
 

Torsdagens program:_________________ 
 

9.30 Velkomst og åbning ved Casper Nellemann 
 

9.45—10.30  Med særlige behov.  En ungegruppe              

i forandring  

Tema: Hvem taler vi om, når vi siger unge med særlige behov. 

Er antallet af børn med udfordringer og diagnoser steget? Fyl-

der misbrug mere nu end tidligere? Hvad betyder opvæksten og 

den sociale arv? Hvad sker der med de unge, hvis vi møder dem 

tidligere? 

 

10.30—11.15  Et kommunalpolitisk perspektiv på udvik-

lingen blandt unge med særlige behov 

En stigning i antallet af unge med særlige behov har indflydelse 

på den kommunale økonomi,  ressourcer og indsatser. Hvordan 

kan kommunerne sikre gode forhold for unge med særlige be-

hov. Er der fløjtet til kamp mellem normalområdet og special-

området? Eller kan vi skære kagen, så alle får det, de har brug 

for?   

 

11.15—11.30 Kaffepause 

 

11.30—12.15 Mangfoldige udfordringer— særligt til-

rettelagte forløb 

Salen kommer til orde, om forandringer i de unges udfordrin-

ger, og hvad det betyder for de indsatser, der er nødvendige. Vi 

digitaliserer samtalen og tager temperaturen på forhold og 

holdninger blandt skoler og uddannelsessteder. 

Hvordan ser det ud hos vores medlemmer?  Er det så galt, som 

vi tror? Hvad betyder det at være sårbar ung i dag?  

 

12.15—13.15 Frokost 

 

 

 

13.15—14.45  Løsningsbuffet— pick and choose 

Et overflødighedshorn af redskaber, værktøjer, systemer og 

indsatser. Inspiration, der er lige til at tage med hjem. 

NordicPAS, OCN, KRAP, Joballiancen, Brætspil, Den narrative 

samtale og meget mere.. 

 

14.45—15.00 Kaffepause 
 

15.00—16.00  Dagens lette afslutning 

Vi slutter Årskonferencens første dag med et underholdende 

indslag, der rummer sjov, eftertanke og perspektiv. 

16.00—18.00 Generalforsamling                                      

Ligeværd Fagligt Forum afholder sin generalforsamling. 

19.00— Middag 

Pris: kr. 2.995 ved overnatning i enkeltværelse,  

og kr. 2.695 ved overnatning i dobbeltværelse  

Tilmelding: Ligeværds hjemmeside: www.ligevaerd.dk  

eller send en mail til tina@ligevaerd.dk og oplys navn  

samt /institution/organisation/kommune samt mailadresse.  

Programmet er med forbehold for ændringer og afbud. 

Fredagens program: 

9.30—9.45 Morgensang  

9.45—11.45 Clement Kjersgaard—Ligeværds politiske debat 

Clement Kjersgaard styrer os igennem en politisk debat, som stiller 

skarpt på de samfundsmæssige udfordringer, når vi ikke møder 

børn og unge tids nok. 

Hvad ville effekten være, hvis vi gjorde?  Hvordan gør vi det? Hvil-

ken rolle spiller grundskoleudfordring ift. de unges udfordringer? 

Politikere og organisationer mødes til en debat om udfordringer og 

muligheder. 

11.45—12.00 Afrunding på konferencen og tak for i dag. 

For medarbejdere og ledere  
med interesse for  

børn, unge og voksne    
med særlige behov 
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Årskonference  2020 

 
   ’med særlige behov 
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Den 12.—13. november på Legoland Hotel & Konference 
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