoologiske haver ellers 
alle steder, bare der er dyr i nærheden. Jeg har altid været inspireret af ulve. 
Det der med at de hyler efter hinanden, når de mangler hinanden, det synes 
jeg er smukt. De er altid i samlet flok. Man ved altid at man har en med sig.

Michella
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Henrik drømmer om at flytte hjemmefra og bo i den by, hvor han får arbejde.

- Jeg hedder Henrik, og jeg er 25 år, og jeg går på produktionsskole. Jeg har 
tre drømme. Min største drøm var at være politibetjent, men det kan jeg ikke 
blive, fordi jeg har epilepsi. Og nummer to drøm det var at være i lufthavnen, 
men de havde ikke penge til mig. Og så nummer tre, det er at være i REMA 
1000 for eksempel, eller det kunne være Kvickly, hvis de ikke har penge til 
mig i REMA 1000 eller et andet sted. Bare ikke sådan noget som Brugsen eller 
sådan noget. Det er for småt synes jeg. Der sker ikke noget. Det skal være 
sådan nogle store steder, altså Kvickly, REMA eller måske Bilka. Det er mit 
største ønske at arbejde sammen med andre, for jeg har endnu ikke lært at 
arbejde sammen. Selvom jeg prøver det, der hvor jeg er nu, i REMA. Det er der, 
hvor man skal øve. Man skal samarbejde, siger chefen. Hvis man skal hjælpe 
varerne ind, altså kolde ting ind på plads i fryseren, det skal gå hurtigt, og det 
er bedre med fire hænderne i stedet for to hænder. Det går meget stærkere så. 
Så kan vi nå dobbelt så meget.

Henrik

Tanja vil måske gerne uddanne sig til tømrer efter sin STU.

- Jeg hedder Tanja Holm, og jeg har gået på håndværk i 1 år, som produktions-
skoleelev, og nu er jeg i gang med 2. år på STU.
Jeg har fået flere venner end jeg havde da jeg startede. Vi handler ind, når vi 
skal have aftensmad og har et arbejdsfællesskab med læreren. Jeg kan godt 
finde på at kaste med et lille stykke træ, når hun vender ryggen til, nogle små 
stykker, ikke store stykker så det gør ondt. Så det er sådan, ja, det vi laver af 
”ulykker”.
Jeg er blevet bedre til at samle ting og arbejde med mine hænder. Det kunne 
jeg også før, men det er blevet bedre. Jeg vil gerne være bedre til at bruge 
maskinerne uden hendes hjælp, men jeg kan også det meste.

Tanja
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Ved Spanien – eller på Spanien hedder 
det vel rettelig i Aarhus – tæt på hav-
nemiljøet og Dokk1 ligger UFL 8000C. 
I klubben møder unge med særlige be-
hov hinanden hver mandag til klubaf-
ten. UFL er et fællesskab, hvor de unge 
mødes, og nogle gange også har akti-
viteter ud af huset til Aarhus Festuge, 
bowling eller hvad der nu lige ligger for 
og er sjovt og spændende.
Tea, der er næstformand i klubben og 
medlem af UFL’s landsledelse, og Kas-
per er begge kommet i klubben siden 
dens start. Jeg mødte de to på en meget 
solrig majdag til en lille snak om klub-

Nye venner
– og måske kærlighed

Tea og Kasper er to unge med særlige behov. I UFL 8000C har de begge fundet 
nye venner – og så har kærligheden blomstret for dem. De er blevet forlovet.

ben, venner - og også lidt om kærlig-
hed.
- Venner er vigtige for os. Det at man 
har nogen, der altid støtter en. En ven 
der forstår en og er der, når man har 
brug for det. En man har det godt med. 
Vi er sammen med venner, også uden 

for klubben, fortæller Tea og Kasper.
- Først og fremmest startede vi i klub-
ben for at få nye venner, der har de 
samme udfordringer, som vi selv har. 
Lige nu er vi ikke så mange i klubben 
og vil gerne have flere medlemmer. Så, 
bare kom. Vi er gode til at tage mod i 
klubben.

Mad og venskab
Aftalen om at mødes med Tea og Kas-
per er lavet nogle dage før, på en klub-
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aften med fælles madlavning i klublokalerne, som helt præcist 
er Toldbodgade 5 i Alléskolens lokaler. Denne aften laver de 
mad efter en ny billedkogebog: lakseruller og spidskålssalat 
fulgt til dørs af kaffe og pandekager.
Der er en tydelig glad stemning, hvor alle er med. Sjove be-
mærkninger, og aftaler om også at mødes når klubben ikke er 
åben, ryger på skift hen over det store stålbord, hvor de unge 
tilbereder og anretter aftenens måltid. Det er aftaler om en 
tur i Tivoli Friheden til musik og fed fredag, bowling, renlivet 
hygge, eller hvad der nu lige er det, der tænder interessen.
Og måltidet var en dejlig oplevelse for alle både at tilberede 
og at spise. Fem gange tommel op til UFL 8000C for både mad 
og den venlige imødekommende stemning.

Bor hver for sig
Tea og Kasper har begge gået i specialklasse i deres folke-
skoletid - begge på Katrinebjergskolen i Aarhus, men på hver 
sin årgang. Efter folkeskolen har Kasper været elev på Efter-
skolen Helle og Sansestormerne. Tea har været elev på Bøge-
vangskolen, PGU Hornslet og Elevkollegiet.
Kasper går i dag til idræt sammen med andre udviklingshæm-
mede på Idrætscenter Aarhus, og han er i praktik som pedel 
på Idrætshøjskolen i Aarhus. Tea er frivillig 2 dage om ugen 
på Gallogartneriet.
De bor hver for sig – Tea i Tilst, Kasper i et bofællesskab i 
Harlev. Der en grotesk årsag til, at de ikke bor sammen.
- Hvis vi flytter sammen, går det ud over vores førtidspension, 
og det har vi ikke råd til, fortæller de.
En enlig førtidspensionist får 14.805 kroner brutto om måne-

den. Tilsvarende får en førtidspensionist med en sam-
lever 12.587. Oven i hatten risikerer den samlevende 
førtidspensionist, via den såkaldte ægtefælleparagraf, at 
miste op til 30.000 kroner om året. 
Og tillad skribenten at komme med en kommentar: størst af 
alt er kærligheden, siger man, men for lovgiverne er loven om 
førtidspension åbenbart størst – og det rammer mennesker 
med særlige behov på førtidspension hårdt.
Det er, sagt rent ud, pinligt og skammeligt. Ak, man krummer 
tæerne og bliver forarget.

Størst er kærligheden nu alligevel 
Der ingen tvivl om, at kærligheden mellem Tea og Kasper er 
stor. Det bevidner grinene, blinket i øjet og de små klap på 
hånden til fulde.
- Jeg er vild med Teas store smil. Vi har det rart og griner me-
get sammen. Og vi har næsten de samme interesser. Vi kan 
godt lide at gå til koncerter.
Men der er også små uligheder mellem de to.
- Jeg kan bedst lide Kim Larsen, siger Kasper.
- Men jeg vil altså hellere høre Rasmus Seebach, svarer Tea 
grinende.
Det var hende der fik spottet, at ham Kasper kunne og var 
noget særligt. I sommeren ’17 var klubben en tur i Tivoli Fri-
heden, og i den fine park begyndte Tea for alvor at ”bage” 
på Kasper. Hun ville hele tiden gå tæt og smugle sin hånd 
over i Kaspers. Under Aarhus Festuge fortsatte tilnærmelser-
ne og om ”ikke Kasper ville holde hendes taske”. En aften 
til bowling fik Kasper endeligt øje for, hvad hun virkelig var 
ude på.
- Der var jo et eller andet, kunne jeg godt mærke, og vi havde 
det også sjovt.
- Skal vi ikke være kærester, spurgte Tea lige ud og slap der-
med katten ud af sækken.
Der var ingen betænkningstid hos Kasper. Nu er de blevet 
forlovet og viser glade deres ringe frem. Og den historie er jo 
altid dejlig at kunne fortælle.
Størst af alt er alligevel kærligheden. 

Jeg er vild med Teas store 
smil. Vi har det rart og 
griner meget sammen. Og 
vi har næsten de samme 
interesser. Vi kan godt 
lide at gå til koncerter.
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For mig handler ligeværd 
om at se ud over sin egen 
næsetip. Det handler om 
at pakke fordomme væk. 
Og om at se værdien i 
vores forskelligheder.

Ligeværd. Et lille ord med en stor betydning. Lige-
værd rummer nemlig rigtig meget. Og jeg vil gerne 
fortælle, hvad ligeværd er for mig.

For mig handler ligeværd om at se ud over sin egen 
næsetip. Det handler om at pakke fordomme væk. 
Og om at se værdien i vores forskelligheder.

Jeg mener, at vi for ofte klassificerer mennesker i 
forhold til deres umiddelbare præstationer, udseen-
de eller socioøkonomiske baggrund. Men bag de ting 
gemmer der sig så meget andet. Og vi kan ikke putte 
mennesker i kasser.

For en ordblind er ikke mindre intelligent end en, 
der staver og læser problemfrit. Nej. Tværtimod ved 
vi, at mange ordblinde kan være ekstremt kreative, 
gode til tal eller have en imponerende hukommelse. 
En handicappet person kan måske være skadet på 
krop eller sjæl – men er blevet styrket af livets ud-
fordringer. 

Fælles for alle er, at vi har vores helt egne værdier. 
Værdier, som ofte ikke kan ses – men som ikke skal 
glemmes af den grund. Vi skal huske, at der er mere 
ved folk, end vi kan se med det blotte øje. 

Derfor mener jeg også, at ligeværd handler om at 
anerkende forskelligheder og give en håndsrækning 
til dem, som har behov for det. Det kan være handi-
cappede, ældre eller syge. Eller naboen, der har en 
dårlig dag. 

For de har alle nogle unikke værdier. Men for at vi 
kan udleve vores værdi, kan vi have brug for andres 
støtte. Det er belastende at blive mødt med for-
domme om, hvad man kan og ikke kan. Hvad man 
er værd. 

Vi skal droppe fordommene og indse, at man ikke 
kan dømme en bog på dens omslag. Vi er nødt til at 
give hinanden en fair chance. 

Jeg mener, det er vigtigt, vi skaber lige mulighe-
der. Det skal vi gøre ved at sætte tidligt ind for vo-
res børn og sikre, at de har mulighed for at udnytte 
netop deres evner og interesser – og skabe deres 
eget liv. Og det skal vi gøre ved at mindske diskri-
mination. Derfor er jeg også glad for, at vi for nyligt 
fik vedtaget et lovforslag i Folketinget, der forbyder 
forskelsbehandling mod handicappede. 

Det er med til at anerkende vores alles ligeværd. 

Anni Matthiesen, MF, Venstre
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Ligeværdskonceptet 
bygger på et ideal 
om et samfund med 
ligeværd for alle og 
solidaritet mellem 
mennesker.

Et samfund kan vurderes på, hvordan skoler, social-
forvaltninger, jobcentre og ikke mindst de mange i 
fritidsorganisationerne og på arbejdsmarkedet age-
rer i forhold til personer med udfordringer. Udfor-
dringer, der ofte ses som adfærdsproblemer i skolen, 
begavelsesproblemer, personlighedsforstyrrelser 
og sociale tilpasningsproblemer. Fællesskaber har 
stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring. 
Selvdannelse, selvværd og læringslyst kommer af at 
bidrage til og øve indflydelse i fællesskaber. Derfor 
skal alle elever have et undervisningstilbud, der til-
godeser deres behov og forudsætninger.  

Udviklingen skal drejes, så indsatserne bliver mere 
humanistiske og konkrete; hvor forældre med posi-
tive værdier og indsigt i deres egne børns proble-
mer bliver hørt og aktiveres i både en politisk og 
mere lavpraktisk daglig indsats. Selv har jeg ud-
viklet beskriveredskaber og analyseredskaber, der 
kan skabe et grundlag for udvikling af både læring 
og personlighed for elever med særlige behov. Med 
analyser vil det være muligt at argumentere ud fra 
ret konkrete forhold og opnå en rød tråd i en elevs 
særlige profil og behov. Derfor har jeg gennem 20 
år udviklet PAS (Pædagogisk Analyse System), der 
kan udsøge kompetencerne og skabe en rød tråd for 
udvikling. 

Ligeværdskonceptet bygger på et ideal om et sam-
fund med ligeværd for alle og solidaritet mellem 
mennesker. Det betyder for elever med særlige be-
hov, at indsatsen skal være baseret på ligeværdig-

hed, forståelse af de reelle problemer, at man ikke 
nøjes med at lytte, men også forsøger at overvinde 
de forhindringer, der ofte opstår.

Vi lever i et samfund med meget lidt ligeværdighed, 
hvor mange af dem der har definitionsmagt ikke 
bruger den til at fremme den anden parts selvtillid 
og selvstændighed.

Hvor skal vi så se hen?
Den norske sygeplejeforsker Kari Martinsen kæder 
det faglige skøn, sanserne og tilliden mellem elev og 
den professionelle i den konkrete situation sammen 
i en omsorgsfilosofi. Hun vægter: ” Vi er ikke kun os 
selv, vi er altid i en relation til en anden”, og fokus 
er derfor omsorgen – hvor den professionelle får et 
indtryk af et menneske og handler til den andens 
bedste. Der er ganske vist mange humanistiske og 
adfærdsvidenskabelige fag i lærer-, pædagog og 
psykologuddannelsen, og der beskrives mange hu-
manistiske tanker. Men det er bare glasur på et posi-
tivistisk menneskesyn, mener Kari Martinsen. Hun er 
en af de mange stemmer, der forsøger at italesætte 
lighedsbegrebet og anerkendelsen som et grundlag 
for en relationel udviklende indsats.
Jeg er enig i dette synspunkt.  

Steen Hilling, neuropsykolog og 
personlighedspsykolog, Munkholm
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Ligeværds vejledningsmesser har med vejledning og udstil-
lere skarpt fokus på de unges muligheder indenfor skole og 
uddannelse. Udstillingsområdet vil vise mangfoldigheden i 
mulighederne.  
Efter en turbulent periode mellem de hidtidige udbydere af 
uddannelsesmesserne besluttede Ligeværd selv at stå som 
arrangører af messerne – og give dem et styrket indhold med 
tilstedeværelse af UU-vejledere, jobcentermedarbejdere og 
socialrådgivere. Sideløbende med messerne gennemføres i 
samarbejde med kommunerne en faglig konference om para-
graffer og overgange, som ikke må være en barriere, men skal 
hjælpe de unge på vej.

Skal komme målgruppen til gode
Ligeværd har talt med tre forstandere om deres syn på de nye 
vejledningsmesser i Ligeværds regi: Thomas Elsby, Munke-
gården, Else Marie Markvorsen, Struer Fri Fagskole, og Tho-
mas Frickman, Aabæk Efterskole.
- Det er godt, at messerne bliver samlet omkring Ligeværd. Li-
geværd er garanten for det rigtige indhold, der kommer mål-
gruppen til gode. Jeg har også være bekymret for, om pen-
gene på de tidligere messer kom de unge til gode, eller det 
bare var godt for de private virksomheder, der arrangerede 
dem, siger Else Marie om organiseringen af messerne under 
Ligeværds vinger.
Også Thomas Elsby og Thomas Frickman udtrykker tilfredshed 
med de nye vejledningsmessers placering i Ligeværd.
- Det er rigtig godt og positivt, at Ligeværd er startet som ar-
rangør af en ny type messer. Efter det opgør, der har været 
mellem udbydere af messerne, var det nødvendigt at få ro på 
messerne og udvikle indholdet. Det har Ligeværd gjort, siger 
Thomas Elsby.

 Glæde over 
Ligeværds vejledningsmesser

- Jeg synes, det er positivt, at Ligeværd har taget det initiativ. 
Jeg ser hellere Ligeværd end private virksomheder som ar-
rangør af messerne, udtrykker Thomas Frickman.

Vise muligheder og netværke
Pointen med messerne er blandt andet, at de unge og deres 
forældre skal få viden om den brede vifte af muligheder på 
uddannelsessteder, specialefterskoler, højskoler, frie fagsko-
ler, produktionsskoler og andre tilbud.
- Vi kommer selvfølgelig på messerne for at møde eventu-
elt kommende elever, og vise hvad vi kan tilbyde, men net-
værksdelen på messerne er også vigtig. Vi får mulighed for at 
møde nogle af de vejledere og socialrådgivere, vi skal sam-
arbejde med og kigge hinanden i øjnene, forklarer Thomas 
Elsby og fortsætter:
- Konferencen er også en vigtig del. Den er en garanti for et 
højt fagligt indhold, og det er jo netop i overgangene tingene 
kan gå galt.
- Vi er der for at møde unge og forældre, vise vores mulighe-
der frem, både for Aabæk Efterskole og for skoleformen som 
sådan. Det er ikke alle der kender specialefterskolerne. Men 
netværksdelen i forhold til UU og socialrådgivere og konfe-
rencen er med til at sikre en skarp faglig vinkel, siger Thomas 
Frickman.
Else Marie Markvorsen er enig i sine kollegaers synspunkter 
og udtrykker det på denne måde:
- Det er rigtig godt, at vi kan vise de unge den brede vifte af 
tilbud, der er på Ligeværds skoler og uddannelsessteder. Kon-
ferencen, netværksmulighederne og mulighed for vejledning 
via UU og en socialrådgiver giver en bredere og større faglig-
hed i tilbuddet på messerne. 
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Roskilde, den 19. september
i Roskilde Kongrescenter/Bauhaus Arena, 4000 Roskilde

Odense, den 25. september
på Dalum Landbrugsskole, 5260 Odense

Find din vej til uddannelse og job
Mød dem der kan vejlede dig i det rigtige valg på

Ligeværds Vejledningsmesser
Er du ung, og skal videre til en ny skole eller et uddannelsessted?

Er du forælder, der savner overblik om mulighederne for din søn eller datter?

Er du vejleder eller sagsbehandler, der skal hjælpe de unge på vej?

Ligeværds Vejledningsmesser sætter unges fremtid i centrum. Kom og se, de forskellige typer
af skole-, uddannelse- samt beskæftigelsesmuligheder for de unge med særlige undervis-
ningsbehov. En god skole og et godt uddannelsessted er vigtigt for den unges fremtid og for 
den unges trivsel og livskvalitet.

Vi har alle drømme om fremtiden. Ligeværd hjælper med at se vejen.

NB: Vejledningsmessen i Roskilde afholdes i samarbejde med Specialkompasset

Kolding, den 27. september
i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, 6000 Kolding

Aarhus, den 3. oktober
på Aarhus Rådhus, 8000 Aarhus C
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En vej til 

selvtillid 
og arbejde

”Inden jeg startede her på skolen gik 
jeg hjemme. Jeg har selvfølgelig været 
ude og prøve andre ting. Jeg har væ-
ret på Skjern Industriservice, hvor man 
laver køjesenge. Og jeg været på pleje-
hjem, men det har ikke lige været den 
største succes”.

Louise, i forløb under ViVirK’R

Landbrugslinjen er Enok Lindes do-
mæne på Erhvervsskolen Vestjylland. 
Han er uddannet driftsleder og har ar-
bejdet i landbruget i 20 år. Han er nu 
på femte år ansat som afdelingsleder 
på skolens landbrugslinje. På linjen har 
han godt 20 henholdsvis STU elever, 
borgere til jobafklaring og 2 borgere i 
ressourceforløb under ViVirK’R. Projekt 
er indrettet til unge under 30 år med 
udviklingshæmning, som har brug for 

et helhedsorienteret, praktisk og indi-
viduelt tilrettelagt forløb, for at komme 
tættere på beskæftigelse.
- Der er tale om borgere, som har væ-
ret gennem talrige forløb, som aldrig 
er lykkedes. Alt er mislykket, og de har 
ingen tro på sig selv og ingen tro på, at 
noget skal lykkes for dem. Derfor er det 
så vigtigt med en god, tryg og tillidsfuld 
relation fra allerførste øjeblik. De skal 
mærke, de er respekteret og hører til, 
fortæller Enok Linde.
ViVirK’R er et projekt i Ligeværd. Pro-
jektet har til formål at skabe målrettede 
ressourceforløb, der bringer borgerne 
tættere på arbejdsmarkedet. Redska-
berne er et tæt samarbejde mellem 
skolen, kommunen og virksomheder. 
ViVirK’R har lokale partnerskaber i fire 
kommuner: Randers Kommune, Frede-

rikshavn Kommune, Aarhus Kommune 
og Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Min kæreste mærker en stor forskel. 
Nu kan jeg også fortælle, at jeg har 
haft en skidegod dag. Når man ikke 
selv har noget at bidrage med, bliver 
man lidt nedtrykt. Åh ja – jeg er ikke 
så indelukket mere. Det er ikke længe-
re bare noget med at tage på arbejde 
og tage hjem og lukke mig selv inde.”

Louise, i forløb under ViVirK’R

Ligeværdighed
- Det vigtigste er et rummeligt menne-
skesyn og tilgang. Det er vigtigt, at jeg 
møder dem i øjenhøjde og vi taler lige-
værdigt og respektfuldt med hinanden. 
De skal vide, at det jeg siger, er der 
bund i, og det holder. Og skulle det ikke 

Enok Linde er afdelingsleder på Landbrugslinjen på Er-
hvervsskolen Vestjylland. Under projektet ViVirk’R har han 
borgere i ressourceforløb målrettet mod beskæftigelse. 
Han ser det som sin opgave at bygge opgaver og selvtillid 
op trin for trin, finde talentet og kompetencen og skabe 
den gode og trygge relation.
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holde og der bliver problemer, er jeg der hele tiden til at gribe 
dem, fortsætter Enok Linde.
Det første møde er vigtigt til at skabe trygheden, og for Enok 
Linde er det vigtigt, at han får en klar fornemmelse af, hvor-
dan han kan udfordre dem - uden at udfordre dem ud over 
kanten. Vel er det et fungerende landbrug, men dyrene er 
først og fremmest et undervisningsmiddel. 
- De er jo alle forskellige, som alle andre mennesker, og skal 
gribes forskelligt an. Et fåtal af dem kommer videre til ordi-
nært job, men en stor del kommer videre til enten et fleks- el-
ler et skånejob.

”Der er mange at samarbejde med. Vi går for det meste to 
sammen og lærer at samarbejde om opgaverne. Jeg tror, 
Enok sætter os sammen, så vi passer lidt sammen”.

Louise, i forløb under ViVirK’R

Lag på lag
Når først tilliden er etableret bygger Enok Linde opgaverne 
på, så den enkelte udvikler sig og får opbygget troen på sig 

selv. I nogle tilfælde for første gang nogensinde. Målet og re-
sultatet ligger i undervisningen og den personlige udvikling 
af hver enkelt.
- Jeg forsøger at bygge lag på lag. Louise, som er en af bor-
gerne i forløbet, startede med at rengøre fårenes drikkeskåle. 
Efterhånden blev hun mere sikker og kunne gå i gang af sig 
selv. Næste etape var at passe de små dyr, som er kaniner og 
klappegrise. Dernæst de store dyr som svinene og kvæget. 
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Louise, og hendes tro på sig selv, vok-
ser sammen med opgaverne, forklarer 
Enok Linde.
- Det er hele tiden en afvejning af op-
gaverne, og hvornår det næste trin skal 
tages. De skal tage ejerskab for opga-
verne. Det er meget vigtigt, at de hele 
tiden ved, at jeg tror på dem.
For Louises vedkommende har Enok 
spottet et talent for at arbejde med gri-
sene. Det vil han og Louise godt bygge 
videre på. Hun er så sikker i sine opga-
ver, at hun kan tage nye elever med på 
sidemandsoplæring, hvor hun er lære-
mesteren. Det styrker hendes selvtillid 
og selvværd, at hun ved det er noget 
hun kan.

”Enok, snakker med mig om hvad jeg 
synes. Jeg lufter det for ham, når jeg er 
klar til at tage flere timer. Så finder vi 
ud af om det skal være flere timer, flere 
dage m.v.”

Louise, i forløb under ViVirK’R

Netværk og samarbejde
Samarbejdet mellem skole, kommune 
og virksomheder kræver også tillid og 
ikke mindst netværk. Enok Linde har et 
solidt netværk i lokalområdet, og ken-
der mange landmænd og virksomheder 
gennem sit mangeårige arbejde i land-
bruget.
- Det er vigtigt med det personlige 
kendskab, når jeg skal matche virksom-
heder og elever i praktik. Det er ikke 
lige meget, hvilke mennesker vi får 
sat sammen. Jeg skal finde den rigtige 
kemi, og få sat de rigtige sammen, så vi 
får en god praktik, understreger Enok 
Linde.
Statusbeskrivelser, af hvordan hver 
enkelt udvikler sig, er en del af hans 
arbejde, så kommunen kan tage stil-
ling til de næste skridt, når den tid 
kommer.
- Der er altid store udfordringer i over-
gangene. De skal lidt bæres igennem 
og ikke stå alene i det uvisse. Det gør 

jeg en del ud af, så der er et overlap til 
nye mennesker, skoler eller virksomhe-
der. De skal kunne se en sammenhæng 
og have mulighed for at skabe en ny 
tryg relation, slutter Enok Linde.
Erhvervsskolen Vestjylland har samlet 
fem personer i forløb under projektet 
ViVirK’R. De to af dem er hos Enok Lin-
de på landbrugslinjen.

”Min sagsbehandler ser ligeså godt 
som mig, at stedet her har gjort en po-
sitiv forskel for mig. Hun siger: godt 
gået Louise! Og hun har lige forlænget 
mit ressourceforløb, så jeg kan komme 
tilbage til stedet her efter min kommen-
de barsel og gøre mit forløb færdigt. 
Det giver mig en rigtig stor ro, at jeg 
ved jeg kan komme tilbage.
Det allerbedste ved stedet her er helhe-
den. Omgivelserne, lærerne … ja, hel-
heden i det. Jeg har slet ikke noget at 
sætte fingeren på.”

Louise, i forløb under ViVirK’R 
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Jeg møder til tider nogen, 
som siger at det er for dyrt, 
at det ikke kan betale sig. 
Og til det er der kun at sige: 
Ja det kan være dyrt - men 
det kan betale sig - det er 
det værd. 

Ligeværd - det ligger næsten i ordet - lige meget 
værd. Ligeværdigheden er en værdi, som vi skal 
værne om. Ligeværdighed betyder for mig, at vi som 
samfund har et ansvar for at give alle mulighed for 
at udfolde deres kompetencer og bruge deres evner 
bedst muligt.

Det er også baggrunden for, at jeg virkelig mener, 
at det er vigtigt, at vi har en STU- uddannelse til at 
understøtte dem, som har sværest ved at få udfoldet 
deres kompetencer. For det er de værd. Jeg møder til 
tider nogen, som siger at det er for dyrt, at det ikke 
kan betale sig. Og til det er der kun at sige: Ja det 
kan være dyrt - men det kan betale sig - det er det 
værd. 

Ligeværdighed handler rigtig meget om den måde, 
vi ser hinanden på. Og behandler hinanden på. At vi 
uanset evner og positioner ser hinanden som lige-
værdige.

Jeg er flere gange blevet interviewet af TV-Glad. Og 
jeg synes, det er fantastisk at opleve, hvordan vi, 
uanset interviewerens eventuelle handicap og mine 
stive fordomme, kan gå ind i et fælles rum, hvor vi 
begge - det er i hvert fald min oplevelse - oplever 
en ligeværdighed i situationen, en respekt for vores 
roller og opgaver, som giver en rigtig god samtale.
Forudsætningen for det er, at vi ser hinanden, som 
de mennesker vi er. Det tror jeg er afgørende for, at 
vi kan holde fast i, at vi er lige meget værd - lige-
værd. 

Jens Henrik Thulesen Dahl, MF, Dansk Folkeparti
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Den enkelte har 
aldrig med et andet 
menneske at gøre, 
uden at han holder 
noget af dets liv i 
sin hånd.

Filosof og teolog 
K.E. Løgstrup
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Hvis et samfund skal 
kendes på de muligheder, 
det giver mennesker med 
særlige behov for at leve 
et værdigt liv, så er vi 
langt fra at være i mål.

Ligeværd er et fundament i et anstændigt samfund. 
Det siges ofte, at et samfund skal kendes på, hvor-
dan det behandler sine svageste borgere. Så ofte, at 
det kan være i fare for at ende som en kliché. Ikke 
desto mindre er det et samfundssyn, jeg deler. Lig-
hed og ligeværdighed må være et fundament i et 
anstændigt og retfærdigt samfund. Vi må aldrig hol-
de op med at harmes, når der stilles spørgsmålstegn 
ved menneskers ligeværd. 

Den grundlæggende tanke, om menneskers lige-
værd, er for mig universel. Den eksisterer på tværs 
af etnicitet, køn og seksuel orientering og insisterer 
på at skabe lige vilkår.  Den indskrænker sig ikke 
til vores nærmeste omgivelser, men går på tværs 
af landegrænser. Uværdig behandling af menne-
sker bliver ikke mindre uværdig af at foregå i fjerne 
lande.

Behandlingen af mennesker på flugt, og hele ita-
lesættelsen af flygtninge som mennesker der ikke 
har et ligeværdigt krav på et godt liv, finder jeg 
oprørende. Den forpester det politiske klima både 
herhjemme og ude i verden, og kalder på en glo-
bal solidaritet, som naturligvis på ingen måde står 
i modsætning til indsatsen for ligeværd i det nære 
samfund. Tværtimod svækkes enhver kamp for lige-
værd og lighed, hvis den indeholder en udgræns-
ning af bestemte grupper.

Som handicapordfører er det indsatsen for en li-
geværdig tilværelse for børn, unge og voksne med 

funktionsnedsættelser, der især fylder i mit daglige 
politiske arbejde som folketingsmedlem. Det er ikke 
mindst hjertegribende at modtage henvendelser fra 
forældre, der oplever, at den støtte, de får, er util-
strækkelig eller fuldstændig udebliver. Det kan vi 
som samfund ikke være bekendt. Vi må prioritere 
langt flere ressourcer til at sikre en god hverdag for 
børn og unge med handicap i dagtilbud, skoler og 
andre uddannelsesinstitutioner. Vi må sikre bedre 
boligforhold, beskæftigelsesmuligheder, tilgængelig-
hed og i det hele taget bedre livsvilkår for menne-
sker med handicap. 

Hvis et samfund skal kendes på de muligheder, det 
giver mennesker med særlige behov for at leve et 
værdigt liv, så er vi langt fra at være i mål. Ligeværd 
opstår ikke af sig selv, og gode viljer gør det ikke 
alene. Ligeværd skal hjælpes på vej. Der skal politisk 
handling til. 

Jakob Sølvhøj, MF, Enhedslisten
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Botilbud måtte en tur 

om Ankestyrelsen
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En tyndslidt mor, Lone 
Petersen, henvendte sig 
til Ligeværd og fik endelig 
forståelse - og hjælp til at 
klage til Ankestyrelsen. 
Det hjalp, og Marcus fik sit 
botilbud.

20-årige Marcus Andreas Petersen har brug 
for hjælp til at lære de dagligdags rutiner 
og havde derfor brug for et botilbud. Kom-
munen afgjorde, at Marcus' mor kunne klare 
botræningen, men det må kommunen ikke, 
og Marcus sag måtte en tur om Ankestyrel-
sen. 1 ½ år efter han søgte, fik han det han 
havde ret til. 

Marcus har middelsvær ADHD. Det giver sig udslag i, at han er 
meget impulsstyret, så konsekvensen af handlinger, eller for 
den sags skyld mangel på handlinger, ikke altid er tænkt til 
ende. Marcus har brug for struktur, overblik og rutiner i dag-
ligdagen
– Jeg har selvfølgelig trænet Marcus derhjemme, så godt jeg 
kunne, men der blev flere og flere konflikter mellem os, og jeg 
magter ikke at klare det alene, siger Lone Petersen.
– Marcus har en kort lunte, og han har brug for hjælp til dag-
lige rutiner og økonomi.
Han havde ikke boet hjemme i 2 år, da han gik på efterskole, 
og både han og moren mente, at det var bedst for Marcus, at 
han lærte at stå mere på egne ben.

Kommunen bestemte
Marcus sluttede et ophold på Waldemarsbo Efterskole i foråret 
i 2016. Han skulle efterfølgende have en STU, og både han 
og hans mor, Lone Petersen, var enige om, at det ville være 
bedst for dem begge, at fik et botilbud. En indstilling som 
Waldemarsbo Efterskole var enig i, at der var behov for.
I forlængelse af efterskoleopholdet søger Marcus og hans mor 
om en STU med botilbud. Han vil gerne på Grennessminde 
Taastrup, hvor de tilbyder begge dele.
I sidste ende bestemte kommunen, hen over hovedet på Mar-
cus, at han skulle på Hans Knudsen Instituttet (HKI) i Køben-
havn, og at han ikke kunne få et botilbud, da Lone Petersen 
blot fortsat kunne træne sin søn, så godt hun formåede.
I de følgende mange måneder kæmpede Lone Petersen for at 
få kommunen til at forstå, at hendes søn havde brug for et bo-
tilbud. Deres sagsbehandler blev sygemeldt, og i en længere 
periode havde de ikke en fast sagsbehandler.
– Vi hørte i lang tid intet om, hvem vi nu skulle have. Man 
bliver jo ked af det, frustreret og fortvivlet, når man oplever, 
at man ikke bliver taget sig af og taget alvorligt. Jeg var ved 
at give op, forklarer Lone Petersen.
– Jeg var bare ked af afslaget og følte, at kommunen var da 
ligeglade med, hvordan det gik mig, siger Marcus.
I foråret 2017 ringer Lone Petersen, der efterhånden er tynd-
slidt af opgaven, og ikke kunne trænge gennem, til LigeLinie 
i Ligeværd og bliver endelig mødt med den forståelse, hun og 
sønnen har hårdt brug for.

Hjælp i Ligeværd
Med Ligeværds hjælp får Lone Petersen skrevet en klage til 
Ankestyrelsen. I november, altså yderligere en halvt år sene-
re, falder afgørelsen. Lone Petersen og Marcus får ret i deres 
klage. Kommunen kan ikke indregne forældrenes arbejdskraft 
som en del af regnestykket, når de afgør om en ung skal have 
et botilbud.
På trods af at det var en underlig oplevelse ikke at blive hørt 
i tildelingen af STU, som kommunen afgjorde hen over hove-
derne på dem, er Marcus faldet godt til på HKI, der ligger på 
Nørrebro i København.
Marcus tager den daglige tur til fra Grennessminde i Taastrup 
til HKI på Nørrebro, hvor han er blevet glad for at være. Han 
er i kantinen og med til at lave den daglige mad til ansatte, 
elever og gæster i huset.
Efter endt arbejdsdag drager han tilbage til Taastrup og det 
botilbud på Grennessminde, hvor han nu er.

Hvorfor skulle der gå så lang tid?
– Jeg bor i et hus, hvor der er voksne på 24-7 til at hjælpe os. 
Det er et ”starthus”, fordi jeg er ny. Vi får hjælp til at klare en 
dagligdag med oprydning, rengøring og mad og til at forstå 
økonomi og betale regninger. Vi holder fællesmøder, og afta-
ler hvem der skal lave hvad, og vi hygger os sammen. Det er 
rigtig godt, fortæller Marcus om botilbuddet.
Og på et direkte spørgsmål om det, erkender han i samme ån-
dedrag, at det er lettere at lytte efter en pædagog i botilbud-
det end sig egen mor.
Det tog Marcus og hans mor 1 ½ år, før Marcus fik det botil-
bud, han havde ret til.
– Det har været meget opslidende. Men vi blev selvfølgelig vir-
keligt glade, da afgørelsen endelig kom. Vi ringede glade rundt 
til familie og venner, fordi det var så vigtigt og godt, at Marcus 
endte med at få det botilbud. Men hvorfor der skulle gå så lang 
tid, synes jeg er uforståeligt, slutter Lone Petersen. 
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