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Fællesskaber og netværksmøder har været
på standby i coronatiden, men nu er der
åbnet igen for alt. Det er skønt! Men
hvor savner vi det samme her i Forældrekredsen. For hvad sker der lige? Den
planlagte weekend på Slettestrand var
der ikke opbakning til, selvom det var en
fondsbevilget weekend, som gjorde den
gratis for deltagerne.
Vi kan mærke, at mange er bange og
utrygge ved at komme ud med deres
børn, og det kan vi godt forstå, og vi
forstår udmærket angsten. Det med at
gå fra ingenting og fuld isolation til at
skulle mødes igen og med mange nye
ukendte mennesker. Det, vi blot kan sige,
er, at alle skal passe godt på sig selv og
hinanden.
Vi havde dog gerne set flere til det,
som mange i vores telefonundersøgelse
havde efterspurgt, nemlig netværksmøder på Zoom. Et sted, hvor man ikke skal
hjemmefra, men hvor man kan mødes
med andre ligesindede. Dog har vi her
mødt nogle skønne forældre, som vi ikke
før har set. Så vi ser fremad.
Hvad skal vi bruge tiden til i Forældrekredsen? For udover at vi deltager aktivt
på den politiske bane og er fortalere for
vores forældres udfordringer og ønsker
for fremtiden, så vil vi også gerne have
jer alle sammen inddraget i, hvad der
mere skal ske. Vi ønsker denne vigtige
dialog med jer for at sikre, at vi kender
til jeres udfordringer. Så vi glæder os til
at se jer til vores møde den 14. november
i Handicaporganisationernes Hus i Høje
Taastrup – mere om det inde i bladet.
Snart skal vi vælge de personer til kommunalbestyrelserne og regionsrådene
rundt om i landet, som, vi synes, er de
bedste. Det kan godt være svært for den
enkelte, da alle kandidater siger gode
ting, så det kan være svært at vælge. Men
derfor er det også vigtigt, at vi sikrer os,
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at vi får spurgt dybere ind til noget af det,
som vi gerne vil vide noget om.
Fx er omgørelsesprocenten på børn- og
ungeområdet høj i hele landet. Der sker
alt for mange fejl i afgørelserne. Hvad vil
den enkelte politiker gøre ved det?
Hvordan sikrer vi, at vores børns retssikkerhed kommer i fokus?
Hvordan sikrer vi, at vi forældre ikke
hele tiden skal bruge al vores fritid som
sagsbehandlere for os selv og vores børn?
Det er spørgsmål, man i dag godt kan
stille sig selv. Men husk også at stille
spørgsmålene til dem, I ser i jeres kommunalbestyrelse.
Der er ingen tvivl om, at velfærden
er på dagsordenen rundt om i landet,
men vi skal sikre os, at den gælder for
alle aldre, og at vores børn er med. For
ellers er det igen os som forældre til børn
med handicap, der står tilbage med den

tomme pose, og det går ud over vores
børn.
Kompensationsbegrebet er vigtigt at
holde alle op på, og hvad det betyder for
den enkeltes frihed. Det er det, som gør,
at vi kan udligne forskellighederne ved
at have et handicap. For med den rette
hjælp og støtte kan vi sikre, at vores børn
får de samme forudsætninger for at få en
god fremtid. Og det er jo det, som i sidste
ende er det vigtigste for os som forældre.
Nemlig, at vi sikrer dem en god og tryg
barndom samt et liv med lige muligheder.
At vi ikke skal være bange for, hvad morgendagen bringer for dem og os.
Jeg ønsker jer en god læselyst med
bladet, som blandt andet kommer ind på
ovenstående emner.
Gitte R. Reckendorff Nielsen
Forældrekredsrepræsentant

Foto: Privat
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En sand fornøjelse
I skrivende stund har vi haft fire netværksmøder på Zoom med meget
varierende indlæg.
Af Gitte R.R. Nielsen

Ønsker til emner modtages med
glæde
Men hvad kan gøres bedre, spørger vi os
selv om? Vi vil gerne have endnu flere
med, og det er heller ikke gratis at have
foredragsholdere af den kaliber, derfor vil
vi gerne nå ud til endnu flere.
Er det emnerne? Eller noget helt andet? Det ved kun I, så vi er meget interesserede i at høre, hvad I gerne vil høre
om. Så skriv endelig en e-mail til mig på

gitterrnielsen@hotmail.com og kom med
dine idéer.
Vi bliver bare så meget klogere sammen, når vi deler vores oplevelser. For
hvor er det rart, at man ikke er ene om
noget, men andre forstår en, og man kan
dele sine erfaringer. Det gør, at man bliver
stærkere til at klare hverdagens mange
udfordringer.
Ordsproget: ”Lige børn leger bedst”,
passer så godt ind i denne sammenhæng.
For her skal vi ikke forklare os, men man
bliver forstået, og ingen synes, man er
skør eller noget andet.

Illustration: Colourbox

De to første netværksmøder var med Kis
Holm Laursen, som er mor til en datter
med handicap, uddannet ergoterapeut
og foredragsholder, og her var der kun
et forældrepar på hvert møde, men de
fik til gengæld en rigtig stor oplevelse og
megen læring med sig hjem.
Det tredje netværksmøde var lidt bedre
besøgt. Det var med Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH),
som gav en god gennemgang i, hvordan
man agerer i systemet, og hvad man kan
søge om. Også her gik deltagerne derfra
med en god viden og var glade.
Det fjerde netværksmøde var om at
have en hjælpeordning, og hvordan man
klarer de udfordringer, som der er ved at
skulle finde de rette hjælpere, og samtidig
undgå dumme situationer og kunne sige
fra. Det tog coach og forfatter Mette Drejer os godt igennem. De deltagere, som

var med, fik italesat nogle problemer og
fik redskaber til, hvordan de i fremtiden
kan blive bedre til at imødese dem og
undgå dem.
Alle fire netværksmøder har været
supergode hver for sig. De forældre, der
har deltaget, har været glade for det. For
alle har kunne komme til orde, og der har
været tid til at stille spørgsmål.
Det har været rigtig dejligt at se nogle
af jer, som vi aldrig har mødt før. Det er
jo det gode ved denne slags møder. Vi
kan bedre få tid til at mødes. Så tak til
jer for jeres engagement og gode input
i debatten.

Illustration: Colourbox

at være med på Zoom-netværksmøderne
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Boganmeldelse

VI TO
Ingrid Torp beskriver livet med sin søn
med handicap, som har budt på mange dejlige stunder, men også udfordringer med samfundet.
Af Michael Gradenwitz
cand. mag i folkloristik og historie

I 1966 blev Ingrid Torp 17 år gammel mor
til Lars. Lars havde fra start af sine udfordringer. Først i form af svær dobbeltsidig
klumpfod og senere kom utallige andre,
såvel fysiske som mentale, udfordringer
til. Det har Ingrid Torp skrevet en bog om.
Hun skildrer overbevisende, hvor svært
det er for systemet, skole, uddannelse etc.
at rumme et barn med så mange forskelligartede udfordringer, som Lars har. Men
også om hvorledes hendes kærlighed til
sin søn, forældrene, broderen og forskellige andre bl.a. en usædvanlig forstående
arbejdsgiver i Ingrids ungdom, hjælper
og letter hende og Lars i deres rejse gennem livet.
Talesprogsstil
Bogen er skrevet i en enkel talesprogsstil
med greb som korte sætninger, fravær af
subjekt (Troede sikkert, at…) med flere fine
sansninger og iagttagelser indimellem af
helt poetisk karakter (En vinterdag, med
mørkeblå vanter…). Det fungerer godt,
man får indtryk af, at man får fortalt en
historie.
Men stilen med de mange associationer
betyder også, at denne læser nogle gange
mistede overblikket, fx omtaler forfatteren
på side 44 til min store overraskelse pludselig sin mand og hans arbejde. Forklaringen er, at det drejer sig om hendes fremtidige mand. Der savnes en opmærksom
redaktør. Der antydes konflikter i forhold
til søskende og måske også til forældrene.
Fx en bemærkning i starten om mindre
sjove juleminder med familien. Forældrene
skildres ellers med stor sympati; men konflikterne udfoldes ikke og kommer til at stå
som lidt henkastede bemærkninger. Det
virker uforløst.
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Et par steder har forfatteren nogle mere
almene betragtninger om handicap, inklusion, diagnoser etc.; men bogens styrke
ligger i den direkte beretning om livet
med et barn med et utal af sygdomme og
udviklingshandicaps og mødet med et
uddannelses- og sundhedssystem, som
har svært ved at rumme et barn som Lars.
En sympatisk bog.
Bogen har varierende priser. Søg efter
bogen ”Vi to af Ingrid Torp” via en søgemaskine fx Google.dk

Ingrid Torp & Lars Torp:

VI TO
Forlag: Books on demand
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Privatfoto af familien, som nød deres ferie på Egmont Højskolen.
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Alt er muligt

på Egmont Højskolen
Familien Eeg har været på Egmont Højskolen flere gange, det er let og givtigt
for alle.
Af Michael Pedersen, cand.theol. og højskolelærer

Det er snart ti år siden familien Eeg første
gang tog på Egmont Højskolen i uge 29.
De to kurser i 2021 i uge 29 er planlagt i
samarbejde med Dansk Handicap Forbund
og har begge ”leg, latter og livsglæde” som
overskrift. Kurserne er dels et familiekursus og dels et kursus for voksne. I år er seks
af familiens medlemmer afsted.
”Det er fantastisk let for os forældre at
være på ferie på den måde med vores børn.
Maden bliver serveret, og der er en masse
aktiviteter, som man bare kan deltage i.
Samtidigt er det af stor værdi, at man også
kan lave nogle ting selv,” fortæller Per Gulløv Lundh Eeg, som er faderen i familien.
Ud over ham er de to ældste sønner,
Noah Andreas Eeg og Simon Holm Eeg,
de to yngste børn, Storm Gulløv Eeg og
Liv Gulløv Eeg, og moderen,Line Gulløv
Lundh, på kursus i denne uge.
Masser af fællesskab
Som på alle andre højskoleophold indbyder
sommerkurset til masser af fællesskab. Det
gælder både fællesskab med andre, men
også fællesskab i familien.
”Det er meget sjovt og hyggeligt at
være her. Man får masser af venner. Der
er bål og alle mulige andre aktiviteter,”
fortæller Storm Gulløv Eeg, som er med
på familiekurset og deltager i den ældste
børnegruppe om eftermiddagen.
Simon Holm Eeg og Noah Andreas Eeg
er begge flyttet hjemmefra. Simon, som har
CP, er lige blevet færdig med at tage sin
HF-uddannelse og venter svar på, om han
er kommet ind på socialrådgiveruddannelsen. Storebroderen Noah er lige blevet
færdig med sin bachelor i statskundskab
og skal nu starte på overbygningen.
”Noah og jeg er begge flyttet hjemmefra for nogle år siden. Det betyder meget
for os, at vi en uge om året kan komme
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her på skolen. Det, gode ved at være her,
er, at alle kan være med på lige fod uanset
handicap,” siger Simon.
”Selvom vi er her sammen, og der er en
masse fællesskab i det, så betyder det også
meget, at vi kan lave noget hver for sig.
Vi kan vælge fag uafhængigt af hinanden
og dermed vælge det, vi interesser os for.
Det er en god måde at være sammen på,”
konstaterer Noah.
Pause fra handicap
Som ung med handicap oplever Simon, at
hans handicap fylder relativt meget i hans
liv. Han tænker meget over, hvordan han
skal leve sit liv med sit handicap. Det kan
til tider være hårdt.
”For mig betyder en uge på Egmont
Højskolen, at jeg på en måde kan ”slukke”
for mit handicap. Jeg behøver ikke hele
tiden at forholde mig til mit handicap.
I mange år var jeg ret stresset over mit
handicap og usikker på, hvordan jeg skulle
tackle det. Der giver Egmont Højskolen
en slags pause, for her er mange andre i
samme situation,” fortæller Simon.
Han har Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og dermed hjælpere omkring
sig. Netop på sommerkurset på Egmont
Højskolen har han valgt, at der ikke er
”fremmede” hjælpere med, men at Noah
er hjælper for ham. Det er en gensidig mulighed for at være sammen på en anden
måde.
”Egmont Højskolen har nogle fantastiske faciliteter. Det betyder, at Simon kan
køre rundt alene og lave det, han gerne
vil. Derfor kan jeg være hjælper for ham
hele ugen. Det betyder, at vi får noget tid
sammen i den uge. Vi går i svømmehallen
sammen og laver en masse ting sammen.
Det er en uge, hvor der ikke hele tiden er
en hjælper, vi skal forholde os til. Det er
fedt, at vi også bare kan være sammen
som brødre,” forklarer Noah.
Kan spejle sig og dele erfaringer
Ud over det faglige oplever familien, at
opholdet på Egmont Højskolen er med til at

gøre livet lettere. Her møder man mennesker, som er i samme situation som en selv,
og man deler erfaringer med hinanden.
”Det, at møde andre forældre med et
barn eller en ung med handicap, er på
mange måder godt. Vi kan give hinanden
gode fif til alt fra fysioterapi til BPA og
andre ting. Vi blev selv hevet med første
gang af en familie, vi kender, som har en
ung datter med handicap på Simons alder.
Og det er godt at være sammen med andre
i samme situation,” fortæller Per Gulløv
Lundh Eeg.
Line Gulløv Lundh tilføjer, at de også
selv har opfordret andre familier til at tage
med på Egmont Højskolen.
Et væld af muligheder
Ud over en god oplevelse er højskoleopholdet med til, at man får øjnene op for de
mange muligheder.
”Så møder man en masse mennesker i
forskellige livssituationer. Man ser, at alt
kan lade sig gøre. Hvis man eksempelvis
som forældre ikke kan forestille sig, hvordan ens barn med handicap kan komme på
en klatrevæg, så ser man her på Egmont,
hvordan det kan lade sig gøre. Det er ret
livsbekræftende, at alle ressourcer bliver
sat i spil, og alt kan lade sig gøre. Det er
også noget, man gerne vil give videre til
sine børn,” fortæller Line og Per.
Man bliver udfordret på en hel anden
måde end til hverdag. Hele tiden skal man
forholde sig til, hvordan ting kan lade sig
gøre, så alle kan være med.
”Man kommer ud af sin comfortzone.
Hvis man eksempelvis er ude at sejle
med en, som har et handicap, der gør, at
man hele tiden skal holde øje med ham,
så bliver man udfordret på en hel særlig
måde. Det,tror jeg,er sundt,” siger Noah
Andreas Eeg
”Ja, og Egmont Højskolen kan netop
både udfordre folk med handicap og folk
uden. Første gang man skal 12 meter op
ad en klatrevæg, er det jo en udfordring
for alle. Her har højskolen en force,” tilføjer
Per Gulløv Lundh Eeg.
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Mathias og Louise er glade for naturen i Hedensted Kommune, som de ofte er på tur i.

Erfaringer som mor til barn med

handicap førte til kommunalpolitik
Louise Stenmann stiller op til kommunalvalget i Hedensted kommune for Socialdemokratiet for at skabe ændringer
for pårørende til børn med handicap.
Planlægning i god tid om fx skoler, uddannelse og botilbud kunne lette et
stort pres fra familierne.
Af Bente Rødsgaard

Hedensted kommune ligger mellem Horsens og Vejle og rummer tre større byer
Juelsminde, Hedensted og Tørring samt
en del små landsbyer; en af dem er Ølholm,
hvor Louise Stenmann bor sammen med
sin søn, Mathias, som er 17 år.
Hun er medlem af Forældrekredsen og
er alene med sønnen, som har en sjælden
genfejl. Han er den eneste i Danmark med
denne genfejl, og der er kun kendskab til
yderligere seks personer på verdensplan.
Genfejlen medfører, at han kan få 25 epi-

12

lepsianfald i døgnet af forskellig karakter.
Læg dertil at han er autist og er dybt afhængig af, at der i hverdagen ikke sker
ændringer, så dagene skal helst være så
ens som muligt. Hvis skolebussen kommer
fem minutter for sent, så bryder hele hans
verden sammen.
”Udviklingsmæssigt er Mathias som
et barn på ca. halvandet år og skal derfor
have hjælp til alt. Han går i skole på 10. år
på en specialskole og er i aflastning hver
anden weekend, og i de uger, han ikke er
i weekend-aflastning, er han torsdag til
fredag også i aflastning,” fortæller Louise.
Hun overvåger ham hele natten på grund
af de mange anfald, og hun har kun tid til
at sove, passe hjemmet og sig selv, når
han er ude af huset.
Rystet i sin grundvold
Omkring det forrige kommunalvalg for
fire år siden gik Louise Stenmann ind i

politik. ”Det, der udløste det, var, at jeg fik
en ny sagsbehandler i kommunen, som så
på vores sag med nye øjne og kom med
drastiske ændringer, såsom at sætte min
tabte arbejdsfortjeneste på 28 timer om
ugen ned, fordi jeg havde taget et par
enkelte vagter på det lokale plejehjem for
at bevare kontakten til arbejdsmarkedet,
og reducere merudgifterne samt såede
tvivl om Mathias diagnose og de mange
anfald. Sagen gik videre til Ankestyrelsen,
jeg havde fuld opbakning hos lægerne,
og jeg hyrede en advokat; det hele var så
rystende, og jeg tog derfor også kontakt til
lokalpolitikerne, ” siger Louise Stenmann.
Hun fravalgte at gå til pressen for ikke
at få negativ opmærksomhed rettet mod
sig selv og sønnen og valgte i stedet at gå
til kommunens politikere. Det hele endte
godt, så hun og sønnen kunne forsætte
deres liv som hidtil, men hele forløbet og
selve behandlingen fra kommunen havde
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rystet hende i hendes grundvold. Den politiker, som lyttede til hende og gik ind i
sagen, var socialdemokrat, og derfor blev
det også det parti, som Louise Stenmann
meldte sig ind i, og som hun nu stiller op
for den 16. november.
Pårørende dækker mange
forskelige mennesker
På et borgermøde inden coronaperioden
havde kommunens politikere inviteret til
at drøfte pårørende-problematikker, fx når
gamle forældre eller ægtefæller skal på plejehjem, men til det møde dukkede der også
personer op, som var pårørende til børn, og
det gjorde stort indtryk på politikerne, at
pårørendegruppen er langt større, end de
måske havde troet. Her deltog Louise også
med sine erfaringer. Og netop det møde
var med til at vække lysten til at ”komme
ind i maskinrummet”, som hun siger.
For problemer er der nok af, når man
har et barn med handicap, og nogle af problemerne mener Louise godt, at man kan
løse på en mere hensigtsmæssig måde.
”Mathias bliver 18 år til næste år og
skal i Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), så derfor ville det være rart,
hvis kommunen og jeg fik lagt en plan
nu, hvor han er 17 år. Lægerne har anbefalet, at jeg passer ham tre år mere og
så finde et bosted til ham, når han er 21
år. Det ville være rart for mig, at vi kom
i gang med planlægningen allerede nu.
Lige nu ved jeg ikke, om jeg kan forsætte
med at passe ham efter hans 18. år, eller om jeg skal ud at søge et job, eller om
jeg skal på kontanthjælp. Jeg er uddannet
social- og sundhedshjælper, men jeg har
gået hjemme med Mathias i 17 år. Om
jeg kan få et job hurtigt, ved jeg ikke. Det
er til at få ondt i maven af, at der ikke er
nogen afklaring i god tid. Jeg mener godt,
at kommunerne helt generelt set kan være
mere forudseende over for de overgange,
som børn med handicap skal igennem.
Det gælder om at tænke klogt,” siger hun.

have været meget dyrere for kommunen at
have ham på en døgninstitution, og sådan
mener hun, man kan blive ved, når man
ser på den indsats, mange forældre udøver, og på den måde sparer samfundet for
mange penge ved at være så udholdende.
Men hvis forældrene knækker på grund af
økonomi og usikkerhed, så kan de på sigt
blive meget dyrere at hjælpe.
Der er ingen tvivl om, at familier med
børn med handicap har Louise Stenmanns
store interesse, men de ældre og deres
pårørende brænder hun også for.
Men hun har også andre interesser, hun
er jæger, og både sønnen og hun er glade

for naturen, og hun så gerne, at der kom
mere vild natur i Hedensted kommune.
”Natur, grøn omstilling og udvikling
af landsbyerne er også vigtigt. Hvis man
tænker klogt, kan man godt få liv og udvikling i hele kommunen og ikke kun
i de tre større byer fx ved at udlægge
områder til vild natur og sørge for byggegrunde i landsbyerne, så de kan vokse.
Samt sørge for at erhvervslivet også føler
sig tilpasse i kommunen, så der både er
arbejdspladser, boliger, skoler osv. Jeg
vil meget gerne være med til at udvikle
kommunen og lokalsamfundet, ”fastslår
Louise Stenmann.

Hjælp i tide er måske billigst?
Det samme mener hun på det økonomiske
område, hvor kommunerne kunne se på
pengene på en mere langsigtet og klogere
måde.
Fx har hun gået hjemme med sønnen
og passet ham. Hun har fået tabt arbejdsfortjeneste for 28 timer om ugen, da hun
ikke var på fuldtid før hans fødsel. Det ville

FK·nyt

–

nr. 2

–

oktober 2021

13

Handicap og udsathed
er ikke det samme
Den politiske aftale om ’Børnene Først’
skal sikre tidlig og bedre hjælp til udsatte børn, men man har overset en
vigtig detalje – for børn med handicap
er som udgangspunkt ikke udsatte – og
det giver risiko for et forkert fokus, mener
Forældrekredsen (FK).

giver aftalen grund til bekymring. Aftalens
hovedfokus ligger nemlig på udsatte og
omsorgssvigtede børn og fokuserer således meget på forældreegnethed og anbringelser, hvilket er et helt andet fokus
end det, Forældrekredsens målgruppe
umiddelbart har brug for.

Af Jeppe Kerckhoffs, faglig og politisk chef

Vigtigt at forstå forskel på
handicap og udsathed
Når vi taler børn med handicap, så står
vi med en gruppe børn, hvis primære udfordring er, at de har brug for individuelt
tilpassede kompensationsordninger for at
få hverdagen til at fungere. Det kan være
hjælpemidler, bilstøtte, dækning af tabt
arbejdsfortjeneste, merudgiftsdækning og
meget mere. Når man sikres kompensationsordninger baseret på de behov, der
følger af barnets funktionsnedsættelser

I foråret blev der indgået en politisk aftale
under overskriften ’Barnet først’. Fokus
var på at sikre sårbare og udsatte børn
tidligere og give dem bedre hjælp. Man
vil styrke sagsbehandling og retssikkerhed
på børneområdet og sætte ind med tidlige
indsatser for at undgå omsorgssvigt. Det er
vel positivt, kunne den første tanke være,
men ser vi på Forældrekredsens målgruppe
– børn med handicap og deres forældre, så

og livssituation, så neutraliserer vi nemlig
barnets handicap og udfordringer, og vi
ligestiller barnet med andre børn. Er der
styr på det grundlæggende kompensationsbehov, så er der i langt de fleste tilfælde
ikke andre problemer, og familien kan få
hverdagen til at hænge sammen.
Når vi taler om udsathed, så er det
helt andre forhold, der er på spil, fx omsorgssvigt og lignende, som typisk ikke
har noget at gøre med handicap. Det er
situationer, hvor man undersøger forældreegnethed og iværksætter støtte og i yderste konsekvens anbringelse. Her ligger
en afgørende forskel. Børn med handicap
kan naturligvis, som alle andre, komme
i en situation, hvor de er udsatte, men
udgangspunktet er, at langt de fleste er
velfungerende. Det kræver imidlertid, at
der er styr på den grundlæggende kom-

At være et udsat barn med
mange bekymringer på grund af
at forældrene er misbrugere, det
Foto: Colourbox

er ikke det samme som at være
et barn med handicap, som kan
have et godt liv, hvis det bliver

Colourbox.
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kompenseret for sit handicap.
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Regeringen,Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er
enige om reformen ”Børnene Først”.
Alle børn har ret til en god start i livet. Derfor skal vi hjælpe

FK arbejder politisk for
forandringer
FK har hele tiden lagt stor vægt på at få
tydeliggjort forskellen på handicap og udsathed. FK’s talsperson, Gitte R. R. Nielsen, lægger stor vægt på, at familierne har
behov for et løft af børnehandicapområdet
gennem prioritering af den nødvendige
økonomi, viden om handicap og opbygning af den rette specialviden.
”Vores familier er gode forældre, som
gør alt, hvad de kan for at få hverdagen til
at fungere, men de oplever et massivt pres
på kompensationsordningerne, og i nogle
tilfælde oplever de, at man stiller spørgsmålstegn ved forældreevnen, når man ikke
kan få enderne til at nå sammen på grund
af manglende støtte fra systemet,” siger
Gitte R. R. Nielsen.
Hun mener derfor, at der er behov for en
opdeling af de to målgrupper, så man ikke
blander de to problemstillinger sammen.
”Vi mener, det er helt uacceptabelt, at
man presser familierne, og vi er dybt bekymrede for, at den nuværende aftale vil
fjerne fokus fra det behov, som familierne
står med. Derfor har vi, sammen med vores
paraplyorganisation Danske Handicaporganisationer (DH), lagt pres på det politiske niveau, så vi kan få en opdeling af de
to meget forskellige målgrupper. Vi skal
sikre velfungerende familier, og det kræver
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sårbare og udsatte børn og familier bedre. Vi skal sørge
for, at hjælpen gives tidligere og med den rette indsats
fra start. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd om
så hurtigt som muligt, så vi kan sætte ind med de rigtige
indsatser, før problemerne vokser sig for store, og barndommen er gået. Og så vi husker, at det betaler sig at investere
i mennesker. For det enkelte barn, der får en tryg start og
en kærlig opvækst, for familierne, der får den hjælp, de
har brug for, og for samfundet. Kilde: Pressemeddelelse
11.maj 2021.

Læs mere her: https://sm.dk/Media/637583203842999255/Aftaletekst_Boernene_Foerst_maj2021.pdf

en helt anden forståelse af handicapbegrebet. Det må og skal der tages højde for,
inden aftalen omsættes til lovtekst,” lyder

det fra Gitte R.R. Nielsen, som for nylig
har deltaget i møder med ministeren om
sprogbrugen i aftalen.

Foto: Colourbox

pensation, for hvis man ikke sikrer den, så
presser man familierne ud i en situation,
hvor der kan opstå andre problemer end
de udfordringer, som handler om barnets
handicap.
Bekymringerne fra FK er, at et forkert
fokus på udsathed vil svække fokus og
prioritering af individuelt tilpasset kompensation – baseret på et stærkt vidensgrundlag og med afsæt i principper om
ligestilling gennem kompensation. Det
kan i værste fald føre til, at man kigger
på forældreegnethed i stedet for behovet
for den rette kompensation, og det er en
uværdig og helt forkert tilgang; særligt for
det berørte barn.
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Lige nu er vi i
”Ingenmandsland”
Mai-Brit Vester er mor til Jakob og Emma
og er gift med Jesper. Denne sommer
har været en kærkommen pause for
familien. Forude venter store forandringer med skoleskift for Jakob.
Tekst og foto af Mai-Britt Vester

Sommerferien var en særlig kærkommen
pause i år, og vi har nydt den i fulde drag.
Det har været fantastisk at kunne gøre alle
de hyggelige ting, der ikke er energi til i
en almindelig skoleuge. For Jakob skulle
gerne hvile, dagen før han skulle i skole
og igen dagen efter, så derfor hed hans
skoleuge: mandag, onsdag og fredag.
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Sommerferie som åndehul
Men sommerferien var et åndehul, og der
var plads til et besøg på væddeløbsbanen, sene ture på gokart, mens gadelygterne var tændt. Vi var i sommerhus og
på stranden, køreture til supermarkedet
efter snolder og besøg af familie og venner.
Den slags aktiviteter er også essentielle
for Jakobs læring. Han elsker familietid,
og at vi laver ting sammen som familie.
Nogle gange går det godt, og andre gange
gør det ikke.
I år havde vi lånt et sommerhus af et
vennepar, og det startede så fint. Jakob
var nysgerrig, og han syntes, det hele var
rigtig sjovt. Vi fik hjemmelavede burgere og
snolder, men ved sengetid gik det galt. Vi
havde ellers klargjort et rum med vores eget
sengetøj, lyskæder hjemmefra, bamser og
legetøj, men Jakob søgte ud til alle døre og

hev i håndtagene. Han gav mig min taske
og ville have, at hunden Zimba fik sin sele
på. Det var tydeligt, at Jakob ville hjem!
Han blev megaked af det, og selvom
klokken var 22:30, og der var 45 minutter
hjem, så besluttede vi os for, at Jakob, jeg
og Zimba tog hjem. Vi arbejdede sammen
som familie og gjorde det, der var bedst.
Jesper og Emma pakkede bilen med Jakobs og mine ting, og så kørte de os fra
Langø til Odense. Vi besluttede, at Jesper
og Emma skulle køre tilbage til sommerhuset og få nogle hyggelige dage. Emma
glædede sig fx til at stå på paddleboard, og
selvfølgelig skulle hun og Jesper gøre det.
Familien klarer feriesituationen
Det er ikke første gang, at vi splitter os
op, det kan man være nødsaget til for at
tilgodese alles behov.
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Jakob faldt til ro, så snart han kom hjem
i sine vante rammer.
Jeg tog på en enkelt hotelovernatning
med Emma først i ferien, det gjorde vi også
forrige år, da det er vigtigt, at vi laver mor/
datter ting, vi er nemlig meget tætte, og
jeg kan mærke, at hun har brug for alenetid
med mig.
Jeg synes efterhånden, at vi har fundet
ud af, hvordan vi bedst klarer feriesituationerne, så alle har det godt.
I år rejste Emma og Jesper ikke udenlands, det plejer de ellers, men coronaen
satte en stopper for alt det vante. Ligesom
coronaen ændrede skolelivet for en tid.
Jakob har mistet sin lærer
Jakobs skoleliv har ændret sig meget.
Hans lærer gennem fem år måtte desværre
stoppe på skolen en måned inden som-
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merferien, og det fik store konsekvenser
for Jakobs skoleliv.
Efter sommerferien trivedes Jakob
simpelthen ikke, han savnede sin gamle
lærer og udviste tegn på mistrivsel og i
en sådan grad, at Odense Universitets
Hospital (OUH) sygemeldte ham, og det
er han stadigvæk.
Vi er klar over, at nu er det tid til, at
Jakob skal prøve noget nyt. Vi har meldt
ham ud af skolen, og vi er lettede, da de
sidste fem måneder har været en rutschebanetur uden lige, og det har sat sig i os
fysisk. Både i os som forældre, men mest
af alt i Jakob.
Det var heldigt, at Jakob i alle fem år
havde den samme lærer og blev undervist
én til én. Vi har aldrig lagt skjul på, at det
var båndet mellem de to, der knyttede
Jakob til skolen og gjorde, at han kunne

være i skolen på sin egen måde. Nu er
læreren fraflyttet, og Jakobs tilknytning
til skolen er væk.
Fremtiden og nye muligheder
Og hvad skal der så ske nu? Det vigtigste
er, at Jakob får det godt igen; han har lidt
et tab, og nu skal han have ro, og så må
vi se, hvad fremtiden bringer.
Vi har nogle ideer, og det er faktisk dejligt at få mulighed for at starte forfra, for
nu kan vi som forældre tage styringen, for
vi kender trods alt lille Jakob bedst.
Det er store forandringer, der venter,
men sammen skal vi nok klare dem.
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Foto: Colourbox

Skoven vrimler med gratis julepynt til gavn for kreative børn og voksne.
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Tag lidt

jul

Mos, bær, grene og kogler forvandler
sig i november og december til dyrebart pynt. Få styr på, hvad du må tage
med hjem fra skoven til dine juledekorationer og kranse. Vintermånederne
byder på særlige stemninger i naturen:
Stilhed i skoven, skumring og mørke,
fortælling ved bålet og selvfølgelig juleforberedelser.
Af Astrid Bjørg Mortensen,
kommunikationschef i Friluftsrådet

Juletiden er en god anledning til en samletur i skoven for hele familien. Gran og mos
er fast inventar i juledekorationer, men
også taks, thuja og kristtjørnen med de
blanke mørkegrønne blade og røde bær er
klassisk julegrønt. Kogler fra fyr, lærk eller
gran kan bruges i dekorationer - og også
blomster, bær, svampe og nødder.
Det bugner med gratis julepynt i skovene, men det er ikke alt, man må tage med
hjem. Som tommelfingerregel må du samle
så meget, der kan være i en plasticpose til
eget forbrug. Og så er det vigtigt at huske,
at du ikke må gå uden for stier og veje for
at samle kogler og mos i private skove, det
må du gerne i de offentligt ejede skove.
Masser af ideer til naturlig jul
På https://www.skoven-i-skolen.
dk/%C3%A5rstidshjulet kan du få inspiration til at bruge naturens materialer til
julepynt. Du kan blandt andet se, hvordan
man laver adventskranse https://www.
skoven-i-skolen.dk/content/adventskrans-med-bog-kapsler, eller hvordan du
kan lave pynt med kogler https://www.
skoven-i-skolen.dk/content/fyrrekoglerp%C3%A5-snor samt hvordan man snitter
nisser https://www.skoven-i-skolen.dk/
content/snit-en-nisse-0
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med hjem

På https://groennespirer.dk/naturaktivi
teter?f%5B0%5D=aarstider%3A326&f%5B
1%5D=aarstider%3A327 kan du søge over
350 aktiviteter i naturen.
”Det kan være svært at finde en anledning til at komme ud i de kolde måneder,
men det er ligeså sundt som resten af året.
En tur i skoven er i hvert fald et godt afbræk
i turene til stormagasinerne i december,”
siger Ida Kryger fra Friluftsrådets Grønne
Spirer, der inspirerer til at få de mindste
børn ud i naturen.
Hvad må du samle op?
•	
Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må
indsamles i begrænset omfang og kun
til privat brug. Kogler må kun tages fra
skovbunden.
•	
I private skove skal man holde sig til
vej og sti og må derfor kun indsamle,
hvad man kan nå derfra. I offentligt ejede
skove må du gerne gå ud i skovbunden
og væk fra veje og stier.
•	
Man må ikke medtage pyntegrønt fra
pyntegrøntbevoksninger, heller ikke
grønt der ligger spredt på skovbunden.
Det kan være lovligt at samle enkeltgrene
op i begrænset omfang til privat brug,
hvis de ikke ligger i en pyntegrøntbevoksning.
•	
Brænde og sanketræ må aldrig tages
med hjem uden ejerens tilladelse.
•	
Juletræer må aldrig tages med hjem
uden ejerens tilladelse.

Hvor meget må du tage med hjem?
•	
Loven siger ikke noget om, hvad ”begrænset omfang og kun til privat brug”
er.
•	
Statsskovene bruger som tommelfingerregel, at man må tage, hvad man
kan have i en almindelig plasticpose.
Tommelfingerreglen er kendt af mange
skovgæster, men er ikke lovfæstet.
•	
Den samme tommelfingerregel anvendes i de private skove.
Hvad må du skære og klippe af?
•	
Der må ikke klippes eller skæres grene
af nåletræer uden tilladelse, uanset om
det er en privat eller en offentlig skov.
•	
Du må gerne skære eller klippe kviste
af løvtræer, der er over ti m høje, men
kun i de offentlige skove.
•	
Du må ikke herudover tage grene af
træer og buske, eller omhugge, opgrave
eller oprykke træer og buske eller anden
vegetation.
Kilde: Skovforeningen http://www.skovforeningen.dk/
Artiklen har været bragt på Friluftsrådets hjemmeside
i december 2020. Astrid Bjørg Mortensen er glad for
familieaktiviteter i naturen og har for nogle år siden

•	
Der må ikke klippes eller skæres grene af
nåletræer uden ejerens tilladelse, uanset
træarten eller hvem der ejer skoven.

skrevet en bog målrettet børnefamilier med titlen:
Unger & udeliv - mad, oplevelser og aktiviteter for
hele familien.
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Pressefoto: BørneRiget, Rigshospitalet.

På det kommende BørneRiget skal der også være plads til leg.

Brug af leg på hospitaler

– hvad fortæller litteraturen os?
I en netop publiceret artikel skaber
forskere overblik over de sidste 20 års
videnskabelige artikler om leg på hospitalet. Målet er at få overblik og skabe
et forskningsmæssigt grundlag for at
øge inddragelsen af leg de steder i
behandlingen, hvor det giver mening.

Studiet viser, at der er noget at hente
ved at bruge leg som del af behandlingen,
både før, under og efter deres ophold på
hospitalet samt i genoptræning af børn
og unge. Men det viser også, at området
skal systematiseres og videndelingen styrkes, hvis man vil opnå det fulde udbytte
af legen.

Af Katrine Brix Bütow,
kommunikationskonsulent, BørneRiget

Leg på hospitaler har været brugt i årevis,
og selvom mange har positive erfaringer,
har det været svært at implementere legen som en integreret del af behandlingen
af børn og unge. Det skyldes, at området
ikke har været systematiseret og evalueret,
hvilket har gjort det svært at konkludere
på, hvor, hvornår og hvordan leg kan bidrage til behandlingen af børn og unge. I et
nyt studie har forskere fra Rigshospitalet,
BørneRiget og samarbejdspartnere i Storbritannien derfor gennemgået de seneste
20 års forskning på området.
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Leg har et stort
uudnyttet potentiale
Line Klingen Gjærde, der er læge i Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet,
har været en af de drivende kræfter bag
studiet. Hun siger:
”Vi har systematisk gennemgået litteraturen, og det er tydeligt, at leg har et stort
og delvist uudnyttet potentiale. Mange
sundhedsprofessionelle bruger allerede leg
som en integreret del af både behandling og
kommunikation med børn og unge, og det
gør de jo, fordi det virker. Men det bruges på
vidt forskellige måder fra hospital til hospital
og fra afdeling til afdeling, og hvis vi skal

få det fulde udbytte, må vi arbejde mere
systematisk med at beskrive principper
for, hvornår og hvordan legen kan bidrage
med noget godt, så vi kan lære af hinandens
arbejde og alle blive endnu bedre.”
På mange afdelinger er pædagoger og –
i nogle lande – deciderede legespecialister
ansat til at lege med børnene. Det er i den
grad vigtigt, men forskningen viser, at
også sundhedsprofessionelle med fordel
kan bruge leg som en del af behandlingen. På den måde bliver legen en del af
hverdagen i stedet for kun at eksistere i
korte afgrænsede perioder med et enkelt
barn ad gangen.
Leg kan bl.a. bruges af sundhedspersonalet til at kommunikere kompleks information på alderssvarende vis, til at opnå
tillid mellem barn og sundhedspersonale
og til at mindske frygt ved behandling,
der kan fremkalde frygt og usikkerhed.
Desuden kan legen have en positiv effekt
i forhold til bl.a. smerte, kvalme, stress og
angst. Leg kan bruges som del af genop-
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Området skal professionaliseres
Med det nye studie i hånden har forskerne
nu et fælles udgangspunkt og en model at
gå ud fra, når der skal forskes yderligere
på området – en række studier er allerede
igangsat.
”Den eksisterende litteratur er præget
af små studier og svage studiedesigns,
som ikke lige er til at sammenligne en til
en. Vi skal arbejde systematisk for at se
på, hvilke legeinterventioner der egner
sig bedst i den enkelte situation. Vi skal
også undersøge både kortids- og langtids
effekter af at inddrage legen som del af
behandling og genoptræning,” siger Line
Klingen Gjærde.

Foto: Colourbox

træning, og mulighed for leg under indlæggelse kan muligvis også bidrage til
at forhindre udviklingsmæssig stilstand
og tilbagegang under et sygdomsforløb.
”Leg er børnenes sprog. Men det er ikke
bare lige sådan at overføre de fordele, der
er ved børns egen ustrukturerede leg, til en
professionel tilgang. Som sundhedspersonale er vi afhængige af, at børnene føler sig
trygge ved os, og ofte går der lidt tid, før
de er ”klar” til at lege med os. Derfor er det
vigtigt, at vi får et overblik over, hvad der
virker og ikke virker, hvor specifikke indsatser har en effekt, og hvor den er størst,
så vi bruger ressourcerne bedst muligt,”
siger Line Klingen Gjærde.

Leg er godt til at opbygge
tillid og mindske frygt.

Jette Led Sørensen, der er professor og
medforfatter på artiklen, er enig i denne
betragtning og tilføjer: ”Denne litteraturoversigt er vigtig og bidrager til den
fremtidige forskning på området. Bl.a.
kan vi nu få en evidensbaseret tilgang til
udvikling af et uddannelsesprogram, der
kan træne sundhedsfaglige i at inddrage
leg i deres kliniske arbejde.”
Målet er i sidste ende at bruge de kommende studier til at skabe viden, der kan
anvendes konkret i klinikken, siger Thomas Leth Frandsen, der er sundhedsfaglig
projektchef for BørneRiget:
”Klinikerne har først og fremmest et
sundhedsfagligt fokus, og derfor vil vi
gerne bidrage med enkle metoder og hjæl-

pemidler, så det dels bliver let at forstå,
hvad leg kan, og dels hvordan man kan
bruge leg som en del af vores værktøjer i
forskellige sammenhænge. Dette studie
er første skridt i den retning. Nu har vi et
solidt udgangspunkt for at kunne arbejde
videre og skabe konkret og brugbar viden
for de klinikere, der til dagligt arbejder
med børn og unge. Det gælder selvfølgelig både på det kommende BørneRiget,
såvel som i resten af Danmark og uden
for landets grænser,” siger Thomas Leth
Frandsen.
Du kan læse undersøgelsen via dette link
http://bmjopen.bmj.com/cgi/content/
full/bmjopen-2021-051957

Pressefoto: BørneRiget, Rigshospitalet.

BørneRiget bliver en del af Rigshospitalet i København. Det er meningen, at mange faggrupper og
brugere skal være med til at præge
stedet. BørneRiget åbner for de første patienter i 2025 og kommer til at
indeholde 184 senge, hvoraf de 36 er
til gravide og barslende, og 157 er til
børn og unge. Der vil desuden være
56 ambulatorier til børn og unge og
30 ambulatorier til voksne samt ca.
1050 medarbejdere. Visionen er kort
sagt: At skabe verdens bedste hospitalsbyggeri for børn, unge, fødende og deres familier.

BørneRiget er ved at skyde op. Når det er færdigt, kommer det til at
se sådan ud ifølge en animation, men lige nu er alt en byggegrund.
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Du kan læse meget mere om Børne
Riget på:
https://www.rigshospitalet.dk/
boerneriget/Sider/default.aspx

21

At blive voksen for åbent
Landsorganisationen for Borgerstyret
Personlig Assistance (LOBPA) er på vej
med kurser i hele landet for børn og
unge med en hjælpeordning og deres
familier.
Af Vibeke Rieneck, kommunikationschef i LOBPA

Når man er barn og ung og har en hjælpeordning, så handler overgangen til
at blive voksen også om at få selv- eller
medbestemmelse over sin egen hjælp.
Man får gradvist mere at sige over, hvad
handicaphjælperne skal hjælpe en med,
og hvordan det skal foregå. Skal man være
BPA-arbejdsleder, skal man være parat
til helt at overtage styrepinden over ens
handicaphjælpere.
Men uanset hvad, er det ikke altid helt
lige til at blive ung og voksen, når man har
et hold ansatte handicaphjælpere tæt på
sig og skal have hjælp til det, som andre
unge gør på egen hånd.
Derfor er LOBPA nu på vej med halvdages kurser og et seminar, hvor der er
mulighed for, at hele familien kan få viden,
dele erfaringer, lave øvelser og tale med
andre, der har været gennem den samme
overgang.

et privatliv? Kan man godt være ven med
handicaphjælperen? Og hvornår er det
den unge, og hvornår er det familien, der
skal holde styr på hjælpen fra handicaphjælperen?
Kurserne er for børn og unge i alderen
12-25 år med en hjælpeordning og deres familier. De bliver afholdt i foråret 2022. Man
kan deltage i Aalborg, Aarhus, Taastrup,
Næstved og Middelfart. Kurserne byder på

tæppe

øvelser, dilemmaspil, erfaringsudveksling,
og så er der gode muligheder for at finde
nye venner og få et netværk med andre
familier i samme situation. Socialstyrelsen
står bag initiativet med puljemidler, så det
er gratis at deltage.
Vil du vide mere om kurserne? Så er du
velkommen til at kontakte kommunikationschef i LOBPA, Vibeke Rieneck: e-mail:
vri@lobpa.dk eller mobil: 30 73 83 82.

Kurser i foråret 2022
Kurserne kommer bl.a. ind på nogle af de
dilemmaer, der kan opstå, når man har
en hjælpeordning og er på vej til at blive
voksen: Hvordan holder man fast i at have
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Foto: Colourbox

Vigtigt at blive god til at mestre at
have hjælpere omkring sig
Michael Graatang, der er direktør i LOBPA,
synes, at det er en vigtig opgave at støtte
de unge og deres familier i at få en god
overgang. ”Løsrivelsesprocessen kan være
svær for alle børn og unge. Når man så har
et handicap og skal blive ung og voksen
for åbent tæppe med handicaphjælpere
i hjemmet, er der ekstra meget på spil.
Ikke mindst hvis den unge skal være BPAarbejdsleder, når han eller hun bliver 18 år.
Men i det hele taget er det vigtigt at blive
god til selv at mestre det at have hjælpere
omkring sig.”

På et kursus til foråret kan du få hjælp til at være din egen arbejdsleder.
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Forældrekredsen
INDKALDELSE TIL

landsmøde 2021 i Forældrekredsen
Søndag den 14. november 2021 kl. 12.00-16.00
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Forældrekredsen dækker jeres rejseomkostninger

Program
Kl. 12.00 - 12.15

Velkommen

Kl. 12.15 - 13.00

Frokost

Kl. 13.00 - 14.00

Handicappolitisk oplæg
ved Jeppe S. Kerckhoffs, faglig og politisk chef, Dansk Handicap Forbund

Kl. 14.00 - 14.30

Hvad skal Forældrekredsen arbejde med?
ved Jeppe S. Kerckhoffs

Kl. 14.30 - 14.45

Kaffe-, the- og kage-pause

Kl. 14.45 - 15.50

Landsmøde

Kl. 15.50 - 16.00

Tak for i dag

Tilmelding senest søndag den 7. november til:
Gitte R. Reckendorff Nielsen
E-mail: gitterrnielsen@hotmail.com
Telefon: 40 37 21 90
Vi glæder os til at se jer.
På Forældrekredsens vegne
Gitte R. Reckendorff Nielsen, forældrekredsrepræsentant
og Susanne Olsen, landsformand
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Boganmeldelse

Problemer, håb og at
finde sin egen vej
Mange unge mennesker tumler med
store spørgsmål fx om uddannelse. Det
beskriver en ny bog, hvor vi følger en
ung kvinde i nogle måneder og de
tanker, som hun gør sig.
Af Bente Rødsgaard

Det er ikke altid lige let at være ung og
finde ud af, hvad man vil satse på i tilværelsen, og hvad man ikke vil.
I bogen ”Aftryk” følger vi hovedpersonen Rebecca Skovgaard, som er en velbegavet ung kvinde, som har haft en god
skolegang og har et godt familieliv, men
efter folkeskolen kommer hun væk fra de
kendte rammer og starter på en ny skole
for at påbegynde en HHX uddannelse.
Og det skift gør ikke noget godt for hende – eller gør det? Det må læserne vurdere.
I den nye klasse falder hun uden for, de
andre overser hende, og hun er usynlig i
klassen på trods af, at hun sidder i en stor
elkørestol. I klassen er der tendenser til
mobning af hende, og lærerne er ikke til
særlig meget hjælp.
Rebecca har vænnet sig til kun at komme på toilettet morgen og aften, men hun
kører ofte ind på handicaptoilettet i løbet af
en skoledag for at gemme sig, græde eller
bare tælle alle vægfliserne (der er 173) for
at få ro på sig selv. Alt det med HHX virker
sørgmodigt i hendes liv, selvom hun ofte får
meget gode karakterer, så er grundtonen
noget trist. Hun ser, at de andre elever har
mange dagsordener med fester, modetøj,
sex osv. Alt sammen noget, der ikke interesserer vores hovedperson synderligt. Dog
ville hun inderligt ønske, at hun ikke sad i
en kæmpestol og blev ignoreret.
Andre venner og ligesindede
Men så er er der heldigvis andre mennesker, hun kan chatte, maile eller sende
sms-beskeder til. En af dem er en tidligere
skolekammerat, som har et handicap og
en gammeldags humor. Eksempel: Hvad
kalder man en lækker kvinde i kørestol?
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En rullesteg! Samt et forum af personer
som beskæftiger sig med at skrive både
fantasybøger og science fiction bøger.
Hovedpersonen Rebecca Skovgaard
bruger nemlig størsteparten af sin fritid på
at skrive en roman med titlen ”Skyggernes
Bog”, som foregår i en helt andet univers.
Her er hendes litterære hovedperson ret
modig og kaster sig ud i store eventyr og
virker ikke speciel sørgmodig, selvom hun
også er kørestolsbruger.
I bogen følger vi Rebeccas skriverier
med teksteksempler og læser kommentarer fra hendes forfatternetværk. Denne dobbelthed,
mellem virkeligheden og
en fiktiv eventyrverden, er
et fint greb i bogen.

Stephanie Fjeldsø Fischer

Aftryk
Forlag: Superlux

Næsten usynlige
forældre
Mange af jer forældre gør et
kæmpe arbejde med jeres
børn med handicap, og man
skulle måske tro, at forældre
så også spillede en stor rolle i
en ung hjemmeboende kvindes hverdag, men det gør de
ikke. Hendes forældre optræder kun, som nogen der kalder;
når der er mad, eller optræder
som chauffører, når hun skal
noget. Det er ret påfaldende,
men måske er det sådan at
være ung, at man er meget
selvoptaget og spærret inde i sit
eget hoved. Alt i alt tror jeg, at
bogen giver et godt indblik i en
ung person med et omfattende
bevægelseshandicap, som skal
finde sin egen vej i tilværelsen.
Der er både bitterhed og blues,
men også håb. Jeg går ud fra, at
unge mennesker kan spejle sig i
mange af problemstillingerne i bogen, og
forældre kan få et indblik i et ungt menneskes hjerne, og inde i den er der flere
universer, nogle mere rare end andre.
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Lav grimme ord om til søde beskeder
Børn i 5. klasse fra Ellebjerg Skole i København har skabt en lille web-baseret
oversætter, som ændrer mobbebeskeder,
så de bliver til komplimenter. ”Du er latterlig” bliver til ”Du er en god ven”, og
”Din nar” kan med et enkelt klik blive til
”Du har en flot trøje”.
Klassen vandt i efteråret 2020 skolekonkurrencen #Digitalpænt i Region
Hovedstaden efter at have gennemført et
undervisningsprogram, som teleselskabet
Telenor står bag. Eleverne foreslog, at
en form for #DigitalPænt-app eller weboversætter kunne være en god hjælp til at
tale pænere på de digitale platforme. Og
nu er den altså blevet en realitet, efter at

Telenor greb ideen og satte sine onlineog algoritme-eksperter i sving, skriver
Telenor i en pressemeddelelse.
Eleverne har selv bidraget med ord
og vendinger til web-oversætteren til
inspiration til at tale og skrive pænere
til hinanden.
Telenors #DigitalPænt-program og
skolekonkurrencen for landets 4.-6. klasser og deres lærere fortsætter i år, hvor
undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i de forskellige sociale medie- og
spilplatforme, som børnene bruger mest.
I 2020 deltog flere end 6.000 elever i
273 klasser landet over. Telenor har siden 2016 kørt undervisningsprogrammet

#DigitalPænt. Forløbet består af undervisningsmateriale og en årlig skolekonkurrence til eleverne i 4.-6. klasse og skal
understøtte skolernes arbejde med digital
kommunikation, trivsel og mobning på
sociale medier.
Baggrunden er, at digital mobning desværre er meget udbredt. Fx har en Telenor
undersøgelse tidligere vist, at seks ud
af ti børn har oplevet at være udsat for
digital mobning i form af eksklusion eller
grimme kommentarer online.
Prøv børnenes oversætter på https://
www.telenor.dk/om-telenor/vores-ansvar/
digitalpant/

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2020
Når en borger klager over en kommunal
afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som
ændres, ophæves eller hjemvises.
Omgørelsesprocenten fortæller derfor
noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om
den generelle kvalitet af kommunernes
sagsbehandling.
På særlige bestemmelser (§§ 32, 32a, 36,
39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45) på børnehandicapområdet i 2020 fordelte sagerne på
landsplan sig ved, at 15,5 pct. af sagerne
er ændret eller ophævet, 36,5 pct. er hjemvist, og 48,0 pct. er stadfæstet. Det giver
en omgørelsesprocent på 52 pct. I 2019
var omgørelsesprocenten på 50,6 pct., og
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sagerne fordelte sig ved, at 15,6 pct. blev
ændret eller ophævet, 35,0 pct. blev hjemvist, og 49,4 pct. blev stadfæstet.
Danmarkskortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de
kommuner, der har indsendt kommentarer
til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå
af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser
kortet tal fra Danmarks Statistik over antal
borgere i kommunen, der i 2019 har modtaget en eller flere ydelser efter §§ 41 og 42
i serviceloven.
Kommunalbestyrelsen skal behandle
danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne
på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.
Du finder Danmarkskortet og en læsevejledning på https://sm.dk/danmarks-

kort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paaboernehandicapomraadet-i-2020
Kilde: Social og Ældreministeriet, 25. juni 2021.
Arkivfoto af Danmarkskort: Colourbox. Et lignende kort
er på Social- og Ældreministeriets hjemmeside, hvor
du kan klikke på landets kommuner.
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Handicappede Børns Ferier
– lej sommerhuse til favorable priser
Handicappede børns ferier er en selvejende
institution, der blev stiftet i 1895, som arbejder for at styrke inklusion og livskvalitet
for børn og unge med handicap op til 21 år
og deres familier. Det sker ved at støtte til
barnet til fx lejrskoleophold eller lignende
samt ved at stille fem handicapvenlige sommerhuse til rådighed for børnene og deres
familie mod en symbolsk leje. Det lave prisniveau er fastlagt for at give familierne et
indirekte tilskud til ferien, så familier med

børn med handicap kan holde ferie sammen
og få det afbræk, der giver fornyet energi til
at klare hverdagens udfordringer.
Sommerhusene befinder sig rundt om i
landet, de er på Fanø, Mols, Gilleleje, Bornholm og i Thy.
Åbnet for booking
Den 1. oktober 2021 kl. 8.00 blev der åbnet
for booking af sommerhusene for sæson
2022. Du kan leje sommerhusene, hvis du

har et barn under 21 år med et handicap i
din familie.
Sommerhusene kan lejes fra 2.000 kr. 3.600 kr. pr. uge – alt afhængigt af sæson.
Du skal være oprettet i systemet for at
kunne booke og oprette en brugerprofil. Klik
dig ind på det enkelte sommerhus og læs
mere om husets faciliteter. Her kan du også
finde billeder og det direkte link til booking.
Du kan læse mere om Handicappede
Børns ferie på https://www.hbf.dk/

Forældrekredsens spørgeundersøgelse
Forældrekredsen har sendt et spørgeskema
pr. email til medlemmerne af Forældrekredsen for at finde ud af, hvorfor så få deltager
i online-møder eller familieweekender. Besvarelserne skal nu gås i gennem af repræsentanter i Forældrekredsen, men allerede
her ved bladets deadline tegner der sig et
billede, som går ud på, at det skyldes manglende tid samt at fritiden prioriteres til andre
formål. Nogle angiver skiftende arbejdstider,
der gør det svært at planlægge, og enkelte
foretrækker onlinemøder i diagnoseforeninger for nu blot at nævne nogle besvarelser.
Når det gælder familieweekenden, så
er der også flere begrundelser, fx at barnet
ikke har det godt sammen med ukendte
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personer, eller at barnet er teenager, og helst
vil være sammen med andre teenagere.
Enkelte oplyser, at deres børn er voksne, så
det er ikke længere relevant med den slags
weekender. Andre anfører, at gruppen er for
bred i forhold til det enkelte barns behov
eller diagnose.
Undersøgelsen viser også, at de, der har
deltaget i enten onlinemøder eller familie
weekender, er meget tilfredse med, hvad
de har oplevet.
Forældrekredsen vil nu gennemgå samtlige besvarelser meget nøje og håber på, at
endnu flere gerne vil svare, da svarene har
stor betydning for det fremtidige arbejde i
Forældrekredsen.
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Landsformandens

KLUMME
Kære familier –

S U S A N N E
O L S E N
L A N D S F O R M A N D

vi har brug for jer!
vores arbejde, at vi har en særlig viden om
livet med et handicap, som udgør kernen
i at opnå forandringer. Men denne viden
skal hentes ind med jævne mellemrum.
Her er jeres nyeste erfaringer fra hverdagen et vigtigt vidensgrundlag, som giver
os mulighed for at påvirke politikerne til
gavn for jer.
Derfor er det vigtigt for os at forstå, hvad
I har brug for, og hvordan vi kan sætte
nogle rammer for erfaringsudveksling og
vidensopbygning, som passer ind i jeres
hverdag. Derfor vil vi meget gerne høre
mere om, hvilke temaer og udfordringer,
der er mest relevante for jer som familie.
Netop derfor indsamler vi viden fra et
spørgeskema, som I har fået på mail, og vi
håber, I kan finde lidt tid på at besvare det.
Samtidig arbejder vi på at forberede en
projektindsats, hvor vi får midler til at un-

derstøtte jer familier ved at koble jer med
andre, som matcher jer, og på den måde
skabe nogle trygge rum for erfaringsudveksling. Det kræver, at I hjælper os med
at fortælle om jeres behov, og på vejen
derhen håber jeg, vi kan finde en vej, hvor
vi sammen får givet jer noget, I kan bruge
konkret i jeres hverdag, samtidig med at
vi styrker vores interessepolitiske position
for Forældrekredsen og handicapområdet
som helhed.
Derfor siger jeg det lige ud:
Kære familier – Jeg ved, I er
voldsomt pressede, men vi
har brug for jer – lad os hjælpe
hinanden!
Susanne Olsen
Landsformand

Landsformand Susanne Olsen. Foto: GUA Studio.

Vi ved, at mange af jer oplever et stort pres
i hverdagen. Det oplever vi for eksempel
ved, at der er meget få, som deltager i
vores arrangementer – også selvom der er
tale om online-events, hvor I kan deltage
hjemmefra. Det er fuldt forståeligt, og det
er noget, vi herfra tager meget alvorligt, for
vi vil gerne tilrettelægge arrangementer,
som passer ind i jeres hverdag og samtidig
arrangementer, hvor I føler, I får et personligt udbytte, det kunne være omkring
konkrete udfordringer i hverdagen eller deling af frustrationer og svære overvejelser.
I øjeblikket, hvor udfordringerne på
handicapområdet tårner sig op, kæmper
vi for en reform af området ved at lægge
intensivt pres på politikerne gennem
dokumentation af de pressede vilkår. Vi
kæmper lokalt for at skabe synlighed om
handicapsagen. Og det er netop kernen i
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INDMEL DINGSKORT

Health & Rehab Scandin

avia 20

21
Health & Rehab Scandinav
ia 2021 afholdes fra den 16.
- 18.
november 2021 i København
i Bella Center Copenhagen,
Center Boulevard 5, 2300 Køb
enhavn S. Messen er åben
i
tre dage. Tirsdag og onsdag
fra kl. 9.00 - 17.00, og torsdag
fra kl. 9.00 - 15.00.
Besøg Dansk Handicap Fo
rbund
i Bella Centret

Dansk Handicap Forbund har
en stand, og du er velkomme
n
til at besøge standen, som har
nummer C1 –025.
Vi er i gang med planlægninge
n, og vi håber at kunne sælge
fx kurve fra vores ulandspro
jekt i Ghana.
Det er gratis at komme ind
på messen, og hvis du vil slip
pe
for at stå i kø og registrere dig
, så kan du allerede nu gå ind
på messens hjemmeside og
printe dit adgangskort. Du
kan
også se en udstillerliste.
Læs mere https://www.health

-rehab.dk

Jeg ønsker medlemskab af
INDMELDINGSKORT
Dansk Handicap Forbund
Skriv tydeligt,
gerne med blokbog
Jeg
ønsker
medlemskab
af
staver.
Dansk Handicap Forbund
Navn:

Skriv
med
Sæt X:tydeligt, gerne
 Jeg har
et blokbogstaver.
handicap
 Jeg har ikke et handicap
Navn:
Ægtefæll
e/samlevers navn:
Sæt X:

 Jeg
har et
et handicap
handicap
 Har

 Jeg
har ikke et handicap
 Har
ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn:
Adresse:
Sæt X:
Postnr./b
y:

 Har et handicap

E-mail:
Adresse:

 Har ikke et handicap
Telefon:

Fødselsda
Postnr./by:to (dato.måned.år):
Jeg
ønsker også medlemskab af (sæt kryds): Telefon:
E-mail:
 Forældrekredsen (FK) (For forældre med børn under 18 år med handicap
Fødselsdato (dato.måned.år):
Barnets navn:
Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):
to (dato.mån
Fødselsda
Forældrekredsen
(FK) (For
forældre med børn under 18 år med handicap
ed.år):

Barnets navn:
 Ungdoms
kredsen (15- 36 år) (UK)
 Amputati
onskreds
en (AK)
Fødselsdato
(dato.måned.år):
 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)
 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)

 Amputationskredsen (AK)

SÅDAN MELDER DU DIG IND
Ønsker du at blive medlem af Dansk Handicap Forbund, er der ﬂere
måder at gøre det på:

SÅDAN MELDER DU DIG IND

Gå på hjemm

naf Dansk Handicap Forbund, er der ﬂere
Ønsker du at bliveeside
medlem
Påmåder
DanskatHandica
p Forbund
s hjemmeside ﬁnder du en indmeldingsgøre det
på:
blanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt. Tryk på Bliv medlem og følg linket.

Gå på hjemmesiden

På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside ﬁnder du en indmeldings-

Ring
til os
blanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden.

I sekretar
iatet sidder
en medarbe
jdermedlem
klar til at
din indmelDet er nemt
og hurtigt.
Tryk på Bliv
ogtage
følgimod
linket.
ding. Ring på telefon 39 29 35 55. Ved henvendelse bedes du have
følgende informationer klar:
Ring til os
Navn
I sekretariatet sidder en medarbejder klar til at tage imod din indmelAdresse
ding. Ring på telefon 39 29 35 55. Ved henvendelse bedes du have
Fødselsd
ato
følgende informationer klar:
Kommun
e
Navn
Telefon
Adresse
Email
Fødselsdato
Kommune
Oplys
desuden om du har et handicap, og om du ønsker at blive
Telefon
medlem
af en af forbundets ﬁre specialkredse.
Email

Send os et brev

Oplys desuden om du har et handicap, og om du ønsker at blive
Dumedlem
kan ogsåafsende
din tilmeldin
g. Du bedes udfylde og klippe
en af os
forbundets
ﬁre specialkredse.
blanketten ud og sende til forbundet på adressen:

Send os et brev

Dansk Handicap Forbund
Du kan også sende os din tilmelding. Du bedes udfylde og klippe
Blekinge
Boulevard 2
blanketten ud og sende til forbundet på adressen:
2630
Taastrup

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

 RYK –ng
Rygmarvsskadede
i Danmark (RYK)
Håndteri
af personlige oplysning
er i forbindelse med medlemskabet
Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine
oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn,
adresse,
fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafde
ling,
Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet
Når
du
melder
dig
ind
i
Dansk
Handicap
Forbund,
opbevarer
vi
dine
information fra din lokalafdeling i forbundet.
oplysninger
voresindmelde
medlemssystem.
Derudover
dit navn, adresse,
I forbindelsei med
lse i Dansk
Handicapsendes
Forbund
spørger vi til,
fødselsdato,
telefonnummer
oghar
e-mailadresse
til den lokalafdeling,
om
du har et handicap
eller ikke
et handicapvidere
. Det gør
vi udelukkende
til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafde
lininformation
din lokalafdeling
i forbundet.
gens
generalfofra
rsamling
og / eller på
specialkredsens generalforsamling
I forbindelse
i Dansk Forbunds
Handicap Forbund spørger vi til,
/ landsmød
e og /med
ellerindmeldelse
på Dansk Handicap
kongres. Det er dog
ometdukrav,
har at
et man
handicap
ikke har
et man
handicap.
Det gør vi udelukkende
ikke
har eteller
handicap
, hvis
ønsker
at stille op til et
til eget brug,
da det er t.et krav, for at man kan stemme på lokalafdelintillidserhv
erv i forbunde
gensmedlem
generalforsamling
og pr.
/ eller
specialkredsens
generalforsamling
Som
modtager du
postpåmagasine
t Handicap
-nyt. Dette kan
/ landsmøde
og modtager
/ eller på Dansk
Handicap
Forbunds
kongres. Det er dog
fravælges
, når du
det første
gang, og
du kan altid
læse det elektikke på
et krav,
man haride.
et handicap, hvis man ønsker at stille op til et
ronisk
voresathjemmes
tillidserhverv
forbundet.
Melder
du dig iogså
ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund,
Som medlem
modtager
du pr.
post magasinet
Handicap-nyt. Dette kan
modtager
du automatis
k et blad
/ magasin
/ nyhedsbr
ev fra specialkredfravælges,
du modtager
det Dette
første kan
gang,
og du kan altid læse det elektsen,
hvis den når
udsender
et sådant.
fravælges
, når du modtager
vores hjemmeside.
detronisk
førstepå
gang.
Melder
du dig
også
ind i ent opbevare
specialkreds
i Dansk
Handicap Forbund,
Ved
udmeldel
se af
forbunde
r vi dine
oplysning
er i op til fem
dutaloven
automatisk
et blad
nyhedsbrev
fra specialkredår.modtager
Jf. personda
oplyser
vi på/ magasin
forespørg/sel
om registrere
de oplyssen, hvis
udsender
et sådant.eDette
kan fravælges,
du modtager
ninger,
og påden
baggrund
af eventuell
indsigelse
r foretagernår
vi sletning, i det
det første
gang.
omfang
det ønskes.
Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem
år.min
Jf. persondataloven
vi på forespørgsel
om registrerede oplysMed
underskrift giveroplyser
jeg samtykke
til ovenstående
håndtering af
ninger,
og påer.
baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det
mine
oplysning
omfang det ønskes.
Dato og underskift:
Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af
mine oplysninger.
Dato og underskift:

Kontingent 2021
Enlige
314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

