
 

 

 

 

 

 

Tid  

Mandag den 13. maj  

kl. 9.30 – 15.30 

 

Sted  

Ligeværds lokaler 

Vejlbjergvej 8A 

8240 Risskov 

 

Målgruppe  

Kurset henvender sig til alle 

medarbejdere på skoler, institutioner 

og uddannelsessteder, som har 

interesse for og ønsker uddybende 

viden indenfor området.  

 

Underviser 
Jurist Søren Thomas Sørensen 

 

Pris  

Medlem Ligeværd Kr. 2.170 inkl. 
forplejning og kursusmateriale. Pris 
ikke medlemmer kr. 2.895.  
Beløbet er ikke momspligtigt.  

 

Tilmelding  
Via hjemmeside : www.ligevaerd.dk 
eller sendes til: tina@ligevaerd.dk 
Oplys navn, institution og mailadresse 
på deltager(e).  
 

Vilkår 

Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart.   

 

 

De juridiske spilleregler i mødet 

med kommunen 

Rettigheder, partsbegrebet og værgemål 

Det er vigtigt at have kendskab til de grundlæggende juridiske 

spilleregler, når man som professionel er i kontakt med borgere, 

der har en sag ved kommunen.  

Med kendskabet til spillereglerne, kan man hjælpe borgeren 

bedst muligt, men også for at man bedre kan forstå de 

spilleregler, som den enkelte sagsbehandler er underlagt. Det kan 

give en bedre forståelse for hinanden, og kan dermed være med 

til at danne grundlag for en bedre dialog. Der vil blive 

introduceret kort til retskilderne, og hvad det betyder, at der skal 

foretages et skøn.  

Kurset er orienteret mod dagligdagen i praksis. Inden kurset 

anbefales det, at du som deltager sender et spørgsmål eller 

dilemma, som er oplevet i dagligdagen. Dette vil blive inddraget i 

undervisningen. Herved er der også mulighed for at deltagerne 

kan inspirere hinanden til bedre løsninger. 

 Hvornår er en borger part i en sag? 

 Hvilke rettigheder har den unge/ forældrene?  

 Hvad skal der til for at et samtykke er gyldigt, og hvad gør 

den unge, forældrene, institutionen eller kommunen, hvis 

borgeren ikke har handleevnen til at give et gyldigt 

samtykke?  

 Hvad sker der, hvis pågældende ikke forstår eller har 

svært ved at forstå, hvad der sker til et møde?  

 Kan andre varetage en borgers interesse?  

 Hvad er partsrepræsentation?  

 Hvad er et værgemål?  

 Hvad er en fremtidsfuldmagt? 

 Hvornår er det relevant at overveje? 

Hvilke grundlæggende forvaltningsretlige regler gælder. Det vil 

sige, hvilke regler gælder for den unge som har en sag ved 

kommunen med fokus på forvaltningslovens og retssikkerheds-

lovens regler.  

 

 

http://www.ligevaerd.dk/

