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Den 11. marts lukkede Danmark ned. I ugerne efter fulgte det meste af verden 
efter. Ligeværds mange aktiviteter blev ramt, lige som alle andre steder af 
samfundet kom ind i en slags chok-tilstand, der ændrede vores liv.

Ligeværds skoler og uddannelsessteder lukkede og sendte de unge hjem. 
Beskæftigelsesaktiviteterne på de mange socialøkonomiske virksomheder 
blev sat på hold, og alle klubberne i Unge for Ligeværd måtte aflyse alle deres 
klubaftener og møder.

Det har været en voldsom omvæltning for os alle. Men for børn, unge og 
voksne med særlige behov har det været særligt svært så pludseligt at få  
ændret hverdag, rammer og faste rutiner. 

Der har været gjort et fantastisk arbejde fra mange sider, for at holde  
kontakten med de allermest udsatte og sårbare. Skolernes medarbejdere har 
udvist en helt unik kreativitet og foretagsomhed for at sikre, at de unge ikke 
blev sendt hjem til ingenting. De socialøkonomiske uddannelsessteder har 
lagt sig i selen for at opfinde nye undervisningsforløb, de unge har kunnet  
tilgå online. Og klubberne har med stor hast digitaliseret deres møder  
og samvær, så vi mange steder er sprunget flere år frem i forhold til brugen  
af videomøder og andre online kommunikationsplatforme.

Men selvom engagementet, kreativiteten og aktiviteten har været helt 
utrolig høj og en stor glæde at være vidne til, så er det gået hårdt ud over  
mange børn og unge. 

Mange børn og unge er blevet endnu mere isoleret gennem nedluknings-
perioden. Mange af de meget vigtige sociale og uddannelsesmæssige  
fællesskaber er smuldret gennem corona-tiden. Mange af de psykiske belast-
ningsreaktioner, som mange børn og unge har været plaget af i forvejen, er 
tydeligt forværret. Mange børn og unge har ikke blot mistet undervisning og 
kontakt med kammerater og voksne støttepersoner i ugerne med nedlukning, 
mange af dem er sat yderligere tilbage på mange områder, og det vil tage  
tid for dem at genvinde det tabte.

Nu hvor vi er på vej tilbage til en mere normal hverdag, er det på sin  
plads at sende en meget stor tak til alle dem, der har ydet denne 
kæmpe og ekstraordinære indsats for børn, unge og voksne i  
udsatte positioner. Men det er desværre ikke slut med det. 
Der forestår fortsat et meget stort arbejde for at hjælpe alle 
disse børn og voksne godt ind i fællesskaberne igen.
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Tema om Særligt  
Tilrettelagt Ungdoms- 

uddannelse (STU)
TEMA:
Bliv klogere på  
Særligt Tilrettelagt  
Ungdomsuddannelse 
I magasinets tema går vi i dybden med den Særligt Tilrettelagte Ungdoms- 
uddannelse (STU). Som det første møder du en guide, der gør dig klogere 
på, hvilke muligheder og rettigheder unge med særlige behov har. 
Dernæst kommer du med en tur til Havredal Praktiske Uddannelser, hvor 
du møder Maria, hendes mor og forstanderen på Havredal, der fortæller 
om betydningen af at være på STU med en målgruppe, man er ligestillet 
med. Herefter går turen til Struer, hvor du møder STU-forkæmperen 
Daniel Noti, der kæmper for at unge skal have større indflydelse på valg 
af STU. Den næste artikel i temaet træder ind i STU-maskineriet og giver 
dig indblik i det store arbejde med at gøre STU’en bedre. Til sidst får du 
et indblik i, hvad det indebærer, når et STU-sted er medlem af Ligeværds 
forening for de fagprofessionelle, Ligeværd Fagligt Forum.

Temaet begynder 
med en guide, der 
gør dig klogere  
på STU.
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Daniel kæmper 
for at unge får 
større indflydelse  
på valg af STU.

Marias historie 
endte godt, og 
hun er tilbage på 
den STU, hvor 
hun hører  
hjemme.  

Hvad betyder 
det, når et STU-
sted er medlem 
af Ligeværd?  
Det får du  
svaret på. 

Kom med bag 
om STU'en og få 
indblik i arbejdet 
med at gøre 
STU'en bedre. 

Nr. 02 2020         5



Hvis du er en ung mellem 16 og 25 år, der ikke kan gennemføre 
en anden ungdomsuddannelse, kan du få tilbudt en 3. årig Særligt 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – en STU. Du får her en  
guide til, hvordan STU'en hænger sammen. 

På en STU går du i skole med andre unge 
med særlige behov. Målet med en STU er, 
at du får et så selvstændigt voksenliv 
som muligt, og du skal derfor både øve 
dine personlige og sociale færdigheder 
samt det faglige.

En STU skal laves, så den passer til dig og 
dine interesser, og en STU skal bestå af 
både undervisning og praktiske aktivite-
ter. Du kan også komme i praktik på en 
arbejdsplads, imens du er i gang med din 
STU. 

Kan jeg gå på en STU?

Særligt Tilrettelagt  
Ungdomsuddannelse (STU)

Afklaring af målgruppe
Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er målgruppen for en STU.  
Når kommunen udarbejder en målgruppeafklaring, tages der bl.a. udgangspunkt i: 

•   En samtale med den kommende elev og dennes forældre/pårørende.
•   Udtalelse fra egen læge og evt. psykiater.
•   Udtalelser fra tidligere folkeskole eller specialskole.
•   Evt. udtalelse fra specialefterskole.  

Man kan godt være indenfor målgruppen til en STU, selvom man har gennemført en 9. klasses afgangseksamen.

Om den unge falder indenfor målgruppen, er en kommunal afgørelse, og den skal derfor begrundes.  
Hvis du er uenig i afgørelsen kan du klage til Klagenævnet for Specialundervisning.

Af Julie Fabian      Illustration Ligeværd

Måske. Det er kommunen, der bestemmer, hvem der kan få lov til at gå på 
en STU. Derfor er det også kommunen, du skal kontakte, hvis du tænker, 
om en STU måske kunne være noget for dig. 
Du skal allersenest begynde på din STU, dagen før du fylder 25 år.

TEMA
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KAN JEG SELV VÆLGE,  
HVOR JEG VIL TAGE MIN STU?

Nej, du kan ikke selv vælge, men kommunen skal lytte til dine ønsker. Efter at have talt med dig og dine forældre om, 
hvad du godt kan lide at arbejde med, hvor du før har gået i skole og de hensyn, der skal tages til dig, beslutter  
kommunen, hvor du skal tage din STU. 

Det er en god idé, hvis du sammen med dine forældre finder en STU-uddannelse, du godt kunne tænke dig at gå på.  
I kan også tage ud og besøge et uddannelsessted. Flere uddannelsessteder tilbyder en uges praktik, så du kan se, 
om det er noget for dig.

Valg af Uddannelsessted
Kommunen har ret til at tilbyde et andet uddannelsessted end det eleven ønsker, hvis kommunen vurderer,  
at det sted, de anviser, kan imødekomme elevens kvalifikationer, modenhed og interesser.

Husk at valg af uddannelsessted er en kommunal afgørelse. Afgørelsen skal begrundes.  
Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage til Klagenævnet for Specialundervisning. 
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Hvad skal jeg lave  
på min uddannelse?

Du skal både have undervisning og praktiske aktiviteter på din uddannelse.

Din kommune skal sammen med dig og dine forældre lave en individuel uddannelsesplan til dig.  
En uddannelsesplan er en oversigt over de aktiviteter, som uddannelsen indeholder.  
Uddannelsesplanen skal indeholde de mål, I har lavet sammen, og hvilke praktikophold du skal på.
 

Husk at du kan klage til Klagenævnet  

for Specialundervisning hvis du ikke  

er tilfreds med uddannelsens indhold.

Får jeg penge,  
når jeg går på min STU?

Ja. De fleste STU-elever, som ikke har fået en førtidspension, får uddannelseshjælp med aktivitetstillæg. 

Du må også tjene op til 24.000 kr. (før skat) om året ved arbejde, uden at indtægten fra arbejdet  
medfører fradrag i din indtægt. 

Du må også gerne have en opsparing i banken, imens du går på din STU.
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Vi står klar til at hjælpe i Ligelinie med råd,  
vejledning og bisidning
 
For at støtte børn, unge og voksne med særlige behov og deres forældre har LIGEVÆRD en rådgivning. Den hedder "Ligelinie".  
Her kan forældre og unge ringe ind og få gratis råd og vejledning, eksempelvis når den unge skal starte på STU.

En bisidder kan være løsningen 

Det kan være en hjælp at have en bisidder med til et møde i kommunen. En bisidder er ikke følelsesmæssigt involveret og kan  
derfor holde fokus på sagen og indholdet. En bisidder vil forud for et møde hjælpe med at formulere og præcisere, hvad der er  
vigtigt at få ud af mødet. Hvorfor er vi her? Hvad er vigtigt for mig? Hvad vil jeg gerne have svar på? Hvad vil jeg gerne opnå med 
dette møde? 

Efter mødet kan bisidderen være en hjælp til at huske, hvad der blev sagt og holde styr på mødets aftaler.

KONTAKT OS PÅ LIGELINIE OG SE OM VI OGSÅ KAN GIVE DIG EN BISIDDER MED TIL MØDET
Ligelinie har åbent onsdage fra kl. 13-15.30 på telefon 22 34 30 13  
eller på mail ligelinie@ligevaerd.dk 

Der er ikke eksaminer ved en STU. Men når du er færdig med uddannelsen, får du et kompetencepapir, der blandt 
andet skal indeholde en beskrivelse af, hvad du har lært på uddannelsen, og hvad du ønsker efter uddannelsen.

Får jeg et eksamensbevis,  
når jeg er færdig med  

min uddannelse?
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Døm ikke unge  
med særlige behov  
ude på forhånd 

Af / Foto Helene Kaas

Kan du huske Maria, som af Silkeborg Kommune blev flyttet fra Havredal Praktiske 
Uddannelser, hvor hun trivedes godt på alle måder, til kommunens eget STU-sted, 
hvor Maria ikke passede ind. Hverken i forhold til uddannelsesinteresse, det kognitive 
niveau eller fremtidsperspektiv. Efter et halvt års udmattende og nedbrydende kamp, 
endte det heldigvis med, at Maria fik medhold hos Ankestyrelsen i sin klage over  
kommunens beslutning, og kom tilbage til Havredal. Ligeværd tog i maj-måned  
– ét år efter Marias kamp begyndte – til Havredal for at mødes med Maria, hendes 
mor og forstanderen på Havredal, Mette Navntoft, til en snak om, hvor afgørende  
det er for unge med særlige behovs trivsel, motivation og udvikling at være på  
en uddannelse, hvor de føler sig som en del af målgruppen. Noget, der vel  
egentlig gør sig gældende for de fleste mennesker.

Psykisk overgreb på en sårbar pige
Den Maria, vi mødte på en solskinsdag i 
maj, var godt på vej tilbage, hvor hun 
slap, da Silkeborg Kommune afbrød  
hendes forløb på Havredal. Men hun var 
stadig mærket af det, som Marias mor, 
Lisa Vilhelmsen, betegner som ”et psy-
kisk overgreb på en i forvejen sårbar ung 
pige”. Mette Navntoft fortæller, at de tog 
deres tilknyttede psykolog med på råd i 
forhold til, om det var sikkert for Marias 
velbefindende at blive interviewet til vo-
res artikel. Maria er nemlig stadig nervøs 
for, at der igen kommer nogen og hiver 
tæppet væk under hendes tilværelse på 
Havredal. Når der kommer et brev fra 
kommunen, sætter frygten ind med det 
samme. På trods af genoplivningen af 
oplevelser, der både havde psykiske og 

fysiske konsekvenser for hende, var én 
ting helt sikkert for Maria. Hun VILLE 
medvirke i artiklen og hjælpe med at  
udbrede hvor vigtigt det er, at man ser 
og lytter til den enkelte unge. 

Mette Navntoft fortæller indlednings-
vist om den Maria, der kom tilbage til 
Havredal: 

”Da der kommer ro på igen, og Maria 
kommer tilbage og begynder at kunne 
blive en del af uddannelsen igen, har hun 
haft et funktionstab på 80 procent. De 
kompetencer, hun havde fået opbygget i 
løbet af sit første år, var gået tabt, og hun 
er stadig i en opbygningsfase. Var det 
ikke endt med, at Maria kom tilbage på 
Havredal, havde det fået alvorlige  
konsekvenser for hende, både fysisk  
og psykisk.” 

“Fra min stol er det 
centralt, at os, der ud-
byder STU, er skarpe 
på at hjælpe hinanden 
med at få placeret de 
unge, hvor de rent 
faktisk hører til.”
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Det er ikke hele perioden, der står 
klar for Maria, da hun mentalt har lukket 
ned for nogle af minderne. Derfor hjælper 
Mette Navntoft, der har stået ved Marias 
side det sidste år, med at tegne billedet 
af, hvordan Maria havde det på Lysbro, 
Silkeborg kommunes eget STU-sted, ba-
seret på alle de ting, Maria fortalte Mette 
og de andre medarbejdere på Havredal.  

”Maria var allerede meget udfordret, 
inden hun overhovedet nåede frem til 
Lysbro om morgenen, fordi hun skulle 
sidde i bus med nogen, som var meget 
kognitivt udfordrede, i en lille time på vej 
til skole. Derudover gjorde det Maria 
stresset at skulle være i et klasselokale 
med 12 andre, hvor der sjældent blev  
luftet ud og hvor man skulle sidde stille 
på sin stol. Maria fortalte mig, at hun følte, 
at hendes grænser blev overskredet,  
fordi hun blev nødt til at acceptere, at  
de andres handicap forværrede hendes 
tilstand. Der var blandt andet en ung  
udviklingshæmmet mand, som mange 
gange om dagen var henne og røre ved 
Marias skulder og kom med seksuelle 
kommentarer.” 

Det er vigtigt for Maria, at det ikke 
handler om kritik af de unge på Lysbro, 
for som hun siger: ”Jeg ser jo ikke ned på 
nogen, der er udviklingshæmmede eller 
anderledes end mig. Der skal også være 
et sted til dem, men JEG passede ikke ind 
der. Jeg har ADHD, så det er svært for 
mig at sidde stille i lang tid ad gangen, 
men jeg måtte ikke rejse mig, for det  
forstyrrede, da de andre så troede, at  
de også skulle rejse sig.” 

Mette supplerer: ”Fra min stol er det 
centralt, at os, der udbyder STU, er skarpe 
på at hjælpe hinanden med at få placeret 
de unge, hvor de rent faktisk hører til. Vi 
oplever også unge, der viser sig at være 
blevet fejlplaceret hos os. Vi kigger så  
på, hvordan vi kan hjælpe dem med at 
komme til det tilbud, de passer bedst i. 
Det er i alles interesse. For nogle er  
Lysbro det rigtige tilbud, og for andre er 
det et dårligt match." 

Døm ikke de unge med arbejds- 
markedsperspektiv ude på forhånd
”Jeg følte, jeg var blevet hevet ud af 10. 
klasse og placeret i 0. klasse igen.” Sådan 
beskriver Marias hendes oplevelse af at 

komme fra Havredal til Lysbro. Hun  
fortæller, at hun fra dag 1 kunne se, at 
hun ikke hørte til den STU-målgruppe. 

Maria gik fra en hverdag på Havredal, 
hvor hun sammen med unge med sam-
me interesser var ved at dygtiggøre sig 
inden for landbrug – med udsigt til en 
plads på arbejdsmarkedet, til en hver-
dag, der ikke matchede hendes interes-
ser og uden fremtidsperspektiv. En helt 
almindelig opgave på Havredal kunne 
være at kastrere smågrise eller lære  
noget om at reparere en traktor. På Lys-
bro kunne en opgave være at tegne eller 
male på en kop. Opgaver, der tydeligvis 
hverken motiverede, udfordrede eller 
flyttede Maria tættere på en fremtid  
indenfor landbrug. 

”Det er centralt, at man får de udfor-
dringer, man har brug for, på et sted hvor 
man er motiveret og kan få tilpasset 
overlæggeren. Maria kunne jo på ingen 
måde blive udfordret på hendes land-
brugsfaglige interesse på Lysbro. Skal 
man udvikle sig, skal man hele tiden 
have målet inden for rækkevidde, så man 
hele tiden bliver ved med at rykke sig,” 
fortæller Mette.  

Maria og hendes  
mor kæmpede  
en brav kamp,  
og de vandt!
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Maria har i den forbindelse en opfor-
dring til landets kommuner: ”Kommu-
nerne skal lytte til de unge i forhold til, 
hvad de har af interesser. Det ville være 
en stor hjælp for os, at vi ikke skal bøvle 
med kommunen. For os unge er det jo 
vores fremtid, det handler om.” 

Netop de unges fremtidsmuligheder 
ligger forstanderen på Havredal meget 
på sinde: ”Hvis man ikke følger den  
gruppe unge, der har et arbejdsmar-
kedsperspektiv i deres uddannelses- 
ønsker og det, de er motiveret for, så 
træffer man også et valg for dem om, at 
de ikke bliver en del af arbejdsmarke-
det. Det er centralt, at man går med 
den motivation og det drive, et ungt 
menneske med arbejdsmarkedsper-
spektiv har. Ser man det i et sam-
fundsperspektiv, er det tåbeligt ikke at 
støtte de unge i deres ønsker. Det er så 
lille en investering set i forhold til, at de 
kommer ud og bidrager til samfundet 
og blive skatteyder. Det giver ikke  
mening på den lange bane at tænke i, at 
man måske kan spare 100.000 kr. på tre 
år ved at vælge det ene tilbud frem for 
det andet til den unge. Én ting er det  
arbejdsrettede perspektiv og det selv-
forsørgende perspektiv. Noget andet er 
det rent menneskelige og trivselsmæs-
sige, når man vælter mennesker på det 
niveau, som Maria var udsat for. Var 
Maria ikke blevet reddet, havde det i 
den grad kostet i sundhedssektoren.”

Marias mor, Lisa, supplerer med  
hendes perspektiv på Marias trivsel på 
Havredal: ”Grunden til, at Maria trives 
her, oplever jeg, er, at her fungerer det 
som en helhed. Der er et mål med det, 

de gør. De unge kan få et arbejde bag- 
efter. De kan komme videre. Oplevelsen 
på Lysbro var, at det var en uddannelse til 
at flytte hjemmefra og så være på offent-
lig forsørgelse resten af livet. Der var ikke 
noget erhvervsfagligt perspektiv i det, og 
det skinnede helt klart igennem i deres 
skema, og den måde, de blev undervist 
på. Det er godt til én målgruppe, men 
ikke når du som Maria rent faktisk kan 
nogle faglige ting.” 

Uddannelse blandt ligestillede med 
plads til den enkelte unges behov
På Havredal er Maria tilbage blandt en 
elevgruppe, hun føler sig som en del af. 
Og det er noget, der har en stor betyd-
ning, udover på det sociale plan. 

”Det er afgørende for motivation,  
indlæring og menneskelig udvikling, at 
de unge mennesker er blandt unge, de er 
ligestillede med. Det er almen gyldighed. 
Det gælder for alle mennesker. I sær- 
deleshed har vi hos os gode erfaringer 
med at arbejde med situeret læring. De 
unge mennesker arbejder i grupper, hvor 

de mindre erfarne lærer af de mere  
erfarne. I takt med det bliver man selv 
den person, der bliver en central spiller i 
læringsprocesserne. Det kan kun fungere, 
hvis man er blandt unge mennesker, 
man er ligestillede med.” Sådan fortæller 
forstanderen på Havredal om betydning 
af at være på uddannelse med nogen, du 
kan spejle dig i og identificere sig med. 

Noget, Maria beskriver på denne 
måde: ”Det er dejligt at være sammen 
med nogen, hvor vi er på højde med  
hinanden. På Havredal ligger vi alle på 
nogenlunde samme niveau. Vi er nogen, 
der helst vil arbejde alene, men her lærer 
du at samarbejde, til når du skal ud i den 
virkelige verden. På Havredal bliver hver 

“Kommunerne skal 
lytte til de unge i for-
hold til, hvad de har 
af interesser. Det ville 
være en stor hjælp for 
os, at vi ikke skal bøvle 
med kommunen.”

En glad og  
lettet Maria i de  

rammer, hvor hun 
hører hjemme.
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vores udfordringer sat i perspektiv. Man 
ser den enkeltes problemer, i stedet for 
at alle bliver gjort til en del af en gruppe.”

Mette supplerer: ”Der bliver taget 
hensyn til den enkeltes skånehensyn i 
hverdagen. Der er en forståelse blandt 
eleverne for, at rammen er sådan her for 
Maria og den er anderledes for Jakob, og 
for Simon, fordi de alle sammen er for-
skellige. Målgruppen på Havredal er ikke 
snæver. Den er forholdsvis bred. Det er 
fint, at Maria fremhæver samarbejde, for 
Maria arbejder også med at skulle samar-
bejde med dem, der udfordrer hende lidt. 

Der er bare en ramme for hvor bred den 
målgruppe, hun skal samarbejde med, er, 
for at man sikrer sig en udvikling.”

En afsluttende bemærkning fra Maria
Maria får det sidste ord i denne artikel. 
Ordet er frit og hun får dermed lov til at 
sætte punktum for det mareridt, hun var 
igennem. 

”Når man som ung, står i sådan en  
situation, som jeg stod i, så skal sags- 
behandlere ikke ringe til den unge og 
presse den unge til noget, sådan som jeg 
blev presset. Det må de jo heller ikke. 

Det gør noget ved en at mærke, at man 
bliver presset til noget, man ikke har lyst 
til. Det er vigtigt, der bliver lyttet til de 
unge, i stedet for at køre de unge helt 
derned, hvor de ikke kan mere. Ved at vi 
kommer ud på arbejdsmarkedet, sparer 
samfundet jo penge. Hvis de siger, vi kan 
ikke noget og sætter os på pension, så 
skal samfundet jo betale til os resten af 
livet. Jeg vil gerne sige til andre unge: 'Det 
er vigtigt at vide og huske på, hvad man 
kan og at man har familie og venner, der 
kan bakke en op. Og så må du IKKE  
OPGIVE HÅBET'.”  

“Når man som ung, 
står i sådan en situa-
tion, som jeg stod i, så 
skal sagsbehandlere 
ikke ringe til den unge 
og presse den unge til 
noget, sådan som jeg 
blev presset.”

En engageret  
forstander, der  

altid har tid til at  
lytte til de unge. 



Af / Foto Helene Kaas

”Jeg synes, det er vigtigt, at unge med særlige behov får det STU-tilbud, de har brug for, så de ikke 
skal samles op senere i livet.” Det er hovedårsagen til 28-årige Daniel Notis kamp for at sikre alle  
unge et frit STU-valg. En kamp, der både har givet ham et møde i Undervisningsministeriet og artikler 
i forskellige medier. Vi er taget til Struer for at høre mere om Daniels kamp. Da jeg ankommer til 
bygningen, hvor Daniel bor, står han udenfor sin lejlighed for at sikre sig, at jeg kan finde det. Da jeg 
træder ind i Daniels lejlighed, dufter der indbydende af kanelsnegle. Han forstår at få en til føle sig 
velkommen. Daniel viser rundt i sin ryddelige lejlighed. Kompetencerne til at bo selv, med alt hvad  
det indebærer, har han med sig fra sit efterskoleophold og efterfølgende STU. 

Invester i de unge nu  
– så de ikke skal samles 
op senere i livet

En målrettet kontrolleret  
indsats i tide
Inden vi sætter os for at snakke, laver  
Daniel en lækker cappucino til os på sin 
professionelle espressomaskine. Med 
kaffe og kanelsnegl foran os indleder vi 
snakken med, hvorfor det er så vigtigt 
for Daniel, at unge med særlige behov  
får ret til at vælge den STU, de ønsker. 

”Jeg synes, det er vigtigt, at unge med 
særlige behov får det STU-tilbud, de har 
brug for, så de ikke skal samles op senere 
i livet. Som jeg altid har sagt: ’En mål- 
rettet kontrolleret indsats i tide’. Hvis 
den unge kommer på det rigtige STU-
sted, er der også større chance for at  
finde nogle unge, man kan lide at være 
sammen med – og måske have mulighed 
for at møde en sød kæreste. Jeg tror, at 
det er på STU-stederne, at mange unge 
med særlige behov får mulighed for at 
opleve kæresteri.” 

Lyt til de unge og giv dem indflydelse
Dengang Daniel skulle vælge sin Særligt 
Tilrettelagte Ungdomsuddannelse,  
oplevede han at blive lyttet til af både  
sin UU-vejleder og sagsbehandler og 
have indflydelse. Noget, han ønsker for 
andre unge. 

”Min efterskole var rigtig god til at 
tage os med på STU-messer. Allerede 

året inden jeg skulle stoppe på efter- 
skolen, begyndte vi at overveje, hvad  
der skulle ske efter sommerferien. Kort 
tid inden jeg skulle stoppe på min efter-
skole, var jeg på en rundtur til STU- 
steder med min UU-vejleder. Der var 
valgt tre steder ud. Jeg valgte Sønder-
lundgaard, som ligger i Lund – en lille 
landsby udenfor Herning. Der var ingen 
problemer med, at det var en anden 
kommune. Jeg blev forelsket i omgivel-
serne. Det var nok især mine forældre, 
der blev forelsket i omgivelserne. Det lå 
ude på landet med flotte cykelstier. Det 
var en kristent grundlagt skole. Det første 
halvandet år gik fint, men så begyndte 
det at gå skidt. Vi lavede nærmest ikke 
andet end at gøre rent til sidst. Når vi 
havde seksualundervisning, tog de ud-
gangspunkt i Vor Herre, skabelsen,  
blomsterne og bierne. Det blev for meget 
for mig. Der var også noget mobning. Vi 
forsøgte at snakke med lærerne og for-

“Det er vigtigt, at man 
får noget indflydelse, 
og at man som borger 
mærker, at man bliver 
taget alvorligt, når 
man sidder til møde.”

TEMA
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standeren, men de hørte ingenting. Det 
eneste, de snakkede om, var Vor Herre. 
’Vi skal have Vor Herre med i alt og hvis 
der opstår noget, skal vi knytte os til  
hinanden’. Det ville jeg ikke være med til.”

Daniel pakkede sin rygsæk
Daniels kampånd havde han allerede 
dengang, for han tog affære. 

”Jeg pakkede min rygsæk en dag og 
tog toget uden at sige noget til nogen. Jeg 
tog hjem til min mor og min far, og så 
skrev de til skolen, at jeg blev hjemme 

nogle dage. Så holdt jeg et hemmeligt 
møde med min sagsbehandler og UU-vej-
leder, uden at skolen vidste det. Sammen 
fik vi arrangeret min opsigelse. Indenfor 
14 dage fandt de et nyt STU-sted til mig. 
Jeg kom på Uddannelsescenter Marie-
bjerg på en uges praktik. Der var mange 
flere muligheder og studieture – det sted 
passede bedre til mig. Og så var det dej-
ligt at komme på et sted uden kors på 
væggene,” tilføjer Daniel med et smil. 

Daniel fortæller, at han boede på  
Mariebjergs kollegium. Her lærte han at 

Daniel Noti
    28 år
    Bor i sin egen  

lejlighed i Struer
    Single (ønsker at  

finde en kæreste)
    Har diagnosen  

atypisk autisme
    Spiller klaver og  

lytter meget til musik
    Har tidligere arbejdet 

8 år hos Struer  
Smørrebrød

    Tidligere KLAP  
Job ambassadør

   Interesserer sig for 
unge med særlige  
behovs muligheder  
i andre lande
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gøre rent, handle ind, lave mad og vaske 
tøj. Færdigheder, der gør, at han nu kan 
bo i sin egen lejlighed. Det var også på 
Mariebjerg, at hans interesse for, hvor-
dan andre EU-lande arbejder med unge 
med funktionsnedsættelse, blev vækket. 
Daniel går blandt andet op i at vide noget 
om, hvad unge med særlige behov har af 
muligheder, når de er færdige med deres 
dagstilbud og skal fylde fritiden ud. 

Tag de unge alvorligt 
Og så tilbage til det med at have ind- 
flydelse, for det er omdrejningspunktet  
i Daniels arbejde for andre unge. 

”Det er vigtigt, at man får noget ind-
flydelse, og at man som borger mærker, 
at man bliver taget alvorligt, når man  
sidder til møde. Vi skal jo helst undgå  
sager som Maria fra Silkeborg. Det giver 
jo kun problemer for kommunen og for 
den unge senere hen, hvis man bliver 
overtrumfet. Der er mennesker, der kan 

blive ødelagt. Du kan jo udvikle både 
angst og depression, hvis du ikke bliver 
hørt og har indflydelse. Og stress, hvis 
du ikke ved, hvad du skal. Jeg møder flere 
og flere, som ikke ved, hvad de skal. Jeg 
tror også, at det er vigtigt, at kommunerne 
arbejder mere sammen og tænker  
mindre på penge og mere på at investere 
i mennesker. Hvis man kommer ud på 
det rigtige STU-tilbud og får den hjælp, 
man har brug for, er der nogen, der kan 
ende med at få et arbejde bagefter. De 
kan ende med at forsørge sig selv med et 
fleksjob. Det er jo også en gevinst for 
kommunen på sigt. Det handler om en 
ansvarlig og kontrolleret indsats.” 

STU-forkæmperens næste skridt: De 
unge skal kende deres rettigheder
”Jeg vil også gerne arbejde på, at unge 
er bevidste om deres rettigheder. Jeg 
hører folk, der er meget i tvivl om lov-
givningen. Hvis du ikke kender dine 

rettigheder, er der ingen fra kommunen, 
der fortæller dig det længere. De unge 
skal informeres om deres rettigheder. Og 
nu hvor landet er ved at åbne igen, skal 
vi fortsætte det politiske arbejde med 
STU’en, hvor vi slap, da corona lukkede 
Danmark ned. Jeg kunne godt tænke mig 
at lave en debat-podcast med en under-
visningsordfører, en folketingspolitiker 
og en kommunalpolitiker.” 

Den invitation er hermed sendt  
videre. Det bliver spændende at se hvilke 
politikere, der melder sig til at deltage. 
Med Daniels drive, skal podcasten nok 
blive til noget.  

Daniel når helt  
ud i medierne med  

sine budskaber

En stolt  
modtager af  

Struer Kommunes 
handicappris i 2017
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Sine Kanstrup 
Jørgensen 

Medlem af  
UFL Randers
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Af Helene Kaas      foto Ligeværd

Den er Danmarks dyreste uddannelse. Ikke mere 
end 13 år gammel og alligevel kendt i mange andre 
lande som en af de eneste ungdomsuddannelser 
rettet mod unge med udviklingshandicap. Den  
eneste uddannelse i Danmark, der er forankret i 
kommunerne og udbudt af over 400 kommunale  
og selvejende uddannelsesudbydere.

Bag om STU

SÆRLIG TILRETTELAGT

UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLIANCENS HOVEDBUDSKABER / EFTERÅR 2019

– en uddannelse vi skal værne særligt om

TEMA
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S ådan kunne en beskrivelse af den særligt 
tilrettelagte ungdomsuddannelse lyde. 

En anden beskrivelse kunne lyde nogen-
lunde sådan her: En uddannelse, som  
kommunerne bestemmer om den unge må 

få, og hvor den unge må finde sig i det tilbud og det 
uddannelsessted, kommunens visitationsudvalg fin-
der passende. Den uddannelse, der får flest klager i 
Klagenævnet for Specialundervisning. Og en uddan-
nelse som ingen fører tilsyn med kvaliteten af.

Ligeværd har fulgt den Særligt Tilrettelagte  
Ungdomsuddannelse tæt lige siden dens tilblivelse  
i 2007, og har siden arbejdet for at sikre den bedst 
mulige kvalitet og de unges største medindflydelse 
på, hvilken uddannelse de kan få.

Historien kort
Da politikerne i 00’erne gik i gang med det lov- 
forberedende arbejde, kiggede man blandt andet  
på nogle af Ligeværds uddannelsessteder. Mange af 
disse steder var udsprunget af specialefterskolernes 
praktiske undervisning, og som dengang var et af de 
få undervisnings- og værkstedstilbud til unge, der 
var færdige på efterskolerne. Uddannelsesstedernes 
arbejde med både personlige og faglige kompeten-
cer blev model for det, vi i dag kender som den  
Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Den har 
til formål at udvikle de unges personlige, sociale og 
faglige kompetencer, så de kan leve et så selv- 
stændigt liv som muligt.

”Uddannelse til unge med særlige behov har altid 
været et højt prioriteret arbejdsområde i Ligeværd.  
I over 50 år har foreningen været optaget af at ud-
vikle praktiske uddannelsesforløb til bogligt udfor-
drede unge mennesker. Nogle af Ligeværds udvik-
lingsprojekter i 00’erne var helt afgørende for, hvor-
dan uddannelsen kom til at se ud. Det var en succes 
og et kæmpe skridt for unge med udviklings- 
handicap, at det lykkedes at få skabt en ungdoms-
uddannelse, der passer til deres behov. Og lige  
siden har vi arbejdet intenst med at sikre de unges 

indflydelse på deres uddannelse og med at skabe  
en uddannelse med højest mulig kvalitet,” fortæller 
Esben Kullberg, der er direktør i Ligeværd.

En succes med store udfordringer
Uddannelsen var en succes og de seneste evaluerin-
ger, Undervisningsministeriet har lavet, viser også, 
at uddannelsen langt hen ad vejen gør det, den skal. 
Den udvikler de unges personlige og sociale kompe-
tencer. Og for nogle unge, gør uddannelsen dem 
også klar til at bidrage på arbejdsmarkedet. Esben 
Kullberg er enig i, at uddannelsen på mange måder 
er en succes. Men efter hans opfattelse, peger de 
mange henvendelser fra unge og deres forældre i 
Ligeværds rådgivningstjeneste LigeLinie også på, at 
det er en uddannelse med store udfordringer. Julie 
Fabian er socialfaglig konsulent i Ligeværd og har 
det daglige ansvar for rådgivningstjenesten. Hun 
oplever, at der er kommet flere henvendelser, og at 
henvendelserne har ændret karakter.

”Vi har gennem flere år rådgivet unge og deres 
forældre i forbindelse med STU. Vi har jo ikke med 
en uddannelse af gøre, som de unge bare kan vælge. 
Først skal de visiteres til at høre til den gruppe unge, 
der kan få tilbudt en STU. Når det er afklaret, skal de 
visiteres til det sted, de kan tage deres ungdomsud-
dannelse. I starten fik vi en hel del henvendelser fra 
forældre til unge, som ikke kunne blive visiteret til 
en STU. Kommunerne mente ikke, de var i målgrup-
pen for uddannelsen. De senere år har henvendel-
serne i højere grad handlet om, at de unge ikke får 
lov til selv at være med til at bestemme, hvor de 
kunne tage deres uddannelse. Kommunerne vælger i 
højere og højere grad et uddannelsessted, den unge 
ikke umiddelbart ønsker,” siger Julie Fabian. Det er 
hende man kommer i kontakt med, når man ringer 
til LigeLinie. De seneste år har hun oplevet en 10-15 
dobling af henvendelserne. Og ifølge hende er det 
meget uigennemskueligt for den unge og dennes 
forældre, hvordan og hvorfor kommunens beslut-
ning bliver som den bliver.

Ligeværds socialfaglige 
konsulent, Julie Fabian 
(tv.), modtager mange  

henvendelser fra unge  
og deres forældre om 

manglende medbestem-
melse på valg af STU.
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Fakta
STU-alliancen blev stiftet af Lige-
værd i forbindelse med arbejdet i 
den ministerielle arbejdsgruppe op 
til STU-evalueringen i 2017. I dag 
rummer alliancen 22 organisatio-
ner og udbydere. Alliancens formål 
er at arbejde for den bedst mulige 
kvalitet af STU til glæde for unge 
med særlige behov.

Medlemmer:
    Ligeværd
    Hjerneskadeforeningen
    Efterskoleforeningen
    ADHD foreningen
    HKI
    Selveje Danmark
    LOS
    LEV
    Skolelederforeningen
    Uddannelsesforbundet
    Socialt Lederforum
    Ledersamrådet.dk
    CP Danmark
    Frie Fagskoler
    Consentio
    Danmarks Lærerforening
    Socialpædagogerne
    Landsforeningen Autisme
    GLAD
    Incita
    DH
    Jysk Børneforsorg/Fredehjem

”En del af de forældre, der henvender 
sig hos os, oplever, at de og deres søn 
eller datter samarbejder fint med kom-
munens UU-vejleder om at finde frem til, 
hvilket uddannelsestilbud der vil passe 
den unge. Men når sagen har været igen-
nem kommunens visitationsudvalg, har 
de ofte svært ved at se, at beslutningen 
hænger sammen med det, de har snak-
ket med UU-vejlederen om. Kommunens 
visitationsudvalg peger oftere og oftere 
på et tilbud, som den unge slet ikke har 
ønsket,” fortæller Julie Fabian om sine 
oplevelser fra rådgivningstjenesten.

Den forkerte vej
Esben Kullberg mener, at udviklingen går 
den forkerte vej, og at de unges rets- 
sikkerhed er under pres. Ikke mindst på 
baggrund af den voldsomme stigning i 
henvendelserne til Ligeværd, mener han, 
at der er grund til, at man politisk sikrer, 
at de unge får øget indflydelse på deres 
valg af relevant uddannelsessted. 

”Jeg mener, at vi i Ligeværd kan se et 
tydeligt billede af, at unges valgmulig- 
heder stækkes. Vi ved jo godt, at der ikke 
er frit valg. Men mange af de afgørelser, 
der ikke tager hensyn til den unges  
ønsker, bunder – efter vores opfattelse 
– ikke i faglige afgørelser, men handler 
om økonomi, og at kommunen har en 
strategi om primært at bruge det kom-
munale tilbud. Vi sigter ikke blindt mod, 
at de unge skal have frit valg. Vi vil blot 
sikre dem medindflydelse på valg af ud-
dannelsessted. Vi ser eksempler på, at 
man undlader at skrive den unges ønske 
om uddannelsessted ind i uddannelses-
planen. Det gør det nemlig meget lettere 
for visitationsudvalget at vælge det  
kommunale tilbud. Og det bliver langt 
sværere for den unge at klage over  
afgørelsen,” betoner Esben Kullberg. 

Han mener, at det er en alvorlig udfor-
dring for de unges retsstilling, at de kun 
har Klagenævnet for Specialundervisning 
at klage til, når kommunens afgørelse går 
dem imod. Og trods stigningen i antallet 
af klager, der lander på rådgivnings- 
tjenestens skrivebord, tør han godt  
påstå, at der er et stort mørketal i for-
hold til afgørelser, der tilsidesætter de 
unges ønsker.

”Vi ved, at det at henvende sig for at få 
hjælp i sig selv kræver ressourcer. Mange 
familier med unge med særlige behov har 
ikke de ressourcer i hverdagen, og mange 
vælger derfor at give op på forhånd og 
affinde sig med kommunens afgørelse. 
Når vi så ovenikøbet ser eksempler på, at 
man forsøger at undgå, at de unges ønsker 
fremgår at de papirer, der skal ligge til 
grund for visitationen, så mener vi, at der 
er tale om et alvorligt retssikkerheds-
mæssigt problem,” siger Esben Kullberg.

STU-alliancen tager udfordringen op
Siden Ligeværd i 2017 tog initiativ til 
STU-alliancen, har de over 20 organisa- 
tioner i alliancen arbejdet på at gøre Den 
Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannel-
se så god som muligt. Med et stort antal 
møder med politikere og embedsfolk har 
alliancen fået en central rolle i det poli- 
tiske spil om STU. 

”STU-alliancens styrke er dens forskel-
lighed, og at vi med alle vores forskellige 
perspektiver alligevel er i stand til at blive 
enige om nogle hovedbudskaber. Et af 
hovedbudskaberne er, at de unges ind- 
flydelse på deres valg af uddannelse og 
uddannelsesforløb skal styrkes. Alliancen 
mener, at det er nødvendigt at give de 
unges ønsker mere vægt, når der skal  
findes et uddannelsessted for en STU. 
Gennem nogen tid har vi drøftet, hvor-
dan dette kan gøres. Det er vores opfat-
telse, at det er nødvendigt, at man skriver 
det tydeligere ind i lovgivningen, at det 
unge skal høres. Hvis kommunerne  
anviser et andet tilbud, end det, den unge 
ønsker, så er det kommunens pligt at  
argumentere for, at dette tilbud er bedre 
end det, den unge peger på. På den måde 
vender vi styrkeforholdet mellem den 
unge og kommunen, således at den  
unges ønske får mere vægt i afgørelsen,” 
slutter Esben Kullberg og udtrykker sam-
tidig, at der er et stykke vej endnu inden 
Danmarks dyreste uddannelse, også kan 
bryste sig af at være den bedste.  

“...så mener vi, at der 
er tale om et alvorligt 
retssikkerheds- 
mæssigt problem.”
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Laust Møller
Medlem af UFL 
Storkøbenhavn
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Af Helene Kaas      Foto Steen Heine Kristensen

Ligeværd består af tre foreninger: Unge For Ligeværd, Ligeværd, 
Forældre og Netværk og Ligeværd, Fagligt Forum. Fagligt Forum er 
foreningen for de fagprofessionelle. Du får her indblik i,  
hvad det vil sige, når et STU-sted er medlem af den forening. 

LIGEVÆRD 
FAGLIGT FORUM 
– ET UNIKT FÆLLESSKAB FOR STU-STEDER

Hvem kan blive medlem af Fagligt Forum?
Skoler, uddannelsessteder, socialøkonomiske virksomheder  
og lignende organisationer kan søge om at blive medlem af  
Ligeværd Fagligt Forum. Det er et medlemskab for organisa- 
tioner, hvor ledelse og medarbejdere får et netværk med  
andre institutioner, der arbejder professionelt for og med  
unge med særlige behov. 

Hvad kræver det for et STU-sted  
at blive medlem af Fagligt Forum?
Før et STU-sted bliver medlem af Fagligt Forum, har uddannel-
sesstedet været igennem og ”bestået” en optagelses-proces 
hos Ligeværds sekretariat. Det betyder bl.a., at Ligeværd har 
haft en grundig dialog med uddannelsesstedet omkring Lige-
værds formål, idegrundlag og vedtægter. Optagelsesprocessen  
omfatter, at Ligeværd kommer på besøg forud for uddannelses-
stedets optagelse i foreningen. 

Hvad vil det sige at være medlem af Fagligt Forum?
Som medlem forpligter uddannelsesstedet sig til at tilslutte  
sig foreningens formål. 

Fagligt Forums formål er:
•  At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for  

medborgere med særlige behov, begrundet i boglige,  
sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder 
samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige  
muligheder for den enkelte.

•  At koordinere, støtte og styrke medlemmernes indsatser  
for at forbedre skole-, uddannelse-, beskæftigelses- og  
boligforhold for børn, unge og voksne med særlige behov.

•  At sikre det fagprofessionelle perspektiv i Ligeværds  
politiske arbejde.

Optagelse i Fagligt Forum
•  Enhver skole, uddannelsessted, virksomhed eller  

organisation, der tilslutter sig foreningens formål  
og idegrundlag, kan ansøge om optagelse. 

•  En optagelse som medlem af foreningen sker efter  
ansøgning til bestyrelsen, der kan fastsætte generelle  
og konkrete optagelseskriterier.  

TEMA
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Vil du vide mere 
om medlemskab 
og optagelse
Gå ind på 
www.ligevaerd.dk/bliv- 
medlem/som-professionel 
eller ring 86 20 85 70

Følgende skoler og uddannelsessteder 
er medlem af Ligeværd
Aabæk Efterskole
AspIT
Autismecenter Nord-bo 
Birkeskolen
Bo &  Jobuddannelsen 
Bo/Skole/Job
Bofællessk. Belvedere/Enemærket
Brande Højskole
Byggetek
Bøgevangskolen
CSU Slagelse
Det Gamle Mejeri
Djurslands Folkehøjskole
DSI Erhvervsskolen Vestjylland
DSI Munkegården
Dybbøl Efterskole
Efterskolen Helle
Efterskolen Østergård
Egmont Højskolen
EGU center for Vejledning Københavns 
kommune
Ella og Møller Sørigs Fond
Elleslettegård
Elmelund/Thy STU 
EUC Syd
Fenskær Efterskole
FGU Aalborg Mou Hotel
FGU Fyn Odense
FGU Sydøstjylland
Finderup Efterskole
FO Århus
Fonden Erhvervsskolen Vestjylland
Fonden Ørnehøj
Gaia Akademi
Grennessminde Birkerød
Grennessminde i Taastrup
Gødvad Efterskole
Haderslev Ungdomsskole
Hadsten Fri Fagskole
Havredal Praktiske Uddannelser
Horisonten STU

Hylke Ridecenter
Høng Erhvervsskole
Idræts- og Uddannelsesakademiet
Idrætsefterskolen Ulbølle
Idrætshøjskolen Aarhus
Karise Efterskole
Karisefonden
Klintebjerg Efterskole
Kvie Sø Efterskole
Liv og Job
LO Århus
Lyngåskolen
Marie Grubbe Ung & Uddannelse
Netværksskolen
Nordfyns Folkehøjskole
Nørre Vesterskov
Odamsgård
Parat Til Start
PGU Rosenholm
PMU (Praktisk Medhjælper Udvikling)
Rødding Fri Fag- og Efterskole
Sdr. Bork Efterskole
Skovhaven
Sofie Rifbjerg Efterskole
Struer Fri Fagskole
Strømmen
STU Lolland
Stubbekøbing Efterskole
STU Springbrættet
Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole
Tolne Efterskole
Troldkærskolen
Try Efterskole
Uddannelsesforbundet
Ulstrup Efterskole
University College Syd
Vittrup Fri Fagskole
Vordingborg Fri Fagskole
Waldemarsbo Efterskole
Ærø Efterskole
Østagergård
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Af Helene Kaas      Foto Helene Kaas

”…på et tidspunkt er min farmor eller mor her ikke længere, og hvad gør jeg så?” Ordene kommer 
fra Kirstine. En ung kvinde på 32 år, som er afhængig af andre for at kunne handle ind og lave mad, 
da hun både er ordblind og talblind. Den kommune, hun bor i, mener dog, at hun er blevet så god til 
klare sig selv, at hun ikke længere har brug for hjælp fra en bostøtte i sit hjem. Hendes bostøtte er 
derfor blevet skåret ned, og ændret fra hjælp til at lære praktiske ting i lejligheden to gange om  
ugen til muligheden for en snak på bostøttekontoret én gang om ugen. 

En landsdækkende tendens
Nedskæring i bostøtte er en tendens, vi  
i Ligeværd bliver kontaktet vedrørende 
flere gange om ugen. En tendens, der 
desværre gør sig gældende i flere af  
landets kommuner. En af dem er Viborg 
kommune. Her bor Kirstine og Mette, 
som begge har fået skåret så kraftigt i 
deres bostøtte, at der er områder i  
deres liv, som de har svært ved at få til  
at hænge sammen. Ligeværd tog til  
Viborg for at snakke med de to unge 
kvinder om, hvordan nedskæringen  
har påvirket deres tilværelse. 

”Jeg får ikke den hjælp,  
jeg har brug for”
Den første, vi banker på hos, er Kirstine, 
som bor i sin egen lejlighed. Hun åbner 
døren sammen med sin farmor, som 
hjælper hende meget i det daglige. Det er 
også farmoren, der har hjulpet Kirstine 
med at sørge for, at der er dækket op 
med kaffe og kærnemælkshorn, da vi  
ankommer. 

Kirstine har boet selv, siden hun var 
22 år. Hun fortæller her om, hvordan det 
er at bo selv. 

”Jeg er glad for at bo i min lejlighed  
og har en god familie. Jeg  
synes, jeg har klaret det rimeligt godt 
med hjælp fra en bostøtte. Jeg begyndte 
at få hjælp to gange om ugen, da jeg  
flyttede hjemmefra, men det får jeg ikke 
mere. Dengang fik jeg hjælp til at lære at 

vaske tøj. Det kan jeg godt selv nu. Jeg fik 
også hjælp til indkøb, fordi jeg har svært 
ved pengene. Og så fik jeg hjælp til at 
lave mad, fordi jeg ikke kan finde ud af 
opskrifter selv, da jeg både er talblind og 
ordblind. Bostøtten hjalp mig også med 
et ugeskema.” 

Hvem skal 
hjælpe mig?

     Nr. 02 202024



Vi undrer os over, hvorfor hun ikke 
længere får bostøtte i sin lejlighed?  

”Kommunen mener, at jeg er  
blevet så god, at der ikke er noget, de 
kan hjælpe mig med mere. Derfor er 
bostøtten i min lejlighed fjernet. Det 
var lige før, at de fjernede bostøtten 
helt. Det kom som et chok for mig, at 
de ville tage bostøtten fra mig. Jeg er 
ikke god til, at der pludselig bare sker 
nye ting. Jeg har en snert autisme, så 
jeg fungerer bedst med faste ram-
mer, så sammen med min tidligere 
bostøtte fik vi lavet en overgang, så 
bostøtten i min lejlighed forsvandt 
lidt efter lidt, og jeg fik øvet at gå ned 
til kontaktstedet.”

”Kontaktstedet”. Vi bliver  
nysgerrige på, hvad det går ud på?

”På banegården er der et bo- 
støtte-kontaktsted, hvor jeg kan gå 
ned i et tidsrum på et par timer om 
ugen og spørge om hjælp. Men jeg 
får iikke den hjælp, jeg har brug for. 
Vi snakker bare, og så får jeg et  
ugeskema.” 

Vi vil gerne vide lidt om, hvordan  
Kirstine får sin hverdag til at hænge 
sammen, nu hvor bostøtten i  
lejligheden er fjernet helt. 

”Nu køber jeg færdigretter og  
varmer dem i ovnen. Jeg vil helst 
have hjemmelavet mad. Det ville 
være svært selv at lave mad, fordi jeg 
ikke kan finde ud af at læse opskrif-
terne og måle op. Jeg får heller ikke 
hjælp til at handle. Det er min mor 
eller farmor, der gør det. Ellers så 
stoler jeg bare på, at jeg får det  
rigtige tilbage, men det er jeg meget 
usikker på.”

Hvis Kirstine selv kunne vælge, 
hvad hun kunne få hjælp til, ville det 
være:  

”Jeg kunne godt tænke mig igen at 
få hjælp til at lave mad. Jeg kan jo ikke 
lave mad, når jeg ikke får hjælp til 
det. Jeg vil også gerne have hjælp til 
at handle ind, for på et tidspunkt er 
min farmor eller mor her ikke længere, 
og hvad gør jeg så?” Ja, hvad gør  
Kirstine så?

Vi siger tak til Kirstine, for at  
hun ville dele sin historie med os  
og sætter kursen mod Mette. 

Hvad står der i brevene,  
jeg modtager?
Vi har aftalt med Mette, at vi mødes 
med hende i Unge For Ligeværds 
klublokaler i Viborg. Mette og hendes 
mand Rasmus, som hun bor sammen 
med, er begge medlemmer af klubben. 

Da Mette var færdig på Havredal 
Praktiske Uddannelser, flyttede hun  
i lejlighed. Her fik hun bostøtte til at 
blive hjulpet i gang med hverdagen. 
Bostøtten kom i hendes lejlighed én 
gang om ugen i op til to timer. Mette 
havde brug for hjælp til at få styr på 
praktiske ting og forstå papirer fra det 
offentlige. Men så en dag.

”Kommunen stoppede bostøtten, 
da de ikke mente, at jeg brugte det 
nok. Først fik jeg frataget bostøtte i 
hjemmet, og kunne så i stedet gå ned 
på kontaktstedet på banegården, men 
så stoppede kommunen bostøtten 
helt.” 

Da snakken falder på, om der er  
noget, Mette har brug for hjælp til, som 
hun ikke længere får, bliver hun rørt  
og hendes stemmen bliver skrøbelig. 

”Når jeg skal til kontrol på Skejby 
Sygehus, mangler jeg hjælp. Sidst blev 
jeg nødt til at have svigermor med. Jeg 
har også mulighed for at have en be-
sidder med, men så skal jeg til at for-
tælle hele historien en gang til.”

”Historien” kommer vi ikke nærmere 
ind på her. Den er sagen uvedkom-
mende, meget personlig og det er 
hårdt for Mette at skulle lukke  
fremmede ind i den. Mette ville også 
foretrække at have en fast bostøtte 
med frem for sin svigermor. 

”Hende, jeg havde som bostøtte, 
kender min historie, men de må ikke 

længere tage med til læge eller på  
sygehus. Jeg kan få et stykke papir  
på sygehuset, som jeg kan tage med. 
Havde jeg stadig bostøtte på kontakt-
stedet, kunne jeg få hjælp til at forstå 
papirer fra sygehuset og andre breve, 
jeg modtager, der.” 

Mette fortæller videre om, at det 
især er hjælp til at forstå de forskellige 
breve, hun modtager, hun har brug for. 
Vi er glade for, at Mette også ville dele 
sin historie med os, så vi kan få de al-
vorlige konsekvenser af kommunernes 
nedskæring frem i lyset.

 
Langt fra ligeværdige vilkår
Èn ting er tag over hovedet og mad  
i maven. Noget andet er livskvalitet, 
livsglæde og værdighed. Unge med 
særlige behov fortjener at leve under 
ligeværdige vilkår. Hvordan ville du 
have det, hvis du udelukkende skulle 
leve af færdigretter? Og hvad ville det 
gøre ved dig, hvis du måtte tage alene 
til kontrol på sygehuset og tage derfra 
igen uden at kunne forstå, hvad der 
var blevet sagt til dig?   

“Når jeg skal til  
kontrol på Skejby 
Sygehus, mangler  
jeg hjælp.”

Hvem skal 
hjælpe mig?
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Anja Korsgaard 
Christensen

Medlem af UFL Viborg
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Apple-Podcasts Spotify Google-Podcasts

LIGE VÆRD AT VIDE  
– Ligeværds podcast

"Velkommen til LIGE VÆRD AT VIDE – podcasten for dig med interesse 
for børn, unge og voksne med særlige behov." 

Sådan lyder de første sekunder, når du trykker play på Ligeværds 
podcast, der udkommer med en ny episode hver 14. dag.

Du finder podcasten på spreaker.com og i de forskellige podcast-apps 

Du kan indtil videre lytte 
til følgende episoder



#Forældre 
TilEtBarnMed-
SærligeBehov

”Velkommen til mit kaotiske,  
men helt ærlige liv”
Den første, du kommer til at møde, er  
Sabina Kjemtrup på 32 år. Hun er en af 
de mødre, der har valgt at lukke verden 
ind i hendes tilværelse med et barn med 
særlige behov. ”Velkommen til mit kaoti-
ske, men helt ærlige liv” – sådan står der 
på hendes hjemmeside. Sabina fra  
Randers er mor til Bastian på 5 år og  
Felix på 3 år. Da Sabina var 37 uger henne 
med Felix, opdagede lægerne ved en 
scanning, at der havde samlet sig væske  
i hans hjerne. Senere fandt lægerne ud 
af, væsken skyldes en hjerneblødning. En 

hjerneblødning, der både førte hydro-
cephalus og cerebral parese med sig. 
Derudover har Felix en svær grad af  
epilepsi og en svigtende lever. Ingen kan 
sige noget om hans fremtidige udvikling. 
Lægernes svar er gang på gang ”det vil 
tiden vise”. Status er, at han lige har lært 
at gå, og det er kæmpestort; især fordi 
lægerne sagde ”han kommer aldrig til at 
gå.” Hans sprog er også så småt på vej. 
Han kan lige nu 50 ord og øver sig i at 
sætte ord sammen. 

Sabina sætter hjerteligt ord og billeder 
på de mange op- og nedture, der følger 
med Felix’ særlige behov, på Instagram, 

Facebook og bloggen på sabinakjemtrup.
dk. Hun har 14.000 følgere på Instagram 
og 14.600 følgere på Facebook, og hun 
får ofte flere hundrede kommentarer på 
hendes opslag. 

Vi har haft en spændende snak med 
Sabina, der her fortæller om hendes liv 
på de sociale medier, betydningen af det 
digitale fællesskab, hun indgår i, og  
hvordan hendes positive livssyn, der 
stråler fra hendes opslag, hjælper hende 
til at overleve. 

Sabina Kjemtrup
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Af Helene Kaas, Sabina Kjemstrup      Foto Sabina Kjemstrup

Velkommen til en ny serie her i magasinet. En serie, hvor 
du kommer ind i hjertet hos forældre, der har et barn med 
særlige behov. På Instagram finder du mange profiler, hvor 
især mødre deler ud af deres liv med et barn, der har særlige 
behov af den ene eller anden karakter. Dykker du ned i de 
enkelte profiler, er det tydeligt, hvordan de forskellige mødre 
og enkelte fædre bakker hinanden op og støtter hinanden i 
de udfordringer, de står med. Udfordringer, som forældre til 
børn uden særlige behov er forskånet for. Der lader til at være 
et stærkt digitalt fællesskab mellem forældrene. I Ligeværd er 
vi nysgerrige på, hvem forældrene bag profilerne er, og hvad 
dette digitale fællesskab kan. Vi inviterer derfor ”de digitale 
forældre” ind i LIGEVÆRD-magasinet. 



Digital dagbog åben for alle
– Jeg startede min Facebook-side ”Felix 
– et liv med hydrocephalus” i november 
2016. Den var først tiltænkt som en infor-
mationskanal til venner og familie, som 
havde lyst til at følge med i hans og vores 
liv. Løbende er den blevet til et sted, hvor 
jeg skriver om, hvad der foregår inde i 
mig. Jeg har aldrig været så åben, som jeg 
er nu. Jeg har fundet ud af, at for mig  
fungerer det at sige højt, hvordan jeg har 
det, og dele det med nogen. Folk har  
fundet Facebook-siden fra nær og fjern. 
Jeg tror, jeg har nogle af landet mest  
dedikerede følgere. Det er helt vildt, hvor 
aktive folk er, når jeg lægger noget op. 
Folk får noget ud af at læse det, jeg  
skriver, og folk kan spejle sig i det. Da  
Felix var 1 år gammel, var der en, som 
stod i den situation, vi stod i, da han blev 
født, som kunne bruge det, jeg skrev. Én 
ting er, at jeg får læsset noget fra mine 
skuldre, noget andet er, at andre får  
noget ud af læse det. Det giver mig jo lyst 
til at skrive endnu mere. 

Interessen er næsten for stor
– Instagram tog også hurtigt fart, og jeg 
har fået flere hundrede dedikerede følge-
re, som skriver næsten dagligt. Det har 
også taget så meget fart, at jeg ikke altid 
kan følge med. Det kan være hårdt. Jeg 
bliver jo nødt til at prioritere, i og med at 
jeg er mor til to og et helt almindeligt 
menneske med hus og have. Folk skriver 
meget personlige beskeder til mig, og jeg 
vil gerne svare dem, men der går ikke 
lang tid, før jeg har fået 100 nye beske-
der. Jeg kan næsten blive helt stresset 
over det, og tænker indimellem på, om 
jeg skal lukke det ned, fordi jeg får dårlig 
samvittighed. Det melder jeg så ud en 
gang imellem "jeg er lige fyldt op nu, så I 
kan ikke forvente noget af mig". Det har 
folk fuld forståelse for. 

Sammen hver for sig  
på de sociale medier
– Det digitale fællesskab, jeg indgår i på 
Facebook og Instagram, giver mig en  
følelse af, at vi er sammen hver for sig. 
Selvom vores børn ikke har de samme 
diagnoser, vi har børn i forskellige aldre, 
og vi kommer fra forskellige baggrunde, 
så har vi fundet hinanden i de samme 
følelser, de samme tanker, de samme 
kampe – om det er med kommune, syge-
hus eller andre. Vi kan bruge hinanden 
på så mange områder. Vi hepper på hin-
anden og forstår hinanden. Jeg forstår, 
hvis nogen skriver, "jeg ville ønske, min 
søn døde". Havde jeg fået det at vide for 
fire år siden, havde jeg tænkt, "hvad siger 
du" og ringet til kommunen. Der er tids-
punkter, hvor jeg tænker, "hvor ville jeg 

bare ønske, jeg kunne skåne mit barn for 
de smerter og de oplevelser, han skal 
igennem, og hvor ville det også være en 
befrielse for mig selv, hvis det holdt op." 
Det ville være et ubærligt tab, og noget, 
jeg aldrig ville komme mig over, men 
hvor ville det også være en frihed. Det 
kan man ikke sige til hvem som helst. Det 
kan man kun sige til andre i samme båd. 
Du kan nemt sidde med en følelse af, at 
du er helt alene i verden med det her, 
men på de sociale medier kan vi være 
helt alene i verden sammen. Ligger jeg 
søvnløs klokken tre om natten, er der 
helt sikkert en anden i den sociale me-
dieverden, der også ligger søvnløs og er 
ked af det. Psykologen står ikke klar klok-
ken om natten, hvor jeg er klar i hovedet, 
og ved hvordan jeg skal sætte ord på  
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Følg med

Er du blevet interesse-
ret i at følge med i  
Sabinas tilværelse,  
finder du hende på:  

Sabina.Kjemtrup  
på Instagram,  

 
Facebook-siden  
”Felix – et liv med  
hydrocephalus”  
 
Sabinakjemtrup.dk

noget. Jeg har heller ikke tid til at gå til 
psykolog hver tirsdag. Hele mit liv er jo 
sat fuldstændig på standby. 

Et fællesskab, der rækker ud  
i den virkelige verden
– Selvom jeg primært har kontakt med 
de andre mødre gennem de sociale  
medier, har vi via SMILfonden været hel-
dige at blive inviteret til arrangementer. 
Og lige nu har vi et privat mor-hygge- 
arrangement i støbeskeen. Vi er i gang 
med at finde ud af, om vi kan få arrange-
ret en aften med noget mad og vin, hvor 
vi "seje mødre", som vi kalder os selv, 
kan mødes et sted i Danmark. Det er 
hårdt, at vi er fordelt over hele landet, så 
jeg er dybt taknemmelig for de sociale 
medier. 

Før var jeg også den  
sure mor nede i Rema
– Jeg tror ikke, at jeg var nået ud til så 
mange, hvis jeg hele tiden bare havde 
skrevet om, at det er synd for mig. Jeg 
forsøger altid dybt inde i mig selv at finde 
frem til, hvad det positive er i de enkelte 
situationer. Det er ikke noget, jeg bare 
lader som om – det er sådan, jeg er. Mine 
positive briller kommer fra Felix. Han  
giver så meget tilbage til mig. Han er det 
hårdeste job, jeg ikke selv har valgt, men 
han har så meget livsglæde. Jeg har fået 
et helt andet syn på livet. Før jeg fik ham, 
var jeg også den sure mor, der stod nede 
i Rema og brokkede mig over, at de ikke 
åbnede en kasse mere. I dag er jeg bare 
dybt taknemmelig over, at jeg kan stå i 
en kø og ikke skal gå ud til en hospi-
talsvogn og vælge mellem to retter. Jeg 
appellerer også til, at andre faktisk  
sætter pris på noget så enkelt som selv 
at kunne vælge sin mad i køledisken i 
Rema, og ikke skal gå ud til en madvogn 
på et sygehus. 

Det handler også om overlevelse
– Der er mange mødre, der siger til mig 
"havde jeg bare 10 procent af dit over-
skud." Til dem siger jeg: "Det tror jeg  
faktisk, du har – du kan bare ikke selv se 
det. Jeg har også dårlige dage og dårlige 

uger." Mit positive livssyn er også en 
form for overlevelse. Hvis jeg satte mig 
ned og sagde: "Det er synd for mig, at jeg 
er indlagt med min søn 200 dage om 
året. 200 dage hvor jeg er væk fra min 
store dreng. Av, hvor gør det ondt og 
hvor er det synd for mig," så ville han jo 
vokse op i en verden, hvor det er synd 
for Felix. Inde i mit hjerte føler jeg, ja det 
er synd og jeg ville til enhver tid bytte 
med et liv med normale problemer – 
uden at blinke. Nu er vores livsvilkår  
sådan her, og så er det vores største  
opgave, at hver dag er en fest. Det kan 
godt være, vi ikke når 100 procent, men 
kan vi nå 80 procent, så er det også godt 
sammenlignet med 20 procent, fordi vi 
tænkte: "Det er synd for os." Vi har kun 
ét liv, og jeg har lært at sætte pris på de 
mindste ting. Det kan være en, der ringer 
og spørger, om vi ikke kommer over til 
noget mad eller sætter noget mad på 
trappen til os. De små tanker i hverdagen 
er guld værd.    
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blogindlæg fra sabinakjemtrup.dk

Jeg tog i dag et billede af min søns efterhånden ret 
lange ar bag øret. En sød følger skrev ”Det er livets 
historie” og det inspirerede mig netop til dette skriv. 
For smukkere kan det ikke siges.

Vi har dem alle, arene – nogle store, andre  
mindre, nogle stikker dybt, andre er overfladiske. 
Men alle fortæller de en historie. Måske en tid, vi 
gennemgik. En umenneskelig periode. For andre en 
livslang fortælling. Men vi lever med dem, vi ser dem 
og vi husker dem. Kroppen gør i hvert fald. For jeg 
tror, vi har en magisk overlevelsesknap, der gør, at  
vi lagrer dem i kroppen, men ikke nødvendigvis  
i sindet. Havde vi dem i tankerne, tror jeg, vi ville 
hænge fast. Tværtimod, tror jeg, de ligesom med  
følelser som f.eks. sorg, får lov at eksistere, men at 
vi lærer at leve med dem, fordi vi skal.

Ar kommer i mange størrelser, i mange former,  
af mange grunde. Det kan være i forbindelse med 
en lykkelig begivenhed som en fødsel, det kan være 
tragiske omstændigheder som et trafikuheld eller 
måske ar fra en mørk, tung periode, hvor man ikke 
så anden udvej end at skade sig selv.

Mange ar kan man se, men jeg tænker ofte på 
hvor mange ar, man netop ikke ser. For ligesom ar, 
så har alle vi mennesker også en historie at fortælle. 
En beretning om livet.

Jeg har altid holdt meget af at sidde på en café, 
en bænk eller et andet offentligt sted og bare be-
tragte mennesker. Sidde der og se det ene individ 
efter det andet suse forbi, alle med hver deres  
historie, som man formentlig aldrig får at vide.  
Sikke mange fortællinger, der findes.

Mit indre bærer i hvert fald på sine ar, gudskelov 
er langt de fleste gået i dvale på en hylde derinde, 
men engang imellem popper de frem, enten i for-
bindelse med en dato, en begivenhed, en duft, en 

person eller noget andet, der minder mig om netop 
dén oplevelse, der gav dét ar.

Når jeg kigger på min søn med utallige ar på både 
sit hoved, hals, arme, ben og mave, så bliver jeg fyldt 
med taknemmelighed. Taknemmelighed over at vi 
lever i en verden, hvor liv reddes. Men jeg bliver 
også ramt af en følelse af både uretfærdighed, sorg 
og frygt. Frygten for hvor store ar han har, jeg ikke 
ser. For selvom jeg står sammen med ham, forsøger 
at beskytte ham, som enhver forælder gør for deres 
børn, så kan jeg ikke tage alt fra ham. Jeg kan ikke 
lægge mig selv på operationsbordet for ham. Lige-
som jeg ikke kan tage alle de indre ar min anden søn 
får. Jeg forsøger at overbevise mig selv om, at jeg 
gør det bedste jeg kan. For begge mine børn. Både 
ham, der ligger på operationsbordet, men også 
ham, der står tilbage og venter på, jeg kommer hjem 
med hans lillebror igen.

Selvom mine børn får nogle ar på både krop og 
sjæl, jeg gerne så dem foruden, så er jeg af den 
overbevisning, at netop disse ar også lærer dem  
noget om livet. Vi lærer at sætte pris på helt basale 
ting i hverdagen, som f.eks. at spise aftensmad sam-
men. Jeg kommer aldrig til at tage for givet, at jeg 
kan putte mine børn i deres seng, eller hente dem i 
deres institution, for når man har prøvet at være 
indlagt i den anden ende af landet i mere end 10 
uger, så glemmer man det aldrig.

Vi lærer alle, at livet er til låns, vi er her ikke evigt. 
Vi må nøjes med de år, vi kan få. Som Abraham  
Lincoln så rigtigt engang sagde: ”Det er ikke  
mængden af år i dit liv, der tæller – det er mængden 
af liv i dine år”.

Lad os derfor nyde vores ar, så længe vi kan se 
dem, betyder det, vi stadig lever!   

Ar er en del af  
livets historie
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Af Tina Navne      Foto Ligeværd

Ligeværd,  
Kompetence & Viden 
– Ligeværds vidensbank

"Skal vi skabe ligeværdige og forbedrede 
livsvilkår for børn, unge og voksne med 
særlige behov, bør vi kigge ud i verden, 
samle feltet af aktører, der beskæftiger 
sig med målgruppen, og skabe sammen-
hænge hvor den ekspertviden kan  
mødes”. Sådan lød budskabet for over to 
år siden, da Ligeværds hovedbestyrelse 
besluttede at stifte 'Ligeværd, Kompeten-
ce & Viden'. 

Ekspertviden skal samles
Ambitionerne var dengang, og som de  
er i dag, meget høje. Aktiviteterne i  
Ligeværd, Kompetence & Viden skal  
samle eksperters viden på området. 
Denne viden, der på den måde samles  
i Ligeværd og bliver en slags vidensbank, 
skal stilles til rådighed for et bredt felt  
af aktører, herunder kommunale  
myndigheder, meningsdannere og  
politikere inden for området. 

Kurser, konferencer  
og vejledningsmesser
I dag har Ligeværd Kompetence og Viden 
en række aktiviteter. Kurser, konferencer 
og vejledningsmesser hører til grund-
stammen i Kompetence & Videns tilbud, 
hvor fx fagfolk deler viden og bliver klædt 
fagligt på og udvikler både faglige og  
personlige netværk. Tanken er, at aktivi-
teterne skal skabe grobund for innova- 
tion og være med til at styrke den enkelte 
medarbejders potentiale. Vidensdeling 
handler nemlig også om interaktion og 

sociale relationer. Nye netværk opstår, 
når fagfolk mødes og samarbejds- 
relationer på tværs af forskellige skole- 
og uddannelsestyper og mellem civil- 
samfund, kommuner og virksomheder, 
gør alle bedre i stand til at løse deres  
egen opgave.  

Det årlige  
STU-træf, hvor  
fagpersoner  

mødes.
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Fagfolk samles og viden deles
Ligeværd, Kompetence & Viden repræ-
senterer derfor også en ny måde at  
arbejde på i Ligeværd. Med aktiviteterne 
skaber vi rum for, at de forskellige aktører 
på området bringer deres respektive per-
spektiver ind i fx debatter og oplæg, og 
at dette sker i en konstruktiv og udviklen-
de dialog, med respekt for deltagernes 
forskellige rammer og vilkår. Aktiviteter-
ne retter sig mod en bred vifte af aktører 
på området – også aktører, som ikke  
nødvendigvis er medlemmer af Ligeværd 
i dag. Når Ligeværd samler fagfolk fra 
hele det specialiserede uddannelsesom-
råde, øger det kendskabet til Ligeværds 
formål. Udover en øget kendskabsgrad, 
så har det også betydet en tilgang af 
medlemmer, der ønsker at deltage og bi-
drage til arbejdet i de fagprofessionelles 
netværk, ”Ligeværd, Fagligt forum”. 

Nye alliancer skabes
Ligeværd Kompetence og Viden er først 
og fremmest sat i verden for at samle og 
dele viden om skole, uddannelse og  
beskæftigelse til unge og voksne med 
særlige behov. Samtidig er det ambitio-
nen at samle feltet af aktører og skabe 
alliancer, hvor det ikke tidligere har set 
ud til at være muligt. På den måde er  
Ligeværd Kompetence og Viden en  
afgørende brik i Ligeværds strategiske 
arbejde, som har til hensigt at skabe  
større synlighed om børn, unge og voks-
ne med særlige behov og samle aktører i 

det felt, så vi sammen kan sikre den 
størst mulige gennemslagskraft.

Et stort netværk er blevet etableret
Ligeværd kan i dag se tilbage på det ar-
bejde, der har været udført de sidste 2½ 
år. Og det er ikke uden en vis stolthed, at 
vi har nået meget af det, vi satte os for. Vi 
har formået at etablere et stort netværk 
af aktører, der bidrager og deltager i de 
forskellige aktiviteter. I de kommende år 
vil vores fokus være at øge markedsførin-
gen af aktiviteterne, og dermed styrke 
kendskabet til både tilbud og Ligeværd. 
Det, forventer vi, vil bidrage til at øge  
deltagelsen i Ligeværds formål endnu 
mere. Vi er samtidige helt opmærksom-
me på, at ligeværdighed i samfundet ikke 
kommer af sig selv – det kræver, at vi til 
stadighed kvalificerer, samler og synlig-
gør ekspertviden på området, og formår 
at denne viden når frem til de rette  
personer. 

Det gør vi gerne med de parter, der 
måtte ønske at bidrage til dette arbejde. 

Ønsker og ideer er meget velkomne
Vores opfordring skal derfor lyde:  
Kontakt os, hvis du har et ønske om at 
deltage på et konkret kursus eller har 
idéer til andre kurser, kan bidrage med et 
oplæg på en konference, eller hvis du/I 
har idéer til andre tiltag, der kan bidrage 
til at øge synlighed, samarbejde og  
sammenhængskraft i arbejdet om at  
skabe forbedrede og ligeværdige livs- 
vilkår for børn, unge og voksne med  
særlige behov.   

Vejlednings- 
messe på  

Aarhus Rådhus.

Se de kommende aktiviteter  
i Kompetence & Viden på  
Ligeværds hjemmeside  

www.ligevaerd.dk/kurser- 
konferencer-og-messer/ 

Mads Marius fanger de  
unges opmærksomhed til  

vejledningsmessen i Kolding.
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UNGE MED SÆRLIGE BEHOV FINDER VEJ TIL  
SKOLE, UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
Ligeværds Vejledningsmesser sætter unges fremtid i centrum.
Kom og se de forskellige typer af skole-, uddannelses-  
og beskæftigelsesmuligheder for unge med særlige undervisningsbehov.  
Det kan blive starten på, at DIN fremtidsdrøm går i opfyldelse.

Mød: 
  Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (STU)
 Specialefterskoler
  Frie Fagskoler
 Højskoler

KOLDING 
15. september 2020
Innovationsfabrikken Kolding
Birkemosevej 1, 6000 Kolding 
BESØG MESSE: kl. 10.00-17.00

AARHUS
24. september 2020
Aarhus Rådhus
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C 
BESØG MESSE: kl. 10.00-17.00

Messen gennemføres i tæt samarbejde med Kolding og Aarhus kommune

Vejledningsmesse

Få m
ere inform

ation: ligevaerd.dk 

Oplæg:   
Kl. 11.20 – 11.50  
Mads Marius 

Skole og uddannelse  
trods diagnoser 



Af Helene Kaas      Foto Andreas Hellwing, Stine Pindo Andersen og Helene Kaas

”Jeg tror, at alle søskende kan genkende, at det er noget af det værste, når ens bror eller 
søster skriger i offentligheden og tiltrækker en masse opmærksomhed.” Kommentaren  
kommer fra Malthe Weiss Beskos, som er næstformand i den spirende forening ”Søskende- 
foreningen SØF” – en forening for søskende til mennesker med handicap. En forening, vi i 
Ligeværd gerne vil hjælpe med at udbrede kendskabet til, da søskende til mennesker med 
særlige behov i mange sammenhænge er en overset og på grænsen til usynlig gruppe. En 
gruppe, som vokser op under særlige vilkår, som kan være svære at stå alene med. 

Du er ikke alene  
– med at have en bror eller søster  

med et handicap
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Frygten for hvad andre tænker
Inden jeg (Helene, som arbejder på Lige-
værds sekretariat) giver ordet til Malthe, 
der vil fortælle om SØF og hans bag-
grund for at være med til at starte for-
eningen, vil jeg fortælle en kort historie 
fra min opvækst. Jeg ville nemlig ønske, 
at der havde fandtes en forening som 
SØF, da jeg var barn, så jeg havde haft et 
sted at mødes med andre søskende til 
mennesker med handicap. Selvom det er 
mange år siden, jeg var barn, bekræftede 
snakken med Malthe mig i, at behovet for 
en forening for søskende er lige så stort  
i dag, som da jeg var barn. Min historie er 
hverken unik eller ene- 
stående. Den er nærmere et klassisk  
eksempel på, hvordan det kan føles at 
være barn og have en handicappet  
søster eller bror. 

Da jeg gik i folkeskole, var noget af det 
værste, når emnet faldt på søskende – 
enten i undervisningen eller snakke i frik-
varteret. For jeg frygtede, at nogen skulle 
finde ud af, at jeg havde en søster, som 
var anderledes. På papiret var hun min 
storesøster, faktisk 13 år ældre, men alle-
rede i de tidlige folkeskoleår havde jeg 
overhalet hende mentalt. Jeg var ikke  
blevet klædt på hjemmefra til at fortælle 
om min søster, og vi snakkede ikke særlig 
meget om hendes handicap derhjemme. 
Hun havde ikke en diagnose, men var 
bare anderledes. Derfor anede jeg ikke, 
hvordan jeg skulle forholde mig til om-
verden, når det handlede om min søster. 
Jeg havde ingen at snakke med det om, 
for jeg kendte ikke andre, der havde en 
søster eller bror med et handicap. Jeg var 
bange for, at mine klassekammerater  
ville drille mig eller tro, at jeg også var  
anderledes, hvis de fandt ud af, at min 
søster var mentalt handicappet. Det var 
derfor kun mine tætteste veninder, som 
boede på samme vej, som vidste det. Jeg 
gjorde mig mange anstrengelser for, at 
ingen skulle finde ud af det, og hverken 
mine forældre, venner eller lærere anede, 
hvad der foregik indeni mig. Jeg ville  
ønske, at nogen havde klædt mig på til 
omverdenen, og at mine lærere havde 
været lidt mere opmærksomme på den 
lille stille pige, som havde så stort et  
behov for at være perfekt og ikke frem-
stå det mindste anderledes, at hun ikke 
turde sige noget i timerne.  

Malthe  
Weiss Beskos  

– næstformand  
i SØF

NU er der en forening for søskende
Det er omkring 30 år siden, men jeg hu-
sker stadig følelserne. I dag er jeg meget 
afklaret med min søster og har haft man-
ge gode snakke med min kærlige foræl-
dre om opvæksten med min søster. Mine 
forældre har altid villet mig deres bedste, 
og de troede, at det bedste for mig var, at 
der ikke blev snakket så meget om min 
søster, da hun jo fyldte meget i forvejen. 

Som voksen er det nogle andre ting, 
end da jeg var barn, som fylder, når det 
handler om min søster. Når man har en 
søster eller bror med et handicap, vil der 
hele livet være emner, der kan være vigti-
ge og rare at snakke med andre om, som 
kan sætte sig ind i ens situation. Den mu-
lighed har børn, unge og voksne heldig-
vis fået med SØF. En forening, vi i Lige-
værd, har kæmpe opbakning til og stor 
begejstring for. Foreningen er stadig ny, 
men har store ambitioner. Kernen i SØFs 
arbejde er på nuværende tidspunkt lege-
pladsture for mindre søskende og gåture 
for unge og voksne, hvor man kan møde 
andre søskende. 

Søskendeforeningen SØF  
– for børn, unge og voksne
Jeg har inviteret Malthe til at fortælle om 
SØF og baggrunden for hans arbejde i 
foreningen. Om SØF fortæller Malthe:

– SØF er en forening, som støtter børn 
og unge, der er søskendepårørende til 
folk med handicap. Vores langsigtede 
mål for SØF er, at alle skal have tilbudt en 
søskendegruppe, hvis de bliver født ind i 
en familie, hvor der er et barn med han-
dicap, eller hvis der bliver født et barn 
med handicap ind i familien. Det kunne vi 
godt tænke os per automatik blev sat i 
værk fra kommunens side. 
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OM Søskende- 
foreningen SØF
SØF er en forening for dig, der har 
en handicappet bror eller søster. 
SØF vil forbinde søskende og skabe 
netværk, hvor de kan mødes og 
dele erfaringer og oplevelser i  
fællesskab. SØF vil dermed hjælpe 
søskende til at forstå, at der er  
andre i samme situation, som dem, 
og at det kan være værdifuldt at 
tale med andre, der står i samme 
situation. Søskendeforeningen SØF 
blev stiftet ved stiftende general-
forsamling i december 2018.

Mission
SØF’s mission er, at skabe et værdi-
fuldt landsdækkende netværk for 
søskendepårørende til mennesker 
med handicap (ved at facilitere  
foreningsaktiviteter i hele landet)

Vision
SØF’s vision er, at skabe et fælles-
skab for søskende til mennesker 
med handicap, og hjælpe dem og 
andre med at skabe et sprog til at 
tale åbent om det

Læs mere på soefo.dk og følg med  
i foreningens aktiviteter på  
facebook.com/Soefdk

– Vi havde fra begyndelsen planer om 
at lave søskendegrupper, så vi snakkede 
med Malene Gerd (specialpædagogisk 
konsulent med speciale i søskende, red.) 
som foreslog gåture i stedet for, da det 
var nemmere og billigere at komme i 
gang med. Det var sådan gåturene  
startede, og dem lægger vi op på vores 
Facebook-side som begivenheder. Der-
udover har vi en langsigtet plan om at 
lave en søskende- og pårørendedag, hvor 
vi går i 10-15 byer på samme tid. Vores 
medlemmer kommer fra mange forskel- 
lige kommuner, så det viser tydeligt, at 
der er et behov i hele landet. Vi lærer 
hele tiden noget nyt. Det er en langsom 
proces med at udvikle foreningen, men 
internt bliver vi større og større, da vi har 
mange frivillige, som gerne vil hjælpe, 
men kan sagtens bruge flere. Lige nu s 
øger vi ambassadører, der har lyst til at 
promovere foreningen. Nogen, der tør 
fortælle hvem de er og fortælle om deres 
opvækst. Alder er ikke så vigtigt. Det skal 
bare være nogen, der har lyst til at være 
aktiv i foreningen og kan stå for en gåtur.  

Malthes opvækst med Oscar
Der er en særlige grund til, at Malthe er 
gået ind i arbejdet med SØF. Han er  
vokset op med broren Oscar, som er  
handicappet. Malthes opvækst er præget 
af en mor, som lige fra begyndelsen var 
god til at snakke med Malthe om broren 
og lære ham at snakke om det svære. Om 
sin opvækst med Oscar fortæller Malthe:

– Min bror Oskar har først lige fået sin 
diagnose, selvom han er 27 år. Han har 
noget, der hedder Smith-Magenis  
Syndrom, som er en kromosomfejl. Det 
kommer blandt andet til udtryk ved  
vredesudbrud eller ved, at man krammer 
mennesker og tøjdyr for hårdt. Han er 
psykisk handicappet, og det har medført, 
at han også har nogle fysiske vanskelig-
heder. Det var hårdt under min opvækst, 
at jeg ikke vidste, hvad der var galt med 
ham. Sygdommen er meget sjælden, så 
den er svær at finde frem til. Det har  
været svært både for mig og for mine  
forældre, fordi alt er nemmere, når man 
har en diagnose – både i forhold til kom-
munen og når man skal fortælle andre 
om, hvad der er galt.   

– Jeg husker en masse sjove episoder, 
og så er der nogle mindre sjove episoder. 
For eksempel, hvis min bror blev sur, når 
vi var mindre, så gik det ud over mig. Min 
bror rev mig og slog mig. I starten tænkte 
jeg bare, at det var normalt, men da jeg 
så blev ældre, fandt jeg jo ud af, at det 
ikke var normalt. Jeg kan huske, at jeg 
syntes, det var så pinligt, hvis vi var ude 
nogle steder, fordi han tit kunne finde på 
at skabe sig rigtig meget eller skælde ud. 

Dana Sofie Andreasen, 
formand og stifter,  

Malthe Weiss Beskos, 
næstformand og  
stifter og Daniel  
Rank Andersen,  
kontaktperson
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MEDLEMSKAB AF SØF
Hvis du har en søster eller bror 
med et handicap, kan du blive 
medlem af SØF. Det koster  
100 kroner om året. 

Hvis du gerne vil støtte foreningens 
arbejde, kan du blive støtte- 
medlem for 100 kroner om året. 

Du melder dig ind på siden her:  
soefo.dk/meld-dig-ind 

Som medlem får du mulighed for 
at komme med på legepladsture 
eller gåture. Du kan også ringe til 
foreningen, hvis du har brug for en 
at snakke med omkring hvordan 
det er at have en søster eller bror, 
der er handicappet. Du kan ringe til 
foreningens kontaktperson.  
 

Daniel Rank Simonsen på  

+45 41 27 14 28

Det er den slags oplevelser, som gjorde 
det hårdt. Vi var heldigvis gode til der-
hjemme at grine lidt af det. Ikke af ham, 
men af situationen. Især min mor har  
været god til at involvere mig i alt, hvad 
der er sket omkring min bror. Det har 
gjort, at jeg har fundet en ro i det. Hun 
spurgte også tit til, hvordan jeg havde 
det. Hvis der skete noget, var hun meget 
opmærksom på at spørge ind til mig. Hun 
har altid været god til at gøre mig op-
mærksom på, at min bror var anderle-
des. Hun sørgede også for, at jeg havde 
respekt omkring det og ikke tog afstand 
fra det. Vi har været gode til at snakke om 
det derhjemme, og det, synes jeg, er vig-
tigt. Vi ved af erfaringer fra nogle af dem, 
der skriver til os i SØF, at der er nogen, 
der aldrig har snakket om det derhjem-
me. Det er også noget af det, vi vil med 
foreningen – sørge for, at folk får snakket 
om det, for det hjælper helt vildt meget. 

Stadig tabubelagt at have en søster 
eller bror med et handicap
Malthes mors opmærksomhed på at 
snakke om tingene og sætte ord på føl- 
elser, var en stor hjælp i forhold til Malthes 
venner og om omverden som helhed. 

– Netop fordi min mor har givet mig 
en forståelse af, hvor vigtigt det er at 
snakke om tingene, har jeg haft mod på at 
fortælle venner om min bror, fordi jeg ved, 
det gør alting nemmere. Det var ret tidligt 
i folkeskolen, at jeg fortalte, at det var  
anderledes hjemme os. Jeg kan huske, at 
hvis jeg havde piger med hjemme, så  
valgte jeg tit en dag, min bror ikke var 
hjemme. Det var bare nemmere nogle 
gange. Både fordi andre godt kan blive lidt 
skræmte – og det kan jeg godt forstå – og 
fordi det var nemmere for mig. Efter et 
par gange, og hvis det virkede mere seri-
øst, så fortalte jeg om min bror, fordi det 
er en vigtig del af mig. Det er også et af 
budskaberne med foreningen. Vi vil gerne 
udbrede kendskabet til handicap, og hvor-
dan det er at være pårørende. Vi føler sta-
dig, at det er tabubelagt at være søskende 
til en med et handicap. Der er også nogle, 
der skammer sig over det. Vi kunne godt 
tænke os, at det bliver sådan, at når du 
møder en, som aldrig har haft handicap 
inde på livet, så vil vedkommende alligevel 
vide, hvordan det er, hvis jeg fortæller, jeg 
har en bror, der har et handicap.

At snakke med andre søskende kan 
gøre en afgørende forskel
Udover at have en mor, som gav ham en 
ro i forhold til at have en bror med et han-
dicap, var Malthe også heldig at bo i en 
kommune, der forsøgte sig med søskende- 
grupper. Herfra lærte han en masse, som 
han stadig bruger den dag i dag. 

– Jeg begyndte i en søskendegruppe, 
da jeg var 12 år. Jeg kom der ti gange. Jeg 
kan tydeligt huske, at det hjalp mig at 
være et sted, hvor alle kunne snakke 
åbent om det, og hvor jeg ikke skulle 
tænke over, hvad andre tænkte. Bare det 
at finde ud af, at det ikke kun er min bror, 
der skriger i supermarkedet, betød me-
get. Vi lavede også ting, der ikke havde 
noget at gøre med vores søskende. Det 
var et frirum. Det var pædagoger, der  
faciliterede det, men de blandede sig ikke 
i vores snak. Der er specielt ét redskab, 
jeg fik fra et af de andre børn, jeg husker 
tydeligt og stadig bruger. Hun havde en 
lillesøster, der kunne finde på at lægge 
sig ned og skrige i H&M. Jeg tror, at alle 
søskende kan genkende, at det er noget 
af det værste, når ens bror eller søster 
skriger i offentligheden og tiltrækker en 
masse opmærksomhed. Hendes redskab 
var at kigge rundt på dem, der kiggede 
og tænke 'jeg ser dem aldrig igen'. Jeg 
prøvede det af, og fandt ud af, at det 
hjalp. Det har jeg gjort siden. Især vigtig-
heden af at snakke med andre menne-
sker, tog jeg med mig fra gruppen.

Og muligheden for at snakke med an-
dre søskende, kan du få, hvis du melder 
dig ind i SØF og tilmelder dig foreningens 
gåture, som lige nu findes i København 
og i Aarhus. Mindre søskende kan melde 
sig til legepladsture sammen med deres 
forældre. Du kan se arrangementerne 
her: https://www.facebook.com/pg/ 
Soefdk/events/

De positive sider af livet med  
en handicappet bror
Det er vigtigt for Malthe ikke at blive  
ynket for at have en bror med en handi-
cappet. Han medgiver, at der er hårde 
ting ved det, men når regnskabet skal  
gøres op, så ender det i plus. 

– Jeg føler, jeg har fået en bedre for-
ståelse for andre mennesker. Forstået på 
den måde, at jeg ret hurtigt kan mærke 
på folk, hvis der er noget galt. Jeg kan 

mærke, at jeg kan rumme meget i forhold 
til andre folks følelser. Hvis der kommer 
en gående på gaden, som ser anderledes 
ud, så kigger jeg ikke og siger ikke 'se 
ham der' – det er bare normalt for mig. 
Det kan være svært at vide, hvad der 
bare er ens personlige egenskaber, og 
hvad man har lært af at have en søsken-
de med et handicap. Jeg føler, at jeg har 
fået den egenskab at sætte andre før mig 
selv. Jeg tager hånd om andre menne-
sker. Jeg kan godt nikke genkendende til, 
at det indimellem er okay at sige fra og 
ikke kunne rumme alle mennesker. Jeg 
har bare lyst til at kunne rumme alle  
altid. Det er også godt at tage sig tid til sig 
selv og sørge for, at man selv har det 
godt. Men overordnet set, ser jeg ikke 
empati som en negativ ting. Alt det, jeg 
føler, jeg har lært af at have en handicap-
pet bror, ser jeg udelukkende som en  
positiv ting.   
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Facebook
facebook.com/ligevaerd

Podcast
Søg på "Lige værd at vide"  

i de forskellige apps

Nyhedsbrev
ligevaerd.dk/ligevaerd-online

LinkedInLinked.com – søg på "Ligeværd"

Twitter
twitter.com/Ligevaerd

Instagram
instagram.com/ligevaerd

FØLG MED I  
LIGEVÆRDS ARBEJDE

Du får indblik i Ligeværds arrangementer, foreningens politiske arbejde,  
børn, unge og voksne med særlige behovs liv og det daglige arbejde 

 i sekretariatet ved at følge Ligeværd på de sociale medier og modtage  
vores nyhedsbrev, som udkommer hver 14. dag. 

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


