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”Historie er historie” siger man nogle gange og udtrykker på den måde, at fortiden 
er noget, man ikke kan ændre på og derfor heller ikke skal beskæftige sig med.

I dette blad vil du opleve, at historien fylder rigtig meget. Altså Ligeværds 
historie. Det gør den af flere grunde. Den umiddelbare anledning er, at  
Ligeværd i år fejrer 50 års jubilæum. 

Den anden anledning har til gengæld et mere fremtidigt sigte. For historien 
er ikke blot historie. Historie er også identitet. Det, vi er i dag, er et produkt af 
alt det, mange mennesker har gjort gennem tiden. Menneskers engagement, 
holdninger og handlinger har formet og skabt Ligeværd som det er i dag.  
Historien er et anker og en påmindelse om, hvad vi er sat i verden for. Den 
minder os om kernen i de opgaver, vi skal tage på os. Den minder os om,  
hvorfor vi ser ud, som vi gør. Hvorfor vi er dem, vi er. Det er vigtigt. Ikke 
mindst i en verden som er så omskiftelig, som den vi lever i i dag. 

Nogle vil mene, at det er vigtigt at have blikket stift rettet mod både  
nutiden og fremtiden. Og hvis vi kun interesserede os for fortiden, ville de 
have ret. Historien skal bruges i dag.

Historien viser os parallelle udfordringer for 50 år siden og i dag. Men den 
viser os også parallelle handlinger. Og måske er handlingerne det mest sigen-
de i Ligeværds historie. De tidligste medlemmers engagement i forhold til at 
skabe udviklingsmuligheder lever den dag i dag. Det entreprenante løsnings-
perspektiv gennem historien er en væsentlig del af det, der også i dag gør  
Ligeværd unik. Problemerne er ikke løst. Vi står fortsat med store udfordrin-
ger, når det gælder ligeværdighed. Og på mange måder kalder vores tid på nye 
handlinger. Nye måder at skabe synlighed omkring børn, unge og voksne med 
særlige behov. Det bærer det Ligeværd, vi står med i dag, også præg af. Børn, 
unge og voksne med særlige behov er en helt anden og meget mere mang- 
foldig gruppe af mennesker end i Ligeværds start. Og udfordringerne for disse 
mennesker er derfor også mangfoldige. Derfor må vi i dag arbejde meget  
bredere politisk og samfundsmæssigt.

Vi tror på, at vi med de seneste års organisationsudviklingsarbejde 
i Ligeværd har været med til at sikre, at Ligeværd i fremtiden kan 
stå endnu stærkere som fortaler og udvikler af indsatser for 
børn, unge og voksne med særlige behov og deres forældre. 
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En fremsynet kvinde
Initiativet til det, der siden blev Lige-
værd, blev taget af en kvinde i Snekker-
sten, der hed Inger Agnete Grenness. 
Hendes ihærdige arbejde i 1950’erne 
lagde grunden til arbejdet for den  
gruppe af borgere, der dengang blev 
kaldt sinker, og som vi i dag kalder  
borgere med særlige behov.

”Med glæde har jeg i forskellige blade 
læst om ministerens store interesse for 
evnesvage.

Jeg vover derfor at henlede op-
mærksomheden på sinkerne. Disse er 
ikke så dårlige, at de kan hjælpes gen-
nem åndssvageforsorgen, og de er ikke 
så raske, at de kan klare sig i konkur-

rencen med normalt begavede – end- 
sige få en læreplads, da mesteren skal 
betale bøde, hvis eleven ikke består 
svendeprøven. Sinkernes tal er meget 
stort. Efter en udtalelse af fru Kirsten 
Auken skulle der være ca. 400.000 
imod ca. 45.000 åndssvage.” Sådan 
skriver Inger Agnete Grenness til  
daværende socialminister Julius  
Bomholt i 1958.

Baggrunden for henvendelsen var 
det politiske arbejde, der sidst i 50’erne 
førte til, at åndssvageforsorgen blev 
lagt ind under staten. I forbindelse med 
det arbejde, blev det tydeligt for blandt 
andre Inger Agnete Grenness, at de 
medborgere, der på det tidspunkt blev 

kaldt ’sinker’, ikke blev omfattet af de 
nye reformer.

Inger Agnete kendte til sinkernes  
forhold og muligheder, da hendes egen 
søster, Karen, var sinke. Dette forhold 
fik hende til at gå ind i arbejdet for at 
forbedre forholdene for sinkerne.

”Det fortrinlige arbejde, der gøres i 
mange skoler landet over med sær- 
undervisning afsluttet med erhvervs-
vejledning er strålende, men forekom-
mer i nogen grad spildt, hvis der ikke 
udledes en fortsættelse deraf i form af 
optræningsforanstaltninger af forskellig 
art – f.eks. diverse værksteder for drenge 
og sy- og vævestuer for piger samt op-
læring i køkken og vaskeri,” skriver hun 

Lad dem  
få en chance!  
50 år for  
ligeværd
I anledningen af Ligeværds 50 års jubilæum, 
dykker vi ned i gemmerne og ser lidt på, 
hvordan foreningen er blevet til, og hvad der 
blev sagt og skrevet dengang for snart 50 år 
siden. Ikke blot for at svælge i minderne, men 
fordi fortiden ofte har noget at sige til nutiden.

Af Esben L. Kullberg      Foto Arkiv

Maleri af Inger Agnete Grenness,  
der hænger i Ligeværds sekretariat.
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videre. For som hun argumenterer for, så 
er der langt mere fokus på det, de unge 
ikke kan, end på det de kan: ”Den psyko-
tekniske prøve, som også bliver benyttet, 
vil oftest være for negativ og nedslående, 
da den kun siger, hvad eleven ikke kan, 
men intet om mulighederne i øvrigt.” 
Med dette udsagn sætter Inger Agnete 
en retning for det arbejde, der kommer til 
at præge Ligeværds fremtid: Vi skal se de 
unges muligheder og fjerne de barrierer, 
der er, for at de kan blive en del af sam-
fundet.

10 års lobbyarbejde  
rundt om spisebordet
Der skulle gå over ti år fra starten af Inger 
Agnete Grenness’ arbejde, før hun får 
stiftet sin forening. I løbet af de år, der 
går efter hendes brev til Julius Bomholt, 
samler hun en række personer omkring 
arbejdet for sinkerne – en betegnelse 
som hun i øvrigt skriver, bør ændres til 
sent udviklede: ”Efter at have beskæftiget 
mig med problemet i henved 12 år står 
det mig mere og mere klart, at en lands-
forening til støtte for sinkerne eller bed-
re: de sent udviklede må være den rigtige 
løsning. En sådan forening kunne bestå 
af forældre, hjælpeskolelærere, kurato-
rer, socialrådgivere, socialinspektører, 
læger, præster samt andre, som kunne 
tænkes at være interesseret i løsning af 
dette store samfundsproblem”.

Inger Agnete var ellers blevet rådet til 
at lade arbejdet med en ’sinkeforsorg’  
ligge. Således havde psykiater Børge  
Tollund sagt til hende: ”Lad være at flytte 
på den sten, De ikke kan rokke”. Hertil 
svarer fru Grenness: ”Jeg mener, at hvis 
der er tilstrækkeligt mange, som vil skubbe 
bjælker ind under stenen, skal den nok 
rulle." Noget tyder på, at også Børge  
Tolllund måtte overgive sig til Inger  
Agnetes brændende engagement. Han 
og flere andre fremtrædende fagfolk 
kommer i hvert fald siden hen til at stå 
som medunderskrivere på en invitation 
til det møde, der bliver afsættet for den 
nye forening til støtte af sent udviklede.

En ny forening bliver til
Inger Agnetes arbejdsindsats krones da 
’Landsforeningen til støtte af sent udvik-
lede’ stiftes den 30. november 1969 ved 

et møde på Christiansborg. At mødet  
holdes på Christiansborg skyldes måske 
en anden hovedkraft, der trækkes ind i 
arbejdet for sent udviklede unge. Det er 
den radikale folketingspolitiker Kresten 
Helveg Petersen. Han kommer til at spille 
en væsentlig rolle i udviklingen af Lands-
foreningen og for det arbejde, der gøres  
i Ligeværd den dag i dag. Men inden vi 
kommer til ham, skal vi se lidt på lands-
foreningen arbejde i de første år.

Interesseorganisation  
med udviklingstænkning
Allerede inden den nye forening etable-
res har dens initiativtagere et særligt  
perspektiv på, hvordan man kan være 
med til at sikre bedre vilkår for ’de intel- 
ligenshandicappede’ som Inger Agnete 
og tre andre personer skriver i en ind- 
kaldelse til et forberedende møde. Inger 
Agnete Grenness, Svend Skyum-Nielsen, 
Børge Tollund og Ingeborg Christiansen 
opstiller flere muligheder for en for-
enings virke:

”Det vil herigennem være muligt  
at yde en samlet aktiv hjælp, bl.a. ved:
•   At tilrettelægge en uddannelsesform  

afpasset efter denne gruppes særlige  
forudsætninger med således, at de i  
videst muligt omfang vil kunne klare  
sig på det frie arbejdsmarked.

•   At medvirke til oprettelse  
af beskyttede værksteder.

•   At medvirke til oprettelse af mindre  
hjem, hvor der er behov herfor

•   At medvirke til at søge eventuelle  
årsager til intelligensdefekter klarlagt 
gennem forskning.”

Selvom Inger Agnete Grenness tydeligt 
ser behovet for, at nogen taler de sent 
udvikledes sag, så er det tydeligt, at den 
endnu ikke stiftede forening allerede fra 
starten lagde stor vægt, at man skulle 
medvirke til at de unge sent udviklede får 
nye muligheder for at kunne udvikle sig.  
I den sammenhæng var det vigtigt for  
initiativtagerne, at der blev arbejdet med 
at tilrettelægge en uddannelsesform, der 
passede til de unge. Dette perspektiv 
kom til at præge foreningens arbejde i 
fremtiden. 

Uddannelse og udvikling  
ligger i Ligeværds DNA
Med initiativtagernes særlige fokus på de 
sent udvikledes udviklingspotentialer, fik 
skoletænkningen en helt markant plads i 
Ligeværds historie. Forestillingen om, at 
der skal uddannelse til for at kunne give 
de unge en plads i samfundet, ligger  
tydeligvis dybt i de tanker, der gøres af 
Inger Agnete Grenness og hendes trofaste 
støtter i arbejdet for de sent udviklede. 

I et memorandum skriver Inger Agnete: 
”På baggrund af personlige erfaringer, er 
jeg blevet klar over det store udækkede 
behov, der er for videre uddannelse af 
sinker, der har gået i hjælpeklasser. Nogle 
vil måske nok kunne opnå at få lære-
plads, og disse er da bedst anbragt på et 
lille værksted, hvor mesteren er alene, 
for jo større arbejdspladsen er, desto 
sværere vil det være for sinken af klare 
sig”. Og senere i sit memorandum skriver 
hun denne opfordring, som kommer til at 
præge foreningens og hendes personlige 
arbejde mange år frem: ”Lad dem alle  
opleve arbejdsglæde i så normal en til- 
værelse, som det er muligt. Lad dem 
mærke, at der trods det handicap de har 
– dog er brug for dem – at de stadig kan 
gøre en indsats. Det vil i det lange løb 
være billigere for samfundet og lykkeligere 
for de enkelte.”

Den første specialefterskole
I bestræbelserne på at skabe alternative 
skole- og uddannelsestilbud til unge sent 
udviklede indgår Landsforeningen til 
støtte af sent udviklede et samarbejde 
med det, der dengang hed Bestyrelsen 
for Fredehjem, i dag kaldet Jysk Børnefor-

“Sinkerne, der 
blev til de sent 
udviklede og som 
i dag er unge med 
særlige behov.”
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sorg Fredehjem. Dette samarbejde havde 
til hensigt at starte den første efterskole 
for sent udviklede i Silkeborg. 

K. Helveg Petersen skriver om tanker-
ne bag skolens arbejde: ”Gødvad Efter-
skole skal som udgangspunkt virke inden- 
for de retsregler – herunder tilskudsreg-
ler – som gælder for efterskoler i almin-
delighed. Dette betyder blandt andet, at 
eleverne skal være i alderen 14-18 år, og 
at personalenormeringen skal være in-
denfor de rammer som tilskudsreglerne 
tilsiger. Skolen skal være åben for alle  
elever i aldersgruppen, men i kraft af sin 
pædagogik og kontakt til forældre, skoler 
og forvaltninger er det meningen, at den 
særligt skal appellere til unge, der bogligt 

står svagt, men som vil kunne få udvik-
lingsmuligheder i en praktisk orienteret 
undervisning.”

 Den selvejende institution Gødvad 
Efterskole kunne således afholde sit  
stiftende skolemøde lørdag den 14. 
marts 1981. Også Inger Agnete Grenness 
deltog i skolemødet på Gødvad skole, 
som i øvrigt blev afholdt ti dage inden 
hun afgik ved døden den 28. marts 1981.

De sent udviklede og erhvervslivet
Meget af det tidlige arbejde i Landsfor-
eningen til støtte af sent udviklede fik
næring af en rapport, hvor samfunds- 
forholdene for de sent udviklede blev  
beskrevet. I rapporten blev der blandt 

andet redegjort for sent udvikledes til-
knytning til arbejdsmarkedet. I et af  
foreningens blade skriver K. Helveg  
Petersen: ”I almindelighed kan det siges, 
at man inden for skolesystemet gør  
meget for at sikre udviklingsmuligheder 
for børn og unge selv om hensigterne 
ikke altid virkeliggøres. Men det kniber, 
når det drejer sig om en fortsættelse af 
undervisningen. Her tænkes der på ung-
domsskoler af forskellig karakter. I nogle 
tilfælde lykkes det at finde skoler, hvor 
trivslen er god, og hvor der er stor forstå-
else for de unges behov. Men der er også 
eksempler på skoler, hvor man, når det 
drejer sig om f.eks. fritiden, ikke har 
tænkt på, hvad det betyder, om der er 
plads til fritidsinteresser, der kan være af 
betydning for den almene udvikling af de 
unge. Lige så alvorligt er det, at der gene-
relt i forholdet til erhvervslivet er næsten 
uoverstigelige vanskeligheder.”

Efter næsten 40 år kan det synes for-
stemmende, at ordene fra dengang næ-
sten kunne være sagt i dag. Mange skoler 
gør i dag en stor indsats og skaber gode 
udviklingsmuligheder med god pædago-
gik for unge med særlige behov. Men ud-
fordringerne er fortsat til at få øje på. 
Trods en forøget viden om diagnoser og 
særlige behov, er der fortsat mange børn, 
der lider under ikke at få det rette skole-
tilbud. Det er fortsat ”med bekymring 
forældre ser fremtiden i møde, når bar-
net skal forlade skolen” som Landsfor-
eningen skrev i en opfordring om at  
støtte foreningen. Det er stadig svært for 
unge med særlige behov at komme ind 
og få fodfæste på arbejdsmarkedet.  
Mange lever fortsat i isolation og ensom-
hed uden steder at møde andre unge og 
udleve deres interesser. Børn, unge og 
voksne har fortsat brug for fortalere og 
en organisation, der også går foran, når 
der skal udvikles nye løsninger. 

Her i 50 året for stiftelsen af Lige-
værds forløber, Landsforeningen til støt-
te af sent udviklede, er arbejdet lige så 
stort og lige så vigtigt som dengang. 
Mange landvindinger er gjort, men nye 
udfordringer kommer til. Til det behøves 
en organisation der altid er på børnenes, 
de unges og forældrenes side og som 
hele tiden søger efter muligheder for at 
jævne vejen for ligeværdighed.  

“Hvis der er tilstrække-
ligt mange, som vil skubbe 
bjælker ind under stenen, 
skal den nok rulle.”

Inger Agnete Grenness med  
sin søn. Et af de sidste billeder,  
der blev taget af hende.
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1969
Landsforeningen til støtte af 
sent udviklede grundlægges 
af Fru Inger Agnete Grenness 
med 47 medlemmer.

1997
K. Helveg Petersen afgår ved døden. 
Helvegs Fond, hvis formål det er at 
fremme initiativer for ligeværdige 
forhold for sent udviklede, oprettes.

1992
Foreningen tæller nu 
2052 medlemmer, heraf 
798 i lokalforeninger og 
279 UFL-medlemmer.

1974
K. Helveg Petersen vælges  
som formand for foreningen, 
som nu tæller 458 medlemmer.

1990
Ole Vig Jensen nedsætter et ”råd for pædagogisk udviklings- 
arbejde for sent udviklede unge”, hvor K. Helveg Petersen får 
plads. Rådet får 38 millioner til støtte af arbejdet med de unge 
på 22 efterskoler. Bladet ændrer navn til Ligeværdighed, og   
samtidigt ændres udseendet. Et skelsættende landsmøde  
afholdes, med deltagelse af over 100 unge, som efter general- 
forsamlingen stifter Unge for Ligeværd. I øvrigt bliver forslaget 
om ændringen af foreningens navn forkastet.

1985
”Om ligeværdigheden”  
udkommer: Denne bog udbygger de 
spørgsmål, som rejses i ”Skolen for 
alle”. Nødvendigheden af et helheds-
syn på de sent udviklede unge  
beskrives. Et hovedpunkt i bogen  
er kravet om en ny tre-årig ung-
domsuddannelse.

Der er sket meget, siden Inger Agnete Grenness plantede det 
frø, der i dag er Ligeværd. Foreningen har gennemgået flere 
transformationer og der har været mange landvindinger. 
God tur gennem Ligeværds historie! 

1980
Første nummer af medlemsbadet ”De Sent  
Udviklede” udkommer. Folketinget vedtager en 
beslutning om ungdomsuddannelser, som ind- 
ledes med et krav om, at alle unge skal have et  
ligeværdigt tilbud om en ungdomsuddannelse.

1993
Ole Vig Jensen fremlægger Redegørelsen  
”Uddannelse til Alle”, med mål om at alle unge 
skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  
Indsatsen for unge sent udviklede styrkes.
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2004
UFL har nu 830 medlemmer.

2009
Marianne Jelved 
tiltræder som  
formand for  
Foreningsfælles-
skabet Ligeværd.

2013
Jørn Lehmann Pedersen blev valgt som formand. Ligeværd 
iværksætter projektet GUTA – God uddannelse til alle unge – 
sammen med 30 af Ligeværds uddannelsessteder. Sideløbende 
med udviklingsprojektet bliver der også lavet et Ph.d. projekt, 
som varetages af Leo Komischke-Konnerup fra Forskning og 
Udvikling på University College Syddanmark.

2016 
Ligeværd er klar med app'en DigiSafe. 
App’en indeholder læringsspil, som foku-
serer på det digitaliserede offentlige 
Danmark, E-handel og sociale medier. 
Ligeværd indleder projekt ViVirk'R med 
støtte fra STAR. Ligeværd indleder pro-
jekt ViVirk’R, som har til formål at lave en 
model for ressourceforløb, der virker.

2017
Foreningsfællesskabet Ligeværd ændrer  
navn til Ligeværd og foreningen omstrukture-
res et foreningsfællesskab bestående af tre 
foreninger: Fagligt Forum, Unge for Ligeværd 
og Forældre og netværk. Ligeværd etablerer  
i forbindelse med omstruktureringen fire  
politiske udvalg inden for social-, bolig-, skole-  
og udannelses- og beskæftigelsespolitik.

2011
Det er første gang, at UFL’s 
bestyrelser rundt i landet får 
mulighed for at deltage i en  
fælles bestyrelsesweekend, 
hvor de unge undervises i 
foreningens bestyrelses- 
arbejde og deler viden og 
erfaringer på tværs af  
landets bestyrelser.

2005
Den første  
Uddannelses- og  
Erhvervsmesse for 
unge med særlige  
behov afholdes i Skive.

1999
UFL løsriver sig fra 
Landsforeningen, og 
bliver selvstændig for-
ening med tilknytning 
til ”moder” foreningen.

1998
Landsforeningen udsender 
Uddannelsestilbud ’98 med  
beskrivelse af 76 skoler & ud-
dannelsessteder samt ”Job på 
særlige vilkår”, en oplysnings- 
pjece om muligheder i  
arbejdslivet for personer med 
nedsatte erhvervsevner.

På landsmødets generalforsamling  
bliver det vedtaget, at Landsforeningen til 
støtte af sent udviklede skifter navn til Lands-
foreningen Ligeværd. Formålsparagraffen 
ændres også således at begrebet sent udvik-
lede erstattes af ”medborgere med særlige 
behov begrundet i boglige, indlærings-, og 
funktionsmæssige vanskeligheder”.

2019

2003
UFL udgiver første 
selvstændige blad.

2007
Lov 564 om Ungdomsuddannelse til 
unge med særlige behov vedtages. 
Man bliver enige om, at danne et  
fællesskab på tværs af foreningens  
forskellige grupperinger. Forenings- 
fællesskabet Ligeværd er en realitet og 
får et nyt løglogo tegnet af grafikeren 
Poul Erik Lykkegaard.

Model ViVirk'R ligger nu klar 
og præsenteres på Ligeværds 

konference "Sammen om  
ressourceforløb, der virker" 

den 5. september.

2018
Leo Komischke-Konnerup  
forsvarede sin Ph.d. Gentagel-
sens pædagogik – en almen  
pædagogisk undersøgelse af 
pædagogisk praksis for unge 
med særlige behov. Ligeværds 
nye hjemmeside går i luften og 
Ligeværd bladet går fra at kom-
me seks gange årligt til at ud-
komme to gange årligt. Det sup-
pleres med det online magasin 
LIGEVÆRD.ONLINE, som er et 
nyhedsbrev, der udkommer hver 
anden mandag. Der skabes en 
større sammenhæng mellem 
tekster på hjemmesiden,  
nyhedsbrevet og Facebook. 



Karen blev  
ikke inviteret  

med
Karen er Inger Agnete Grenness' 

søster og en vigtig person i  
Ligeværds historie.

Vi bringer her den originale artikel af Inger Agnete 
Grenness om hendes søster Karen. Karen er en  
væsentlig årsag til, at Ligeværd overhovedet eksisterer. 
Artiklen er fra det første Ligeværd blad – dengang  
hed det ”De sent udviklede”.
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“Min ældste søster blev student i 1926. I den anledning 
blev hun og jeg inviteret på en tur til Italien sammen 
med Far og Mor. Karen blev ikke inviteret med.”
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“Selv om det blev hyggeligt indrettet, betød det  
alligevel, at Karen måtte side alene og arbejde. 
Der manglede kontakt til andre, anerkendelse  
af det, hun lavede o.s.v.”
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“nu koster det kun et ord fra 
mor, så kan jeg komme ud.”
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“Her livede hun op, fordi hun følte,  
der var brug for hende.”
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Ring til ligelinje onsdage
fra kl. 13-15.30 på 2234 3013.
du kan også sende en mail
til ligelinje@ligeværd.dk

LigeLinje  
er Ligeværds 
rådgivnings- 

mulighed

Hvad kan vi 
hjælpe dig med?

Er du forælder eller pårørende til et barn, ung 
eller voksen med særlige behov? Og har du 

brug for hjælp til at forstå lovgivningen, finde 
den helt rette fritidsaktivitet, det rette  

uddannelsessted til en ung med særlige behov 
eller noget helt andet? Vi står klar til at hjælpe 

med råd, vejledning og bisidning. 
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#LIGEVÆRDFORDI
Hvordan lyder  
dit svar?

I anledning af Ligeværds 50 års jubilæum har vi 
haft et polaroidkamera over skulderen til forskellige 
samlinger og spurgt nogle af foreningsfællesskabets 
engagerede mennesker, hvad deres svar på  
#LigeværdFordi lyder. Her er er udpluk af de  
mange fine betragtninger.

Polaroidbilleder  
i anledning af  

Ligeværds 50-års 
jubilæum
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“Vi giver en 
stemme til 
dem der har 
særlige  
behov.”

“vi hver  
især er  
værdifulde  
og skal have 
en stemme.”
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I 1950’erne hed de sinker, så blev de til  
sent udviklede og i dag er de ’med  
særlige behov’. I 1980’erne blev flere 
efterskoler omdannet til praktiske og 
prøvefri efterskoler og deres pædago-

giske tilbud tilrettet netop denne gruppe 
af unge, der ofte havde haft en noget 
kummerlig tid i grundskolen.

På efterskolerne – som med tiden blev 
til ’specialefterskolerne’ – fik de et helt 
nyt og praktisk funderet skoletilbud, som 
satte dem i ny konstruktiv udvikling. I 
2007 fik disse unge et nyt ungdomsud-
dannelsestilbud, da loven om den særligt 
tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU 
blev vedtaget.

Fra sent udviklede til psykiatriske  
lidelser og belastningssymptomer
På PMU i Sindal sidder Conrad Andreasen 
som forstander. I over 25 år har han lavet 
undervisningstilbud for unge med sær- 
lige behov og set, hvordan gruppen af 
unge har udviklet sig. De unge han så for 
25 år siden, ser han ikke mange af i dag.

”Dengang, jeg kom til Sindal, var vi 
mere et sted for sent udviklede unge. 
Dårligt begavede unge som havde haft 
en lidt kummerlig skolegang, hvor de var 
blevet overladt til sig selv og ikke gjort 
noget væsen af sig. De har ofte siddet  
bagerst i klassen, haft svært ved at følge 
med, men har holdt lav profil og ikke på-

kaldt sig de voksnes opmærksomhed og 
derfor heller ikke lært noget. I dag er det 
meget anderledes. I dag ser vi unge med 
helt andre og langt flere udfordringer. 
Selv om der stadig er mange, som har 
haft svært ved at følge med i skolen, har 
de ofte også en række andre ting at slås 
med. Næsten alle kommer med en eller 
flere diagnoser. Og rigtig mange har  
psykiatriske lidelser og belastningssymp-
tomer,” fortæller Conrad Andreasen om 
udviklingen på uddannelsesstedet PMU.

Men det er ikke kun på uddannelses-
stederne, de unges øgede udfordringer 
er synlige. Også på specialefterskolerne 
ses denne udvikling. På vores spørgsmål 

En gang hed Ligeværd ”Landsforeningen til støtte  
af sent udviklede”. Dengang var de børn og unge, 
foreningen arbejdede for, afgrænset til at være børn 
og unge med indlæringsvanskeligheder, lavt IQ eller 
på anden måde nedsatte kognitive funktioner.

Af Esben L. Kullberg      Foto Steen Kristensen

Målgruppen  
der blev større  
– og fik det 
dårligere...
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om udviklingen i gruppen af unge på 
efterskolen svarer forstander på Try  
efterskole Thomas Wind Eskildsen: ”Af 
de 37 elever, der er optaget til næste 
skoleår, har de 25 i forbindelse med  
optagelsessamtalerne ladet os vide, at 
der er diagnoser, vi skal kende til. Det er 
for eksempel ADHD, ADD, ASF, CP, epi-
lepsi, OCD. Hos omkring halvdelen af de 
25 elever er der tale om komorbiditet, 
hvor de forskellige diagnoser spiller 
uheldigt sammen, eller der er tale om 
omsorgs- og tilknytningsproblematik-
ker, der samlet set gør, at de unges  
belastningsprofiler har en større kom-
pleksitet, end set tidligere.” 

Curlingforældre til digitaliserede- 
dobbelt-curling-unge
Samtidig ser Thomas Wind Eskildsen 
også samfundsmæssige udviklinger, der 
gør det svært for de unge at fungere. 
”Man kan sige, at de første generationer 
af curlingbørn nu er blevet curlingfor- 
ældre til digitaliserede-dobbelt-curling- 
unge. Regler og rammer udfordres, og 
manglende behovsudsættelse og ringe 
impulskontrol er tilsyneladende mere 
normen end tidligere. ”Når forældrene 
ikke træder i karakter og tager rollen 
som voksne på sig, mener Thomas 
Wind at efterskolernes og uddannelses-
stedernes pædagogiske opgave og  
dannelsesprojekt bliver ekstra vanske-
lig. ”De forældre, vi stifter bekendtskab 
med, er i stigende grad mere afhængige 
af, hvad deres unge beslutter for dem. 
Det er et paradoks. Vi kan som voksne 
have svært ved at samarbejde, når for-
ældrene ikke taler voksen-sprog med 
os, men alt for ofte vælger at se os som 
modstandere, når tilværelsen bliver 
svær for deres barn. For eksempel kan 
normer og konventioner omkring spis-
ning komme under pres. Brugen af kniv 
og gaffel bliver til konfliktstof, ligesom 
seksuelt grænsesøgende adfærd og 
sprogbrug bliver stærkt udfordrende i 
de fælles sammenhænge. Og det er 
desværre forstærket af en meget mar-
kant ændret adfærd omkring brugen af 
digitale platforme.”

Komplekse udfordringer presser  
den pædagogiske faglighed
På PMU i Sindal har udviklingen udfor-
dret den pædagogiske faglighed. ”Det 
er meget mere komplekse udfordringer 
medarbejderne står overfor. Vi skal 
fortsat sikre de bedst mulige udviklings-
betingelser for de unge, der kommer 
her hos os. Men med den mangfoldig-
hed af udfordringer, problemer og  
diagnoser de unge kommer med,  
kræver det langt større og bredere  
viden at kunne støtte dem og bringe 
dem i en konstruktiv udvikling. Vi skal 
vide noget om de forskellige diagnoser. 
Når de unge kommer med medicin, de 
har brug for, for at kunne fungere, skal 
vi vide noget om det også, ligesom vi 
skal have forståelse for, hvordan psyki-

atriske lidelser spiller ind i forbindelse 
med det pædagogiske, det arbejds- 
mæssige og det sociale.”

Et samfundsansvar, der påhviler os alle
Thomas Wind Eskildsen mener, at spe-
cialefterskolerne og uddannelsessteder-
ne nok kan løfte de nye opgaver, men 
han mener samtidig, at der kan og skal 
sættes ind tidligere, så de unge ikke  
bliver så belastede. Han mener, at der er 
et samfundsansvar, som skal løftes i den 
forbindelse. Det ansvar påhviler os alle 
sammen. ”Gennem de seneste år har vi 
set stærkt forringede normeringer i både 
skoler og daginstitutioner. Det skal ses i 
lyset af et stigende antal diagnosebørn. 
Dertil kommer en fejlslagen inklusion og 
lovindgreb på skoleområdet og mang-
lende digital dannelse. Vi er i gang med 
at efterlade vores børn og unge i et  
vakuum, hvor forældrerollen bliver mere 
og mere utydelig, og tid til nærhed og 
omsorg erstattes af en instrumentalise-
ring, der reducerer mulighederne for 
sunde og nærende relationer.”

”Alle unge er under pres. Det kan vi 
se af statistikkerne. Børn og unge har 
mere ondt i livet i dag end tidligere. Det 
er jo let at forstå, at hvis man i forvejen 
har noget i sit liv, der volder problemer, 
så bliver det generelle pres som alle  
oplever jo forstærket. Vi har at gøre 
med nogle unge, der er sårbare, udsatte 
og mangler robusthed overfor de  
samfundsmekanismer, der presser os 
alle. Det skal jo gå galt. Og det gør det. 
Resultatet er, at vi får flere og flere børn 
og unge med særlige behov. Og de får 
det værre og værre. Den udvikling er vi 
som samfund forpligtet på at ændre” 
slutter Conrad Andreasen.  

“Alle unge er under 
pres. Det kan vi se af 
statistikkerne.”
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Ung

Er du ensom? Dét spørgsmål kan være svært at svare på, for hvad er ensomhed egentlig?  
Helt kort kan man sige, at ensomhed altid er negativt. At være alene er ikke det samme som at 
være ensom. Man kan sagtens have et behov for at være alene uden at være ensom. Følelsen 
af at være ensom er meget subjektiv, for ensomhed opstår, når ens behov for sociale relationer 
ikke svarer til ens reelle relationer. Socialt udsatte unge med særlige behov er mere ensomme 
end unge i befolkningen i øvrigt. Dette er dokumenteret i Undervisningsministeriets  
evalueringsrapport af Særligt tilrettelagt Undervisning STU (Epinion sept. 2017).

Af / Foto Mette Davidsen & Helene Kaas

Læringsbrætspil skal afhjælpe  
ensomhed
Ensomhed er en af de største barrierer 
for udvikling på ligeværdige vilkår. Derfor 
er det ét af de emner, vi i Ligeværd har 
valgt at dedikere en masse opmærksom-
hed gennem en indsats, hvor det belyses 
hvilke konkrete udfordringer unge med 
særlige behov har i forbindelse med en-
somhed. Gennem indsatsen styrkes vi-
den om ensomhed både hos de unge og 
hos de ressourcepersoner, som støtter 
dem. En del af denne indsats er udviklin-
gen af et dialogbaseret læringsbrætspil. 
Ligeværd har fået støtte af Socialstyrel-
sen til denne indsats gennem projektet 
”Ud af ensomheden”. 

Formålet med ”Ud af ensomheden” 
er at give unge med særlige behov ind-
sigt, redskaber og handlemuligheder, 
der mindsker risikoen for ensomhed. 
Målet er, at de unge føler sig trygge ved 
at tale om ensomhed, genkender en-
somhed og ved, hvad de kan gøre ved 
ensomhed. Det dialogbaserede læ-
ringsbrætspil vil skabe et rum for at 
tale om et emne, der er svært. En sam-
tale som både vil være ung til ung og 
mellem underviser og ung. 

Udviklingsteamet
Spillet bliver udviklet i samarbejde  
mellem Copenhagen Game Lab, som er 
eksperter inden for udvikling af lærings-

brætspil og en stor gruppe medarbejdere 
fra en række af Ligeværds skoler og ud-
dannelsessteder, for det er dem, som er 
tæt på de unge i hverdagen, støtter de 
unge i at opbygge sociale kompetencer 

Ud af  
ensomheden

Nyt lærings-
brætspil på vej

“Det er også meget 
typisk hos de unge, 
der har diagnoser, 
at de føler sig  
ensomme...”

Ligeværd er ved at udvikle et  
dialogbaseret læringsbrætspil, der  

har til formål at give unge med særlige 
behov indsigt, redskaber og  

handlemuligheder, der mindsker  
risikoen for ensomhed. 
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Vigtigheden af 
projektet set 
med en forskers 
øjne
Som forsker er jeg  
meget glad for Lige-
værds projekt om en-
somhed, for der findes 
ikke særlig meget forsk-
ning, der dokumente-
rer de vigtige aspekter, 
der knytter sig til det 
forhold, at alt for mange 
i dette land udvikler 
ensomhed. Derfor fal-
der projektet, som også 
omfatter udviklingen af 
et brætspil, på et tørt 
sted. Det vil blive rele-
vant for alle de lærere, 
pædagoger og frivillige, 
der arbejder med unge, 
der på en eller anden 
måde er i udsatte posi-
tioner og dermed er i 
fare for at opleve en-
somhed. En ensomhed, 
som kan blive en øde-
læggende faktor for  
deres relationer til an-
dre, ødelæggende for 
deres selvopfattelse, 
ødelæggende for deres 
muligheder for at gen-
nemføre uddannelse. 
Ensomhed er et under-
belyst tema forsknings-
mæssigt og et tema, vi 
må forholde os til i hele 
undervisningssektoren. 

Christian Quvang, Docent 
ved UC Syd og ekspert i  
specialpædagogik, folkeskole  
og inklusion.

og styrke deres selvværd, så risikoen for 
ensomhed mindskes. Denne faglige viden 
bygges ind i et læringsbrætspil og bliver 
derved tilgængelig for de unge på en ny 
måde. Gennem brætspillet får de unge mu-
ligheder for at gentage og genopfriske viden 
om sociale handlemåder og viden om en-
somhed. Gentagelse er meget vigtig for 
unge med særlige behov, for at de kan opnå 
nye kompetencer og fastholde dem. Proces-
sen bliver styret af Mette Davidsen og Mie 
Skrædderdal fra Ligeværds sekretariat.

Her møder udviklingsteamet  
ensomhed hos de unge
Til en workshop med udviklingsteamet 
spurgte vi, hvor deltagerne møder ensom-
hed hos de unge i deres hverdag. Her er et 
par eksempler. 

”Vi oplever ensomheden hos de stille 
piger, som kan være ensomme, fordi de 
aldrig har haft nogen at være sammen 
med i skolen eller blevet mobbet og så fø-
ler de sig ensomme. Det er også meget ty-
pisk hos de unge, der har diagnoser, at de 

“Vi oplever ensomheden hos de stille piger, 
som kan være ensomme, fordi de aldrig har 
haft nogen at være sammen med i skolen.”

Undervisere fra Ligeværds 
uddannelsessteder bidrager 

med vigtige erfaringer. 
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Vi vil løbende  
informere om 
udviklingen af 
spillet på  
ligeværd.dk

PROJEKTET ”UD  
AF ENSOMHEDEN” 
I KORTE TRÆK

Projektet ”Ud af ensomheden” 
begyndte i februar 2019 og løber 
til februar 2022, hvor målet er, 

   at unge med særlige behov  
snakker om ensomhed

   at unge med særlige ved hvad  
de kan gøre ved ensomhed

   at unge med særlige behov  
genkender ensomhed 

Redskabet til at nå målet er et dialog- 
baseret læringsbrætspil særligt udviklet 
til de unge med særlige behov. 

Første del af projektet handler om at  
udvikle selve læringsbrætspillet. Spillet 
ligger færdigt i begyndelsen af 2020,  
hvor arbejdet med at implementere  
spillet begynder. 

Projektet er finansieret af Socialstyrelsen. 

føler sig ensomme omkring det at fejle 
noget. De føler ikke, at de er en del af fæl-
lesskabet, fordi de har en diagnose. Det 
kan godt være, at de har en masse venner 
og bekendte omkring sig, men alligevel 
føler de sig ensomme omkring det handi-
cap, de har, fordi det kan være svært at 
snakke om. Så har vi alle de udadreage-

rende drenge, som har mange venner, 
men føler sig ensomme og det gør dem 
frustrerede og så kommer det til udtryk 
ved, at de er udadreagerende, når de 
ikke kan håndtere det pres, der er fra 
omgivelserne.” Betina Kapke, Dybbøl 
Efterskole, deltager i udviklingsteamet.

”Min erfaring omkring ensomhed 
blandt de unge, jeg har med at gøre, er, 
at det handler meget om at leve op til 
forventninger hos sig selv og forvent-
ninger fra omgivelserne. At leve op til 
egne forventninger handler ofte om, at 
man gerne vil præstere, man vil gerne 
se rigtig ud, man vil gerne være den, 
der har det rigtige tøj på, man vil gerne 
være den, der får de høje karakterer i 
skolen, man vil gerne være den, der er 
med til de rigtige fester, har de gode 
venner og går til de rigtige fritidsaktivi-
teter. Alt det kan være svært at leve op 
til og ofte giver det nogle tanker om 
ikke at være god nok, ikke at kunne slå 
til. Både over for sig selv og over for 
omverdenen. Det med at føle sig for-
kert er meget sårbart. Især når man 
ikke tør dele det med andre. De kom-
mer tit til at gå med det alene, fordi de 
tror, at de er de eneste i verden, der 
har det på den måde. Det med at tage 
det første skridt og fortælle hvordan 
man har det, er meget svært og derfor 
opstår ensomheden.” Kathrine Lynge 

Iversen, Vittrup Fri Fagskol, deltager i  
udviklingsteamet. 

 
Udviklingen af brætspillet
Udviklingen af brætspillet omfatter 
workshops i udviklingsteamet og test af 
prototyper i Unge For Ligeværd-klubber-
ne. De unge med særlige behov er der-
ved helt tæt på udviklingen. Det er de 
unge, som er eksperterne i det levede liv 
og om spillet skaber den konstruktive og 
lærerige dialog om kammeratskab og  
ensomhed. Gennem testene sikres, at 
spillet har en udformning og et indhold, 
som de unge genkender og tager til sig. 

Det færdige spil
Læringsbrætspillet er færdigudviklet fra 
starten af 2020. Derefter vil frivillige i 
Unge for Ligeværd klubberne, samt  
undervisere fra skoler og uddannelses-
stederne, der er knyttet til Ligeværd, 
bringe spillet i anvendelse på klubaftener 
og i undervisningssituationer. Lærings-
brætspillet bliver det fælles tredje, som 
bidrager til, at fagprofessionelle og unge 
med særlige behov kan få en konstruktiv 
dialog om ensomhed. Derved styrkes  
viden om og indsatsen der støtter socialt 
udsatte unge med særlige behov i at  
undgå ensomhed i hele landet.

Du kan følge med i udviklingen af  
spillet på ligeværd.dk  
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Bliv medlem  
af Ligeværd
Du har tre muligheder for at blive medlem. Læs mere 
om de tre foreninger, du kan blive medlem af nedenfor 
og meld dig ind på ligevaerd.dk/bliv-medlem

Bliv  
medlem på  

ligevaerd.dk/
bliv-medlem

Unge For Ligeværd
I Unge For Ligeværd (UFL) har unge med særlige behov 
mulighed for at møde andre unge i de lokale UFL-klubber og 
til arrangementer rundt omkring i landet. De unge laver  
sjove aktiviteter, har fælles oplevelser, hyggelige klub- 
aftener, et aktivt fritidsliv, tager på kurser og rejser og laver 
UFL-Bladet. UFL har klubber over hele landet. Du kan både 
være aktivt medlem og støttemedlem.

Ligeværd forældre & netværk
Forældre, pårørende og andre med interesse i  
Ligeværd kan blive personligt medlem af foreningen  
Forældre & Netværk. Som medlem får du bisidder- 
ordning, mulighed for deltagelse i konferencer, forældre-
netværk, telefonrådgivning LigeLinie 2234 3013 og  
adgang til politisk indflydelse.

1 2

Ligeværd Fagligt Forum
Som skole, uddannelsessted, socialøkonomisk virksomhed eller anden organisation kan du søge om at blive  
medlem af Ligeværd Fagligt Forum. Her får du et netværk med andre personer og institutioner, der arbejder  
professionelt for og med unge med særlige behov. Du får muligheder for at deltage i politikudviklingen  
i Ligeværd, professionel sparring med kollegaer, tilbud om kurser og konferencer.
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Ung

Af Helene Kaas      Foto Adobe Stock

HEJ. Sådan startede den dialog på Facebooks 
beskedtjeneste, Messenger, der skulle blive starten 
på et sandt helvede for Jesper. Jesper skrev ”hej” 
tilbage til den unge kvinde, der lagde op til, at hun 
gerne ville lære ham bedre at kende. Det viste sig, 
at der i stedet for en ung kvinde gemte sig to mænd 
bag skærmen. To mænd, som var gået målrettet 
efter en ung mand med særlige behov som Jesper. 
Et lille år efter det ellers så uskyldige hej, står Jesper 
i en situation, hvor der i hans navn er optaget lån 
for 400.000, som han risikerer at skulle betale 
tilbage, for han er en af de mange, som er blevet 
udsat for identitetsmisbrug. Jesper har valgt, at han 
gerne vil dele sin historie med os, så den forhåbent- 
lig kan være med til, at andre unge som ham ikke 
havner i samme ulykkelige situation. 

ET USKYLDIGT  
”HEJ” BLEV TIL  
EN GÆLD PÅ  
400.000 KR.
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Bare ét ud af  
360 forhold
I december blev Jesper 
ringet op af politiet, der 
kunne fortælle, at de 
havde anholdt to 
mænd, som viste sig at 
være dem, der stod bag 
den falske profil på  
Facebook. Jespers  
identitet var langt fra 
den eneste, bedragerne
havde misbrugt. Politi-
et kunne fortælle, at  
de to mænd var tiltalt 
for 360 forhold. De var 
gået målrettet efter  
to grupper: Ældre  
mennesker og sårbare 
unge. 

I Ligeværd er vi glade for, at Jesper har 
valgt at stå frem med sin historie, så vi 
kan sætte endnu mere fokus på det 
desværre stigende problem med iden-
titetsmisbrug. Jesper hedder i øvrigt 

ikke Jesper. Det er et navn, vi har fundet 
på til artiklen, for den unge mand, der 
modigt deler sine erfaringer med os, har 
fuldt forståeligt ønsket at være 100  
procent anonym. Det har han, fordi  
denne sag har været så smertelig for at 
ham at komme igennem, og det er kun 
de allernærmeste, der kender til den.  

Da jeg ringer på hos Jesper, bliver jeg 
mødt af en sød og smilende ung mand, 
da døren bliver åbnet. Sammen med 
ham er hans botræner Søren*, som er 
en vigtig person i Jespers historie. Vi 

sætter os i stuen og laver en aftale 
om, at hvis snakken kommer ind på 
emner, som han helst er fri for at tale 
om, fordi de gør for ondt, så siger  
han til. 

Jeg ville jo bare hjælpe
”Hej.”

”Hej,” skrev Jesper tilbage til kvin-
den på Messenger. Og stille og roligt 
udviklede der sig en lille flirt, hvor  
Jesper og ”kvinden” lærte hinanden 
bedre at kende. 

Efter et par uger gav ”kvinden”  
udtryk for, at hun gerne vil videochatte 
med Jesper, men fortalte, at hun des-
værre ikke havde penge på sin chat- 
konto. Jesper syntes, at det var synd for 

hende, så han sendte billeder af sine 
kontooplysninger, så hun kunne sætte 
penge ind på sin konto. ”Jeg ville jo bare 
hjælpe,” fortæller Jesper. De kom dog 
ikke til at chatte sammen. 

I en længere periode hørte Jesper 
ikke noget fra kvinden, men så dukkede 

“I en længere 
periode hørte  
Jesper ikke noget 
fra kvinden, men 
så dukkede hun 
op igen, og hun  
fik i løbet af 
deres dialog 
overtalt Jesper  
til at sende 
billeder af sit  
NemID.”
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hun op igen, og hun fik i løbet af deres 
dialog overtalt Jesper til at sende billeder 
af sit NemID og andre personlige op- 
lysninger. 

Der er noget galt
Den 19. september modtog Jesper et brev 
fra Skat, som Søren, Jespers botræner,  
reagerede på. Han ringede til Skat, hvor 
han fik at vide, at Jesper havde været inde 
og ændre på nogle ting i sin skattemappe 
og bedt om at få udbetalt restskat til en 
nyoprettet Nemkonto. Søren har kendt 
Jesper i fem år og ved, at det havde Jesper 
ikke! Derudover kommer der et brev fra 
Resurs Bank, hvor der stod, at Jesper i 
den anden ende af landet havde oprettet 
en konto og optaget et lån, hvor pengene 
var blevet flyttet til en ekstern bank. Her 
gik det op for Søren og Jesper, at noget 
var helt galt. 

De skyndte sig at kontakte Jespers eget 
pengeinstitut, og her fandt de ud af, at  
Jespers bankrådgiver var i gang med at 
overføre penge fra Jespers Nemkonto til 
en ekstern konto. Det var han, fordi han 
havde modtaget en mail fra Jesper – troe-
de han – med salgsopstillingen på en bil, 
som Jesper gerne ville købe. Jesper havde 
dog aldrig sendt denne mail. Ved nærmere 
eftersyn kunne bankrådgiveren godt se, at 

mailadressen ikke var Jespers, men at den 
lignede den til forveksling. Heldigvis nåede 
Jesper og Søren at stoppe udbetalingen på 
135.000 kr. – penge, som var blevet lånt i 
Jespers navn, men ikke af Jesper. 

Det stoppede desværre ikke her, for 
det viste sig, at der på få dage var blevet 
optaget lån i syv forskellige banker til et 
samlet beløb på knap 400.000 kr. 

Det skælvende besøg hos politiet
Dagen efter fulgtes Jesper og Søren ad til 
politiet med al den dokumentation, de 
kunne samle, og lavede en anmeldelse. 

Jesper fortæller, at han var meget ner-
vøs. Og Søren føjer til: 

”Jeg har aldrig set Jesper være så ner-
vøs. Jeg måtte nærmest overtage vidne-
forklaringen for dig. Du kunne slet ikke 
sammenfatte forløbet, fordi du var så 
nervøs. Her må jeg rose politiet – de var 
super gode. Der sad en smart Mads  
Mikkelsen type og en ældre erfaren type, 
der godt kunne se, at du var hamrende 
nervøs. Han lagde en hånd på Jespers 
knæ og sagde ’bare tag den med ro. Du 
har dummet dig – det ved du godt, men  
vi skal nok få fat i dem’.”

Mødet med bedragerne 
Kvinden, som Jesper troede, han skrev 

med, have oprindeligt lagt op til, at de 
skulle mødes. Det blev aldrig til noget. 
Derimod var han nødt til at møde de to 
mænd, som havde misbrugt hans iden- 
titet, da han skulle vidne i retssagen mod 
dem. Jesper fortæller, at han var meget 
påvirket af det hele i perioden op til  
retssagen.

”Jeg var hamrende nervøs. Jeg var 
også bange for, at retssagen ville filmet 
og at jeg ville komme i avisen, så andre 
kunne finde ud af, hvad der var sket.”

 Jespers far tog med ham, da han  
skulle møde op i retten. De havde en lang 
køretur foran sig. Der blev ikke snakket 
meget på turen, for Jesper havde brug for 
bare at sidde med sine egne tanker. 

Om oplevelsen i retssalen fortæller 
Jesper: ”Jeg sad under en meter fra dem, 
der havde gjort det. Det var meget ube-
hageligt. Jeg havde koldsved. Jeg har 
svært ved at sætte ord på det. Jeg svare-
de meget kort på spørgsmålene. Jeg ville 
bare have det overstået.”  

Skal Jesper betale pengene tilbage?
Den hårde sandhed er, at det ved han 
endnu ikke. Siden september har han 
gået i uvished. Jesper har med hjælp fra 
Søren rejst et erstatningskrav mod de 
sigtede. Jesper afventer, at der falder 
dom i sagen og at politiet forhåbentlig 
finder frem til pengene. Hvis pengene 
ikke bliver fundet, er Jesper forpligtet til 
at dække det lånte beløb, da han har  
udvist det, man kalder grov uagtsomhed 
ved at dele personlige oplysninger som 
NemID osv. 

“Kvinden, som Jesper  
troede, han skrev med,  
have oprindeligt lagt 
op til, at de skulle 
mødes.” 
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jespers gode råd
Du skal ikke acceptere venne- eller beskedanmodninger  
på Facebook fra nogen, du ikke kender eller ikke har  
en fornemmelse af, hvem er. 

  Du skal kun acceptere anmodninger fra nogen,  
du har fælles venner med. 

   Du må aldrig dele oplysninger som pas, NemID,  
CPR-nummer og lignende på sociale medier.

Søren fortæller, at de er blevet anbefalet at sige,  
at Jesper ikke kan betale, og så går sagen videre til  
fogedretten og så kører det derigennem.

Store konsekvenser
Det ellers så uskyldige HEJ har haft store konsekvenser 
for Jesper på to planer. Menneskeligt og økonomisk.

”Jeg har det nogenlunde nu, men jeg er nervøs for, 
om jeg skal i fogedretten,” fortæller Jesper. 

Søren føjer til: ”Jeg har været meget frustreret på 
Jespers vegne, og jeg kan endda lægge det fra mig.  
Jesper skal bære rundt på det hele tiden”. 

”JA, det skal jeg,” stemmer Jesper i og fortsætter:  
”Jeg føler mig pinlig og snothamrende dum. Det er jo 
mig selv, der har udleveret oplysningerne. Jeg har  
udleveret NemID, pasnummer og CPR-nummer.”

Søren fortæller videre: ”Jeg har kendt dig i fem år, 
Jesper, og jeg har set sider af dig, som jeg aldrig har  
set før.”

Som om de menneskelige konsekvenser ikke er en 
høj nok pris, så er situationen den, at Jesper hver  
måned har 1.200 kr. til fornødenheder, når hans leve- 
udgifter er trukket fra. Hvis han skal betale pengene 
tilbage, skal han ud af de 1.200 kr. finde 3.500 kr. Han 
står altså i en fuldstændig umulig situation. 

Han håber derfor, at andre unge vil følge hans  
råd til færden på de sociale medier.  

“Identitetsmisbrug er noget, vi i Ligeværd har fokus  
på. Derfor har vi lige nu gang i et projekt, hvor vi  
udvikler et brætspil, der skal være med til at forebygge, 
at unge med særlige behov kommer ud for det, som Jesper 
har været igennem. Du kan læse mere om projektet  
i artiklen på de kommende sider.”

*Søren er også et fiktivt navn
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Kampen mod 
identitetstyveri

På de foregående sider kan du læse artiklen om en ung 
mand, der er blevet lokket til at udlevere sine personlige 
oplysninger, hvilket har efterladt ham med en gæld på 
400.000 kr. Han er en ung mand med særlige behov, og han 
er bare ét af de mange eksempler på, hvordan unge mænd 
og kvinder som ham bliver lokket til at udlevere personlige 
oplysninger, som gør, at andre kan misbruge deres identitet.

Af Mette Davidsen & Helene Kaas      Foto Mette Davidsen



OM PROJEKTET
Unge For Ligeværds 
projekt løber fra  
oktober 2018 til og  
med marts 2021.

Projektet er økonomisk 
støttet af Offerfonden 
under Civilstyrelsen.

Projektet ledes af  
Mette Davidsen fra  
Ligeværds sekretariat.

Få mere at vide om  
projektet ved at  
kontakte Mette på  
mette@ligevaerd.dk 
eller 2234 3113.

D et er et tiltagende pro-
blem i og med, at flere 
og flere ting bliver digi- 
tale. Derfor er det noget, 
vi i Ligeværd er meget 

opmærksomme på. En af måder-
ne, vi sætter ind på, er med Unge 
For Ligeværds projekt ”Kampen 
mod identitetstyveri”, der omfat-
ter et læringsbrætspil. 

Udviklingen af et læringsbrætspil
Læringsbrætspillets indhold og 
form skabes af fagprofessionelle og 
unge med særlige behov. Fagfolk 
fra skoler og uddannelses- 
steder, der er medlem af Ligeværd, 
bidrager med erfaring og faglig vi-
den om skabelse af; det gode sam-
talerum, støtte af ofre for identi-
tetstyveri og forebyggelse af dette. 
Læringsbrætspillet afprøves løben-
de af unge med særlige behov, og 
på den måde sikres kvaliteten af 
brætspillet. Læringsbrætspillet ud-
vikles i tæt samarbejde med Copen-
hagen Game Lab, som er ekspert i 

at lave læringsbrætspil, der skaber 
dialog og bygger på fagligt indhold.

Marie Gamborg Obel fra Efter-
skolen Helle, som deltager i udvik-
lingsteamet, fortæller hvorfor, 
hun finder det vigtigt at tale om 
identitetstyveri:

”Det er særligt vigtig at få snak-
ket om identitetstyveri specielt i 
vores elevgruppe (unge med sær- 
lige behov), fordi de ikke har særlig 
nemt ved at bede om hjælp, de 
skammer sig over, at det er sket og 
har ikke lyst til at fortælle andre 
om, at de er blevet snydt, så derfor 
kan der gå lang tid og problemerne 
kan blive rigtig store før de unge 
får bedt om hjælp.”

Brætspillet "Stop identitet- 
styven" skaber fælles fokus
Unge med særlige behov er sær-
ligt udfordrede med at passe på 
deres personlige oplysninger, og 
kan derfor let blive ofre for iden- 
titetsmisbrug. Personlige oplys-
ninger er fx CPR-nr, Nem-ID, bank-
kontonummer, konti til sociale 
medier og passwords. Lærings-
brætspillet skal bidrage til, at de 
unge med særlige behov opnår en 
sund skepsis mht. at dele deres 
personlige oplysninger samt får 
støtte til at tale om overgrebene 
på en konstruktiv måde. At blive 
offer for identitetstyveri er for-
bundet med skam for de unge. 
Derfor venter de ofte længe med 
at bede om hjælp og fortælle om, 
hvad de har været udsat for. Bræt-
spillet skaber et samtalerum, hvor 
de kan fortælle om deres oplevel-
ser. Derved bliver spillet et værk-
tøj for ressourcepersonerne, som 
støtter de unge til en tidlig ind-
sats, og det er målet, at det skal 
mindske risikoen for gæld og psy-
kiske følger af overgreb. Gennem 
spillet får de unge øget viden om 
identitetstyveri samt deres hand-
lemuligheder, hvis skaden sker.

Helle Bagge, vejleder  
i UFL, udtaler:
”Brætspillet vil opfordre og hjælpe 
de unge til at fortælle om deres 

oplevelser og ikke føle skam. Vi 
har oplevet, når de fortæller om 
deres oplevelser, så hjælper det 
både den unge, som har været  
udsat for overgrebet, og de andre 
i klubben. De lærer både, at det 
ikke er normal adfærd, at andre 
mennesker beder om deres per-
sonlige oplysninger, men også  
om, hvilken adfærd der er normal 
mellem venner og overfor men- 
nesker, de unge ikke kender.”

Helle Bagge fremhæver for- 
delene ved, at den særlige indsats 
er netop et brætspil:

”Vi oplever også, at nogle unge 
bliver snydt flere gange, derfor er 
det godt, at der bliver udviklet et 
brætspil, som vi kan spille igen og 
igen. Og da vores unge i mange 
situationer har behov for genta-
gelse, er det vigtigt at tage snak-
ken om at være offer for identi-
tetstyveri jævnligt, fordi de unge 
fortrænger eller glemmer, hvad vi 
har snakket om. På den måde ind-
drages nye medlemmer i klubben 
i snakken om identitetstyveri, og 
vi håber dermed, at det holder op 
med at være tabu at tale om 
blandt de unge mennesker.”

Læringsbrætspillet er færdig- 
udviklet til november 2019
Unge med særlige behov i hele 
landet vil komme til at spille det 
færdig læringsbrætspil. Det vil ske 
gennem aktiviteter i UFL-klubber-
ne, skoler og uddannelsessteder 
og andre organisationer, som  
oplever at deres medlemmer  
udsættes for identitetstyveri. 
Brætspillet spilles i sociale sam-
menhæng og det er designet til at 
kunne spilles gentagende gange, 
sådan at unge med særlige behov 
løbende bliver mindet om, hvad 
identitetstyveri er, og hvad de kan 
gøre, hvis de møder identitets- 
tyveri. På den måde vil aktivite-
terne også have en forbyggende 
karakter.  
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Ligeværd var  
på Folkemødet  
i juni 

Vi havde tre intense dage på Folkemødet på 
Bornholm i juni, hvor vi blev beriget med viden, 
erfaringer og ikke mindst nye kontakter, som vi 
vil engagere i arbejdet med at skabe ligeværdige 
rammer og muligheder for børn, unge og  
voksne med særlige behov.

Af / FOTO Helene Kaas
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“Dagens 
temaer 
har været 
forældre 
med system-
stress, en 
samfunds- 
kontrakt, 
der er blevet 
brudt...”
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D et var en glad Emil Østergaard, 
som for fem år siden bestod 
teoriprøven i tredje forsøg og 
nu kunne gå op til køreprøve.
Den bestod han til gengæld 

med det samme.
Emil har nemlig ingen vanskelighe-

der med at begå sig i trafikken. Han er 
en snusfornuftig bilist og med efter-
hånden fem års erfaring på vejene, er 
han ikke bleg for at tage på langtur over 
grænsen for at handle billige sodavand 
eller tage en tur til bilmesse i Fredericia.

Men læse kan han ikke, og derfor var 
det ingen selvfølge, at han skulle få et 
kørekort, fortæller Emils mor Anette 
Østergaard.

"Emil er trilling. Han vejede kun 805 
gram ved fødslen, og som spæd blev 
han meget syg. Derfor har han siden 
han var lille haft brug for ekstra hjælp. 
Han har ikke lært at læse og skrive som 
sine søstre, og efter 0. klasse kom han i 
specialklasse, og som teenager kom han 
på en specialefterskole," fortæller hun. 

Efter et ophold på bo- og uddannel-
sesstedet Elmelund var han som 24-årig 
klar til at flytte for sig selv. Han bor i dag 
i sit eget lille parcelhus få hundrede me-

ter fra forældrene – Anette, der arbejder 
som pædagog i en naturbørnehave, og 
Vagn, som er på efterløn. En time om 
ugen får Emil praktisk hjælp i hjemmet 
fra kommunens støttecenter. Her kom-
mer han også flere gange om ugen til 
fællesspisning med andre unge, og så 
er han aktiv i den lokale forening Unge 
for Ligeværd.

Mange timers ekstra hjælp
Uden hjælp fra forældrene havde han 
aldrig bestået teoriprøven, og familien 
måtte terpe med ham hver eftermiddag 
i ugevis. At læse, forstå og huske de 
mange færdselsregler og -skilte og svare 
rigtigt på teoriprøvens drilske spørgs-
mål var en stor udfordring for Emil.

"Hver eftermiddag kom Emil over til 
os for at øve. Vi brugte timer på at læse 
og gentage. Jeg var ikke i tvivl om, at 
han nok skulle få et kørekort, men det 
ville blive svært, og det krævede hårdt 
arbejde," fortæller Anette. 

"Der skal mange gentagelser til, før 
det sidder i rygsækken," tilføjer Emil, som 
fik læst teoribogen højt af forældrene, og 
hver enkelt side måtte forklares tre eller 
flere gange, før informationerne sad fast.

"Den ene dag huskede og forstod 
han tre skilte – den næste havde han 
glemt, hvad de betød, men kunne  
huske tre andre," siger Anette, hvis tål-
modighed kom på prøve.

Så meget større var glæden, da Emil 
endelig bestod teoriprøven.

Hans læge havde skrevet en lægeer-
klæring og indstillet ham til ekstra 
hjælp, så Emil fik en særlig godkendelse 
til at gå at alene til teoriprøve hos den 
motorsagkyndige, som på den måde 
havde tid til at læse opgaverne højt og 
svare på eventuelle forståelsesspørgs-
mål.

"Køreprøven gik jeg lige gennem,  
det var i oktober," siger Emil.

"Vi kørte bag dig hjem, du kørte  
MEGET laaangsomt," griner hans mor.

Kørekortet, som forældrene betalte, 
blev dobbelt så dyrt som døtrenes, for-
di Emil måtte have mange ekstra køre- 
timer, men pengene er godt givet ud, 
siger Anette.

"Alle unge vil gerne køre bil, og  
selvfølgelig ville Emil også det. Det  
hører med til at være ung."

I garagen står en skinnende gul Ford 
Ka. Emil har haft den siden den dag, 

Kørekortet gør 
Emil uafhængig 

Emil bag 
rattet i sin 

elskede 
Ford Ka
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29-årige Emil Østergaard fra Thisted  
kan stave sig gennem ord på tre-fire  
bogstaver, men længere ord og sætninger 
kan han ikke læse. Alligevel lykkedes det 
ham for fem år siden at gennemføre  
teoriprøven og få sig et kørekort. 

Af / Foto Eva Andersen



han bestod køreprøven, og bilen er en kæmpe 
hjælp i hverdagen. Han passer godt på den, den 
bliver passet og plejet og nusset om. Der er ikke 
en ridse i lakken eller en fugleklat at se nogen  
steder.

Uafhængig og fri
"At have bilen giver mig en kæmpe frihed. Alting 
bliver nemmere," siger Emil, som tre dage om 
ugen møder kl. 05 på arbejde i et lokalt rengø-
ringsfirma. Her har han et skånejob, og takket 
være bilen har han ingen problemer med at tage 
på kundebesøg eller fragte rengøringsudstyr frem 
og tilbage mellem opgaverne. Også socialt er det 
en kæmpe gevinst at have kørekort og være mobil.

"Jeg skal begynde til håndbold i Nykøbing. Der er 
30 kilometer hver vej, og uden bil ville jeg være af-
hængig bussen eller af far og mor til at køre mig." 

“Alligevel lykkedes det  
ham med hårdt arbejde  
og hjælp fra forældrene  
at bestå teoriprøven  
og få sig et kørekort.”

Klar til at tage  
et kørekort?
Anette Østergaard, som i mange år har arbejdet 
som frivillig i Unge for Ligeværd i Thisted og er 
mor til Emil, har følgende råd til unge, som 
drømmer om at tage et kørekort, men som har 
særlige udfordringer.

   Vent nogle år ekstra – du skal være parat. Det kræver en 
stor indsats og hårdt arbejde at tage kørekort, når man er 
bogligt svag. Og det kræver hjælp fra dine forældre eller 
andre i den nærmeste familie. Lyt til din familie og folk tæt 
på dig – er du klar?

   Vær forberedt på at dumpe de første gange. Det tager 
længere tid og koster flere penge at tage et kørekort,  
når man har svært ved at læse og skrive eller har andre  
særlige udfordringer.

   Få en masse erfaring som passager. Få en erfaren bilist 
(gerne far eller mor) til at forklare, hvad der sker i  
trafikken. Kør mange ture og lær forskellige situationer  
at kende. 

   At færdes i trafikken og lære om skilte og regler  
gør det lettere at forstå teorien.

   Findes der særlige muligheder for hjælp, når du skal gå 
op til teoriprøven? Tal med din praktiserende læge eller 
den motorsagkyndige om dine muligheder.

29-årige Emil Østergaard kan ikke læse 
længere ord og sætninger, og hans korttids- 
hukommelse gør, at han glemmer hurtigt, 
men køre bil – dét kan han!

Nej, Emil er ikke afhængig af nogen til at transportere 
sig. Måske er det nærmere familien, som er blevet lidt 
småafhængig af ham til at lege chauffør hist og pist?

"Det var da stort, da Emil pludselig havde både kørekort 
og egen bil og kunne besøge sin mormor på plejehjemmet 
og handle dagligvarer for hende…. Eller da hans søster for 
nylig var sygemeldt under graviditeten og ikke måtte gå 
langt eller løfte tunge ting – da var det Emil, som kørte og 
slæbte varer for hende," siger Anette. 

Netop som Emil er i gang med at vise bilen frem, ringer 
hans mobiltelefon. Anette tager den og rækker den til sin søn 
med et skævt smil. 

"Apropos. Det er din søster, som spørger, om du vil køre 
et smut forbi med posen med pølsehorn fra fryseren!" 
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Ung

Gode råd fra 
kørelæreren:
Vælg en erfaren kørelærer, 
som ved, at mennesker er 
forskellige og har forskellige 
forudsætninger for at følge 
med i undervisningen. Vælg 
gerne en kørelærer, som har 
overskud til at tage sig af de 
elever, som har særlig svært 
ved undervisningen.

Øvelse gør mester. Det giver selvtil-
lid, når man bruger god tid på at øve 
teorien derhjemme. Det er en god 
idé at få hjælp fra sine forældre. 

Vær tålmodig og tag imod den te-
oriundervisning, du har brug for. 
Hos Alice og Knuds køreskole er pri-
sen for teoriundervisningen fast og 
lyder på 2100 kr. Der er ingen be-
grænsning på, hvor tit man kan 
møde op til teoriundervisningen, 
som foregår to gange om ugen i kø-
reskolens lokaler i Thisted.

Nogle skal 
vente et par 
år ekstra, 
inden de er 
”køreklar”

I kke to køreelever er ens. Nogle har let ved det 
hele. Andre må kæmpe med at få teorien på 
plads, og andre igen bliver udfordret, når de 
sidder bag rattet og skal begå sig i trafikken i 
det virkelige liv. 

Alice Johansen har sammen med sin mand Knud 
drevet køreskole i over 35 år. Hun slår fast, at selv 
om man har svært ved at læse og skrive, kan det 
godt lade sig gøre at bestå teori- og køreprøve. Men 
det kræver tålmodighed og ekstra forberedelse.

– Jeg møder en del unge med særlige udfor-
dringer. Hvis det kun drejer sig om at have svært 
ved at læse og skrive, betyder det ikke det store  
i dag. Man skal kunne sætte et kryds ud for ”ja” 
eller ”nej” i teoriprøven, og man kan lytte til og se 
øvelserne på sin computer. Det er ikke som i gam-
le dage, da man skulle kunne læse teoribogen. Det 
nye e-learning-system har gjort teoriundervisnin-

Kører- 
kortet giver 

emil en kæmpe 
frihed
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Moderne hjælpemidler letter teori- 
undervisningen for unge med særlige  
behov, fortæller kørelærer Alice Johansen,  
som har hjulpet hundredvis af unge  
gennem teori- og køreundervisning.

Af / Foto Eva Andersen



Lægen skal vurdere 
er du egnet 
til at køre 

bil?
Når man skal tage kørekort, er det et 

krav, at man får en godkendt lægeerklæ-
ring (lægeattest). Lægeerklæringen skal 

udstedes af den praktiserende læge. 
Formålet med lægeerklæringen er at  

undersøge, om man er fysisk egnet til at 
køre bil. Dette undersøger lægen ved at 
undersøge blandt andet synet, og om 

man er farveblind. 
Lægen spørger måske også, om man 

har tendens til at være svimmel eller har 
andre problemer med helbredet. Des-

uden tager lægen stilling til, om tidligere 
sygdom eller en diagnose kan have ind-

flydelse på evnen til at køre bil. 
Har man f.eks. været udsat for at besvi-
me, vil det højst sandsynligt betyde, at 
en lægeerklæring ikke umiddelbart kan 
godkendes. Den videresendes derfor til 

embedslægen, som vil foretage en ny 
vurdering.

gen lettere for de unge, som har vanskeligt ved det boglige, 
fortæller hun. 

Ekstra undervisning
Som køreelev skal man ifølge loven have mindst 16 timers 
køreundervisning på vejene, inden man kan gå op til køre-
prøve, men en del elever har brug for flere timer, inden de er 
klar til at møde den motorsagkyndige til køreprøven.

– 20, 30 – nogle gange 40 timer. Det er meget forskelligt, 
fortæller Alice Johansen, som et par gange har givet den 
svære besked til en elev – ”måske egner du dig ikke til at tage 
et kørekort” eller ”måske er det bedre, du venter”.

– Det er sket et par gange, at jeg har rådet en elev til at 
vente et par år og se, om han eller hun er blevet mere klar til 
den tid, siger Alice Johansen. 

Nogle køreelever har svært ved selve kørslen, og her 
hjælper e-learning desværre ikke. Andre er mere praktisk 
orienterede og kan bedre forstå undervisningen på vejen 
end i teorilokalet. Og så er der de elever, som trods hjælpe-
midler har så svært ved teoriundervisningen, at de dumper 
teoriprøven flere gange. I de tilfælde er der ikke andet at 
gøre end at øve og øve, lyder det fra kørelæreren. 

– Min erfaring er, at eleven har meget bedre chancer for 
at bestå teoriprøven, hvis han har fået hjælp hjemmefra. I 
mange tilfælde er forældrenes hjælp direkte nødvendig, det 
er præcis ligesom når man hjælper sine børn med lektierne i 
skolen.

Lægen bestemmer
Inden man overhovedet kan få lov at gå op til køreprøve, skal 
man have en lægeerklæring fra sin praktiserende læge. Det 
er nemlig lægen, som vurderer, om man er egnet til at køre 
bil. Har man en diagnose – det kan for eksempel være ADHD, 
kan det tage længere tid at blive godkendt til at gå op til  
køreprøve. I sidste instans bygger afgørelsen på en sund-
hedsfaglig vurdering fra en speciallæge. 

“Som køreelev skal man ifølge 
loven have mindst 16 timers  
køreundervisning på vejene,  
inden man kan gå op til 
køreprøve...”
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Uddannelse

L angt de fleste henvendelser, vi får 
i vores telefonrådgivning, handler 
om unge, der ikke får det STU- 
tilbud, de gerne vi have”, siger Julie 
Fabian, socialfaglig konsulent i Lige- 

værd. ”Der er fortsat mange unge, som 
ikke får mulighed for at vælge det sted, 
de helst vi tage deres STU-forløb”. 5 ud  
af 10 henvendelser i Ligelinie (Ligeværds  
rådigvning) kommer fra forældre, der 
ikke synes, at kommunen lytter til deres 
og den unges ønsker, når de beslutter, 
hvor den unge skal tage sin STU. Julie  
Fabian fortsætter ”I mange af de sager 
jeg ser igennem, når jeg støtter familier-
ne i at udforme en klage, er der en  
tendens til, at afslaget ikke indeholder  
en begrundelse.” 

Det har Klagenævnet for Special- 
undervisning også lagt mærke til. I den 
årsrapport fra klagenævnet, der netop er 
blevet offentliggjort, skriver man: ”I nogle 
tilfælde har kommunen ikke begrundet 
valget af uddannelsessted i afgørelsen, 
og den unge eller partsrepræsentanten 
er uforstående overfor kommunens  

afslag på den unges ønske om STU- 
uddannelsessted. Det fremgår af kapitel 
5 i vejledning om lov om ungdomsuddan-
nelse for unge med særlige behov, at hvis 
uddannelsestilbuddet er et andet end 
det, den unge selv har ønsket, er der tale 
om en forvaltningsafgørelse, som skal 
begrundes.”

Julie Fabian indrømmer, at det er lidt 
svært at forstå, hvad klagenævnet i virke-
ligheden siger: ”I et helt almindeligt sprog 
betyder det, at hvis kommunen træffer 
en afgørelse om, hvor den unge kan tage 
sit STU-forløb, som er i modstrid mod 
den unges og forældrenes ønske, så SKAL 
kommunen begrunde, hvorfor de ikke 

Kommuner sjusker  
med afgørelserne  
om STU
Klagenævnet for special- 
undervisning påpeger, at flere 
kommuner ikke har en ordent- 
lig forvaltningspraksis, når de 
giver afslag på de unges ønsker 
om STU tilbud.

Af Esben L. Kullberg      Foto Mette Davidsen

Kommuner  
SKAL komme med  
en begrundelse, 

hvis de ikke giver 
det ønskede  
STU-tilbud.
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giver det ønskede tilbud. Og det sker 
stort ALDRIG i de afgørelser, jeg får at se”, 
siger Julie Fabian med henvisning til de 
mange henvendelser, hun får i Ligeværds 
rådgivningstjeneste, Ligelinje. I de fleste 
sager begrunder kommunen hvorfor de 
henviser til det tilbud, de har valgt, og  
altså ikke, hvorfor de giver afslag på det 
familien og de unge ønsker. 

Reglerne om begrundelse er  
et af de bedste våben, borgeren  
har overfor myndigheden

Ligeværd er sikker på, at specialklage-
nævnets fokus på den manglende be-
grundelse kan danne grundlag for, at  
flere unge med særlige behov får den ud-
dannelse, de drømmer om. En begrund- 

else skal altid indeholde en kort rede- 
gørelse af de faktiske omstændigheder, 
som er tillagt væsentlig betydning for af-
gørelsen. Uden en ordentlig begrundelse 
er det næsten umuligt at gribe fat i hvil-
ken del af sagsbehandlerens arbejde, 
man ikke er enig i. En god begrundelse er 
derfor borgernes bedste udgangspunkt 

for at lave en relevant klage og derigen-
nem modtage den uddannelse, man 
drømmer om. I dag er der mange kommu-
ner og sagsbehandlere, der sjusker med 
begrundelserne. Desværre! For reglerne 
om begrundelse er et af de bedste våben, 
borgeren har overfor myndigheden. 

Valgmuligheder giver bedre STU
Ligeværd.online har tidligere skrevet om 
konsekvenserne af, at kommunerne ikke 
lytter til de unge og deres forældre. Oftest 
resulterer det i, at den unge ikke kommer i 
gang med et STU forløb, eller at den unge 
stopper sit forløb før tid og falder fra uden, 
at der gives andre tilbud i stedet for.

Den nye benchmark analyse, Epinion 
lige har udarbejdet, og som ministeriet 

selv har betalt, peger også på, 
at det giver bedre STU forløb 
med mindre frafald, når den 
unge og forældre inddrages i 
indslusningen og der gives 
valgmuligheder i forhold til, 
hvor den unge kan tage sin 
STU. I rapporten skriver  

Epinion: ”De primære fund i forbindelse 
med indslusningsprocessen er, at når der 
bliver skabt det rette match mellem elev 
og STU-institution, kan det have en posi-
tiv betydning for frafaldet. Det kommer 
særligt til udtryk ved, at der i de kommu-
ner, hvor forældre oplever at blive ind-
draget i tilrettelæggelsen af uddannelses-
forløbet, får information om STU via be-
søg på skolen og oplever at STU-forløbet 
passer til elevens behov og ønsker, er et 
lavere negativt frafald. Hvorvidt foræl-
drene oplever, at STU-forløbet passer til 
elevens behov og ønsker, har også en  
positiv sammenhæng med udslusningen 
i kommunen."

”Man må jo håbe, at ministeriet læser 
deres egen rapport”, siger Esben L.  
Kullberg med et skævt smil og fortsætter: 
”Der er efter vores opfattelse behov for, 
at der sættes tydeligere rammer for, 
hvordan kommunerne inddrager den 
unge og forældrene i beslutningsproces-
sen. Vi oplever, at der er god opbakning 
fra folketingspolitikerne til, at de unge får 
bedre muligheder for at vælge deres STU 
sted. Men det kniber mildt sagt i kommu-
nernes visitationsudvalg. Hvis vi skal  
ændre på det helt urimelige forhold og 
skabe ligeværd i valg af uddannelse for 
unge med særlige behov, så må Folke- 
tingets politikere og ministeren sætte 
nogle klarere rammer for kommunerne, 
så de ikke blot kan bestemme uddannel-
sessted hen over hovedet på den unge, 
men bliver forpligtet til at give den unge 
et passende antal valgmuligheder” op- 
fordrer Esben L. Kullberg. 

Det  
mindsker 
frafaldet

Når de unge inddrages  
i valg af STU.
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Uddannelse

 Inddragelse  
af de unge  
giver bedre  
STU-forløb

STU-analyse: 

V i har sagt det i mange år, så 
derfor er det glædeligt, at 
analysen, ministeriet har 
fået udarbejdet, gentager 
det, vi har sagt,” siger Esben 

L. Kullberg, sekretariatschef i Lige-
værd og hentyder til, at Ligeværd i 
mange år har understreget vigtig- 
heden af, at kommunerne lytter til de 
unges ønsker om uddannelsessted. 
Det bliver nu understøttet af ministe-
riets egen STU Benchmarkanalyse.

”Vi ved, at det betyder rigtig meget 
for, at den unge er motiveret og gen-
nemfører sit STU-forløb, at det er det 
sted og det indhold, den unge ønsker. 
Men det er jo ikke raket-videnskab.  
Sådan er det jo for os alle. Det er jo 
svært for alle at bevare interessen, 
hvis vi ikke synes, vi er det sted, vi skal 
være. Når den nye benchmarkanalyse 
nu siger det samme, så føler vi jo lidt, 
at vi bliver anerkendt for det, vi har 
sagt længe” siger Esben L. Kullberg.

Af Esben L. Kullberg      Foto Arkiv

Analyse fra Undervisningsministeriet: 
Inddragelse af den unge og forældre 
giver bedre STU-forløb og større 
sandsynlighed for, at uddannelsen 
fører til beskæftigelse.

“når der bliver  
skabt det rette 
match mellem elev 
og STU-institution, 
kan det have en  
positiv betydning 
for frafaldet.”
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Undervisningsministeriet offentlig-
gjorde STU Benchmarkanalysen i  
januar 2019, og heri konkluderede man 
blandt andet:

”De primære fund i forbindelse med 
indslusningsprocessen er, at når der bli-
ver skabt det rette match mellem elev og 
STU-institution, kan det have en positiv 
betydning for frafaldet. Det kommer sær-
ligt til udtryk ved, at der i de kommuner 
hvor forældre oplever at blive inddraget i 
tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet, 

får information om STU via besøg på  
skolen og oplever at STU-forløbet passer 
til elevens behov og ønsker, er et lavere 
negativt frafald. Hvorvidt forældrene op-
lever, at STU-forløbet passer til elevens 
behov og ønsker, har også en positiv 
sammenhæng med udslusningen i  
kommunen.”

”Vi håber selvfølgelig, at kommunerne 
nu læser denne rapport nøje og tager 
analysens konklusion til efterretning. 
Hvis man i kommunerne i højere grad 
lægger afgørelserne i forlængelse af de 
unges ønsker, så vil man nok også se, at 
STU-forløbene i højere grad fører til et 
godt beskæftigelsesrettet forløb efterføl-
gende. Når vi kigger på de henvendelser, 
vi får i vores rådgivning, så er der be-
stemt udviklingsmuligheder i kommuner-
ne,” siger Esben L. Kullberg, som støttes 
af Ligeværds socialfaglige konsulent, Julie 
Fabian, der siger: ”Vi har mange henven-
delser – særligt fra forældre – hvor de  
unges ønsker ikke bliver inddraget i be-

slutningen om, hvor de kan tage deres 
STU-forløb. Indimellem går hele proces-
sen i hårdknude, fordi uddannelses- 
stedet ikke passer til den unge.”

Det bragte Ligeværds nyhedsbrev,  
LIGEVÆRD.ONLINE, i foråret et eksempel 
på, da nyhedsbrevet beskrev et forløb fra 
Middelfart, hvor Frederikke ikke kunne få 
det STU-tilbud, hun og hendes forældre 
mente passede bedst til hende. ”Middel-
fart kommune anvender altid det lokale 
STU-tilbud” var det afvisende svar fra 
kommunen på Frederikkes ønske om at 
gå på Munkegården. Konsekvensen af 
den sag er, at Frederikke stadig ikke er i 
gang med et STU-forløb. Sagen er dog 
ikke helt afsluttet endnu. Der er fortsat 
håb om, at også Frederikke får mulighed 
for medindflydelse på sin egen uddannel-
se, lige som andre unge har.

Epinion har udarbejdet STU Bench-
markanalysen for Undervisningsministe-
riet som opfølgning på STU-evalueringen 
i 2017. I evalueringen fra 2017 var det  
tydeligt, at der i mange kommuner var 
udfordringer med både frafald og udslus-
ningen af de unge til et job efter STU’en. 
Derfor blev der lavet en analyse, der  
skulle undersøge hvilke forhold, der 
modvirker frafald og hvilke forhold, der 
sikrer den bedste udslusning til be- 
skæftigelse.

På Undervisningsministeriets  
hjemmeside uvm.dk ligger både ”STU  
– best practice” og ”STU benchmark- 
analysen”.  

“Vi håber selvfølgelig, at 
kommunerne nu læser 
denne rapport nøje og tager 
analysens konklusion til  
efterretning.”

Når et STU- 
forløb matcher 
elevens ønsker 

og behov opleves 
et lavere negativt 

frafald.
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UNGE MED SÆRLIGE BEHOV FINDER VEJ TIL  
SKOLE, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

Herning   
25. september
Carl-Henning Pedersen  
og Else Alfelts museum
Birk Centerpark 1, 7400 Herning

Kolding  
26. september 
Innovationsfabrikken Kolding
Birkemosevej 1, 6000 Kolding

AArHus
3. oktober 
Aarhus Rådhus
Rådhuspladsen 2  
8000 Aarhus C

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

BesØg Messerne:
Kl. 9.00-18.00

Vejledningsmesse 2019

Ligeværds
VEJLEDNINGS-

MESSER

2020
Find messeinfo.: 

ligevaerd.dk/messer



Beskæftigelse
Samarbejde  

mellem social- 
økonomiske  

uddannelsessteder, 
kommuner og virk-

somheder.

F or mange ressourceforløb kommer til blot at være årevis 
af forskellige afklaringsforløb uden at det fører til noget. 
Mange borgere fortæller om, at de bliver mere syge og 
mister deres kompetencer i stedet for, at de udvikler 
kompetencer, så de kan komme til at varetage et job.

Ligeværd har gennem de seneste år arbejdet med at udvik-
le ressourceforløb, der virker. Ressourceforløb, der udvikler 
borgerne, gør dem klar til arbejdsmarkedet og giver dem tro 
på, at de også kan få en plads i en virksomheds arbejds- 
fællesskab.

ViVirk’R’s ressourceforløb virker – samarbejde er nøglen
”Vi ser rigtig mange unge mennesker på vores socialøkono- 
miske uddannelsessteder, der rigtig gerne vil have et job. Vi 

kender selvfølgelig også til eksemplerne på, at ressource- 
forløbene ikke munder ud i et job, men at forløbene bliver ved 
i en uendelighed. Vi hører også unge, der oplever, at de bliver 
dårligere i løbet af ressourceforløbene i stedet for at udvikle 
deres arbejdsmarkedskompetencer,” fortæller Esben L. Kull-
berg, der er sekretariatschef i Ligeværd. ”Vi ved, at de social-
økonomiske uddannelsessteder gør et stort arbejde for at 

Ressourceforløb 
der virker

Der er brug for arbejdskraft. Arbejdsud-
buddet skal øges. Flere borgere på kanten 
af arbejdsmarkedet skal i job. Det skal 
ressourceforløb blandt andet være med 
til. Men ressourceforløb har været meget 
udskældte.

Af Esben L. Kullberg      Foto Mette Davidsen

“Vi ved, at de  
socialøkonomiske 
uddannelses-
steder gør et 
stort arbejde for 
at gøre de unge 
klar til arbejds-
markedet.”
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Kort om ViVirk’R
Ligeværd har siden 
2016 arbejdet på pro-
jekt ViVirk’R med støtte 
fra STAR. Projektets 
formål et at udvikle og 
implementere en mo-
del for vidensbaserede, 
virksomhedsrettede 
ressourceforløb for 
unge med handicap. På 
baggrund af erfaringer 
fra fire lokaler partner-
skaber mellem borger, 
kommune, virksomhed 
og institution er Model 
ViVirk’R nu udviklet. 
Den præsenteres på en 
konference i Vejle den 
5. september. Læs 
mere på bagsiden af 
magasinet. 

gøre de unge klar til arbejdsmarkedet. Vi 
ved også, at de faktisk kommer rigtig 
langt med de unge – hvis kommunerne 
giver dem lov til at stå for det virksom-
hedsrettede arbejde. Derfor søgte vi  
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering om at få lov til at udvikle modeller 
for ressourceforløb, der er lavet i et sam-
arbejde mellem den kommunale myndig-
hed og det socialøkonomiske uddannel-
sessted. Det blev til projektet ”ViVirk’R”, 
et projekt med fire lokale partnerskaber 
mellem en kommune, et socialøkonomisk 
uddannelsessted og en eller flere virk-
somheder.

Gennem de seneste tre år har Lige-
værd arbejdet med ressourceforløb. Men 
i stedet for, at jobcentrene står alene 
med at tilrettelægge forløbene og visitere 
den unge ud i forskellige afklaringsforløb, 
praktikker, behandling eller andet, der 
skal være med til at gøre den unge klar til 
job, sker det i et samarbejde mellem 
jobcenteret, uddannelsesstedet og virk-
somhederne.

”Det helt særlige ved ViVirk’R forløbe-
ne er samarbejdet,” siger Marianne 
Saxtoft, der er beskæftigelsesfaglig kon-
sulent i virksomheden Samskabelse og 
proceskonsulent i ViVirk’R. Marianne 
Saxtoft har fulgt både unge, uddannel-
sesstedernes ungekoordinatorer, kom-
munernes koordinerende sagsbehandlere 
og virksomhedernes mentorer i alle fire 
lokale partnerskaber. Hun er ikke i tvivl: 

Det forpligtende samarbejde mellem 
uddannelsessted, kommunal myndig-
hed og virksomheder kan hjælpe de 
borgere, som jobcentrene ikke lykkes 
med.

”Det, vi hører fra de kommunale 
medarbejdere, er, at denne gruppe af 
borgere med så mange udfordringer er 
svære at hjælpe på den måde, man  
traditionelt arbejder på i kommunerne,” 
siger Marianne Saxtoft og fortsætter: 
”De ressourceforløb, mange borgere 
kommer i, er sammensat af mange dele 
fra mange forskellige steder med mange 
skift og nye ansigter. Og det er ofte 
svært for borgeren at finde sammen-
hæng i. Med uddannelsesstedet som 
det sted, hvor ressourceforløbet er for-
ankret, er det anderledes. Her er der i  
højere grad sammenhæng og tæt opfølg-
ning på, hvordan borgeren har det, og 
her ses på både arbejdsliv, hverdagsliv og 
fritidsliv i en sammenhængende indsats.”

Tillid giver ro i samarbejdet  
om borgeren
Koordinerende sagsbehandler i Ring- 
købing-Skjern kommune, Kirstine Bech 
Jensen giver Marianne Saxtoft ret: ”Det 
relationsbårne er afgørende for alle dem, 
vi arbejder med. Og netop det, er de 
gode til at arbejde med på uddannelses-
stederne. Men de mange skift og de  
mange overgange, borgeren ofte oplever i 
mere ordinære forløb, er med til at skabe/

fastholde de negative erfaringer, og der-
for er det helt afgørende at få etableret 
og fastholdt stabile relationer. På Lige-
værds uddannelsessteder har man en 
meget stor viden om at arbejde med 
unge med kognitive udfordringer, sociale 
og psykiske handicap eller andre massive 
vanskeligheder. Men det særlige her er, at 
det pædagogiske perspektiv findes som 
et grundlag under det jobrettede arbejde 
– et næsten usynligt sikkerhedsnet under 
det, som sker i virksomheden,” siger hun.

Carina Hansen, der er uddannelses-
konsulent i ressourceforløb i Aarhus 
kommune betoner tilliden mellem  
samarbejdspartnerne som en væsentlig 
faktor for at skabe ro i borgerens forløb: 
”Når der er tillid imellem os, der skal  

“Det helt særlige 
ved ViVirk’R 
forløbene er  
samarbejdet...”
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Den eneste væsentlige udvikling, der har været fra 2010 til 2015, er, at antallet af borgere 
på uddannleses-, kontanthjælp m.m. falder, mens antallet på førtidspension stiger. De, 
der vurderes at kunne komme i beskæftigelse, ser ud til at miste muligheder og kompeten-
cer, så de med tiden overgår til førtidspension. Kilde: Finansministeriet, DREAM.

arbejde sammen om borgeren, så er det 
muligt at delegere opgaver til hinanden. 
Jeg ved, at min samarbejdspartner på  
uddannelsesstedet arbejder i samme ret-
ning som mig. Jeg ved, at de er tæt på den 
unge. Det betyder, at de planer, vi har  
lavet med borgeren, bliver fulgt, og at jeg 
roligt kan overlade opgaven til uddannel-
sesstedet. Det giver mig mindre opfølg-
ning og mere ro til at koncentrere mig om 
andre opgaver og andre borgere.”

Socialøkonomiske uddannelsessteder 
har særlige muligheder
Erhvervsskolen Vestjylland er en af de fire 
socialøkonomiske uddannelsessteder i 
ViVirk’R. Enok Linde, der er jobkonsulent 
på Erhvervsskolen er helt enig i, at tillid 
mellem parterne i de lokale partnerska-
ber er afgørende. Men uddannelsesste-
dets styrker består også i et omfattende 
og nært kendskab til det lokale arbejds-
marked. ”Det er vigtigt med det person- 
lige kendskab, når jeg skal matche virk-
somheder 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. Der er altid store udfordrin-
ger i overgangene. De skal lidt bæres igen-
nem og ikke stå alene i det uvisse. Det gør 
jeg en del ud af, så der er et overlap til nye 
mennesker, uddannelsessteder eller virk-

somheder. De skal kunne se en sammen-
hæng og have mulighed for at skabe en ny 
tryg relation,” siger Enok Linde.

Esben L. Kullberg ser et stort poten- 
tiale i de socialøkonomiske uddannelses-
steder. ”Den praktiske produktionsorien-
terede undervisning på uddannelsesste-
derne giver nogle helt særlige beskæfti-
gelsesrettede træningsbaner, der kan 
være forløbere for at komme ud i virk-
somhederne. Flere af uddannelses- 
stederne har udviklet værkstederne til 
egentlige socialøkonomiske virksom- 
heder, der er underleverandører til virk-
somheder i lokalområdet. På den måde 
bliver der en tæt sammenhæng mellem 
det socialøkonomiske uddannelsessted 
og de virksomheder, de unge kan få  
ansættelse i,” fortæller Esben L. Kullberg.

Samarbejde sikrer kvalitet  
og effektivitet
Marianne Saxtoft er helt overbevist om, 
at samarbejde mellem kommune, uddan-
nelsessted og virksomheder er helt nød-
vendigt, hvis disse borgere med meget 
komplekse udfordringer skal sikres en 
plads på arbejdsmarkedet: ”Det har jo 
vist sig at være meget svært for langt de 
fleste kommuner at få disse sårbare og 
udsatte borgere i arbejde. Men i samar-
bejdet med uddannelsesstederne kan 
der laves en meget tæt opfølgning, der 

hurtigt kan aktiveres, når den sårbare 
borger kommer ud i udsatte situationer. 
Samtidig kan vi høre fra virksomhederne, 
at deres tætte samarbejde med uddan-
nelsesstederne giver virksomheden ro, 
fordi de altid har en livline, de kan trække 
på, hvis forholdet til den sårbare borger 
udfordres. Lige nu kan vi se af statistik-
kerne, at det går den forkerte vej, hvor 
de, der kommer i ressourceforløb, tilsy-
neladende mister deres kompetencer og 
over går til førtidspension. ViVirk’R viser, 
at disse borgere kan motiveres, fasthol-
des og gives en arbejdsidentitet og få 
mulighed for at bidrage til fællesskabet.” 
Hun tilføjer: ”I vores rapport formulerer 
en af borgerne sig således om sit forløb: 
’For mig har det været et rigtig godt sted, 
hvis jeg kunne blive her for evigt, så  
gjorde jeg det. Men min plan er, at jeg vil 
arbejde mig op til et fleksjob – det er mit 
mål. Og helt klart inden for landbruget. 
Men det er helt klart stedet her, der har 
hjulpet mig til at turde sætte det mål. 
Hvis du havde spurgt mig, inden jeg star-
tede herude, ville jeg ikke turde svare dig 
på det. Jeg var meget uvis på, hvor jeg 
stod henne. Stedet her har hjulpet mig 
både med mig selv og med det sociale. 
De har givet mig et håb, og nu tror jeg 
helt vildt meget på det selv’. Det siger jo 
næsten det hele,” slutter Marianne 
Saxtoft. 
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Vi Virk’R
Vidensbaserede   Virksomhedsrettede   Ressourceforløb

Sammen om reSSourceforløb der virker
Kom til Ligeværds Konference og få faglig inspiration

Torsdag den 5. september 2019  
kl. 10-15, Bygningen i vejle,  
ved Anlæget 14b, 7100 vejle

”Partnerskabet med PGU Rosenholm i Hornslet har gjort mit arbejde nemmere. 
Ting, der førhen tog tid fra mit skrivebord, bliver nu ordnet af PGU. Det, at jeg 
ikke skal bekymre mig om denne borger, fordi jeg ved, at de tager sig af hende, 
gør min arbejdsdag bedre. Jeg har tillid til, at PGU har styr på det, fordi de er 
fagligt dygtige til borgere med særlige behov”.

Carina, sagsbehandler i Aarhus Kommune   

Model vivirk’r skaber partnerskaber

og når du dagen efter sætter 
dig ved dit skrivebord, er du ble-
vet fagligt løftet og inspireret til 
dit videre arbejde med borgere 

med særlige behov.

det er

grAtis

TilmeldinG
sende en mail til tina Navne: 

tina@ligevaerd.dk.

vi har brug for dit fulde navn,  
kommune/institution/virksomhed 
samt mailadresse. 

tilmeldingen er bindende og ved 
udeblivelse uden afbud, vil du 

blive faktureret 450 kr. 

Konferencens indhold
På konferencen bliver du præsenteret for 
erfaringerne fra et 3 år langt projekt, hvor 
kommuner, uddannelsessteder og virksom-
heder har indgået et helhedsorienteret  
partnerskab med det mål at bringe borgere 
med særlige behov tættere på og i sidste 
ende ind på arbejdsmarkedet. 

en præsentation af model vivirk’r  
med fokus på følgende:
•  skabelon for partnerskab mellem  

uddannelsessted og jobcenter
•  Funktionsbeskrivelse for ungekoordinator
•  Manual for virksomhedsrettede ressource-

forløb målrettet unge med særlige behov
•  Model for virksomhedssamarbejde i res-

sourceforløb for unge med særlige behov
•  redskab til progressionsmåling i virksom-

hedsrettet ressourceforløb og jobskabelse

viden og erfaring fra de fire lokaler partnerskaber:
•  Frederikshavn Kommune og PMU i sindal
•  randers Kommune og randers Bo– og erhvervstræning
•  Aarhus Kommune og PgU rosenholm i Hornslet
•  ringkøbing skjern Kommune  

og erhvervsskolen vestjylland i Borris

Afs.: Foreningsfællesskabet Ligeværd, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov, ligevaerd@ligevaerd.dk, tlf. 8620 8570.


