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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


