
Børn  I  Skole  I  Unge på uddannelse  I  Unge i beskæftigelse    
Fritid  I  Forældre  I  Almen pædagogik

Tema:
den lille familie i 
det store system

Tillidsfulde 
relationer og trygge 
overgange som vej til 

fastholdelse i job
Alternative lærings- 
miljøer for børn og  
unge med ufrivilligt  

skolefravær

Nr. 02 
2022



Flere og flere forældre får brug for hjælp, når deres børn mistrives. Men flere 
og flere forældre oplever, at hjælpen ikke kommer, når der er brug for den eller 
at den ikke kommer på den måde, der er behov for.

I Ligeværd oplever vi især udfordringerne gennem vores socialfaglige råd-
givning, LigeLinie. Her har vi gennem de senere år oplevet en stigning i hen-
vendelser på flere hundrede procent. Det er en voldsom stigning i Ligeværds 
arbejde, men værst af alt er det jo, at det peger på en lang række af familier, 
der er under et urimeligt pres over ofte al for lang tid. Nogle lykkes med at 
kæmpe og holde sammen men mange knækker sammen og går fra  
hinanden.

I Ligeværd har de fået os til at styrke vores indsatser, der retter sig mod at 
støtte familierne. Med den seneste finanslovsbevilling har vi fået bedre mulig-
heder for at løfte den voksende rådgivningsopgave, vi har. Vi bliver flere til at 
tage imod henvendelserne fra alle dem, der ringer ind. På den måde kan vi 
fortsat sikre en høj kvalitet i de råd og den vejledning, vi hjælper med. Men vi 
får også mulighed for at sikre, at vores rådgivningskompetencer løbende  
udvikles.

Vi ved godt, at de forældre, der ringer ind til Ligelinie ofte er de stærkeste 
og at der sidder mange forældre rundt omkring, der ikke har kræfterne til at 
opsøge hjælp og derfor ofte affinder sig med det, de får tilbudt eller finder sig i 
alt for lange ventetider på den nødvendige hjælp.

De forældre vil vi også forsøge at hjælpe bedre i den kommende tid. 
Vi vil fremover bruge kræfter på at komme rundt i landet til skolerne, hvor 

forældrene er og samles til forældremøder eller andre arrangementer. Vores 
oplevelse er, at langt de fleste forældre kommer til skolens arrangementer. 
Fremover vil vi i stigende grad kunne tilbyde at komme ud på specialskoler, 
specialefterskoler og klasser i den almene skole for at støtte forældre til børn 
med særlige behov der, og støtte det forældresamarbejde, der er nødvendigt, 
hvis vi skal skabe inkluderende fællesskaber for vores børn.

I det hele taget vil vi i den kommende tid række hånden ud til 
samarbejde på alle fronter og niveauer for i fællesskab at 
gøre forholdene for børn og unge med særlige behov bedre 
og give bedre forudsætninger og livsvilkår for alle de for-
ældre, der oplever ikke at få den rette hjælp i tide.
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TEMA:

Den lille  
familie i det  
store system
Dette tema er dedikeret til forældre til børn med særlige 
behov. Vi ønsker, at artiklerne kan inspirere og hjælpe de 
mange forældre, der har børn med særlige behov. Forældre 
kan også finde hjælp i Ligeværd Guiden – se mere på side 24 
og kontakte vores rådgivning LigeLinie – læs mere på side 15. 

God læselyst. 
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Bliv klogere på 
hvad kommunen 
er forpligtet til.  

En mor kommer 
med sine bedste 
råd til at navigere 
i velfærds- 
systemet. 

Inspiration til  
hvordan du passer 
på søskende til 
børn med særlige 
behov. 

Få hjælp til at passe 
på dit parforhold af 
Fie Hørby. 

5



Vores velfærd hviler på en uskre-
ven kontrakt om at vi betaler en 
god del af vores løn i skat og så er 
sikret hjælp, hvis vi skulle få be-
hov for det.

Nogen vil mene, at vi ikke længere  
lever i en velfærdsstat, men at det er 
konkurrencestaten, der præger vores 
samfund. 

Uanset hvilken samfundsmodel man 
hælder til som beskrivelse, så oplever 
mange af de familier med børn med sær-
lige behov, Ligeværd er i kontakt med, at 
hjælpen ikke melder sig, når de har be-
hov for det.  

Flere og flere børn oplever mistrivsel 
og udfordringer. Og flere og flere familier 
kommer under voldsomt pres, dels fordi 
der er børn i familien, der har det svært, 
dels fordi den relevante hjælp ikke bare 
kommer, og der skal ofte kæmpes en 
lang og hård kamp for at blive hørt, for-
stået og hjulpet.

Den samfundsudvikling, vi har oplevet 
over de seneste 15-20 år med kommunale 

besparelser og et stigende udgiftsniveau, 
har placeret mange familier i et helt uri-
meligt krydspres, hvor de har skullet 
kæmpe på en række fronter for at overleve 
som familie. Dette nummer af LIGEVÆRD 
Magasinet dedikerer vi til de familier.

Vi vil kaste lys over, hvordan man som 
forældre kan navigere i velfærdssystemet 
og skabe forandringer i samarbejdet med 
systemet. 

Du får også indblik i, hvad kommunen 
er forpligtet til og hvornår. Og så vil du 
kunne læse om, hvad det gør ved et par-
forhold at være under særligt pres og få 
inspiration til, hvordan man som forældre 
kan passe på parforholdet. 

Og du vil få indsigt i, hvordan det er at 
være søskende til en bror eller søster 
med særlige behov og hvad forældre og 
omgivelser skal være opmærksomme på. 
Ja, det er ofte en usynlig tilværelse, der 
lærer én, at man ikke skal fylde for meget, 
fordi der er andre, der har mere behov. 
Men som man nok kan læse ud af artiklen 
"Søskende skal også i familiekalenderen", 

Af Esben Kullberg      foto Unsplash

Kære forældre, 
dette tema  

er til jer
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så er den livsstrategi ikke uden konse-
kvenser – men heller ikke uden positive 
sider.

Temaet "Den lille familie i det store 
system" beskriver nogle af de skævheder 
mellem familien og systemet, der kan 
gøre det svært at være familie og i alt for 
mange tilfælde ødelægge familien. Der er 
ikke udsigt til at de kommunale budget-
ter ændres i en grad, der giver kommu-
nerne flere penge til velfærd. Men den 
vigtigste pointe er, at vi godt kan starte et 
andet sted, som måske ikke er så lille en 
forandring alligevel. Vi kan begynde at 
tage udgangspunkt i familierne og hele 
familiens trivsel. Vi må starte med at lytte 
til deres bekymringer, deres behov og 
hvad de selv ser, de har behov for. 

Vi ønsker, at artiklerne i dette tema vil 
inspirere og hjælpe nogle af de pressede 
familier. Vi anbefaler også Ligeværd 
Guiden, hvor vi har samlet svarene på 
mange spørgsmål, vi får fra forældre. 
Find den på Ligevaerd.dk/raadgivning. 

Et tema med hjælp 
og inspiration  
til forældre
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Min families møde med vel-
færdssystemet 

I vores familie startede vores 
drengs mistrivsel, da han var 
omkring to år gammel, og gen-

nem hans barndom udviklede det sig til 
meget alvorlig mistrivsel. Som årene gik, 
bliver flere og flere fagpersoner involveret. 
I takt med at vores søns mistrivsel blev 
mere og mere alvorlig, kom love og 
skarpt opdelte ansvarsområder mellem 
skole, PPR psykologer, kommunens han-
dicapcenter for børn og børnepsykiatrien 
til at fylde mere og mere. Mange ressourcer 
blev brugt på at skubbe ansvaret for at 

hjælpe vores dreng over på andres bord/
på andres budget. Ofte blev manglende 
indsatser, langsommelighed, for lidt, for 
sent og ingenting forklaret med, 'at det 
siger lovgivningen', og 'sådan er reglerne 
desværre'. 

Børnepsykiatrien fandt ud af, at vores 
søns grunddiagnose er autisme, da han 
var 12 år gammel. Det gav mening og for-
klarede, hvorfor han i årenes løb havde 
fået adskillige belastningsdiagnoser, eks. 
OCD i svær grad. På dette tidspunkt var 
hans mistrivsel blevet så alvorlig, at min 
mand og jeg var nødt til at lade ham an-
bringe frivilligt på en behandlingsinstitu-

tion hos Region Midt. Den beslutning 
reddede vores dreng og vores familie, og 
det helt afgørende er her, at det er en  
BEHANDLINGS-institution. 

Når det lod sig gøre, at vores søn blev 
anbragt på en behandlingsinstitution, var 
det dels pga. mit netværk, som havde 
kendskab til, at denne institution fandtes, 
og dels at institutionen var etableret i 
regi af de tidligere amter, hvor det specia-
liserede socialområde var samlet, hvilket 
betød, at stor specialiseret viden var blevet 
fastholdt, trods nedlæggelsen af amterne 
i 2007. 

Af en mor

Mit navn er Anne. Jeg er mor i en familie på fire, hvor vores yngste søn har særlige behov. Som mange 
andre forældre til et barn med særlige behov er min erfaring, at det er et stort og tidskrævende arbejde 
at samarbejde med vores velfærdssystem. Det er et system, som er fyldt med tilfældigheder, pressede 
kommunale budgetter og manglende fagkompetencer. Men som forældre til børn med særlige behov  

er man også nødt til at få det bedste ud af det velfærdssystem, som findes nu og her, og derfor har  
jeg sagt ja til at givet nogle af mine erfaringer videre i denne artikel. Af hensyn til min søn har jeg  

valgt at være anonym. 

Tre råd 
til hvordan forældre kan skabe forandringer  

i samarbejdet med velfærdssystemet
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I dag har vores søn fået sit liv tilbage - 
han afsluttede sidste år 9. klasses af-
gangseksamen, han har gået i en almen 
10. klasse i år og skal efter eget ønske 
starte i gymnasiet efter sommerferien. 
Han har fået venner og vi er blevet en fa-
milie igen. Vores dreng bor stadigvæk på 
behandlingsinstitutionen, og han har  
stadigvæk mange udfordringer, som han 
er ved at lære at leve med. Vi forældre er 
taknemmelige for de mange gode men-
nesker, som har været omkring vores søn 
de sidste 4 år. Ligesom vi i dag også klapper 
os selv på skuldrene over, hvilken over-
menneskelig indsats vi har gjort  
gennem mange år. 

RÅD NR. 1 – Tillidsfulde relationer  
kommer først, og herefter kan vi  
samarbejde omkring opgaven  

I årene frem til vores søns anbringelse, 
var jeg den velforberedte saglige projekt-
leder og koordinator omkring vores søn. 
Jeg researchede på lovgivninger, på de 
kommunale organisationsstrukturer, og 
om hvordan kommunen og børnepsykia-
trien i regionen havde fordelt opgaver og 
ansvar for børn med særlige behov mel-
lem sig. Jeg var en meget velforberedt 
mor - bevæbnet til tænderne med viden 
og baggrundsinformation om, hvem der 
havde ansvar for hvad. Samtidig var jeg 
ordentlig og saglig, og jeg holdt fast og 
fulgte op på alle løse ender omkring vo-
res søn. Men lige lidt hjalp det. Det var, 
som om det ikke var nok. Det var som 
om, der skulle noget andet til, for at få 
’det rigtige’ til at ske for vores dreng. 

I dag kan jeg se, at jeg ikke fik kontakt 
til menneskene bag fagligheden. Jeg fik 
ikke skabt gode relationer. I dag ved jeg, 
at tillidsfulde relationer kommer før, at vi 
kan samarbejde om opgaver. Jeg gjorde 
det bedste, jeg kunne, og jeg gjorde det, 
jeg havde lært – jeg var velforberedt, jeg 
var koordinator og projektleder og sam-
lede alle løse ender og tråde op. Men det 
ændrer ikke på, at det saglige og faglige 

pres jeg lagde på fagpersoner og myndig-
hedspersoner omkring vores dreng avle-
de modpres som igen blev til pres. Jeg 
bidrog til en professionel distance og ikke 
til et tillidsfuldt samarbejde. Som forældre 
kan det derfor give mening, at man prøver 
at ændre den måde man samarbejder 
på.

Jeg ved om nogen, at dette kan være 
meget svært. Jeg følte en dyb mistillid til 
velfærdssystemets fagpersoner og myn-
dighedspersoner, men da vores søn blev 
anbragt, begyndte dette at ændre sig. På 
behandlingsinstitutionen mødte jeg for 
første gang fagpersoner, der ikke var 
bange for at tage det professionelle be-
handlingsansvar for vores dreng, og som 
samtidigt forstod vores families situati-
on. Her sagde de ansatte, ’Det er vores 
opgave at hjælpe jeres søn og jer som  
familie, og det kan vi godt klare. Vi ved, 
hvad vi skal gøre, og vi 
har prøvet det før’. Og 
jeg mærkede, at de an-
satte på behandlingsin-
stitutionen havde erfa-
ringer med at hjælpe 
børn som vores dreng, 
og at de troede på, at de 
kunne hjælpe ham. I takt 
med, at vores søn kom i 
trivsel, begyndte jeg at 
få troen og tilliden tilbage 
til fagpersonerne om-
kring ham. 

Fire år er gået, og jeg har fået mange 
erfaringer med, at vejen til at få den rette 
hjælp starter med at skabe en god og til-
lidsfuld relation til de fagpersoner og 
myndighedspersoner, som hjælpen til en 
barn er afhængig af. Magtforholdet er 
ulige, for som forældre og som barn med 
særlige behov er man afhængige af, at 
fagpersoner og myndighedspersoner er 
dygtige, empatiske og gør sig umage med 
deres arbejde. Virkeligheden er, at ar-
bejdsforholdene for offentligt ansatte, 
der arbejder med børn med særlige be-
hov, ofte er presset, stressende, under-
bemandet og med uendelige mængder af 

dokumentationskrav. Og det er her i den 
svære virkelighed, at jeg som mor strækker 
hånden frem, og siger, ’jeg tror på dig 
som ansat, jeg tror på, at du gør dit aller-
bedste, og jeg vil gøre mit bedste for, at vi 
lykkes med vores samarbejde omkring 
min søn.’   

Jeg ved, at dette her kan være svært, 
især hvis man som forældre har fået 

mange dårlige erfaringer 
med fagpersoner og 
myndighedspersoner 
omkring ens barn. Men 
hvis jeg som forældre 
ikke ændrer det, som jeg 
kan ændre på, så sker 
der ingenting. Der er 
ikke andre end os foræl-
dre til at ændre på rela- 
tioner og på forvent-
ninger til de mennesker, 
som vi SKAL samarbejde 
med omkring vores 

barns særlige behov. Og det man giver, er 
det man får.    

I dag researcher jeg stadigvæk på lov-
givning, organisationsstrukturer og an-
svarsfordeling, for love og paragraffer 
svøber sig fortsat omkring vores søn, og 
derfor er det en vigtig baggrundsviden 
for mig at have. Men jeg taler på en helt 
anden måde til fagpersoner og myndig-
hedspersoner omkring vores dreng. I dag 
er jeg bevidst om, at vi alle har det til fæl-
les, at vi er mennesker med følelser, uan-
set om vi er sagsbehandlere, specialpæ-
dagoger, psykologer, skolelærere, psykia-
tere eller forældre til et barn med særlige 

1

Råd nr. 1  
Tillidsfulde relationer 

kommer først,  
og herefter kan vi  

samarbejde omkring  
opgaven  

"I takt med at vores 
søn kom i trivsel, 
begyndte jeg at få 
troen og tilliden 

tilbage til fag- 
personerne  

omkring ham."
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behov. Jeg ved, at det betyder noget for 
min søns kontaktpædagog, når jeg siger 
’Tak fordi du ændrede din arbejdsplan og 
tog med til mødet hos børne- og unge-
psykiatrien. Det er jeg virkelig glad for.’, 
og når jeg fortæller min søns klasselærer, 
hvor glade vi forældre har været for hans 
indsats og engagement omkring vores 
søn i det forgangne skoleår, så kan jeg se, 
at det gør ham stolt og glad. Det jeg kan 
ændre på – er det jeg giver i relationen til 
de mennesker, som er professionelt  
ansvarlige for at støtte og hjælpe vores 
dreng. Det giver ingen garantier for, at 
det rigtige kommer til at ske, men det er 
det bedste, jeg kan gøre, ud fra hvordan 
vores velfærdssystem fungerer i dag.  

RÅD NR. 2 - Decentral organisering af 
ansvar, lovgivning og økonomi gør hel-
hedstænkning og samarbejde svært

Da vi forældre begyndte at have kontakt 
med sagsbehandlere, PPR psykologer, 
skolen og børnepsykiatrien omkring vores 
søn, gik jeg ind i samarbejdet med en 
forestilling om, at alle ønskede at finde 
ud af, hvad der forårsagede vores drengs 
mistrivsel, og at god og kompetent hjælp 
herefter hurtigst muligt ville blive sat i 
værk for min søn. Men sådan fungerede 
samarbejdet og indsatserne ikke. 

Med tiden forstod jeg, at hver del af 
velfærdssystemet tænker sit ansvar iso-
leret fra de andre dele. Det betød, at skole/
SFO, det kommunale børnehandicapcenter, 
privat praktiserende læge og børnepsyki-
atrien er hver deres søjle, at de har hver 
deres budget, og at de også har hver deres 
lovgivning, som de skal overholde, og 
som de fortolker og praktiserer deres 
indsatser ud fra. Hver velfærdsorganisa-
tion har også deres egne måder at holde 
udgifterne nede på.

Jeg illustrerer det på side 11 med det, 
jeg kalder for ’Døgncirklen’. Illustrationen 
viser, hvor mange forskellige lovgivninger, 
fagpersoner og myndighedspersoner vi 
forældre og vores søn skulle forholde os 
til på et almindeligt hverdagsdøgn i de år, 

hvor han boede hjemme. Det bliver tyde-
ligt her, hvor komplekst, bureaukratisk 
og søjletænkt det specialiserede social-
område er blevet sammensat, og at det 
er en stor hjælp at have gode analytiske 
og strategiske evner, hvis man har brug 
for hjælp herfra. ’Døgncirklen’ viser, hvor-
dan ansvaret for den faglige professionelle 
støtte til vores dreng skifter tre gange i 
løbet af et døgn, og man kan se, hvor 
mange mennesker, der skal samarbejde 
og forstå hinandens ansvarsområde, og 
som vi forældre skal samarbejde med, 
for at indsatserne over en hverdag får 
mening og sammenhæng – for vores søn 
og for os forældre.  

Som forældre kan det derfor være 
godt at vide, hvordan organiseringen 
konkret ser ud i den kommune, som man 
bor i. Sagsbehandleren, PPR psykologen 
og skolen hører til i tre forskellige afdelinger 
i kommunen, mens børnepsykiatrien og 
den praktiserende læge hører til i regionen.  
Det kan være udfordrende at finde infor-
mation om dette her, men det kan give et 
overblik over, hvor forskellige fagpersoner 
hører til, hvilken rolle og hvilket ansvar 
de har fået tildelt jf. lovgivningen, og det 
kan give indsigt i og forståelse for det 
perspektiv, som de for-
skellige fagpersoner og 
myndighedspersoner 
betragter ens barn ud 
fra. Den her viden er vig-
tigt, hvis man selv som 
forældre ønsker at gå 
ind i rollen som koordi-
nator og projektleder 
omkring hjælpen og 
støtten til ens barn. 

Den her viden er også 
væsentlig for at forstå 
det velfærdssystem, 
som man, som familie 
med et barn med særli-
ge behov, er blevet en del af. Og her er 
det så vigtigt at danne tillidsfulde relatio-
ner med de mennesker, som er ansat i 
velfærdssystemets forskellige dele, for 
det er gennem relationer, at man som 
forældre kan gøre en forskel.   

RÅD NR. 3 – Få indirekte indflydelse 
med små grundfortællinger
I samarbejdet med myndighedspersoner 
og fagpersoner giver forældrerollen ingen 
definitionsret og ingen beslutningsmagt i 
forhold til, hvordan, hvor meget og hvor 
længe vores søn skal støttes og hjælpes. 
Gennem årene har jeg derfor udviklet 
forskellige ’værktøjer’, som jeg bruger til 
at få indirekte indflydelse i samarbejdet 
med myndighedspersoner og fagper-
soner. Jeg arbejder f.eks. bevidst med 
’narrativer’, som er små grundfortæl-
linger, der fortalt igen og igen, kan påvirke 

og sætte dagsordenen 
for en fælles forståelse 
af vores drengs udvikling 
og behov for støtte, og 
grundfortællinger kan 
på sigt påvirke afgørel-
ser, som kommunens 
sagsbehandler skal træffe. 
Et eksempel på en 
grundfortælling er, ”vores 
dreng er i positiv udvik-
ling og trivsel FORDI der 
er den rigtigt støtte og 
de rigtige rammer om-
kring ham”. Denne for-
tælling har jeg lavet for 

at modsvare en kommunal grundfortæl-
ling, som lyder, ”Vi skal ALTID gøre det 
mindst indgribende”. Mens vores søn  
boede hjemme, hørte jeg mange gange 
denne sætning fra kommunale sagsbe-
handlere, og det begyndte at gå op for 

2

3

"jeg har kæmpestor  
respekt for de 

velfærdsansatte, 
som er i stand til 
at skabe mening i 

deres arbejde med 
at støtte en dreng 

som vores søn"
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mig, at det var en måde hvorpå man som 
sagsbehandler kunne give sig selv tilla-
delse til at gøre noget for sent, for lidt  
eller ingenting, uden man som sagsbe-
handler var helt bevidst om dette. Derfor 
er grundfortællingen om, at ”vores dreng 
er i positiv udvikling og trivsel, FORDI der 

er den rigtigt støtte og de rigtige rammer 
omkring ham” utrolig vigtig. Til hvert eneste 
opfølgningsmøde, hvor sagsbehandleren 
hvert halve år skal vurdere og træffe af-
gørelse i forhold til, om vores søn er støttet 
på den rigtige måde, taler jeg ud fra denne 
grundfortælling. 

Velfærdssystemet i dag og i fremtiden
Som forældre til et barn med særlige be-
hov oplever jeg, at vores velfærdssystem 
i dag er kørt af sporet. De grundlæggende 
kerneopgaver - at hjælpe mennesker 
med psykiske og psykiatriske udfordrin-
ger og med en neurologisk anderledes-
hed til at få gode og værdige liv, er for-
svundet. I stedet bruges der uendelige 
ressourcer på detaljestyring, registrering 
og store mængder kontrol, og på at ’gøre 
det mindst indgribende’. 

I dag er det et vilkår, som vi er nødt til 
at acceptere som en realitet lige nu, men 

det gør det ikke til et vilkår, vi skal accep-
tere som rimeligt, meningsfyldt eller ac-
ceptabelt hverken i dag eller i fremtiden. 
Der er mange ting, som vi er nødt til at 
tænke grundlæggende anderledes om-
kring, og forandringerne starter for mig 
at se i vores menneskesyn. 

Jeg vil slutte med at sige, at jeg har 
kæmpestor respekt for de velfærdsan-
satte, som er i stand til at skabe mening i 
deres arbejde med at støtte en dreng 
som vores søn, og som kan holde fast i 
den egentlige kerneopgave – at hjælpe 
ham med at komme i trivsel, så han får 
muligheder for at bruge sine potentialer 
og evner, og dermed bliver givet samme 
livsmuligheder, som børn og unge, der 
ikke har særlige behov. Det er det men-
neskesyn og den lighedstanke, jeg er vokse 
op med at tro, er en af hjørnestenene i 
vores danske velfærdsmodel.  

Døgncirklen 
 – viser hvem der har ansvar for at hjælpe og støtte vores 

søn og vi forældre set over et døgn (hverdagsdøgn)

Hjem kl.16.00 – 8.00

Ansvarlig: Socialforvaltningen
(Kommunen)

Lovgivning: Serviceloven

Fagpersoner: Sagsbehandlere 
og skiftende indsatser som – 
pædagoger fra Atlas Familieind-
sats, Heimdalpsykolog forløb, 
Heimdal aflastning 180 døgn 
som aldrig kom i gang 

I skole kl.8.00 -14.00

Ansvarlig: Skolen,  
Børn&Unge (Kommunen)

Lovgivning: Folkeskoleloven

Fagpersoner: Pædagogisk  
leder, skolelærere,  
inklusionslærer, speciallærere, 
PPR psykologer

I SFO kl.14.00-16.00

Ansvarlig: Skolen,  
Børn&Unge (Kommunen)

Lovgivning: Folkeskoleloven

Fagpersoner: SFO leder,  
SFO pædagoger 

Døgncirklen illustrerer antallet af institutioner/organisationer, 
lovgivninger og fagpersoner, som på et hverdagsdøgn har en 

del af ansvaret for at hjælpe og støtte vores søn og vi forældre. 
Fra fredag eftermiddag til mandag morgen er ansvaret placeret 

hos Socialforvaltningen og under Serviceloven  
– men det er weekend for alle…

Vigtige fagkompetencer – som  
intet bestemmer, som ikke har juridisk  
myndighed, som ikke kan behandle/ 
støtte/hjælpe – men kun kan udrede  
og henvise til hinanden 

• Praktiserende læge
• Børne- og Ungdomspsykiatrien
• Privatpraktiserende børnepsykiater

Det er her de reelle fagkompetencer for 
vores søn er placeret, og hvor den nød-
vendige faglige viden findes. (Regionen)
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Inden dit barn fylder 18 år 
Når et barn fødes med et betydeligt 
handicap – eller får et betydeligt han-
dicap før barnet bliver 18 år - er kom-
munen forpligtet til at give rådgivning 

og vejledning om mulighederne for støtte 
til barnet og forældrene. Børn og unge 
skal kompenseres for deres handicap, så 
de, i videst muligt omfang, stilles lige 
med børn og unge, der ikke har et bety-
deligt handicap. 

Rådgivningen skal foretages af en sær-
lig familievejlederordning i kommunen og 
skal finde sted senest 3 måneder efter 
kommunen har fået viden om, at barnet 
har et betydeligt handicap. Vejledningen 
skal indeholde en introducerende og hel-
hedsorienteret information og vejledning 
om familiens rettigheder og hjælpemulig-
heder på tværs af sektorerne. 

Vejledningen skal også indeholde op-
lysninger om relevante vidensmiljøer og 
handicaporganisationer på området, 

med det formål, at forældrene kan tage 
kontakt til miljøerne og foreningerne.  
Familievejlederen kan ikke bevillige ydel-
ser, men skal altså give rådgivning om 
hvilke ydelser, forældrene har mulighed 
for at søge og hvor forældrene skal søge 
om de forskellige ydelser i den aktuelle 
kommune og i sygehusregi. Familievejle-
deren skal formidle kontakt til den rele-
vante sociale afdeling i kommunen og til-
byde at formidle kontakt til andre familier 
i kommunen, der har børn med handicap. 

Det er helt nødvendigt, at kommunen 
overholder kravet til at yde rådgivning og 
vejledning, for med kommunesammen-
lægningen fik vi også så store kommuner, 
at det er svært at finde rundt, og kommu-
nerne indretter sig forskelligt – så hvad 
der er logik i en kommune, kan være helt 
anderledes i en anden kommune. Som et 
eksempel kan der søges om hjælpemidler 
et andet sted end merudgiftsydelser – og 
ledsagerordning skal søges et helt tredje 

sted. Forældre til børn med handicap er 
derfor helt afhængige af at få en grundig 
vejledning og rådgivning om deres mulig-
heder og få hjælp til at få kontakt til rele-
vante både myndigheder og foreninger. 

Det er kommunens opgave at bevillige 
handicapkompenserende ydelser og som 
sagt foregår selve bevillingsprocessen i 
forskellige afdelinger i kommunen. De 
afdelinger, der bevilliger ydelser er også 
forpligtet til at følge op på bevillingerne. 
Ydelserne skal altid tilpasses behovet – 
og børns behov ændrer sig med alderen, 
hvorfor ydelserne løbende skal efterses 
og tilpasses. 

Børn og unge under 18 år er umyndige. 
Det er forældremyndighedsindehaverne, 
der er værger for barnet. Det er også for-
ældrene, der skal varetage omsorgen for 
barnet og kan træffe afgørelse om bar-
nets personlige forhold. I alle forhold 
vedrørende barnet skal der tages hensyn 
til barnets egne synspunkter alt efter  

Af Juridisk konsulent Pernille Lykke Dalmar, www.pernilledalmar.dk      foto Adobe stock

Vigtig viden om  
det kommunale system,  
når du har et barn med 

særlige behov 
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alder og modenhed. Før barnet fylder 18 
år er det derfor forældremyndigheds- 
indehaverne, der skal søge om ydelser til 
barnet og til dem selv fordi de varetager 
omsorgen for barnet, som f.eks. tabt  
arbejdsfortjeneste. Det erforældremyn-
dighedsindehaveren, der er part i sagen. 
Som part i sagen kan forældrene søge 
om ydelser, give samtykke til at der ind-
hentes oplysninger om barnet, deltage i 
sagens behandling, få aktindsigt mv. 

Hvis du vil læse mere om hvad det  
betyder at være part i en sag kan du 
læse her: 
www.dukh.dk/media/Praksisnyt_64_-_
Partsbegrebet.pdf

Overgangen fra barn til voksen
En ung bliver myndig når den unge fylder 
18 år, medmindre der er søgt om person-
ligt værgemål for den unge og det er  
besluttet af retten. Når man bliver umyn-
diggjort, får man beskikket en værge og 
det er værgen, der skal agere på den  
unges vegne. 

Overgangen fra barn til voksen har 
stor betydning for behandling af sager i 
det offentlige. Når den unge fylder 18 år, 
er der kun en part i sagen – og det er den 
unge selv. Den unge skal altså selv ind-
drages og ønske at modtage ydelser. Her-
udover kan det være en anden afdeling i 

kommunen, der behandler ydelser til 
voksne med handicap, end den afdeling, 
der har haft sagen gennem barndom-
men. 

Kommunen er forpligtet til at inddrage 
pårørende, f.eks. forældrene – men disse 
er ikke længere part i sagen og kan kun 
søge om ydelser på deres barns vegne, 
hvis den unge har givet fuldmagt til at en 
forælder kan være partsrepræsentant. 
Forældrene kan altid være bisiddere for 
deres barn. En bisidders funktion er at 
støtte f.eks. barnet i at kommunikere 
med sagsbehandlerne, så der bliver givet 
udtryk for egne ønsker, drømme og be-
hov. 

Forældre kan ikke længere modtage 
tabt arbejdsfortjeneste og merudgifts- 
ydelser, når den unge fylder 18 år. Det er 
nu kun den unge, der kan modtage han-
dicapkompenserende ydelser i form af f.
eks. støtte- og kontaktperson, praktisk 
hjælp i hjemmet, botilbud. Såfremt den 
unge stadig bor hos sine forældre, kan 
der etableres aflastningsophold, eller  

0 år 18 år

Senest 3 måneder efter kommunen 
bliver bekendt med, at et barn har 

en varig og betydelig nedsat  
funktionsevne skal kommunen  

tilbyde forældremyndighedsinde-
haveren familievejledning.

Når den unge fylder 18 
år skal det på forhånd 
være klarlagt, hvilken 

hjælp og støtte den unge 
skal have som voksen.

Løbende skal kommunen 
følge op på sager - og 
foretage ændringer så 
ydelserne modsvarer  

behovet.

Når den unge fylder 16 år, 
skal kommunen indlede 

overgangen til voksenlivet 
i samarbejde med  

forældre og den unge.

Familievejlederen kan 
ikke bevillige ydelser, 

men skal altså give 
rådgivning om hvilke 
ydelser, forældrene 

har mulighed for  
at søge

Nr. 02 2022      13



afløsning i hjemmet. Den unge kan søge 
om forsørgelse hos det offentlige og skal 
i den forbindelse være i kontakt med 
jobcentret.

Konsekvensen af at fylde 18 år kan virke 
voldsom, hvis ikke både den unge og  
forældrene bliver forberedt på de store 
ændringer, der sker i deres familieliv. Den 
unge skal visiteres til ydelser efter voksen-
bestemmelserne i serviceloven, og foræl-

drene mister retten til tabt arbejdsfortje-
neste og dækning af merudgifter ved for-
sørgelse af barnet i hjemmet. Hjælpen i 
serviceloven til voksne er målrettet af-
hjælpning af funktionsevnen i dagligdagen 
og er derfor udelukkende målrettet 
hjælp til den unge – og ikke dennes  
forældre. 

Folketinget indsatte pr. 1.1.2021 en ny 
regel i servicelovens § 19a. Med reglen 
blev kommunerne pålagt at påbegynde 
overgangen til voksenlivet, når den unge 
er 16 år, i de tilfælde, hvor følgende gør 
sig gældende: Den unge, den unges for-
ældre eller både den unge og forældrene 
modtager hjælp efter serviceloven, fordi 
barnet har en betydelig nedsat funkti-
onsevne

Kravet om forberedelse betyder, at 
kommunen skal i dialog med forældre-
myndighedsindehaveren og den unge 
umiddelbart efter den unge fylder 16 år. 
Kommunen skal sørge for at forberedel-
sen bliver tværgående og helhedsorien-

teret. Det betyder, at alle relevante afde-
linger i kommunen skal inddrages i forbe-
redelsen, når det er relevant. 

Forberedelsen skal have fokus på den 
unges behov for hjælp og støtte som føl-
ge af funktionsnedsættelsen eller lidel-
sen, den unges uddannelse, den unges 
beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag, 
den unges boligforhold, den unges sociale 
forhold og øvrige relevante forhold. 

Alle disse forhold skal der tages stil-
ling til i tiden fra den unges fyldte 16 år til 
det fyldte 18 år. 

Formålet med forberedelsen er, at 
den unge og den unges forældre er for-
beredt på skiftet i hjælpen, og at den 
nødvendige hjælp til den unge efter vok-
senbestemmelserne er forberedt, så den 
kan iværksættes umiddelbart efter den 
unge fylder 18 år. 

Du kan læse mere i Ligeværds vejledning 
” Fra barn til voksen”, som du finder på 
www.ligevaerd.dk/raadgivning.  

Konsekvensen af at  
fylde 18 år kan virke 

voldsom, hvis ikke både 
den unge og forældrene 

bliver forberedt på de 
store ændringer
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HAR DU BRUG  
FOR RÅDGIVNING?
Er du forælder eller pårørende til et barn, ung eller voksen 
med særlige behov. Og har du brug for hjælp til at forstå 
lovgivningen, finde det helt rette uddannelsessted til en ung 
med særlige behov eller noget helt andet?

Vi er klar til at hjælpe med juridisk og socialfaglig rådgivning. 
Vores rådgivning  

"Ligelinie" har åbent  
onsdage fra kl. 13-15.30  

på telefon 22 34 30 13  
eller på mail  

ligelinie@ligevaerd.dk 

Henvendelse fra en mor
Hej Julie
Hvad er reglerne for vores datter omkring, hvad hun kan søge om at få i 
understøttelse, når hun går på STU?
Kan kommunen eksempelvis afkræve, at hun bruger en opsparing, som 
hun skal bruge til kørekort?
Kommunen har taget adgang til hendes bankkonti og…..

Svar fra Ligeværds rådgivning Ligelinie
Kære Gerda
Jeg har godt nyt til jer.
Siden den 1.1.2014 har en lovændring betydet, at en ung over 18 år, som 
modtager uddannelseshjælp på et STU-forløb, ikke skal formuevurderes 
– dog kun i de 3 år, uddannelsen er i gang.
Det betyder, at når hjælpen skal beregnes for en person, der deltager i en 
STU, skal kommunen altså se bort fra ansøgerens og denne ægtefælles eller 
samlevers formue. Desuden må…

Få svar på mange af dine  
spørgsmål i Ligeværd Guiden 

Inden du kontakter vores rådgivning, er det en 
god ide at kigge Ligeværd Guiden igennem.  
Her har vi samlet svarene på mange af de  
henvendelser, vi får i vores rådgivning. 
Du finder på den ligevaerd.dk/raadgivning

Kontakt Ligelinie
Hvis du har brug for  

juridisk og socialfaglig 
rådgivning 
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Det er til tider superhårdt at være 
forældre og få familielivet til at 
hænge harmonisk sammen. For 
nogle føles det hårdt hele tiden. I 
familier med børn med særlige 

behov kan det være endnu hårdere end 
for andre, fordi der er nogle særlige vil-
kår, der skal tænkes ind og tages hensyn 
til. I vores rådgivning Ligelinie oplever vi, 
at mange af de forældre, der ringer ind, 
er gået fra hinanden.  

Der findes ingen magisk vejledning til, 
hvordan man som forældre kan sikre sig, 

at man ikke ender med at sidde med sit 
NEM-ID og sige farvel til ægteskabet på 
borger.dk. Der findes dog en kvinde ved 
navn Fie Hørby, som ved en masse 
om relationerne i en familie. Hun 
har mere end 20 års erfaring 
som familieterapeut. Vi 
har bedt hende om at 
komme med hendes 
bud på, hvordan for-
ældre til børn med 
særlige behov 
kan passe på 

Af Helene Kaas      foto Robin Skjoldborg, Adobe stock

Du er endnu engang kommet til at råbe ad din 
partner og vrisse af børnene, selvom du havde lovet 
dig selv, at det ikke skulle ske mere. Du sidder tilbage 
endnu mere træt end før og nu også med en trist følelse. 
Det var slet ikke meningen, at eftermiddagen skulle 
ende sådan. I skulle jo have hygget jer, tænker du. Men 
da børnene begyndte at skændes og din partner kiggede  
mere på sin telefon end på dig, havde du bare ikke 
mere overskud til at bevare roen. Kender du følelsen? 
Hvis du gør, så er denne artikel til dig. 

NÅR DU PASSER  
PÅ PARFORHOLDET, 
PASSER DU PÅ  
DINE BØRN

Om Fie Hørby

Fie er cand.mag i dansk og kommu-
nikation, psyko- og familieterapeut 
MPF og forfatter til bestselleren 
“Drop Opdragelsen!” og bogen “Om 
teenagere – for forældre” og deltager 
ofte i den offentlige debat omkring 
den psykologiske udvikling i familie- 
livet.

Har mere end 20 års erfaring med 
relationer og familieliv.

Grundlægger af Blackbird Institute, 
hvor privatpersoner og virksomheder  
kan købe undervisning i relations- 
og livskompetence, familieråd- 
givning og psykoterapi.

Underviser og holder foredrag. 
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deres forhold og dermed passe på hele 
familiens trivsel, for som hun siger ”par-
forholdet er den vigtigste relation i fami-
lien.” Samtalen med Fie Hørby tog ud-
gangspunkt i familier, hvor der er børn 
med særlige behov, men hendes råd  
gælder alle familier. 

Frustreret, irriteret og træt 
Hvad er der på spil, når man har et barn 
med særlige behov i familien? 
– Det er vigtigt at anerkende, at når man 
har et barn med særlige behov, er det et 
vilkår, at vi i endnu større grad må strække 
os udover vores individuelle behov og 
grænser. Det er meget naturligt for os 
som forældre, at vi gerne vil tage os godt 
af vores børn, vi er kodet til det, og der-
for strækker vi os gerne langt og til tider 
længere, end vi synes, vi egentlig kan. 
Mange af os er tilmed også opdraget til, 
at de andre er vigtigere, end vi selv er, så 
det falder os ikke så naturligt at tage os 
af vores egne behov. Det falder os mere 
naturligt at tage os af de andres behov. 
Dermed vil der ske en skævvridning, hvor 
vi stille og roligt ryger i minus. Det ken-
der alle forældre og det er helt naturligt. 
Der, hvor det kan blive farligt, er, når vi 
ikke er bevidste om, at det er det, der 
sker – og at vi så begynder at lægge denne 
skævhed ud i familien. Det kan være, at vi 
bliver sure, begynder at vrisse og være 
kortluntede. Det kan brede sig til en indre 
tilstand af meningsløshed, træthed, håb-
løshed og opgivenhed, fordi vi ikke kan 
finde vejen ud af denne ubalance. Vi la-
der os selv i stikken. Det er jo os som for-
ældrene, der har ansvaret i familien, og 
hvis vi ikke kan holde os selv oppe og 
tage sig af sig selv, så kan vi heller ikke 
tage os af børnene. 

Vi lægger ansvaret over hos andre, og 
så er det vi kan komme til at sige: ”Jeg synes,  
jeg gør det hele – du laver ingenting”. Vi 
begynder at kritisere og bebrejde, og så 
skubber vi den anden væk, selvom vi 
egentlig har brug for, at den anden kom-
mer tættere på. 

– Når en familie har et barn eller flere 
børn med særlige behov, og føler sig un-
der pres, så bliver det ekstra vigtigt, at vi 
passer på hinanden og os selv i parfor-
holdet, så det er vigtigt, at parforholdet 

ikke først prioriteres efter vasketøjet, for 
parforholdet er den vigtigste relation i 
familien. Det er jo det vand, der flyder 
mellem mor og far, som børnene ligger i 
og næres af og formes af. Så alt hvad der 
ligger i det vand, er noget, børnene tager 
ind i deres systemer og navigerer efter i 
deres liv. 

– Når vi som forældre ender der, hvor 
vi er frustrerede, irriterede og trætte i en 
grad, hvor vi bider og vrisser af hinanden 
– og vrisser af børnene, så er det et sig-
nalflag på, at nu er der en, der er flad,  
noget er blevet for meget og en har strakt 
sig for langt. Det, det vil være kærligt i 
den sammenhæng, er at få taget sig af 
sig selv.

Lær dine signalflag at kende og find 10 
minutter til dit åndehul 
Og hvordan gør man så det, altså passer 
på sig selv?
– Du skal begynde med at lære dine sig-
nalflag at kende. Hvordan reagerer din 
krop og dit sind, når du er træt og udmat-
tet. Måske begynder du at brokke dig, 
skælde ud eller bliver tavs. I stedet for at 
falde i det mørke hul, hvor du tænker 
sorte og destruktive tanker omkring dig 
selv, så vid, at det ikke handler om, at du 
er blevet utilstrækkelig eller ikke dur til 
noget. Du er træt, og du tager dig ikke af 
det, så derfor larmer din krop. Det er 
kroppen, der kalder på omsorg og en 
pause. Når vi bliver trætte, så bliver vores 
tanker tit mørke. Det kan være farligt at 
tro, at de tanker, vi tænker fra det sted, er 
sande. Det er de sjældent. 

– Nu tænker du måske, at du ikke kan 
finde tiden til at passe på dig selv, fordi 
der simpelthen ikke er tid nok. Du tænker 
måske, at du trænger til mindst en uge, 

og det er ikke en mulighed, så derfor fal-
der tanken om selvomsorgen til jorden. 
Tænk hellere i hvad, der reelt kan lade sig 
gøre. Hvad er muligt i din tilværelse? 
Tænk på din dag og se, hvor du kan finde 
10 minutter til dig selv. Og tag så de 10 
minutter til dig selv i stedet for at ordne 
vasketøj eller rydde op. Tit kommer vi til 
at synes, at praktiske ting er vigtigere. At 
vasketøjet er vigtigere end at vi får ladet 
os selv op. Prisen for, at vi ikke lader os 
selv op er meget større end prisen er for 
at vasketøjet ikke bliver vasket. Det handler 
om at lave nogle hårde prioriteringer i 
forhold til, hvad det er vigtigst, du tager 
dig af, når der er et åndehul. Det er helt 
almindeligt, at vi indimellem og ofte må 
sætte vores individuelle behov til side og 
gå udover vores egne grænser, men hvis 
vi bliver ved med at gøre det uden at tage 
os af vores individuelle behov og respek-
tere vores grænser, så brænder vi ud. Og 
så bliver det tit voldeligt, det der foregår i 
familien – både fysisk og psykisk. Det er 
det, vi griber til, når bliver magtesløse og 
er på spanden. 

Drag omsorg for dig selv med  
din vejrtrækning 
Hvad kan man konkret gøre for sig selv i 
det daglige, hvis man konstant føler sig 
stresset?
– For at passe på dig, skal du også vide, 
hvordan du får ro på dit nervesystem. 
Din vejrtrækning og tempoet, du bevæ-
ger dig med, er afgørende for din indre 
tilstand. Du kan berolige dit nervesystem 
løbende ved hele tiden at være opmærk-
som på din vejrtrækning. Din vejrtræk-
ning er også det, der gør, at du kan for-
binde dig med dig selv. Og det er afgø-
rende, at du kan forbinde dig med dig 

find 10  
minutter til 
dit åndehul Drag omsorg for dig selv med din vejr-trækning
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selv for at kunne forbinde dig selv med 
andre. Den kontakt, du kan skabe til dig 
selv, er en forudsætning for den kontakt, 
du kan skabe til andre. Har du ikke kon-
takt med dig selv og omsorg og empati 
for din indre tilstand, så kan du ikke gå i 
særlig dyb kontakt med dine børn eller 
din partner. Du bliver bare optaget af at 
fikse, ordne og afvikle. På den måde bliver 
livet meget mere overlevelse end ople-
velse. 

– Hvis du har svært ved at finde ånde-
huller i hverdagen, kan du for eksempel 
bruge ventetid på at pleje dit nervesy-
stem. Helt konkret kan du øve dig på at 
trække vejret dybt og roligt, mens du lyt-
ter til pausemusikken i telefonkøen til din 
sagsbehandler. Træk vejret ned i maven 
og mærk din fødder mod gulvet. Det er 
bedre end at stå helt anspændt, for så 
bliver samtalen også derefter. Jo mere 
beroliget vores nervesystem er, jo bedre 
tænker vi, og du skal ved gud virkelig 
kunne tænke i muligheder og løsninger, 
når du står i en særlig situation. Det er 
vigtigt at kunne tænke gode, konstruktive 
og udviklende tanker. Når du er i syste-
met, skal du kunne tænke selv og være 
konstruktiv sammen med sagsbehandle-
ren og være i stand til at skabe et godt 
samarbejde med systemet, så der kan 
blive skabt tryghed og tillid mellem par-
terne. Du kan også nøjes med blot at  
observere din vejrtrækning uden at  
ændre på den, det vil også bringe dig i 
dybere kontakt med dig selv.

Sæt parforholdet i kalenderen
Skal forældrene også finde 10 minutter til 
parforholdet?
– Ja! Vi glemmer ofte at lægge det vigtigste 
i kalenderen. Det er min dybe erfaring fra 
de 20 år, jeg har arbejdet med familier, at 
parforholdet er den vigtigste relation i 
familien. Det er det, der afgør børnenes 
trivsel. Og forældrenes trivsel. Det gæl-
der om at prioritere parforholdet og tænke 
forebyggende. Fordi familierne med børn 
med særlige behov skal klare så meget, 
kan moren og faren – eller faren og faren 
eller moren og moren – komme til at leve 

parallelt. De bliver et arbejdsteam. Hvis 
de ikke sørger for at pleje relationen, så 
er der risiko for, at den ikke vil kunne 
bære til presset. Når noget ikke får liv  
eller opmærksomhed vil det visne og dø. 
Når vi så måske endelig sidder på en  
restaurant, så har vi ikke noget at sige til 
hinanden og det eneste, vi kan snakke 
om, er børnene eller noget, der skal ord-
nes – og det vil med tiden føles menings-
løst. Meningen finder vi i kontakten med 
os selv og hinanden.

Del jeres inderste følelser med  
hinanden
Hvad kan forældrene gøre for ikke at ende 
med at sidde tavse over for hinanden?
– Husk at være interesserede i hinandens 
inderside og ofte spørge ”hvordan har du 
det lige nu?” Vi har brug for at blive set og 
se hinanden. Det er jo følelser, der gør, at 
vi knytter os til hinan-
den. Følelser er limen 
mellem os, så hvis vi ikke 
deler vores indre med 
hinanden, så forbinder 
vi os ikke rigtigt med hin-
anden. Det vigtigste i en 
familie er oplevelsen af 
forbundethed. Vi men-
nesker er jo drevet af  
vores flokinstinkter og 
er så optagede af at 
høre til. Det vigtigste for 
os er at høre til, føle at vi er en del af flok 
og føle os værdifulde for vores flok. Hvis 
vi som forældre ikke forbinder os og ikke 
oplever, at vi er forbundet og har blik for 
hinanden og omsorg for hinanden, så  
bliver det hurtigt meningsløst for os.  
Meningsløsheden i et parforhold sætter 
ind, når man ikke føler sig set, hørt, for-
stået og værdsat. Så lider vi og så kom-
mer alle kampene, vreden, irritationen, 
frustrationen og til sidst opgivenhed. 

Der skal være plads til at dele de 
”grimme” følelser
Hvad gør man, hvis ens partners følelser 
gør ondt?
– Kvinder er ofte hurtigere til at acceptere 
tingenes tilstand omkring barnet med 
særlige behov og gå ind i det. Manden 
distancerer sig nogle gange lidt mere og 
hvor det viser sig, at det kan handle om 
en skam over at have fået et barn med 
særlige behov. Det er både ensomt for 
moren og for faren. Vi er nødt til at tale 
om det, der kan være svært, for at res-
sourcerne kan komme frem. Der skal 
være plads til at sige de ”grimme” følelser 
for at der bliver plads til de ”smukke”, 
som er kærligheden. Den er der altid. For 

at bevare sundheden i 
familien skal alle have 
ret til at have det, som 
de har det. Der skal være 
plads til at tale om det. 

Kig i hinanden i øjnene 
hver dag
Hvad kan forældrene 
gøre, hvis der ikke på 
daglig basis er tid eller 
rum til at dele følelser 
med hinanden? 

– Det handler om at sikre, at man på dag-
lig basis kigger hinanden i øjnene, rører 
ved hinanden og drager omsorg for hin-
anden. Det er de små ting som ”vil du 
have en kop kaffe?”, hvor man får ople-
velsen af, at ens partner har blik for en. 
Det er vigtigt at mærke, at man er vigtig 
og betydningsfuld. Det giver ekstra kræf-
ter. Det, der også styrker følelsen af at 
være forbundet, er at røre hinanden. 
Bare det at strejfe sin partners skulder, 
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hånd eller arm og kigge hinanden i øjnene. 
Mange par, der er pressede, lever paral-
lelt og kigger ikke hinanden i øjnene læn-
gere og siger ting til hinanden med ryg-
gen til hinanden. Det er der meningsløs-
heden sniger sig ind. Når man ikke kan 
mærke, at man er forbundet til den an-
den, så giver alt det, jeg render rundt og 
gør, ikke længere mening. Vi er nødt til at 
mærke, at vi er sammen om det her. Det 
er samtidig vigtigt, at man for eksempel 
fire gange om året ved, at nu tager vi væk 
et døgn, hvor det bare handler om dig og 
mig. 

Vælg omsorg for din partner  
frem for kamp
Hvad kan man gøre, hvis man nu alligevel 
er endt der, hvor man vrisser og skælder ud?
– Parforholdet handler om at have om-
sorg for hinandens sår. Det vil sige, når 
du for eksempel bliver træt og begynder 
at skælde ud, så er det vigtigt, at din part-
ner ved, nu er du på spanden, og sørger 
for at du kan få en lille pause. Kig på din 
partner med omsorg i stedet for at gå i 
kamp. Vi er tilbøjelige til at gå i kamp og 
forsvare os selv og så er det hårdt mod 
hårdt og på den måde drøner energien 
ud af familien. Når mor og far har det 

svært, sker der det, at de trækker sig ind 
i sig selv. Når de trækker sig fra parfor-
holdet og ind i sig selv, så trækker de sig 
også fra børnene. Det kan godt være, at 
du stadig er sød over for dem, men du er 
ikke helt til stede, fordi du går og passer 
på dig selv. 

En særlig familie har behov for  
særlig hjælp 
Hvornår vurderer du, at en familie har  
behov for parterapi?
– Det er vigtigt at vide, at når man som 
familie er i en særlig situation, så har 
man også brug for særlig hjælp. Mange 
familier lukker sig om sig selv og tænker 
”det skal vi nok selv klare det her – vi skal 
ikke være særlige eller bede om hjælp”. I 
ER særlige og det handler om at stå ved 
det vilkår og acceptere, at der er brug for 
noget ekstra – noget særligt. Hvis man 
har et barn med særlige behov i en grad, 
hvor man ved, at det her påvirker os som 
par - måske fordi der er en sorg i det eller 
fordi vi skal bruge mange kræfter på det, 
så der går ressourcer væk fra familielivet 
- så er det en god ide med en hånd i ryg-
gen. Jeg tror, at den fejl, mange begår, er, 
at de for sent rykker ud. Det er som om, 
at vi skal være nede og bide i græsset, før 

vi mener, at vi har ret til at få hjælp. Det 
er godt at komme før, man ender der, for 
det er meget nemmere at holde kærlig-
heden i live end det er at genopdage den. 
Så er der lang vej tilbage og så kan det 
føles håbløst. Og når man i forvejen har 
en familie, der kræver mange kræfter, er 
der ikke mange kræfter til at begynde at 
genopdage kærligheden i ens parforhold. 
Så kan det føles lettere at give op. 

Husk at fjolle
Har du et sidste råd?
– Brug tid på leg og fjolleri. Lav fis og  
ballade. Ansvarligheden - som let kan  
blive en overansvarlighed - skal have en 
modvægt. 

Vi lader det være Fie Hørbys sidste ord 
og opfordrer til, at du følger ”Blackbird 
Institute” på Instagram eller Facebook, 
hvis du løbende vil have gode råd til et 
familieliv med mere harmoni.  
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Af Helene Kaas      foto Helene Kaas, Pixabay, SØF

”Hun var en kvik og social pige, og hun kom hver gang på søskendekurset med en 
bandana med dødningehoveder strammet om hovedet. Hver morgen – mens hun  
kiggede på sine forældre – klippede hun et nyt hul i sine bukser. Hun var så vred, men 
ville hverken sige til sine forældre eller til mig, hvad der var galt. Så gik jeg en tur med 
hende alene for at spise en is og hjælpe hende til at finde ord for sin vrede, og så fortalte 
hun, at hendes far havde lovet hende, at de skulle til premiere på en ’Ternet Ninja’ fim 
og hun havde fortalt de andre i skolen det, fordi hun glædede sig så meget. På dagen 
fik hun en sms fra sin far, hvor han skrev, at ikke kunne nå det på grund af noget på sit 
arbejde.” Sådan fortæller Malene Gerd Petersen om en 9-årig pige, der deltog på et af 
hendes kurser for søskende. Malene har mere end 20 års erfaring med at arbejde med 
søskende til børn med handicap. Vi har inviteret Malene til en snak om, hvordan  
forældre og omgivelser bedst kan hjælpe søskende til børn med særlige behov. 

SØSKENDE SKAL OGSÅ  
I FAMILIEKALENDEREN
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Pigen fra kurset fortalte videre til 
Malene: ”Min far er chefen på sit 
arbejde, og han bestemmer selv, 
og jeg tror, at han ikke havde 
skrevet mig ind i sin telefon, for 

alle de aftaler, min mor og far skriver ind 
på deres telefon, holder de. Der er aldrig 
skrevet noget ind omkring mig.” 

Malene fortæller mere om oplevelsen 
med pigen:

– Det endte med, at pigen fik det sagt 
til sin far, mens jeg var der. Og han sagde 
straks, at de kunne gå ind og se filmen en 
anden dag, men hun svarede ”Der findes 
kun en premiere. Resten er kun visninger, 
så jeg venter, til den kommer i fjernsy-
net.” Hun sagde så til mig, ”du har skrevet 
en bog om søskende. Hvorfor har du ikke 
lavet en kalender til søskende, så aftaler 
bliver holdt?” Jeg foreslog hende så, at de 
kunne købe en familiekalender med en 
kolonne til hvert familiemedlem, hvortil 
svaret lød ”sådan en har vi – den virker 
ikke for mig, for der står ikke noget i min 
del.” Da forældrene fik viden om dette, 
begyndte de at skrive alle hendes ting 
ind i kalenderen. For eksempel hvem der 
skulle købe fredagsslik med hende, hvor-
når der skulle købes nye sko, afleveres 
bøger på biblioteket – de lavede synlige 
aftaler om alt det, der alligevel skulle ske. 
Derudover begyndte de at sende sms’er 
til hende i dagene op til for at gøre hende 
opmærksom på, at de glædede sig til  
deres aftaler med hende. 

Aftaler med søskende SKAL holdes
Fortællingen om pigen kom som en del af 
Malenes svar på, hvad det vigtigste er, at 
forældre kan gøre for søskende til et barn 
med særlige behov. Og det er ganske kort: 
”Forældrene skal som minimum holde deres 
aftaler med de her børn.” Malene fortæller 
videre om vigtigheden af at holde aftaler:

– Forældrene skal være enormt nænsom-
me og omsorgsfulde i forhold til det med 
at holde aftaler, for de her søskende er 
udfordret på, at der er så mange aftaler 
forbundet med barnet, der har et handi-
cap. Har man lavet en aftale med sit barn 
om at spise en is sammen efter skole, så 
nytter det ikke noget, at man sender en 

sms om, at man ikke kan alligevel, for de 
bliver slukkede inden i af hele tiden at 
være nr. to. Efter en aftale eller oplevelse 
med barnet kan man også strække ople-
velsen ved at snakke om den. Ved at 
strække aftaler og oplevelser med barnet 
til før, under og efter får 
børnene en følelse af at 
være mere fyldige i de-
res eget liv. Sms’er og 
Facetime betyder meget 
i forhold til at føle sig 
vigtig og det koster ikke 
tid, for netop tid har de 
her familier ikke meget 
af. Noget af det, som  
søskende til børn med 
handicap, ønsker sig 
mest, er tid med forældre. 
De ønsker sig ofte en alene-dag med  
deres mor eller far. 

Sæt ord på
Udover at holde aftaler, hvad er så vigtigt, 
at forældrene til de her søskende er  
opmærksomme på?

– Forældrene bliver nødt til at sætte ord 
på og definere deres barns særlige be-
hov. Man skal aldrig sætte sig sammen 
med søskende og lægge op til, at ”nu taler 
vi om det”. Den situation er tung for børn 
at være i, for deres nervesystem sidder 
helt ovre ved mor og far, når man lægger 
op til sådan en snak. Gør det hellere, 
mens I laver mad sammen, kører i bil  
eller i en anden afslappet situation. En 
anden måde at gøre det på er ved at sige: 
”En kollega på mit arbejde spurgte, om 
jeg har et barn med handicap og om 
hvad vi kalder det handicap og så vidste 
jeg faktisk ikke, hvad jeg skulle svare. 
Hvad siger du, hvis der er nogen, der 
spørger?”

Det er vigtigt at bringe sig selv i spil i 
de her snakke. Forældrene skal hele tiden 
tænke i at formidle aldersvarende viden 
og være opmærksom på de udviklings-
ryk, som barnet tager. Der er forskel på 
hvordan man kan italesætte ting alt efter 
hvilken alder, barnet har. Hvis barnet er 
tre år, kan man godt sige, at din søster 
har en drillefod eller en drillehjerne. Det 

kan man ikke længere nøjes med, når 
barnet er ældre. Så er man nødt til at 
bruge de rigtige begreber som CP eller 
autisme. 

– Det er også vigtigt at tage ansvar for 
at vende tilbage til situationer, der gik 

helt galt, så barnet ikke 
går alene med tankerne 
og følelserne om det. 
For eksempel, hvis der 
er lagt op til at familien 
skal se ”Den store bage-
dyst” sammen og der så 
opstår en situation, hvor 
forældrene er nødt til at 
tage sig af barnet med 
handicap, så er de nødt 
til at samle op. Forældre-
ne skal dog ikke spørge 

barnet direkte om, hvordan det har det 
eller hvordan det føler. Spørgsmål udlø-
ser nemlig en lille smule angsthormon, 
fordi der er noget man skal svare på og 
man skal vurdere om mor eller far kan 
klare flere udfordringer lige nu. Sig hellere: 
”Jeg så godt, at du blev ked af det og jeg 
kan godt forstå det. På lørdag sørger jeg 
for, at far tager sig af din bror, så vi kan se 
det sammen i fred.” På den måde bliver 
søskende set og respekteret af forældrene 
under de vilkår, som familien nu engang 
lever under.

Der er forskel på tage og få ansvar
Fordi denne pårørendegruppe vokser op i 
en familie, hvor der skal tages meget hensyn, 
bliver mange af dem meget ansvarsfulde i 
en tidligere alder. Hvad skal forældrene 
være opmærksomme på i forhold til det?

– Forældrene skal være opmærksomme 
på, hvad søskende bærer rundt på af a 
nsvarsfølelser. Jeg har mødt nogle teen-
agere, som går med følelsen af ”jeg bliver 
hjemme, for de klarer det ikke uden mig, 
for det er mig, der kan synge den der 
sang, som får ham til at slappe af eller 
danse den der dans, så der kan blive bør-
stet tænder på hende, uden at det bliver 
helt forfærdeligt. Og hvis jeg nu går, 
hvem skal så overtage det?” Der skal man 
som forældre sige: ”Det klarer vi. Du skal 
til fest. Du må gerne være bekymret for 
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om det går, for det ved jeg, at du er, så jeg 
sender lige en sms, når hun sover, for det 
tror jeg, at du har brug for at vide.” Det er 
stor forskel på, om søskende selv tager 
ansvar eller om de bliver tildelt ansvar. 
Man kan ikke undgå, at de tager ansvar, 
for det er naturligt for de fleste, der vokser 
op i en familie, hvor der er børn med 
særlige behov.  

Det skal være okay at sige fra
Jeg er selv opvokset med en udviklings-
hæmmet søster og jeg mindes arrangemen-
ter, hvor jeg havde ondt i maven over, at 
min søster skulle med. Hvordan tager for-
ældrene bedst hensyn til alle deres børn?

– Det er vigtigt, at forældrene er op-
mærksomme på, hvad deres børn gerne 
vil deltage i relateret til barnet med de 
særlige behov og hvornår noget bliver for 
meget. Det skal være okay at sige fra 
uden at blive tillagt, at man er en dårlig 
søster eller bror. Jeg vil faktisk mene, at 
man er en god søster eller bror, hvis man 
siger fra, når der er noget, man ikke kan 
overskue at deltage i, for det betyder, at 
når man så deltager, så er chancen for 
succes større. Der er for eksempel børn, 
der fortæller mig, at de ikke kan lide at 
være i deres søskendes specialbørnehave, 

fordi der er for mange handicappede på 
en gang og det er for meget for dem. De 
kan slet ikke overskue at spise derhenne, 
fordi det er så ubehageligt, men de tør 
ikke sige det til deres forældre, fordi de 
ikke vil gøre dem kede af det, så hele  
familien tager stadig til fællesspisning i 
børnehaven. Det bliver en helt anden 
verden for søskende at vokse op i, hvis 
forældrene siger, ”der er fest i specialbør-
nehaven på fredag. Vil du med eller vil du 
hen og lege med din veninde?” fremfor at 
sige, ”vi skal til fest i specialbørnehaven”. 

Tager for meget hensyn
Skal forældrene være opmærksomme på 
psykiske udfordringer hos søskende?

– Hvis vi voksne formår at passe ordent-
lig på dem, så behøver det ikke blive et 
livsvilkår, som gør dem ringere stillet som 
voksne. Hvis vi ikke passer på dem, tænker 
jeg, at deres identitet bliver forstyrret af, 
at der ikke er nok plads til dem. Mange 
søskende lever også med uvisheden om, 
hvad der venter på den anden side af  
døren, når de kommer hjem fra skole  
eller fritidsaktiviteter, og de kan mærke 
stemningen i hjemmet på en særlig 
måde. De kan for eksempel mærke, at 
det nok ikke lige er i dag, at de skal for-
tælle, at de igen har glemt deres gymna-
stiktaske. Så kommer de i skole og lære-
ren siger ”er det ikke 3. gang, at du ikke 
har gymnastiktøj med?”. Mon lærerne 
ved, at morgener i familier med børn 
med handicap ofte kan være både ekstra 
travle, mere kaotiske og med mindre tid 
til søskendes morgenrutiner Det er en-
somt og hårdt at tage det hensyn til fami-
lien, som ender med at gå ud over en 
selv. Mange af de her børn ved også tid-
ligt noget om tabt arbejdsfortjeneste og 
andre voksenting. Og selvfølgelig gør de 
det – børn i familier med stor viden om f.
eks. håndbold ved virkelig meget om 
håndboldregler og turneringer, for det  
taler de voksne om i deres familie. Det er 
ikke kun trist, at denne pårørendegruppe 
ved, hvad der er på spil i deres familie, så 
længe de voksne ikke overinvolverer dem 
i de mange mellemregninger.

MALENE GERD PETERSEN

•  Familiekonsulent i Silkeborg 
Kommune, hvor hun primært 
beskæftiger sig med familier, 
der har et barn med særlige  
behov.  

•  Har arbejdet med søskende til 
børn og unge med særlige be-
hov siden 1999

•  Har holdt utallige kurser for  
søskende – både små børn og 
teenagere

•  Søskendes ve og vel er hendes 
faglige hjertebarn

•  Synes at alle søskende fra kom-
munens side burde tilbydes at 
indgå i fællesskaber med andre 
søskende

•  Forfatter til bogen ”Flødeboller 
og sondemad – en portrætbog 
om søskende til mennesker 
med handicap”. Kan købes ved 
henvendelse til Malene på  
mgpetersen@live.dk.

TEMA
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Giv omgivelserne besked
Hvordan med uden for hjemmet - hvem 
bør kende til, at et barn vokser op med en 
søster eller bror med særlige behov?

– Det skal italesættes over for børnenes 
lærere igen og igen. Jeg møder stadig sø-
skende, som ligesom dig (skribenten bag 
artiklen, red.) går igennem folkeskolen 
uden af deres lærere ved det. Det gælder 
om at finde den lærer, som man har den 
bedste relation med, og spørge ind til, 
hvordan man bedst får bredt det ud i 
klassen. Har man overskud til det, man 
kan sige det på et forældremøde eller 
man kan bede læreren om at sige det. 
Det er for ensomt for denne gruppe på-
rørende, hvis deres klassekammerater 
ikke ved det. Viden mindsker fordomme, 
skaber åbenhed og øger dialogen og  
erfaringsudveksling imellem børnene – 
og det skaber trygge rammer for alle  
børnene i klassen.

Alle søskende har ret til at komme  
på kursus for at mestre livet
Hvis det stod til dig, hvad er så noget af 
det vigtigste, der kan gøres for søskende?

– Alle søskende burde automatisk blive 
tilbudt at komme på søskendekursus for 
at blive hjulpet med begreber og redskaber 
til at mestre livet. De bør komme som 
små børn, mellemstore børn og som 
teenagere. Alt efter alder har de brug for 
forskellige begreber til at begå sig i verden 
med i forhold til at forstå og forklare om 
deres søster eller bror og hvad det bety-
der for dem nu og resten af deres liv. Det 
er så unikt, det som denne pårørende-
gruppe har med sig som livsvilkår, og 

venner og kærester kan aldrig helt kom-
me til at forstå det, men nysgerrighed, 
dialog og åbenhed kan gøre det nemmere 
og skabe fine rammer for deres udvikling 
og deres voksenliv som pårørende til et 
menneske med handicap.

– Jeg har holdt et søskendekursus i en 
patientforening, hvor den yngste deltager 
var 4 år og han bød relevant ind på nogle 
følelseskort, vi havde med. Man skulle 
vende et kort og fortælle, hvornår man 
sidst havde haft det sådan – det vidste 
han 100 procent. Ham skal vi jo bygge op 
til at mestre, at når han bliver 16 år, så er 
han helt klar til at sige til sin kæreste, 
hvordan tingene hænger sammen og 
hvilken procentdel af hans liv, der går til 
være søskende til en med særlige behov 
og hvad han forventer af kæresten. Det 
er vi nødt til at lære ham og andre sø-
skende at håndtere, og det skal de støtte 
hinanden i. Alle har brug for at blive  
genkendt og spejlet i andres livsvilkår.

– Min oplevelse er, at når søskende 
kommer på søskendekurser, når de er 
små, så kommer de glædeligt igen, når 
de bliver større børn og til teenagere. Der 
er blevet skabt en fødekæde. Når børne-
nes nervesystem falder til ro, så føler de 
sig meget hjemme på kurserne, fordi de 
endelig træder ind i et rum med ligesin-
dede, de kan identificere sig med.   

Systemet bør sikre fællesskaber for 
søskende
Hvem er efter din mening ansvarlig for, at 
søskende bliver en del af et fællesskab?

– Ansvaret for at skabe fællesskaber for 
søskende til børn med handicap ligger 
100 procent i systemet. Forældre til børn 
med handicap har i forvejen så meget at 
tackle i systemet og i samarbejdet med 
fagpersonerne omkring deres barn med 
handicap. Det burde være sådan, at lige 
så snart, forældre får et barn med handi-
cap, så er der en, der får et overblik over, 
hvordan situationen ser ud i den pågæl-
dende familie. Alle forældre og alle sø-
skende burde komme på kurser. Da jeg 
begyndte at arbejde på dette område, 
var der intet tilbud til søskende. De var 
slet ikke registreret som pårørende. ”På-

rørende” var forbeholdt voksne. Søskende 
er pårørende for life.  

– De børn, som søskende møder på et 
søskendekursus, skal ikke nødvendigvis 
være deres nye bedste venner. De har 
allerede bedste venner. Men de andre 
deltagere på kurset bliver nogen, de altid 
kan kontakte, hvis de har brug for at 
snakke med en, der ved, hvad de har 
med sig og som ved, hvilke problemstil-
linger, de står med. Jeg ønsker, at vi laver 
et fundament under de her søskende, og 
giver dem visheden om, at de er en del af 
en kæmpestor gruppe.  

SØSKENDEFORENINGEN SØF

SØF er en for søskende til  
mennesker med handicap. 

Læs mere om SØF på soefo.dk  
og følg foreningen på Facebook og 
Instagram

Har du spørgsmål, kan du ringe til 
foreningens kontaktperson Sophie 
Schrøder 3095 9107

"Alle søskende burde  
automatisk blive tilbudt 
at komme på søskende- 
kursus for at blive hjulpet 
med begreber og red- 
skaber til at mestre livet."
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I Ligeværd Guiden har 
vi samlet svarene 
på de spørgsmål, vi 
oftest møder i vores 
rådgivning LigeLinie 
Find den på Ligevaerd.dk/raadgivning
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DU FÅR
•  Juridisk og socialfaglig rådgivning
• Mulighed for en bisidder
• Et online og fysisk fællesskab
• Medlemsblad
• Adgang til Ligeværds politiske arbejde

Du støtter
•  arbejdet med at sikre børn med særlige behov  

trivsel i deres skolegang. 
•  arbejdet med at skabe en ligeværdig 

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
•  arbejdet med at lave en tryg overgang fra STU  

til job for voksne med særlige behov.
•  arbejdet med at sørge for ordentlige botilbud  

til voksne med særlige behov.
•  arbejdet med at skabe fritidstilbud for unge  

og voksne med særlige behov.

ALlE BØRN  
FORTJENER  
LIGEVÆRDIGE 
MULIGHEDER

STØT ARBEJDET MED AT SKABE  
LIGEVÆRDIGE MULIGHEDER FOR BØRN, 
UNGE OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 
MED ET MEDLEMSKAB AF LIGEVÆRD 
FORÆLDRE OG NETVÆRK

Ligeværd Forældre og Netværk er en  
forening for forældre og pårørende til 
børn og unge med særlige behov. 

Et medlemskab koster 300 kr. om året 

Meld dig ind på 
www.ligevaerd.dk/bliv-medlem

Ligeværd Forældre og Netværk er en del af LIGEVÆRD, som også rummer foreningerne Unge For Ligeværd og Ligeværd 
Fagligt Forum. Ligeværd arbejder for at forbedre tilværelsen for børn, unge og voksne med særlige behov inden for skole, 
uddannelse, beskæftigelse, bolig og fritid. Endemålet er at sikre mennesker med særlige behov mulighed for at opbygge 
og leve en så selvstændig og selvforsørgende tilværelse som muligt. Der er desværre lang vej igen, og det er et arbejde, 
som kræver en stor menneskelig og økonomisk indsats. Vi er derfor afhængige af støtte fra både staten og civilsamfundet.

Sophie og Kasper – forældre til Storm, 
der har særlige behov, og Nora – er 
medlem af Ligeværd Forældre og  
Netværk. Følg familien på Instagram 
på profilen "Vores anderledes familie".
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Sæt X i kalenderen den 13. december,  
hvor Ligeværd holder Inklusionstræf  

for første gang. 

Programmet er under udvikling, men reserver allerede nu dagen,  
så der ikke kommer et gløggarrangement i vejen. 

Vi lover, at du er blevet klogere på, hvordan vi i fællesskab kan lykkes  
med at sikre, at alle børn indgår i fællesskaber,  

hvor de kan lære og trives, når du går hjem. 

INKLUSIONSTRÆF 
DEN 13. DECEMBER 2022

Den 13. december 
kl. 9.30 – 15.30

Musholm
Musholmvej 100

4220 Korsør

Mød andre forældre, der er i berøring 
med inklusion, i vores lukkede  
Facebookgruppe "Ligeværds Inklusions 
Forældrenetværk".
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Unge for Ligeværd har fået midler 
af TrygFonden til et projekt, der 
har fokus på at få ”flere ind i fæl-
lesskabet”. Projektet har fokus på 
at øge kendskabet til UFL og 

UFL-klubberne – Det fantastiske klubmiljø 
og sammenhold. 

Projektet løber frem til sommeren 
2023 og skal klæde de nuværende UFL’er 
på til at fortælle om fællesskabet og  
klubberne til andre unge. 

Undersøgelser viser, at ensomhed er 
et stigende problem i Danmark. Særligt 
unge er ramt af ensomhed og mangler et 
fællesskab at være en del af. Børn og 
unge med særlige behov er i større risiko 
for ensomhed end andre unge. Eksem-
pelvis i skolen, hvor over dobbelt så mange 
børn med særlige behov oplever sig ud-
sat for mobning set i forhold til børn 
uden særlige behov. Herudover påpeger 

næsten en fjerdedel af børn med særlige 
behov, at det er svært at være, den man 
er, uden at blive drillet (Larsen et al. 
2022, Lasgaard et al. 2020, Berenthz et al. 
2022). Det er med til at understrege, at 
børn og unge med særlige behov ofte  
lever under pres og står alene – udenfor 
fællesskabet. 

Et ønske med projektet er, via projek-
tets forskellige formidlingsaktiviteter, at 
få fat i så mange af de ensomme unge 
som muligt. At de unge får viden om UFL 
og hører fra nuværende UFL-medlemmer, 
hvilken positiv forandring UFL-klubben 
har gjort for dem, så flere unge med  
særlige behov får mod på at komme i en 
af klubberne.  

Med projektet får nuværende med-
lemmer konkrete redskaber og viden om 
forskellige formidlingsaktiviteter, der kan 
øge kendskabet til deres klub. De unge og 

frivillige fra forskellige klubber er blevet 
undervist i video- og fotoformidling. Der-
udover er der arbejdet med planlægning 
og afholdelse af ”åbent hus” arrange-
menter. Der er brainstormet på, hvilke 
uddannelsessteder, skoler, organisationer, 
personer, virksomheder m.m., der med 
fordel kan aktiveres og inviteres til et 
”åbent hus” arrangement. 

Deltagerne har fået guides og materialer 
med hjem. Pt. er der lavet tre guides: En 
til video, foto og åbent hus. 

Næste fase er, at man anvender de 
forskellige redskaber og materialer i 
klubberne og høster erfaringer derfra.

Godt arbejde UFL - Lad os sammen  
bekæmpe ensomhed og udbrede  
kendskabet til UFL. 

Af Line Wohlstrand      foto Søren Jensen Lund

Ensomheden stiger i Danmark og unge med særlige 
behov er i øget risiko for ensomhed sammenlignet med 
andre unge. Grundet de unges kognitive udfordringer, kan 
det være ekstra svært at række ud og finde et fællesskab, 
hvor man kan være, som den man er. Men alle har ret til 
en plads i fællesskabet og Unge for Ligeværd (UFL) vil med 
projektmidler fra TrygFonden arbejde på, at sikre unge 
med særlige behov en vej ind i UFL’s fællesskab. 

Flere ind i  
fællesskabet  
– Unge for Ligeværds 
nye projekt tre guides  

– En til video, foto  
og åbent hus
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Af Helene Kaas      foto Helene Kaas

Hvad er det, der gør, at unge med særlige behov, der både kan og gerne vil arbejde, ikke 
er i job eller på en uddannelse? Lige nu er ca. 45.000 unge i ”udenfor-gruppen”. I 2019 

formulerede Ligeværd projektet, Joballiancen, der antog, at det kunne lykkes at hjælpe de 
unge med den rette konstellation af samarbejdspartnere. Joballiancen udvikler forbedrede 

udslusningsforløb for STU-elever. Forløb, der forbedrer og sikrer overgangen og  
fastholdelse. 3 år inde i projektet er der flotte resultater, der viser, at det KAN lykkes at få 

unge i arbejde – og ikke mindst fastholde dem der. En af projektdeltagerne, der lykkes med 
det, er AspIT Sønderjylland i Aabenraa, som har IT-interesserede elever med autisme.  

AspIT samarbejder med virksomheden SAAB, der lige nu har 5 unge fra AspIT,  
samt Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune. 

TILLIDSFULDE RELATIONER  
OG TRYGGE OVERGANGE  

SOM VEJ TIL FASTHOLDELSE
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Vi har været på besøg hos AspIT og 
SAAB for at få indblik i, hvordan 
de i fællesskab lykkedes med at 
få Tobias – en ung mand fra AspIT 
- godt i gang med hans arbejdsliv 

hos SAAB. Og hvordan de har succes 
med at fastholde ham og sørge for, at 
han trives. Tobias er i en ordinær ansæt-
telse og derfor er det ikke relevant at ind-
drage kommunernes jobcentre i denne 
case. 

Opmærksom på overgange og brudte 
strukturer
Janni Pedersen er jobforløbsvejleder hos 
AspIT og hun kom ind i Tobias liv, da han 
var ved at afslutte sin længerevarende 
praktikperiode hos SAAB. Tobias var blevet 
tilbudt en ansættelse hos SAAB, som han 
havde taget imod, og Jannis opgave har 
været at sikre, at overgangen blev så god 
som mulig for Tobias. Overgange og 
brudte strukturer er nemlig store risiko-
faktorer for unge med autisme. Jannis 
arbejde hos AspIT eksisterer i kraft af  
Joballiancen. Havde AspIT ikke været en 
del af projektet, havde det samarbejde, 
der bliver beskrevet i det følgende, ikke 
fundet sted og man kan kun gisne om, 
hvor Tobias ville være i dag. Janni fortæller 
her om sin rolle i forhold til Tobias.  

– Det, vi går efter, er mindst mulig ind-
sats. Når en ung snart stopper på AspIT, 
så kigger jeg på den unge og siger ”du er 
et voksent menneske, så nu skal vi få dig 
bedst muligt i gang med dit arbejdsliv. 
Der er nogle ting, du ikke kender til, som 
jeg vil fortælle dig om, så vi kan finde ud, 
hvordan du vil få dem løst”. Jeg går ikke 
ind og tager en mentor- eller lærerrolle i 
forhold til den unge. Jeg behandler dem 
som et voksent menneske, der har fået 
de grundlæggende styringsredskaber, de 
har brug for, og som de så skal til at lære 
at bruge i virkeligheden. Min rolle er at 
være sparringspartner for den unge og 
for virksomheden, og hjælpe med at skabe 
den bedst mulige overgang for den unge 
fra skolen til arbejdslivet. Overgange, har 
vi erfaring med, kan være svære, da der 
er for mange strukturer, der bliver brudt 
på én gang og det kan være svært indtil, 
der kommer en ny struktur.

– Det, Tobias, SAAB og jeg har arbejdet 
med, har bl.a. været at få ham flyttet i 
egen lejlighed. Vi har erfaring med, at når 
de unge flytter hjemmefra, så bliver deres 
struktur brudt, og så giver det udfordringer 
på arbejdet. Derfor har vi haft fokus på 
at skabe en god overgang fra at bo  
hjemme til at bo selv i lejlighed. Fokus i 
samtaler med Tobias har været på, hvor-
dan han kunne forebygge, at der kom  
udfordringer. SAAB har været en stor pri-
mus motor i forhold til flytningen. Det var 
sågar en kollega, der fandt lejligheden til 
Tobias. Vi havde en god dialog om, hvad 
vi kunne forandre inden, Tobias flyttede, 
og hvad vi skulle have i fokus, når Tobias 
flyttede. Jeg vil vove den påstand, at 
grunden til, at Tobias ikke havde meget 

fravær i forbindelse med flytningen, er, at 
vi havde forberedt os godt sammen med 
virksomheden. Vi snakkede om praktiske 
ting som ”husk at tage fri i forbindelse 
med flytningen, så du ikke pludselig bliver 
stresset”. ”Få søgt støttekontaktperson, 
så du har hjælp fra dag 1”. Vi havde også 
forberedt kommunen på, at vi ville ringe 
den og den dag og oprette sagen”, så 
kommunen var forberedt på, at der ville 
komme en ansøgning om en straksstøtte. 

– Da Tobias var flyttet, var SAAB  
opmærksom på, at de skulle støtte ham i 
at finde ind til virksomheden fra den nye 
bopæl. Helt lavpraktisk betød det en 
snak om, hvornår han skulle afsted  
hjemmefra. 

AspIT

AspIT er en erhvervsrettet IT-ud-
dannelse til dig med Autisme Spek-
trum Forstyrrelse (ASF) eller lignende 
og med særlige behov. Vi samarbej-
der med de unge om at udvikle  
deres IT-talent, så de får tilknytning 
til arbejdsmarkedet indenfor IT- 
området på en måde, der matcher 
deres kompetencer. Efter selve  
uddannelsesforløbet følger et  
længerevarende virksomhedsfor-
lagt undervisningsforløb, typisk 
hos en virksomhed med henblik på 
at udvikle den unges arbejdsidentitet 
på en virksomhed, der matcher den 
unges faglige og personlige profil. 
Efter de i alt 3 års uddannelse  
dimitterer den unge og for 80  
procent af de unges vedkommende 
med ansættelse i deres praktikvirk-
somhed enten i ordinær ansættelse 
eller i flexjob.

”Min rolle er at være spar-
ringspartner for den unge 

og for virksomheden, og 
hjælpe med at skabe den 

bedst mulige overgang for 
den unge fra skolen til  

arbejdslivet.”
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AspIT klæder SAAB på med viden om 
de unge
Om sin rolle i forhold til SAAB og samar-
bejdets karakter fortæller Janni:

– Jeg er inviteret ind i den unges an-
sættelse og det skal jeg have respekt for. 
De er jo ordinært ansat. 

Helt praktisk, så er jeg mødeleder på 
møderne med Tobias og SAAB. Jeg spørger 
ind til, hvordan det går med de emner, vi 
arbejder med. For eksempel hygiejne. 
Der er altid et positivt narrativ i fokus – 
hvordan finder vi frem til en løsning.  
Personlig hygiejne er ikke noget privat 
her. Det er vigtigt for de unge, at man er 
direkte i samtalen, da hentydninger er 
svære for de unge at opfatte. 

– Vi snakkede også om mad på et af 
møderne, da der var frygt for, at han ikke 
fik nok at spise. Helt konkret snakkede vi 
om, at når man cykler langt frem og tilbage, 
er det en god ide at have en pakke knæk-
brød liggende. Det er ofte lavpraktiske 
løsninger, der bliver snakket om, for det 
er de ting uden for arbejdet, der oftest 
skaber udfordringer på arbejdet. 

– Jeg har arbejdet med at give SAAB 
redskaberne til selv at kunne tage snakke 
med de unge. Også om de svære ting 
som personlig hygiejne. Jeg har sjældent 
samtaler om den unge med virksomheden 
uden den unge. Hvis jeg har samtaler 
uden den unge, så er det hvis virksomhe-
den har nogle tekniske autismespørgs-
mål – for eksempel hvordan de bedst  
italesætter bestemte emner. Virksomhe-
derne er generelt enormt nervøse for at 
tage fat i alt, hvad der hedder psykisk 

helbred og fysisk fremtoning, for det er 
noget, man normalt ikke snakker om. Det 
bryder den normale sociale norm. Her 
siger jeg til virksomheden, at de er nødt 
til at være tydelig og få lavet nogle ram-
mer, hvor de kan være tydelige omkring 
de ting, der fylder. Jeg er jo kun en del af 
samarbejdet midlertidigt, så de skal finde 
en løsning, der kan varetage den rolle, 
jeg spiller. Jeg har gjort mit arbejde godt, 
den dag, man ikke har brug for mig. Det 
er mit succeskriterie. 

Samarbejdet med AspIT er afgørende 
for SAAB
Martin Iversen er mentor for de unge fra 
AspIT og teamleder for softwaretestafde-
lingen, hvor Tobias arbejder. Han vurde-
rer, at samarbejdet med AspIT og Janni 
har været afgørende for, at ansættelsen 
af Tobias har været en succes.  

– Samarbejdet med AspIT og de mulig-
heder, projekt Joballiancen har givet os, 
er ekstremt vigtigt for os. Vi er som virk-
somhed ikke klædt på til at kunne løfte 
alt om de unge, som vi har snakket med 
Janni om. Jeg blev klædt på til mentorrol-
len gennem et mentorkursus hos AspIT. 
Her blev jeg klogere på de unge og autisme. 
Der var mange gode læringspunkter. 
Blandt andet det med at være konkret og 
direkte. 

– Det har også haft afgørende betyd-
ning, at jeg løbende har kunnet ringe til 
Janni. Hun ligger inde med viden omkring 
de unge og love og regler, som jeg ikke 
ved noget om. For eksempel, hvis der er 
brug for en støttekontaktperson i hjem-

PROJEKT JOBALLIANCEN

Joballiancen er et 4-årigt projekt, 
der løber indtil juli 2023. Fem 
STU-steder havde ved projektet 
start partnerskabsaftaler med 7 
kommuner. I dag har de fem 
STU-steder indgået aftaler med 26 
forskellige kommuner. 

Projektet udvikler en model for 
partnerskabssamarbejdet   mellem 
STU-steder, virksomheder og  
kommuner.

Målgruppen for projektet er 
STU-elever, der ved starten af det 
tredje år af STU viser potentiale for 
job og uddannelse.

Partnerne forpligter sig til at udvikle 
udslusningsforløb der forbedrer og 
sikre overgangen fra STU til uddan-
nelse og job. Projektets mål er at 
80% af de unge fortsætter i job og 
uddannelse efter STU’en er afsluttet 
og at 20% fortsat er i forløb.  
Projektet finansieres af STAR  
(Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering) og kommer fra  
“Puljen til bedre udslusning og 
overgang fra særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse (STU)”

Læs mere på  
ligevaerd.dk/om-ligevaerd/ 
projekter/joballiancen/

"Det har også haft af-
gørende betydning, at jeg 
løbende har kunnet ringe 
til Janni. Hun ligger inde 

med viden omkring de unge 
og love og regler, som jeg 

ikke ved noget om.”
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met – hvem skal jeg så have fat i? Det be-
tyder meget, at det fungerer derhjemme, 
hvis det også skal fungere godt her. Janni 
er også den, der gør os opmærksomme 
på, at de ting, vi tager for givet hos andre 
medarbejdere, kan vi 
ikke tage for givet med 
de unge, der har autis-
me. Vi er for eksempel 
opmærksomme på, om 
de unge fra AspIT delta-
ger i de sociale ting i 
virksomheden, der  
ligger ud over selve  
arbejdet. Det gør vi jo 
normalt ikke hos andre 
medarbejdere. 

Janni tilføjer
– Inden vi kom med i 

Joballiancen, var der en 
tendens til, at virksom-
hederne først kontakte-
de os, når det var gået galt med den 
unge. På grund af den tætte dialog med 
virksomhederne i kraft af Joballiancen, så 
tager de kontakt til os, inden noget løber 
skævt.

De unge fra AspIT øger kvaliteten  
hos SAAB
For SAAB handler samarbejdet med 
AspIT på den ene side om at tage et socialt 
ansvar og på den anden side er det ben-
hård forretning, for som Martin her for-
tæller, betyder samarbejdet med AspIT, 
at SAAB kan få ”designet” de unge til at 
besidde præcis de tekniske kompetencer, 
de har behov for, inden de ansætter de 
unge. 

– Vi har fået de rigtige profiler til 
SAAB. Det er utrolig svært at finde profi-
ler inden for softwaretests. Det har øget 
vores kvalitet, at vi nu har de rigtige pro-
filer til at teste. 

Janni skyder ind:
– Vi målretter de unges læring på det 

tredje STU-år – deres praktikår - til det 
virksomhederne efterspørger.

Og Martin tilføjer: 
– Er der noget teknisk konkret, vi  

ønsker, de skal dygtiggøre sig i, så kan de 
komme tilbage på skolen igen og dygtig-

gøre sig og så komme tilbage til SAAB og 
være bedre klædt på til at løse opgaven. 
Vi ønsker også at gøre noget godt for 
samfundet. Det har selvfølgelig nogle 
omkostninger på nogle områder, men vi 

kan også få støtte til de 
timer, vi lægger i arbej-
det. Det er win-win for 
begge parter. Vi får  
noget ud af det som virk-
somhed og de unge får 
noget ud af det. 

Det er tydeligt, at 
Martin er meget engage-
ret i sin rolle som men-
tor for Tobias og stolthe-
den lyser ud af ham, da 
han hen mod slutningen 
af snakken, kigger på  
Tobias og siger: 

– Tobias er blevet en 
dygtig selvstændig ung 

mand. Jeg kan se en tydelig udvikling hos 
ham, fra da han begyndte her i praktik og 
til nu. Der er sket mange ting både fagligt 
og personligt. Der er styr på skægget, 
tandlæge, frisørtider - det hele kører 
bare.  

Fokus på alt det uden om arbejdet
I denne case med Tobias, AspIT og SAAB 
har omdrejningspunktet for samarbej-
det og dermed succesen været at få styr 
på alt det uden om selve arbejdet og 
skabe strukturer omkring det. Det er i 
tråd med Joballiancens udviklingsarbejde 
om at udvikle en model for et forplig-
tende partnerskab, hvor relationer, 
handleparathed, viden om målgruppen 
er sat i spil. Et afgørende element har 
været Jannis kendskab til Tobias og hans 
diagnose. Kendskab hun kunne klæde 
SAAB på med, så overgangen fra skole 
til job blev tryg for Tobias, fordi han var 
omgivet af tillidsfulde relationer med 
kendskab til ham og hans særlige be-
hov. Det kan altså lade sig gøre at fast-
holde unge med særlige behov i arbejde, 
hvis man sætter ind med en Særligt  
Tilrettelagt Beskæftigelsesindsats, hvor 
aktørerne omkring den unge indgår et 
forpligtende partnerskab.  

Støttekontaktperson
En person, der støtter den unge i de 
udfordringer denne har i dagligdagen. 
Kan bevilges via servicelovens §85 som 
en længerevarende støtte. Kræver en 
funktionsudredning og en handleplan 
før det kan startes op.

Straksstøtte
Er af kort varighed (3 måneder oftest). 
Kan sagtens lægges før bevillingen af 
en §85 støttekontaktperson eller bo-
støtte i den periode, der går, mens der 
skrives funktionsudredning og handle-
plan. Det kan også være bare en kort 
indsats, der hjælper med nogle konkrete 
ting, og så stoppes indsatsen efter det.

Mentortimer
Er ikke noget, der har været i brug ved 
SAAB, men det er timer, Jobcenteret 
kan bevilge, som så udføres af en aktør 
med henblik på at støtte den unge til at 
blive i arbejde, men mentor er noget vi 
bruger som begreb for den person, der 
oplærer og støtter de unge, mens de er 
under uddannelse. Er der behov for 
personlig assistance i ansættelsen er 
det ofte mentoren, der bliver personlig 
assistent.

Personlige assistancetimer
Det er en del af de handicapkompense-
rende ordninger og kan tildeles en kol-
lega, som så assisterer den unge i de 
udfordringer, den unge har. Timerne 
bruges ofte hos vores virksomheder til 
eksempelvis at hjælpe de unge med at 
strukturere deres arbejdsdag star.dk/
indsatser-og-ordninger/handicapom-
raadet/personlig-assistance/

”Det er ofte 
lavpraktiske  

løsninger, der 
bliver snakket om, 
for det er de ting 

uden for arbejdet, 
der oftest skaber 

udfordringer  
på arbejdet.”
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Skoletræthed, skolemistrivsel, 
skolevægring eller ufrivilligt 
skolefravær
Skoletræthed er et begreb, der 
sikkert har været kendt i mange 

år. Det har gennem tiden mest været en 
beskrivelse af en gruppe unge i udskolin-
gen, der ikke længere trives med skolens 
undervisning. En træthed, der er kommet 
ud af at skulle være i et læringsmiljø, der 
ikke passer eleverne. De har måske gen-
nem mange år forsøgt at passe til en skole, 
der ikke har passet til dem. Skoletræthed 
kan på en måde beskrives som det over-
arbejde, man sætter unge på, når vi tvin-
ger dem ind i rammer, der ikke passer 
dem, og hvor de i mange år gør alt, hvad 
de kan for at være der, men til sidst må 
kast håndklædet i ringen.

I dag taler vi ikke længere om skole-
træthed. Vi taler om skolevægring eller 
rettere ufrivilligt skolefravær som følge 
af massiv skolemistrivsel.

Det er svært at få sikre tal på hvor 
mange børn i folkeskolen, der er ramt af 
ufrivilligt skolefravær. Men en hurtig 
rundspørge på Ligeværds specialefter-
skoler fortæller, at det over 10% af ele-
verne, der inden deres efterskoleop-
hold har været ramt af skolefravær i et 
år eller derover i deres folkeskoletid. 
Hertil må man forvente, at der skal læg-
ges et mørketal, da dem, vi kan spørge 
på efterskolerne, ikke nødvendigvis er 
et repræsentativt udsnit af elever med 
særlige læringsforudsætninger i folke-
skolen. Så andelen af elever med skole-
fravær kan være betydeligt større. Vi 
ved det ikke.

For få alternativer for børn med  
skolefravær
I dag er der meget få alternative tilbud til 
unge, der har brug for en undervisning, 
der er tilrettelagt på andre betingelser, 
end dem der traditionelt tilbydes i folke-

skolen, men Folkeskoleloven giver faktisk 
mulighed for, at der kan laves undervis-
ningsforløb på en anden måde. I denne 
artikel kalder vi disse forløb for §9-skoler. 

Disse skoleforløb gør nemlig brug af 
Folkeskolelovens §9 stk. 4, der giver  
mulighed for, at elever, der har behov  
allerede fra 7. klasse, kan få undervisning 
på en anden måde. 

Styrket læring, motivation og tro  
på sig selv
Lukas, der har fået mulighed for at tage 
noget af sin 9. klasse på PMU i Sindal er 
et eksempel på, hvad et egentligt under-
visningstilbud under §9 kan gøre ved en 
skoletræt elev, der har måttet opgive  
folkeskolen. 

Som Lukas, hans lærer og far fortæller i 
den lille film, du kan se via QR-koden, har 
det gjort en meget stor og afgørende 
forskel for ham. Det har styrket hans  
læring, motivation og tro på sig selv. Og 

Af Esben Kullberg      foto Adobe stock

Som en udløber af Ligeværds arbejde på folkeskoleområdet, 
har vi kastet vores nysgerrighed på, hvordan vi kan skabe alterna-
tive læringsmiljøer for børn og unge med ufrivilligt skolefravær og 
hvem der rent faktisk gør noget, der virker. I denne artikel beskriver 
vi indsatser, der finder deres inspiration i Folkeskolens §9.4, der 

giver mulighed for alternative praktiske undervisningsforløb. 
Folkeskoleloven taler i den forbindelse ikke om skoler, men om 

tidsbegrænsede forløb. Men hvad nu hvis, der kunne laves  
længere forløb og måske endda skoletilbud?

Alternative 
læringsmiljøer 
for børn og unge med ufrivilligt skolefravær 
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som hans far siger, så kan han nu komme 
op om morgenen.

Lukas' historie rummer på mange  
måder helt typiske elementer af skole-
mistrivsel. En ung mand i folkeskolens 
udskolingsforløb, som har mistet motiva-
tionen, meningen med at lære og lysten 
til skolen og som gennem de sidste år af 
sit folkeskoleforløb er blevet suget ind i 
en nedadgående spiral, som ingen i  
skolen eller derhjemme har kunnet  
hjælpe ham ud af. 

Og selv om der er prøvet med indsatser 
i skolen og praktiktilbud i virksomheder, 
så hjalp det ikke Lukas. 

Gennembruddet kom, da Lukas kom 
på Danmade, som er PMU’s værksted for 
træproduktion. Her vendte stort set  
alting for Lukas.

PMU – et praksisorienteret  
uddannelsessted   
PMU er et uddannelsessted for unge 
med særlige behov. Undervisningen er 
baseret på praksislæring og værk-
stedsundervisning. PMU har 11 produk- 
tionsværksteder, hvoraf Danmade er det 
ene.

Igennem flere årtier har PMU arbejdet 
med unge, der har kognitive, sociale eller 
psykiske udfordringer. Mange unge er – 
trods store udfordringer - blevet hjulpet 
til et godt og aktivt liv gennem stedets 
praksisorienterede udviklings-, undervis-
nings- og dannelsesprocesser.

Mening og fællesskab ændrede alting
Inden Lukas kom på PMU Danmade, var 
hans skolegang en uoverstigelig udfor-
dring for ham selv, skolen og hans foræl-

dre. Lukas havde givet op på både skolen, 
sig selv og fremtiden. Skolens indsatser 
med at finde en praktikplads til Lukas gav 
heller ikke pote. Lukas’ mistrivsel havde 
bidt sig grundigt fast.

Værkstedet på PMU ændrede dog alt 
for Lukas. Opgaverne ud af huset gjorde 
Lukas til en vigtig og nødvendig brik i 
produktionsprocesserne. Hans tilstede-
værelse og fremmøde gav mening. Mate-
matikken og skolefærdighederne fandt 
deres anvendelse i værkstedets praktiske 
arbejde. Og sammen med de andre unge 

Se en film om Lucas. 
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fandt han ind i et fællesskab, der nok var 
centreret omkring tømreropgaverne, 
men som også blev et socialt stillads  
omkring Lukas’ udvikling.

I seks måneder tog Lukas en del af sin 
9. klasse på PMU. Og til 
både skolens og foræl-
drenes store overraskel-
se og glæde ændrede 
det alting for Lukas.

Den mødestabilitet, 
Lukas havde udvist på 
PMU kom også til at 
præge hans skolegang. 
Som Lukas selv fortæller, 
så gav skolearbejdet lige 
pludselig mening - ikke 
mindst fordi arbejdet i 
Danmades produktion 
havde kastet et lys på en 
mulig fremtid som  
tømrer. 

Inspirerende men ikke enestående
Lukas historie er inspirerende. Heldigvis 
er den ikke enestående. Flere andre af 
Ligeværds uddannelsessteder har påtaget 

sig lignende opgaver, med elever fra folke-
skolen, der er ramt af massiv mistrivsel 
og skolefravær.

Som både Lukas’ far og Lukas’ lærer 
giver udtryk for, så er forvandlingen total. 

Men også svær at forklare.  
Den praktiske læring, 
den helhedsorienterede 
pædagogik og værkste-
dets ungemiljø har helt 
sikkert haft indflydelse 
på den positive foran-
dring. Men vi ved det 
ikke præcis. Vi ved blot, 
at der er noget der virker. 
Ikke kun for Lukas men 
for en del andre elever i 
folkeskolen.

Men alene de erfarin-
ger, vi allerede har med, 
at noget virker, bør være 

nok til at undersøge det nærmere gen-
nem et analyse- og udviklingsarbejde. 
Det håber vi, at vi i den kommende tid 
kan finde støtte og penge til, for der er alt 
for mange børn og unge i folkeskolen, der 
i dag ikke hjælpes på den rette måde.  

Folkeskolelovens §9 stk.4:

Skolens leder kan med inddragelse 
af den ungeindsats, som kommu-
nalbestyrelsen har etableret efter 
kapitel 1 d i lov om kommunal ind-
sats for unge under 25 år, tilbyde 
elever med særligt behov herfor 
undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, 
hvor praktisk og teoretisk indhold 
kombineres i en undervisning, der 
kan finde sted på og uden for  
skolen. Forløbene kan kombineres 
med introduktion til ungdomsud-
dannelserne i 8. klasse og brobyg-
ning i 9. klasse, som kan have en 
varighed af op til 4 uger pr. år, in-
klusive den i § 7 a nævnte introduk-
tion og brobygning, jf. lov om kom-
munal indsats for unge under 25 år. 
Undervisningsforløbene kan være 
af kortere eller længere varighed. 
Hvis det vurderes at være til ele-
vens bedste, kan fagrækken fraviges 
bortset fra undervisning i dansk, 
matematik, engelsk og fysik/kemi.  
I disse fag skal der undervises i et 
omfang, så fagenes mål og  
kravene ved prøverne kan opfyldes. 
Deltagelse i undervisningsforløb 
efter denne bestemmelse kan kun 
finde sted efter aftale med eleven 
og forældrene.

Gennembruddet 
kom, da Lukas kom 
på Danmade, som 

er PMU’s værksted 
for træproduk-
tion. Her vendte 
stort set alting 

for Lukas.

"Folkeskoleloven  
giver faktisk mulighed 

for, at der kan laves 
undervisningsforløb 

på en anden måde"
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EN AFTEN 
JEG  ALDRIG 

G LEMMER

Jeg sidder her
Jeg føler mig overset
Jeg bestiller noget mad
Det gør de to andre også
Den ene sidder overfor den anden sidder ved siden af mig 
Så hende der sidder overfor setter sig ved siden af os
Smager det godt
Ja
Mere bliver der ikke sagt til mig
Så jeg føler mig rigtig dum de snakker og snakker
om hvad
Forskellige ting jeg har hørt før
Så de snakker ikke til mig
Jeg kommer kun med nogen kommentarer til det de siger
Jeg følger mig noget dum
Ved at sidde her
Så går musikken i gang
Da vi er færdige med at høre musikken, tror jeg at vi skal sidde 
og snakke om hvad vi synes om musikken
Men der bliver ikke sagt andet ind skal vi ikke gå
Jeg havde håbet på at vi kunne sidde og få en kop kakao
Men der blev ikke sagt noget
Så de sagde skal vi ikke gå

Så gik vi 
Hvor skal vi gå hen
Det fandt vi aldrig ud af
Så vi går hen til rådhuset
Der er brosten
Det er lidt svært at gå her
Så jeg tror jeg går denne her vej
Og går ned og tager bussen hjem
De siger bare hej hej
Og går videre
Jeg blev godt nok skuffet
At de ikke sagde
Vi går lige med så kan vi lige gå og snakke ned til bussen
Men nej det gjorde de ikke
De sagde bare hej hej
Og gik
Jeg blev godt nok skuffet og ked af det
Så det vil jeg altid huske
For evigt

Sofie Olesen arbejder deltid på Ligeværds sekretariat og er 
den medarbejder, som har været hos Ligeværd i længst tid.

Af Sofie Olesen

Nr. 02 2022      35



De unge skal sikres mere indflydel-
se på, hvilket uddannelsesforløb 
de får, og sikres rettighed til at 
vælge mellem flere tilbud.”

Sådan lyder intentionerne bag 
den politiske aftale, som et stort set sam-
let folketing i maj landede om den Særligt 
Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. 

Aftalen er et produkt af et politisk  
lobby-arbejde gennem flere år og der er 

grund til at være tilfreds selvom der  
selvfølgelig er tidsler i blomsterbedet. 

Udfordringerne har tårnet sig op  
gennem årene
Udfordringerne har gennem mange år 
været indlysende: Alt for mange unge har 
skullet kæmpe for at få tilkendt et 
STU-forløb, som har svaret til deres inte-
resser, behov og fremtidsmuligheder. Alt 

for mange kommuner har forsøgt at holde 
uddannelsesmulighederne hemmelige 
for de unge og deres forældre, ved blot at 
vejlede til et enkelt tilbud, som oftest har 
været kommunens eget. I marts 2022 
kunne vi på LinkedIn fortælle om, at selv 
kommunale UU-vejledere er begyndt at 
ringe til rådgivningslinjen med historier 
om, hvordan de bliver pålagt IKKE at vej-
lede og oplyse om de mange uddannel-

Af Esben Kullberg      foto Strømmen Media

Med den nye politiske aftale om den Særligt Tilrettelagte  
Ungdomsuddannelse (STU) får de unge ret til mere indflydelse på 
deres STU-forløb. Og de får mulighed for selv at foreslå et uddan-
nelsestilbud, som kommunen er forpligtet til at forholde sig til.

Unges jagt på 
det gode STU-tilbud 
er gået ind
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sessteder, der findes for unge med særlige 
behov. Den nye aftale skaber store for-
ventninger til, at den kommunale praksis, 
der undlader en reel vejledning af de 
unge, nu bliver fortid.

Vi har i Ligeværd gennem alt for mange 
år kunnet skrive den ene historie efter 
den anden om unge, der henvises til et 
uddannelsestilbud, de ikke ønsker eller 

ikke dækker deres uddannelsesbehov. 
Det har været tydeligt, at der er sket en 
helt urimelig forskelsbehandling af disse 
unge, som i forvejen ikke har mange mu-
ligheder for uddannelse. Derfor hejser vi 
flaget med en enorm glæde over, at det 
nu er lykkedes at få politikerne til at skrive 
de unges indflydelse ind i aftalen.

Kommunerne forpligtes
Med den nye aftale forpligtes kommu-
nerne til at præsentere og vejlede i for-
hold til flere tilbud. Det er således slut 
med at klare vejledningen ved kun at 
lægge én mulighed foran den unge og 
forældrene, når der skal findes et STU-til-
bud. Aftalen udtrykker desuden, at det er 
den unges valg, der er afgørende, når 
STU-tilbuddet skal findes.

Aftalen rummer mange gode formule-
ringer. Men når man har arbejdet med 
dette område gennem lang tid, så melder 
der sig hurtigt en vis skepsis. Vi har for 
eksempel brug for at få udmøntet, hvad 
ordet ’flere’ betyder i denne sammen-
hæng. Men der er ingen tvivl om, at vi 
kigger ind i klare forbedringer for de unges 
muligheder for at vælge. Og vi glæder os 
til at kunne hjælpe dem med at synliggøre 
de mange højtkvalificerede tilbud, der 
findes.

De unge skal på jagt efter deres  
ønske-STU
Som en helt ny rettighed får de unge selv 
mulighed for at komme med et alterna-
tivt forslag til de tilbud, kommunen lægger 
frem. Det vil sige, at den unge selv kan 
være med til at finde det tilbud, der pas-
ser ham eller hende. I aftalen tydeliggøres 
det desuden, at kommunen samtidig for-
pligtes til at tage den unges ønske med i 
visitationsprocessen og ikke mindst  
understreges det, at hvis kommunen ikke 
følger den unges ønske, skal det fremgå 
af afgørelsen på en måde, så den unge 
og forældrene har mulighed for at klage 

Som en helt ny  
rettighed får de unge 
selv mulighed for at 

komme med et alterna-
tivt forslag til de tilbud 
kommunen lægger frem. 
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over afgørelsen til Klagenævnet for  
Specialundervisning.

Det har hidtil været svært for den 
unge og forældrene at komme igennem 
med klager over en afgørelse, der har 
handlet om et uddannelsessted, der ikke 
har passet det unge, så længe kommunen 
har kunnet henvise til en forløbsplan, der 
har beskrevet uddannelsesmuligheder, 
der ligner det, den unge har ønsket. I  
Ligeværds rådgivning ’Ligelinie’ har vi 
desværre set talrige eksempler på, at der 
ikke er indskrevet et konkret uddannel-
sessted i den unges forløbsplan. Det har 
gjort det svært at klage over, at stedet, 
visitationen tilbyder, ikke er egnet. Med 
de nye formuleringer i aftalen, giver det 
til gengæld store forventninger til, at 
unge rent faktisk kan gå på jagt i uddan-
nelseslandskabet for at finde et sted, der 

matcher behov, ønsker og fremtids- 
mulighed.

Prisen spiller fortsat en rolle
Aftalen rummer også 
formuleringer, vi først 
ser konsekvenserne af 
på sigt. Det er for ek-
sempel skrevet ind i af-
talen, at prisen på det 
tilbud, den unge finder 
ikke må overstige de til-
bud, kommunen lægger 
frem. Vi mener faktisk, 
at det i mange tilfælde 
er helt unødvendigt at 
skrive, for det er en for-
pligtelse alle kommunale myndigheder 
har, nemlig ikke at ødsle med skatte-
pengene. Men det er et hensyn, der 

først må bringes ind i afgørelsen, når alt 
andet er lige. Kommunen er forpligtet til 
først at sammenligne de forskellige  
tilbud på kvalitet og relevans, før de  
kigger på prisen. 

Ligeværd har tidligere givet udtryk for, 
at prissammenligningen mellem STU- 
tilbud slet ikke er muligt. Blandt de over 
450 STU-tilbud findes der både kommu-
nale og selvejende tilbud. Og der er stor 
forskel i hvilke omkostninger, der regnes 
med, når prisen på et forløb skal fastlæg-
ges. Nogle kommunale tilbud er budget-
styrede, hvilket vil sige, at lederen af et 
kommunalt STU-tilbud kan få en ramme-
bevilling til at drive sit uddannelsestilbud 
hvad enten kommunen henviser 35 elever 
eller 42 elever. I princippet betyder det, 
at de sidste 7 elever op til de 42, der  
henvises, er ’gratis’ for kommunen. Den 
mulighed findes ikke, når man henviser 
til et selvejende tilbud.

Vores bekymring går desuden på, at 
man med formuleringerne  
om prisniveau sender de 
unge og deres forældre 
ud på en umulig opgave. 
Hvordan skal man som 
ganske almindelige for-
ældre kunne gennem-
skue, hvad et tilbud  
koster? Og hvem skal i 
givet fald lave beregnin-
gerne? Desuden kan vi 
frygte, at det kommer til 
at forstærke det meget 

kortsigtede økonomisyn. Vi ved, at der er 
tilbud, som prismæssigt ligger i den høje 
ende, men samtidig har garanti for, at de 

økonomi- og 
budgethensyn kan  
få en alt for stor 

indflydelse på vej- 
ledning og visitation

Hvordan skal  
man som ganske  

almindelige 
forældre kunne 

gennemskue, hvad 
et tilbud koster?
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unge efterfølgende kommer i job. Men 
med formuleringerne i aftalen, risikerer 
vi, at det er en prissammenligning mel-
lem tilbud, der bliver bestemmende og 
ikke, hvilke selvforsørgelsesmuligheder, 
der ligger for den unge efter uddannelsen.

En ny portal skal skabe overblik
De gode intentioner om at give de unge 
bedre muligheder for at vælge, ses i afta-
lens beskrivelse af en ny STU-portal. Et 
redskab, vi i Ligeværd har store forvent-
ninger til. Det giver helt nye muligheder, 
når vi får et sted, hvor alle igangværende 
STU-tilbud bliver oplistet. For første gang 
i STU’ens historie, får vi mulighed for at 
skabe overblik over, hvilke tilbud, der 
rent faktisk eksisterer. Det har indtil nu 
ikke været muligt at finde frem til alle de 
STU-tilbud, kommunerne visiterer til. 
Med den nye portal får vi overblik over 
hele uddannelsen og vi får mulighed for 
at beskrive de enkelte tilbud. De unge og 
deres forældre får et sted, hvor de kan 
søge efter uddannelsesforløb efter deres 
ønsker. Det bliver et super redskab for de 
unge, der selv går på jagt efter et egnet 
uddannelsesforløb og det bliver et fan- 
tastisk værktøj i den vejledning og råd- 
givning mange forældre ringer ind til  
Ligeværd for at få.

Finansieringen af uddannelsen er 
skudt til hjørne
I artiklen ”STU’ens største udfordring 
handler om finansiering” i LIGEVÆRD  
magasinet fra januar 2022 beskrev vi, 
hvordan alt for mange problemer med 
den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddan-
nelse, havde sine rødder i den måde ud-
dannelsen er finansieret. Også de proble-
mer, som denne artikel beskriver, er ud-
fordringer, der tager sit afsæt i, at alt for 
mange roller er samlet i den samme  
sektor. Vejledning, visitation, uddannel-
sesudbyder og betaler er ofte samlet i 
den samme kommunale forvaltning. Og 
det betyder, at økonomi- og budgethen-
syn kan få en alt for stor indflydelse på 
vejledning og visitation og dermed kom-
me til at trænge den unges ønsker og  
behov i baggrunden. Aftalen ændrer ikke 
på de forhold, men der er alligevel grund 
til optimisme på det område også. Under 
forhandlingerne pressede vi på for at få 

politikerne til at forholde sig til den meget 
uhensigtsmæssige finansieringsmodel, 
der er for uddannelsen. Samtidig har vi 
været helt bevidste om, at en ny finansie-
ringsmodel ikke kommer ud af et for-
handlingsforløb på nogle måneder. Det 
er en lang og meget kompliceret proces. 
Derfor tænker vi, at aftalens afsnit om 
økonomimodellen for STU er det bedste 
vi kunne håbe på. I det afsnit udtrykker 
politikerne, at der skal nedsættes en  
arbejdsgruppe, der skal komme med an-
befalinger til en ny økonomimodel, der 
samtidig skal afdække prisniveauer og 
kvalitet. Det giver os mulighed for at få i 
gang et analysearbejde, der på sigt kan 
sikre unge med særlige behov en uddan-
nelsesfinansiering, der ikke tager dem 
som gidsler i vejledningen og visitationen 
og giver unge med særlige behov noget 
af den ligeværdighed, som ministeren og 
ordførerne har intentioner om.  

Ligeværds Uddannelseskatalog 
2022/2023 ligger klar  
Find det på ligevaerd.dk/uddannelse eller  
send en mail til tina@ligevaerd.dk.

For første gang i 
STU’ens historie, får vi 
mulighed for at skabe 
overblik over, hvilke 

tilbud, der rent faktisk 
eksisterer
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Afs.: Foreningsfællesskabet Ligeværd, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov, ligevaerd@ligevaerd.dk, tlf. 8620 8570.

Twitter
twitter.com/Ligevaerd

FØLG MED I  
LIGEVÆRDS ARBEJDE

Nyhedsbrev
ligevaerd.dk/ligevaerd-online

Podcast
Søg efter "Lige værd at vide"  

i de forskellige apps

Instagram
Søg efter  

"foreningen_ligevaerd"

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. 

Facebook
facebook.com/ligevaerd

LinkedInLinked.com – søg efter "Ligeværd"


