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LIGEVÆRD – Forældre og Netværk
Formandsberetning 2021
2020 blev året i Corona-restriktionernes tegn. Det har været nærmest umuligt at afholde
arrangementer og fysiske møder. Når dette er DNA’et for en interesseorganisation bliver det selvsagt
svært. Den ny samlede organisation med etablering af en hovedbestyrelse for Ligeværd og de tre
foreninger – LIGEVÆRD – Forældre og Netværk, LIGEVÆRD – Fagligt Forum og UFL – Unge for
Ligeværd, har bidraget til en langt mere sammenhængende og koordineret, der vist sig at give styrke
til alle dele af organisationen.

LIGEVÆRDS stemme er blevet hørt i en række sammenhænge
Af de emner der er arbejdet med, er det især kvaliteten i STU-tilbuddene og valgmulighederne til
STU’en, som har stor interesse for LIGEVÆRD – Forældre og Netværk. Tilsvarende gælder det også
for udviklingen af gode boligmuligheder, som base for et aktivt arbejds- og fritidsliv. Og endelig er der
også fokus på det forsørgelsesgrundlag, som unge og ældre med særlige behov har mulighed for at
opnå i job på særlige vilkår, førtidspension mv. De forskellige ordninger med kontanthjælpsloft mv.
gør det vanskeligt gennemskueligt, hvad den enkelte har til rådighed.

STU-alliancen
Det var en kæmpe sejr for unge, der ønsker at tage en STU, for Ligeværd, og for STU-alliancen, da
børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i et åbent samråd om STU’en den 4.
februar 2021 erklærede sig fuldstændig enig i samtlige af de ønsker om forbedringer på STU-området,
som STU-alliancen har sendt ministeren.

LIGEVÆRD TRÆDER IND PÅ INKLUSIONSOMRÅDET
De unges fortællinger om deres tid i skolen er smertelige beretninger om marginalisering, mobning
og ensomhed. Og når vi møder forældre, der efter at have fået kontakt til Ligeværd siger: ”Hvorfor
har vi ikke mødt jer for mange år siden?”, så er det med tiden blevet mere og mere tydeligt, at
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Ligeværds opmærksomhed og politiske arbejde også skal rettes mod forholdene for børn med særlige
behov i folkeskolen. Derfor har Hovedbestyrelsen nu godkendt en plan for at gå ind i et helt nyt
arbejde, der retter sig mod netop dem og deres vilkår i folkeskolen.

DER ER BEHOV FOR EN NY DAGSORDEN
Inklusion er et omstridt begreb og en proces, der har fået meget kritik gennem årenes løb. Mange
har oplevet det som en proces, der har haft til hensigt at spare penge. Og mange børn har oplevet,
at vejen fra specialskole eller specialtilbud tilbage til det ordinære skolesammenhæng var svær og
smertefuld. Men inklusion beskriver også noget positivt. For den beskriver jo også den situation, vi
alle ønsker for vores børn: At de indgår i inkluderende fællesskaber, hvor de føler sig trygge og tilpas,
og hvor de oplever både trivsel og læring.

Der er behov for, at vi sætter en ny dagsorden, når vi taler om inklusion. Inklusion er kommet til at
handle om noget, der er gået for vidt. Og mange steder er den mislykkede proces kommet til at
handle om børn, der ikke passer ind i skolen. Det skal vi have lavet om. Når det ikke lykkes at få skabt
inkluderende fællesskaber i skoleklasserne, så er det ikke børnenes skyld!

TILLIDSBROEN OG RETSIKKERHEDSALLIANCEN
Social og handicapområdet er lige for tiden arena for en række politiske dagsordener. Blandt dem
kan nævnes, at folketingsvalget i 2019 satte fornyet fokus på behovet for en evaluering af
handicapområdet. Kommunalreformen fra 2007 har i manges øjne medført en af-specialisering af
det specialiserede socialområde og politisk drøftes mulighederne for en ny specialplanlægning, der
kan sikre udvikling af viden, og kommuners og praktikeres adgang til relevant specialviden.

Senest har den Facebook baserede gruppe ’enmillionstemmer’ samlet opbakning til et borgerforslag
om, at socialområdet skal væk fra kommunernes ansvarsområder.
Samlet set kigger vi ind i et problemfelt med mange dagsordener, holdninger og mulige konsekvenser
– også for de borgere Ligeværd repræsenterer.
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I februar 2020 tog Ligeværd i samarbejde med BHOV i Aalborg og ForLigeVilkår i København initiativ
til TillidsBroen. Med det initiativ ønskede vi at sætte en særlig dagsorden på socialområdet. Den
grundlæggende præmis for TillidsBroen er, at godt socialt fagligt arbejde fordrer en grundlæggende
tillid mellem borger og myndighed.

KL og Danske Handicaporganisationer har, på foranledning af folketinget, taget initiativ til en fælles
retssikkerhedsalliance, der skal pege på konkrete løsninger på handicapområdet og sikre, at borgere
med handicap får den hjælp, de har ret til, første gang. Ligeværd er blevet inviteret til at være med i
alliancen.

ET STORT ARBEJDE VENTER
Det arbejde, som Hovedbestyrelsen nu sætter i gang, rummer både alvor og ydmyghed. Alvor fordi
alt for mange børn har det svært og har behov for, at nogen taler deres sag på tværs af udfordringer
og diagnoser. Ydmyghed fordi opgaven er så stor og ambitiøs, at det antageligt overstiger, hvad
Ligeværd kan løfte alene. Derfor ligger det i den plan, Hovedbestyrelsen har lagt for de kommende
år, at der skal laves brede samarbejder med en række organisationer.

VI RÆKKER HÅNDEN UD OG HÅBER PÅ EN BRED DIALOG
Vi vil den nærmeste tid række hånden ud til flere grupper af forældre og organisationer, så vi kan
skabe nye sammenhænge for en bred dialog om, hvordan vi skaber en inkluderende folkeskole. Vi
har vores egne holdninger til emnet, men vi ved også, at vi ikke alene kan flytte en politisk dagsorden.
Vi er nødt til at finde sammen med andre organisationer og grupper, for vi ved, at det er det, vi er
enige om, der kan skabe politiske resultater. Det har vi oplevet på STU-området. Det håber, vi også,
kan ske på folkeskoleområdet. Og det håb bliver vi nødt til at forfølge – for børnenes skyld.

En ny strategi for LIGEVÆRD Forældre og netværk
I bestyrelsen for LIGEVÆRD – Forældre og Netværk har vi igangsat et arbejde med forankringen af en
ny strategi, der har fokus på et øget samarbejde mellem UFL-klubberne, skoler og uddannelsesstederne og lokalforeningerne i Ligeværd samt tillige søsterorganisationer i lokalområdet.

4

Vores medlemsbase ser nogenlunde sådan ud:
•

Forældre og pårørende
forældre til børn i specialklasser, inklusionsklasser, STU, FGU samt skole- og
uddannelsessteder, og forældre og pårørende til børn, unge og voksne med særlige behov

•

Fagprofessionelle med berøring til området
lærere, pædagoger, UU-vejledere, socialrådgivere m.fl.

•

Andre – der gerne støtter den gode sag
børne- og ungdomspolitisk interesserede, socialpolitisk interesserede m.fl.

Vi har gennem den seneste årrække kunnet konstatere en svigtende medlemstilgang og i flere
områder en egentlig tilbagegang. Især yngre forældre til børn i specialklasser og inklusionsklasser har
vi vist sig svære at nå ud til.

Vi har sat os som mål, i bestyrelsen, at vi gennem en grundig dialog rundt omkring i landet skal have
analyseret og skabt grundlag for at situationen ikke forværres, og samtidigt sat retning for en langt
mere positiv medlemsudvikling.

Samarbejdsaftaler om etablering af en ambassadørfunktion for LIGEVÆRD hos skoler og uddannelsesstederne
For at styrke den lokale forankring og synlighed er der igangsat en stor indsats for at få etableret
mere formaliserede partnerskaber mellem skoler og uddannelsesstederne, så både de unge og deres
forældre og pårørende er solidt informeret om mulighederne i UFL-klubberne og lokalforeningerne
rundt omkring i landet.
LIGEVÆRD – Forældre og Netværk oplever, at der er behov for markant at øge kendskabet til
tilbuddene i UFL-klubberne og Lokalforeningerne ikke mindst i forbindelse med overgangene mellem
skoler og uddannelsesstederne til bolig, uddannelse og job i lokalområderne.

Lokalforeningerne i LIGEVÆRD – Forældre og Netværk arbejder i forskelligt omfang med:
•

Tilbud om netværk for forældre og pårørende til forskellige aldersgrupper af børn og unge

•

Støtte og frivillig hjælp til drift af UFL-klubberne
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•

Udvikling af uddannelses-, beskæftigelses- og boligforholdene i lokalområdet

•

Interessevaretagelse i bestyrelser, styre- og følgegrupper, handicapråd mv.

•

Bisidderordninger og –opgaver

•

Kurser, konferencer og informationsmøder om aktuelle temaer

•

Fundraising o.lign.

Ambassadørfunktionen hos skoler og uddannelsesstederne har til formål at øge kendskabet til mulighederne for at benytte sig af tilbuddene i UFL-klubberne og Lokalforeningerne.

Skoler og uddannelsesstederne skal have mulighed for at udpege en eller flere medarbejdere med
ambassadørfunktioner, som LIGEVÆRD – Forældre og Netværk forpligtiger sig til at holde fuldt
opdateret med informationer, præsentations- og case-materialer mv.

Ambassadørkorpset tilbydes deltagelse i et årligt møde, hvor aktuelle temaer drøftes sammen med
en status og perspektiverne for tilbud og netværk for de unge, forældre og pårørende.

LIGEVÆRD – Forældre og Netværk har fire regionskonsulenter, som i samarbejde med medarbejdere
i sekretariatet i Aarhus vil koordinere mulighederne for, at de enten selv eller en frivillig kan deltage
i relevante arrangementer på skoler og uddannelsesstederne.

Med denne partnerskabsaftale fastsættes følgende:
•

Der afholdes ét årligt møde mellem institutionens ambassadørfunktion og regionskonsulent/frivillig med aftale om årshjul for samarbejdet

•

LIGEVÆRD – Forældre og Netværk holder ambassadørfunktionen opdateret med præsentations- og informationsmateriale til de unge og deres forældre og pårørende

•

Regionskonsulenten eller den frivillige deltager ved aftalte arrangementer på institutionen

•

Institutionen sikrer, at de unge og deres forældre og pårørende er informeret om tilbuddene
i UFL-klubberne og Lokalforeningerne i de relevante områder, som er aktuelt for den enkelte
efter endt uddannelse på institutionen
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Institutionen og LIGEVÆRD – Forældre og Netværk forpligtiger sig gensidig at informere om samarbejdsaftalen bl.a. via gensidig logovisning på hjemmesider mv.

Denne samarbejdsaftale er ikke eksklusiv i forhold parternes indgåelse af lignende aftaler med andre
organisationer, og samarbejdsaftalens indhold evalueres løbende og tiltrædes årligt.

Vores nu fem regionskonsulenter – NN i Nord, Kirsten Fabian i Midt, Gitte Beier i Syd og Mogens
Mathiesen og Jørgen Christensen i Øst står i spidsen for dette arbejde med hjælp fra en række
frivillige.

Bostøtte og hjemmevejledning er under pres.
Vi oplever et stigende pres på mulighederne for at få en ordentlig og god bostøtte og
hjemmevejledning for vores unge. Den såkaldte §85 støtte bliver i en lang række kommune skåret
ned til et niveau, der slet ikke dækker behovet. Det vil være et stort fælles indsatsområde for hele
LIGEVÆRD at få sat fokus på denne problemstilling.

Ny strategi for udvikling af UFL-klubberne
UFL-landsbestyrelsen har besluttet en ny strategi for udvikling af UFL-klubberne rundt omkring i
landet. ”Unge-klubber” og ”Senior-klubber” forventes at se dagens lys, og vi i LIGEVÆRD – Forældre
og Netværk bakker op om dette arbejde bl.a. gennem et mere formaliseret samarbejde mellem
regionskonsulenterne og UFL’s sekretariatsmedarbejdere og vejledere.

Konsolidering af ressourcerne i LIGEVÆRD
Det er glædeligt, at LIGEVÆRD gennem en række bevillinger til projekter og indsatser har fået styrket
ressourcegrundlaget. Det gør, at vores rådgivningstjeneste i Ligelinie og indsatser mod
identitetstyveri, ensomhed kan styrkes.
Vi har bl.a. modtaget midler fra Trygfonden til at skabe fællesskaber for sårbare unge. Socialstyrelsen
og handicap puljen har ligeledes været inde og støtte Ligeværds arbejde.
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Tak for samarbejdet til bestyrelse, medarbejdere og kolleger
Der er stor grund til at takke og anerkende det store arbejde der foregår rundt omkring i
lokalforeningerne og UFL-klubberne. Tak til ledelse og personalet i sekretariatet i Aarhus og tak til en
kæmpe indsats af vores regionskonsulenter. Det er en fornøjelse at være med på holdet.

Bent Mikkelsen – Formand LIGEVÆRD Forældre og Netværk

