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LEDER

I vil kunne finde noget af det, vi arbejder 
med, i dette blad.

Rigtig god læselyst

Forældrekredsen har her i nogle af årets 
første forårssolståler fået afholdt årets Fa-
milieweekend i Brogårdens dejlige rammer 
og i godt selskab med søde mennesker. 
Det var en lærerig weekend med fantasti-
ske oplægsholdere, og ikke mindst lørdag 
aftens underholdning vil vi sent glemme, 
det er nok ikke sidste gang, at vi i Foræl-
drekredsen inviterer ”Ann og Aberne” til 
at komme og være sammen med os. Dejligt 
når det hele går op i en større enhed.

I den travle hverdag er der mange ting og 
meget logistik, alle mennesker skal have til 
at gå op, og når man så lever med den slags 
udfordringer, som vi medlemmer i Foræl-
drekredsen lever med, så er der endnu flere 
ting, der kan lave ”bump” på vejen, og de 
ting blev der også vendt mange af på vores 
Familieweekend. Her er plads til at vende 
alt og udveksle erfaringer. Ikke mindst har 
Forældrekredsen været lidt udfordret det 
sidste stykke tid op til weekenden, men alt 
løste sig og blev til en rigtig god weekend. 
Familieweekenden kan I læse mere om 
inde i bladet.

Men det er jo ikke kun Familieweeken-
den, Forældrekredsen arbejder med, vi 
arbejder vidt og bredt og sammen med 
hovedforbundet og andre organisationer 
for at hjælpe til at forme tingene for vores 
børn og deres familier, så de får de bedste 
muligheder og sikrer deres rettigheder. 
Det er ikke altid det nemmeste, men kan 
vi bare gøre en lille forskel, er det hele ar-
bejdet værd. 

Der er meget at tage fat på, og vi prøver 
at tage imod alle invitationer til at komme 
med input til, hvad der kan have betyd-
ning for vores børn, alt fra anmeldelser af 

børnebøger i radioen, tale med den enkelte 
forælder, politiske høringer og viderefor-
midle tilbud til vores børn. Alt, der kan 
have en betydning for vores børn, har en 
betydning for Forældrekredsen. 
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En pjece giver forældre en 
oversigt over støttemuligheder. 
Den kan downloades gratis.

Af Bente Rødsgaard

Hvis du og dit barn overvejer et eftersko-
leophold på et tidspunkt, så er der nogle 
gode tips i en pjece fra Efterskoleforenin-
gen. Pjecen hedder ”Elever med handi-
cap på efterskole. Støttemuligheder for 
elever med fysiske og psykiske handicap 
på efterskoler.” I den kan du læse om de 
relevante støtteformer. Pjecen er tiltænkt 
som en hjælp til familierne, og der er for-
skellig hjælp at hente, hvis dit barn skal 
på efterskole. 

Man skelner i loven mellem tilskud til 
undervisning og tilskud til støtte i friti-
den. Selve støtten kan udmøntes forskel-
ligt fx i form af hjælpemidler, personlig 
og praktisk hjælp, specialundervisning 
samt rådgivning, behandling og praktisk 
og pædagogisk støtte. Der er 205 efter-
skoler i Danmark, og de er vidt forskellige 
med hensyn til, hvad de kan tilbyde. Så 
det er en god ide, at både elev og foræl-
dre kontakter skolen for at høre, hvad de 

kan tilbyde, fx i hvilket omfang skolen er 
tilgængelig, afgangsprøver osv. 

I Danmark er der for tiden 22 eftersko-
ler, der har kørestolsvenlig indretning, og 
fem efterskoler har reserverede pladser til 
kørestolsbrugere. 

Der findes også specialefterskoler, som 
henvender sig til elever med generelle el-
ler specifikke indlæringsvanskeligheder, 
elever med forskellige former for udvik-
lingsforstyrrelser osv., som har modtaget 
specialundervisning i grundskolen, enten 
i specialklasse/specialskole eller som en-
keltintegrerede elever i almenklasser.

Det koster penge at gå på en efterskole, 
men hvis en familie ikke kan betale hele 
beløbet, er det muligt at søge støtte. I pje-
cen kan du læse, hvordan man søger støtte 
til betaling af ophold.

Pjecen er spækket med gode råd til fa-
milier, om hvad de kan søge, og hvordan 
man skal gøre. 

Du kan downloade pjecen ”Elever med 
handicap på efterskole. Støttemuligheder 
for elever med fysiske og psykiske handi-
cap på efterskoler.” Udgivet af Eftersko-
leforeningen maj 2018. Forfattere: Sine 
Eggert og Mette Hjort Madsen på 
www.efterskoleforeningen.dk

Pjece om støtte
muligheder til 
efterskole ophold

Elever med handicap på efterskole

Støttemuligheder for elever med fysiske og psykiske handicap på efterskoler

Disse skoler oplyser på 
www.efterskole.dk
at de har kørestolsvenlig indretning:

- Bornholms Efterskole

- Deutsche Nachschule Tingleff

- Dronninglund Efterskole

- Farsø Efterskole

- Frijsenborg Efterskole

- Faaborgegnens Efterskole

- Faarevejle Fri- og Efterskole

- Hardsyssel Efterskole

- Klintebjerg Efterskole

- Kvie Sø Efterskole

- Onsild Idrætsefterskole

- Orkesterefterskolen

- Osted Efterskole

- Rudehøj Efterskole

- Skals Efterskole

- Sofie Rifbjerg Efterskole

- Stubbekøbing Efterskole

- Sædding Efterskole

- Sønder Feldings Efterskole

- Tolne Efterskole

- Aalborg Efterskole

- Aarhus Efterskole
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En underfundig bog om drengen Bello.

Bello handler om en dreng, der sidder i 
kørestol. Han har en sød familie og går 
i skole, men det irriterer ham, at både 
børn og voksne tager så mange hensyn 
til ham. Hvis han bliver nummer to i en 
konkurrence, får han større bifald end den, 
der bliver nummer et. Alle lader ham altid 
komme først til elevatoren osv. Og hvad 
med fremtiden, hvilket job kan man dog 
få som voksen, når man sidder i kørestol?

En dag, da det ser sort ud inde i hans 
hoved, møder han en pige, som synes, 

at det er unfair, at alle tager hensyn til 
ham, og at han får positiv særbehandling 
af velmenende børn og voksne. Så skal der 
ikke røbes mere. Bogen er letlæst, under-
fundig og med tegninger til at fordybe sig 
i. Målgruppen er børn på fem år og opefter. 

Bello er skrevet af Mette Eike Neerlin, 
som er uddannet fra Forfatterskolen for 
Børnelitteratur og tegnet af Otto Dick-
meiss, som er uddannet fra Danmarks 
designskole. Pris kr. 230. Udgivet på Høst 
& Søn

Bente Rødsgaard

Ny børnebog
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Geelsgårdskolen 
– mulighedernes basar

kommunikation og dialog med de øvrige 
elever, medarbejderne og generelt andre 
mennesker.

De skal stimuleres til at udvikle interes-
ser, udvikle selvforståelse og selvværd og 
evner og mod til at være aktive i deres liv.
”Vi møder barnet dér, hvor dets kompe-
tencer er. Vi kan lave et skoletilbud, der 
ifølge folkeskoleloven passer til den enkelte 
elevs forudsætninger,” fortæller Ole Nissen.
Skolens personale hjælper eleverne til fær-
digheder indenfor noget så essentielt som 
kommunikation og sociale forudsætninger. 
Der er også døgnpladser for 16 børn hele 
året.

Traditionelle eksamener 
er ikke relevante
Afvikling af prøver og eksamener foregår 
ikke som i folkeskolen generelt. 

Af Vibeke Baden Laursen

Geelsgårdskolen i Virum nord for Kø-
benhavn er en helt særlig skole, fyldt 
med særlige børn og unge. Her bliver 
alle værdsat som det særlige menne-
ske, hver enkel er.

Eleverne og personalet har en tæt relation 
til hinanden, fuld af respekt og forståelse.

Skolen er indrettet til børn og unge 
med forskellige funktionsnedsættelser af 
fysisk, psykisk og sansemæssig karakter. 
En del af eleverne har såkaldte ”multiple 
handicaps” – altså flerartede handicaps. 

Skoleleder Ole Nissen har været ansat 
siden august 2017. Han har psykologbag-
grund og blev skoleleder på Geelsgårdsko-
len efter en årrække først som skoleleder 
på Sofieskolen, en specialskole for børn og 
unge med autisme, og senere 12 år som 
skoleleder på specialskolen Skolen ved 

Skoven i Hillerød. ”Geelsgårdskolen søgte 
en ny skoleleder efter den forrige, som 
havde været dér i 16 år – jeg tænkte, det 
skulle jeg da prøve”, fortæller Ole Nissen 
med et entusiastisk smil.

Helhedstilbud
Geelsgårdskolen er organiseret som et 
helhedstilbud, hvor undervisning, be-
handling og fritidsaktiviteter går op i en 
højere enhed. Det betyder, at alle eleverne 
oplever, at dagen hænger sammen, og at 
alle faggrupper arbejder med samme mål. 
Det tværfaglige samarbejde skal sikre, at 
elevernes viden, motoriske, sproglige, 
kreative og sociale færdigheder udvikles 
i overensstemmelse med den enkeltes 
muligheder.

En vigtig målsætning på Geelsgård-
skolen er, at eleverne får mulighed for 

Væg-kunst, der samtidig kan træne elevernes sanser.
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forholder sig også til familiens andre ud-
fordringer. Alt afhængig af, hvilken livs-
situation de har. Fx hvis moren eller faren 
er alene. Udfordringen er, at børnene og 
de unge har behov for så meget omsorg 
og pleje, at forældre ikke kan varetage al 
hjælpen selv. 

”Før i tiden flyttede man børnene til det 
sted, hvor der var tilbud, der passede til 
deres handicap. Man flyttede dem uden at 
tage højde for deres bagland og familie,” 
fortæller Ole Nissen. I dag må transport-
tiden ikke være mere end 75 minutter til 
og fra skole.

”Jeg oplever, at Geelsgårdskolen er mu-
lighedernes basar,” udtaler en forælder på 
en Youtube video om skolen.

”Som forældre er man altid bekymret 
for sit barn, og den bekymring forstærkes 
helt utroligt, når man får et barn, der ikke 
er som alle andre. Derfor har man ekstra 
meget brug for professionelle, engagerede, 
trygge og varme og kærlige rammer på 
den skole, man vælger til dit barn,” siger 
forælderen på videoen.

Du kan læse mere om skolen, som kunne 
fejre 50 års jubilæum i 2005, og se en vi-
deo på www.densocialevirksomhed.dk/
geelsgaardskolen

”Det er ikke relevant, når børnene ikke 
har forudsætningerne for det. Men intet barn 
skal fratages muligheder,” siger Ole Nissen.

En lang række af børnene kan ikke imø-
dekomme de krav, der ligger i folkeskolens 
afgangsprøve. 

”Vi skal ikke have barnet til at passe ind 
i en kasse, vi skal åbne barnet,” siger Ole 
Nissen.

I samarbejde med en uddannelsesvej-
leder vil eleverne, deres forældre og lærere 
gøre sig tanker om, hvad der skal ske, når de 
forlader skolen, så en plan ligger klar.
Geelsgårdskolen følger folkeskoleloven, men 
undervisningen er ofte emnebaseret. Ele-
verne undervises individuelt og i mindre 
grupper og er aldersopdelt i klasser. Det 
daglige arbejde tilrettelægges ud fra en for-
nemmelse af elevernes trivsel, både fysisk, 
socialt og følelsesmæssigt.

Skolen ser hver enkelt elev som et unikt 
menneske og drager omsorg for deres trivsel. 
Eleverne skal have lyst til, og have glæde 
ved at komme i skolen.

Alle intelligenser skal udvikles i skolen, vi-
den om verden og færdigheder som læsning 
og regning er på skoleskemaet, ligesom krea-
tive fag og fantasi og formgivning udvikles. 
Motorisk træning indgår som en naturlig del 
af læringen – både hjerne og krop stimuleres 

i udviklingen af elevens viden, erfaring og 
konkrete færdigheder. Desto bedre motorik, 
desto større læring. Fysio- og ergoterapi er 
en integreret del af skoleskemaet.

Kommunikation er meget vigtig
Kommunikation mellem mennesker er ud-
veksling af information, meninger og følel-
ser. Dette samspil er en forudsætning for 
opbygning af menneskelige relationer, og 
det fremmer personlig udvikling.

I det daglige arbejde med at udvikle 
elevernes evne til at kommunikere med 
omverdenen bruges alle tilgængelige kom-
munikationsformer. Brugen af teknologiske 
hjælpemidler giver mulighed for at udtrykke 
ønsker, behov og interesser, tage initiativ til 
samtale, stille spørgsmål og være nysgerrig, 
diskutere og vise sine kompetencer overfor 
omverdenen.

I den specialdesignede sansehave kan 
eleverne fx. opleve naturen og årstidernes 
skiften. 

At stimulere sanserne er ligesom sti-
mulation af kroppen med til at udvikle de 
kognitive evner.

Aflastning til forældrene
Når forældrene har brug for aflastning, 
så er der også et aflastningstilbud. Man 

Skoleleder fra Geelsgårdskolen, Ole 
Nissen viser eksempler på trænings-
redskaber fra skolens fysioterapi. 

Ole Nissen demonstrerer fysioterapi-
ens “rodeohest”. Den bruges til træ-
ning af elevernes balance.

Eksempel på leg og kreativitet i 
skolens nyrenoverede aula.
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Børn ved bedst selv, hvordan de har det. Men deres viden bruges ikke.

Børn med handicap er en 
uudnyttet ressource

bærer rundt på til daglig. Desuden har vi 
ikke adgang til basal statistisk information, 
der eksempelvis fortæller, hvor mange børn 
gruppen rummer, og hvilke indsatser de 
modtager ude i kommunerne. 

Meldinger fra feltet tyder på, at disse 
børn også inddrages sjældnere end andre 
børn, når kommunen skal tage stilling til 
bevillinger og indsatser, men vi ved det 
ikke med sikkerhed. For det er heller ikke 
undersøgt. 

Samfundsmæssige gevinster
Danmark forekommer at være et videns-
mæssigt tomrum, hvor vi for længst er ble-
vet overhalet af vores nabolande i forhold 
til at anerkende og tage børnenes viden 
om eget liv alvorligt. Vi ved stort set intet 
om, hvordan omstruktureringer som en ny 
sundhedsreform vil indvirke på børnenes 
livskvalitet, og vi ved ikke, om Børne- og 

Børn med handicap kan være en stor 
ressource, når det handler om forstå 
deres behov. De evner at tænke på en 
anden måde, end voksne gør, men vi 
forsker alt for lidt i det i Danmark. 

Af Hanne Warming og Emil Søbjerg Falster

Hhv. leder af Forskningscentret Livet med 

Mobilitetshandicap og ph.d.-stipendiat fra Institut for 

Samfund & Erhverv, Roskilde Universitet

Alt for ofte tilsidesættes, diskrimineres 
eller umyndiggøres børn med handicap, 
fordi andre oversympatiserer, stirrer, siger 
upassende ting, eller fordi det byggede 
miljø ikke er tilgængeligt. Der er derfor 
mange faktorer, der blokerer for ligevær-
dig deltagelse, såvel som for inddragelse 
i beslutningsprocesser.

Det er synd, når man tænker på de 
samfundsmæssige gevinster, vi allesam-

men kunne høste ved at lytte til børnenes 
erfaringer og refleksioner. 

Mangel på forskning
Ifølge Handicapkonventionens artikel 7 
skal deltagerstaterne, herunder Danmark, 
”sikre børn med handicap retten til frit 
at udtrykke deres synspunkter i alle for-
hold vedrørende dem selv på lige fod med 
andre børn, idet børnenes synspunkter 
skal tillægges passende vægt i overens-
stemmelse med deres alder og modenhed, 
samt ret til at modtage handicap- og al-
derssvarende bistand for at virkeliggøre 
denne ret”. 

Men Danmark er umiddelbart det skan-
dinaviske land, hvor der forskes mindst 
i børn med handicap med afsæt i deres 
egne perspektiver. Vi ved stort set intet 
om, hvordan deres hverdagsliv ser ud, og 
hvilke følelser, oplevelser og erfaringer de 
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og sociale medier, som børn, herunder 
også børn med handicap, oplever og bru-
ger på andre måder end voksne.

De er vokset op med teknologierne 
og har brugt dem hele deres liv. Eksem-
pelvis er det ikke ualmindeligt, at børn i 
treårsalderen kan benytte en iPad. Børns 
fortrolighed med teknologier betyder, at 
børn med handicap vil kunne bidrage på 
andre måder end voksne til at udforme 
digitale og teknologiske løsninger, der 
forbedrer levevilkårene for andre i en lig-
nende situation.

Her besidder gruppen en uudnyttet vi-
densressource, der kan akkumuleres gen-
nem inddragelse, og som ikke er identisk 
med den viden, der kan produceres gen-
nem inddragelse af voksne. 

Anerkendelse og udnyttelse
Vi skal altså inddrage børn med handicap. 
De har en særlig og værdifuld viden og 
et erfaringsgrundlag, der kan virke som 
input til refleksion og udvikling. Samtidig 
skal de selvfølgelig have indflydelse på 
deres egen og vores allesammens nutid 
og fremtid − lige som alle andre.

Det handler om anerkendelse og udnyt-
telse af deres ressourcer, og om demokrati 
og social retfærdighed. 

Artiklen har været bragt som et debatindlæg på 

Altinget.dk den 5.3 2019.

Handicapkonventionen overholdes − 
endsige hvordan livsforholdene for børn 
med handicap generelt forbedres eller 
forværres. Taberne er os alle sammen i 
samfundet, såvel som børnene og deres 
familier. 

Der er nemlig nogle samfundsmæssige 
gevinster, der er forbundet med at ind-
drage børn med handicap. Gruppen be-
sidder nemlig et kæmpe videnspotentiale, 
der ikke kun kan være til gavn for dem 
selv, men også for samfundet som helhed. 

Inddragelse
Vi ved fra den internationale forskning, 
at børn med handicap kan videreformidle 
deres behov og har viden om og holdninger 
til, hvordan indsatser, støtteordninger og 
serviceydelser skal tilrettelægges. Børnene 
kan, både i forhold til deres eget liv, men 
også i forhold til mere almene overvejelser 
over tilrettelæggelse, bidrage med ind-
sigter, som vi ellers ville være blinde for.

Helt banalt kan det være noget så kon-
kret, som at der ikke skal vand på tand-
børsten. Det gør de fleste helt automatisk, 
men det gør det langt sværere at undgå 
at savle under tandbørstningen. Men det 
kan også være mere abstrakt. At det ikke 
hjælper at ”blive pakket ind i vat,” og at 
man ikke vil ”ynkes”.

Gruppen kan derfor være med til at op-
timere den offentlige hjælp og støtte. Det 
gælder både den helt lavpraktiske tilret-

telæggelse, men også i form af input til 
faglig refleksion, hvilket skaber værdi for 
andre børn i en lignende situation. 

Inddragelsen kan derfor bidrage med en 
række socialfaglige gevinster, idet frem-
tidig hjælp og støtte kan udformes med 
afsæt i gruppens selvartikulerede behov. 
Dette rummer også en samfundsøkono-
misk gevinst, idet potentialet for bedre og 
mere effektfulde indsatser kan udvikles. 

Vi kan blive klogere
Gevinsterne stopper imidlertid ikke her. 
Nye samfundsmæssige udviklingstenden-
ser eksponeres typisk i barndommen. Dels 
fordi børn ikke har oplevet andet, og dels 
fordi både politikere og forældre har mange 
ambitioner på børnenes vegne. 

Inklusionsdagsordenen og de målret-
tede læringstiltag i daginstitutioner og 
skolerne er et eksempel på, hvordan social 
integration efter en bestemt, og relativt 
snæver, norm for den gode samfundsbor-
ger eksponeres i børns liv. Hvis vi retter 
fokus mod, hvordan det opleves og hånd-
teres af børn med handicap, bliver vi ikke 
alene klogere på børnenes liv, men også på 
centrale sociale forandringer, og hvordan 
disse rammer mennesker, der ikke lige 
falder i ét med normen.  

Teknologisk viden
Et helt andet eksempel er muligheder og 
udfordringer i forhold til digital teknologi 

Danmark er umiddelbart det 

skandinaviske land, hvor der 

forskes mindst i børn med han-

dicap med afsæt i deres egne 

perspektiver. Vi ved stort set 

intet om, hvordan deres hver-

dagsliv ser ud, og hvilke følel-

ser, oplevelser og erfaringer, 

de bærer rundt på til daglig. 
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Selvhjælpsbog til børn med handicap

tips. Andre, man kan tale med, er læger og 
psykologer. Der er mange, der kan hjælpe 
et barn med handicap med at nå sine mål.

Og mål er vigtige i alle selvhjælpsbø-
ger, men de skal også være realistiske. 
Hvis et barn gerne vil lære at komme fra 
sin kørestol og over i sin seng, så kan en 
fysioterapeut, måske komme med nogle 
tips, fx en stang over sengen til at gribe 
fat i, hvis barnet har stærke arme. Træning 
er godt for mange mennesker med handi-
cap, men man skal ikke træne så meget, 
at man glemmer at have det sjovt, dyrke 
en hobby osv.

For alle mennesker gælder det om ikke 
kun at fokusere på det, man ikke kan, men 
lære at fokusere på det, man er god til. Det 
er ulige nemmere at gøre det, hvis man 
lærer at acceptere, det man ikke kan. Bo-
gen opfordrer til at fokusere på det, man 
kan ændre og ikke bruge al sin energi på 
det, man ikke kan og aldrig kommer til 
at kunne.

Indgå i grupper med 
andre børn med handicap
Bogen vrimler med både råd og øvelser. 
Et råd er fx at indgå i grupper med andre 
børn med handicap, for i sådan en gruppe 
er der tit mange gode tips at få. Fx fortæl-
ler en pige på ti år i bogen, at hun i sådan 
en gruppe fik nogle råd til, hvordan hun 
lettere kunne få sit tøj af og på. Og da hun 
efterabede de råd på egen hånd, så virkede 
de! Hvis man har talevanskeligheder, og 
skal fremlægge noget i skolen, kan man 
støtte sig til PowerPoints osv. Andre børn 
med handicap kan være fyldt med gode 
brugbare råd. 

Kort sagt er hele bogen bygget op om-
kring, denne tese: ”Dit fysiske problem 
definerer dig ikke – det er kun en lille del 
af dig.”

Bogens sidste kapitel er skrevet til for-
ældrene, og her er rådet, at det gælder om 
at se barnet, og alle dets sider – og ikke 
kun fokusere på handicappet.

En overlevelsesguide for børn med fysiske 
udfordringer og handicap er skrevet af 
Wendy L. Moss g og Susan A. Taddonio. 
169 sider. Pris kr. 229. Forlaget Frydenlund.

Små tricks til at begå sig blandt andre 
børn uden handicap og til at arbejde 
med sig selv og sætte sig mål er ind-
holdet i en amerikansk bog.

Af Bente Rødsgaard

Bogmarkedet vrimler med selvhjælpsbø-
ger af alle mulige slags. Seneste skud på 
stammen er selvhjælpsbøger til børn, og 
nu er der også kommet en selvhjælpsbog 
målrettet børn med handicap med titlen: 
”En overlevelsesguide for børn med fysiske 
udfordringer og handicap.”

Titlen skal nok ses med et glimt i øjet. 
Forfatterne er amerikanere. Wendy L. Moss 
er psykolog, og Susan A. Taddonio er fy-
sioterapeut. Bogen taler direkte til børn og 
unge, og budskabet er, at hvis man er et 
barn med handicap, så er man ikke alene 
i verden – og et handicap er kun en del 
af, hvem man er som menneske. Bogen 
kan læses af børn alene eller sammen med 
forældre. 

Tips og øvelser
Bogen tager barnet i hånden og kommer 
med tips, råd og øvelser. Hvis man gerne 
vil udvikle sig selv, så skal man spørge sig 
selv: Hvem er jeg egentlig? Selvfølgelig kan 
man bare sige sit navn og sit handicap, 
men er det dækkende for, hvem en person 
er? Sådan en øvelse lærer barnet at se på 
sig selv, dets interesser og sine kvaliteter 
fx at være en person, som er rolig, venlig, 
kreativ, osv. 

Det at være en del af en gruppe er vigtigt 
for mennesker, og det kræver, at man både 
giver af sig selv og modtager. Fx hvis et 
barn med handicap starter på en ny skole, 
og de andre børn glor, så er tippet at være 
åben om sit handicap og fortælle, hvad man 
kan eller ikke kan til de andre børn, men 
også fortælle om interesser, yndlingsserier, 
hjemmesider, musik, bøger og computerspil, 
som man godt kan lide osv. Ifølge bogen er 
vi alle meget hurtige til at sætte etiketter på 
hinanden, men ingen er glade for at blive 
sat i bås, da vi alle indeholder noget forskel-
ligt, så hvis et barn ikke vil være ”hende i 
kørestolen” – eller hvad det nu kan være, 
så gælder det om selv at komme på banen.

Tips til at komme i kontakt med andre 
børn kan være: at smile, skabe øjenkon-
takt, ind i mellem tage en T-shirt på, der 
afspejler en interesse, fx med et idol eller 
et fodboldhold, give komplimenter til de 
andre børn, hvis de leverer en god frem-
læggelse samt være med, hvor der sker 
noget.  Meld dig ind i fotoklub, hvis du kan 
lide at fotografere osv. Ifølge forfatterne er 
det ofte en god ide at spørge ind til andres 
interesser.  Et tip fra bogen lyder sådan 
her: ”Jeg har hørt, at du bygger robotter, 
det lyder ret fedt! Hvordan kom du i gang 
med det? Hvad er det bedste ved at bygge 
dem osv.?”. Andre muligheder kan være: 
Så du kampen i går i tv?  Børn med handi-
cap må også lære at sætte sig ind i andre 
børn, for måske er børn uden handicap 
generte overfor børn med handicap?  

Ifølge bogen er det en god ide at ar-
bejde med sit sociale image og ikke holde 
sig for sig selv, for hvis man gør det, så tror 
de andre børn, at det er det, man ønsker. 
Det er en god ide at være åben om sit 
handicap og fortælle nøgtern om nogle 
af sine problemstillinger – fx sige: ”Jeg 
går langsomt, da jeg ikke har så mange 
kræfter i det ene ben osv. Opfordringen 
er i bogen at lægge en plan for, hvad man 
vil sige, til hvem og hvornår. Og så følge 
den.  Et eksempel i bogen er en dreng med 
et ben, som erfarer, at hans venner uden 
handicap har aftalt at tage ud og skøjte 
på en skøjtebane.  Og da han kom hjem 
fra skole, begyndte han at græde, men 
så sagde hans far til ham, at han skulle 
tage med og sidde på tilskuerpladsen, 
så kunne kammeraterne komme hen til 
ham i pauserne og fx få en forfriskning, 
for ingen kan holde ud at køre på skøjter 
hele tiden.  

Brug dit team
I bogen opfordrer forfatterne barnet til at 
bruge det team, som et barn med handicap 
ofte har. Fx hvis et barn pønser på at gå til 
handicapidræt, så kan teamet hjælpe med 
at finde den rette idræt. En fysioterapeut 
kan være behjælpelig på mange måder. 
Det samme kan forældre og lærere, hvis 
målet er at kunne børste sine tænder selv, 
så kan en ergoterapeut måske give nogle 
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Skabe rum og plads i familien 
Der er så mange skilsmisser i dag. Folk 
går fra hinanden og finder nye partnere. 
Men for os er der så mange andre aspek-
ter i det. Jakob er meget afhængig af sin 
base, han er tryghedsnarkoman med stort 
T. Det er her i vores hus og iblandt os, at 
han lader op og kan eksistere uden at 
skulle forholde sig til omverdenen. 

Her kan han være uden at føle sig usik-
ker og bange, og det er vi meget bevidste 
om, og at det vil være uoverskueligt for 
ham at skulle flytte eller lære nye men-
nesker at kende. Man kan selvfølgelig 
aldrig sige aldrig, men jeg tror, at det gør 
meget, når begge parter vil noget 100 
%. Når man vil noget, der beskytter ens 
børn. Vi vil holde sammen for børnenes 
skyld, og Jakob er den stærkeste lim. Han 
holder os sammen, og han sørger for, at 
vi ser hinanden og hører hinanden, for 

Mai-Britt Vester er gift med Jesper, og de 
er forældre til Emma og Jakob. Ægtepar-
ret har været sammen i 17 år og klaret 
de udfordringer, de har mødt på deres 
vej, fordi de gerne vil være sammen i 
en familie.  

Tekst og foto af Mai-Britt Vester

Min mand og jeg havde et skænderi for 
nogle uger siden. Det er ikke så tit, at vi er 
uenige eller skændes. Vi har kendt hinan-
den i 17 år nu og har været gift i snart ti år. 
Vi har efterhånden fået slebet alle ender og 
kanter af. Vi blev gift den dag, Jakob blev 
døbt, derfor kan vi altid huske vores bryl-
lupsdag, og årene vi har været gift, for de 
følger Jakobs alder, og han fylder snart ti år.

Jeg kan næsten ikke tro det. ti år - det 
føles som om, tiden er fløjet afsted, han er 
en stor dreng nu. 

En opgave, der skal løses sammen
Som jeg ser det, sker der to ting, når man 
bliver forældre til et barn med handicap. 
Enten går man i stykker, eller man bliver 
stærkere som par. 

Jesper og jeg blev hurtigt enige om, at 
det her var noget, som vi skulle klare sam-
men. Der er ikke nogle andre alternativer 
for os, vi skal simpelthen løfte opgaven som 
forældre, men også som par. 

Jakob har hjulpet os med begge dele. 
Vi er blevet tvunget til at se på de fleste 
skænderier og uenigheder som ubetydelige, 
for i det store billede betyder de ikke så 
meget. Vasketøjet, hvem skal ordne det? 
Irritationen over at den anden ikke hjælper 
nok. Vi er blevet tvunget til at tage tyren 
ved hornene hver gang, fordi det ligger i 
baghovedet, at det IKKE er en mulighed 
at hænge os i små ting, der kan vokse sig 
store. Og på en måde er det jo positivt.

Når man er far og mor til 
et barn med handicap
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imellem, det er også en af grundene til, at 
man kan blive ved og forsætte - at man 
synes, at man er på rette vej, og det synes 
jeg vi er.

Livet er skørt og skønt
Livet er skørt nogle gange, det er langt fra 
det her, som jeg forestillede mig, dengang 
jeg mødte min mand. Men sådan er livet 
nu engang, uforudsigeligt og en tur på 
godt og ondt. Det går op og ned og frem 
og tilbage, og vi kan ikke rigtig gøre så 
meget ved det. Men vi kan trods alt selv 
bestemme, hvem man vil have med på sin 
rejse i livet, og jeg er glad for den mand 
jeg valgte for 17 år siden, og jeg har alle 
intentioner om, at vi skal forsætte med at 
gå hånd i hånd sammen med vores børn. 
Så vi altid kan være deres sikkerhedsnet, 
deres base og det spejlbillede, de ser, både 
når de kigger tilbage og frem.

det er vi nødt til. Der er ingen grund til 
at være stædig eller se på parforholdet 
som: En vinder og en taber. Nogle gange 
må man blive gode venner og bare ac-
ceptere, at man ikke ser ens på alt, og 
det er også okay!

Vi giver hinanden plads og frihed. Min 
mand elsker fx at se fodbold, så jeg siger 
ingenting, når han tager på stadion eller 
beder om to timers fred til at se en kamp 
på TV. Han siger heller ikke noget, hvis 
Emma og jeg beder om ro til at have lidt 
pigetid på hendes værelse, så ordner vi 
hår, prøver tøj, ser en gyser eller hører 
musik. 

Jakob er begyndt at komme på besøg 
og kigge ind, noget Emma siger er irrite-
rende, men jeg kan også se, at det giver 
hende en normalitet, når hun siger: ”Ud 
Jakob, vi har mor og dattertid”, og hun 
så blidt leder ham ud fra værelset.

Den umådelige træthed
Nogle gange når man bliver træt, så umå-
delig træt af at jonglere systemet, skolen, 
lægebesøg osv. Så græder jeg, for det letter. 
Jeg tror, at man skal give sig selv lov til 
at føle, hvad man nu engang føler og tale 
med hinanden om det, og lade være at gå 
med det alene, for så hober det sig op. Et 
parforhold bliver tynget, hvis man ikke 
får sagt det, som man føler. Intet burde 
være forbudt. Jeg tror, at det er en rigtig 
god opskrift på at få et forhold til at fun-
gere, især når man har et barn, der kræver 
lidt mere. Man er simpelthen nødt til at 
prøve at sluge sin stolthed nogle gange, 
lade være med at bære nag og hænge sig 
i småting og bare acceptere hinanden.

Det er det, at vi prøver på hver dag her 
i vores lille hus. Jeg er stolt af den måde, 
vi håndterer vores situation på, man må 
gerne klappe sig selv på skulderen en gang 
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Forældrekredsens familieweekend på Fyn
er tvunget til at dele sit liv med mange an-
dre, og alt kræver dokumentation. Det kan 
opleves som meget grænseoverskridende 
at se familiens liv på skrift. 

En handicapfamilie må bede om mange 
ting, og ingen af tingene er for sjov. Fami-
lien bruger meget tid på at sætte sig ind 
i lovgivningen. Handicapfamilier bliver 
specialister i alt mellem himmel og jord, 
når det gælder børn med handicap. 

En anden ting, som flere var inde på 
var, at alt var så uberegneligt, nogle gange 
kunne det dreje sig om liv og død. Børn 

Brogaarden på Fyn var atter rammen 
om Forældrekredsens familieweek-
end, hvor fem familier med børn med 
handicap, deres søskende og enkelte 
bedsteforældre deltog. Weekendens 
tema var familie og pårørende. Årets 
tema var valgt på grund af ønsker fra 
Forældrekredsens medlemmer.

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Der var hyret to oplægsholdere til på for-
skellig vis at få deltagerne til at reflektere 
over, hvad en familie er. Oplægsholder Vi-
beke Lubanski, som er familieterapeut, 
lagde ud med en øvelse, hvor både børn 
og voksne kunne byde ind. Spørgsmålet 
lød i al sin enkelhed: Hvad er en familie?

Og det var der ikke overraskende man-
ge bud på. Ord som kærlighed, tryghed, 
og nogen man deler gener med, gik igen.

Hvad er en handicapfamilie?
Det næste spørgsmål var så: Hvad er en 
handicapfamilie?

Deltagerne var enige om, at det var det 
samme som alle andre familier dog med 
nogle flere facetter. Ifølge deltagerne er 
samarbejde et must i en handicapfami-

lie. Dernæst var der enighed om, at en 
handicapfamilie muligvis oplevede større 
udsving.  Fx kunne den blive overvældet 
af både stor glæde, men også af stor for-
tvivlelse.  

Andre forskelle var, at handicapfamilier 
laver skemaer til kommunen. En handi-
capfamilie må også udvise stor tolerance, 
da mange fremmede enten kommer ind i 
familien som fx hjælpere, men familien kom-
mer også i kontakt med mange fagperso-
ner, læger, ergoterapeuter, socialrådgivere, 
pædagoger, lærere osv.  En handicapfamilie 

Familierne arbejdede sammen i grupper.

Mange ting blev vendt i familierne.Der er tid til både plenum og gruppearbejde, 
når FK medlemmerne mødes.
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Hvad kom familierne så frem til?
Efter øvelsen fremlagde familierne, hvad 
de var kommet frem til. Det, der gik igen 
i alle fem familier, var, at der var en stor 
glæde over at holde sammen på familien og 
en glæde over deres hjem, hvor de kunne 
både slappe af og nyde hinandens selskab. 
De var også alle gode til at samarbejde 
både børn og voksne, og familiemedlem-
merne kunne forskellige ting lige fra at 
skabe glæde og god stemning til at være 
dygtige til it. 

Men der var også bekymringer for frem-
tiden, for hvad kan kommende regeringer 
finde på at gøre ved handicapområdet? 
Og hvilke konsekvenser vil det så få for 
familien? Forældrenes stigende alder var 
også en kilde til bekymring, for hvad så 
med barnet? Familierne gav udtryk for, at 
uvisheden om fremtiden, nok blev oplevet 
voldsommere, end den gør i familier uden 
børn med handicap. Fx hvis man gerne 
ville på ferie, hvad gør man så, hvis ens 
barn har brug for respiratorisk nattevagt? 

Et andet fællestræk var, at hjemmelivet 
var præget af, at mødrene var hjemmegå-
ende eller arbejdede på nedsat tid, og fæd-
rene var på fuldtid.  En familie berettede, at 
de var blevet gode til at vælge deres kampe 

med handicap kan være udsatte for mange 
infektioner, og det skaber uro, søvnmangel, 
besøg af vagtlæger osv.  

Det positive er så, at man som handi-
capfamilie får dybere relationer til hinan-
den. Man lærer at bruge sig selv på mange 
måder, og man bliver god til at samarbejde 
og til at planlægge. En handicapfamilie 
har  både plan a , b og c. osv.  

Familieøvelse
Den næste øvelse foregik i den enkelte fa-
milie, hvor opgaven blandt andet var at få 

sat både ord og tegninger på, hvilke roller 
de enkelte familiemedlemmer har i fami-
lien. Nedenfor ses nogle af spørgsmålene:
– Hvem er familien?
– Hvilke roller har I?
– Hvem gør hvad?
– Hvem er gode til hvad?
– Hvad trives I med?
– Hvad er I stolte af?
– Hvad er I virkelig trætte af?
– Hvad er vigtigt i jeres familier? Værdier?
– Hvad lykkes I med?
– Hvad ville I gerne kunne gøre mere af?

Forældrekredsens familieweekend på Fyn
Der blev også tegnet i familierne.
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personligt oplæg, som vakte mange gen-
kendende følelser hos deltagerne. Under 
dette punkt blev børnene passet af bør-
nepasserne og leget med i et tilstødende 
lokale, hvor der er glasvægge indtil, så hvis 
børnene ville se deres forældre eller gå ud 
til dem, så kunne de bare gøre det. Men 
legen med de andre børn er traditionen tro 
mere tiltrækkende end at være sammen 
med de voksne.

Barn med knogleskørhed 
i svær grad
Kis Holm Laursen er ergoterapeut og fødte 
for 22 år siden en datter ved en sædefød-
sel, så pigen fik en meget hård medfart. 
Men datteren skreg virkelig meget, og 
det var svært for de nybagte forældre at 
forstå, hvorfor hun gjorde det. Derfor blev 
datteren grundigt undersøgt, og det viste 
sig, at datteren havde knogleskørhed i en 
meget svær grad og havde som nyfødt 
allerede brud.

Derefter startede et nyt liv for familien, 
og operationer ventede barnet på grund 
af utallige knoglebrud. Det første år var 
et sort år for Kis Holm Laursen, og når 
hun tænkte tilbage på det, så var det som 
om, at hun stod nede i en sort spand. Hun 
kunne ikke leve op til rollen som mor, da 
datteren ikke holdt op med at græde, når 
hun kom op på hendes arm, så spædbarns-
tiden og ikke mindst de allerførste uger 
var alt bare helt forkert.  

Kis Holm Laursen valgte at gå hjemme i 
mange år, og da det var et helt bevidst valg, 
gav det hende en vis ro. Manden arbejdede 
på fuldtid. Allerede i datterens første leveår 
fik hun 50 brud og talrige operationer. ”Me-
get ændrede sig for mig, fx at familien og 
dens behov blev en sag i kommunen. Jeg 
anede heller ikke, at man kunne være så ked 
af det. Jeg har engang prøvet at banke mit 
hoved ind i en væg, det er en kendt sag, 
at hvis man har ondt i sjælen, så kan den 
fysiske smerte lindre,” fortalte hun.

Gråd blev en trofast følgesvend. Det gør 
meget ondt på forældre at have et barn, 
de ikke kan trøste og få til at falde til ro. 

Men efter et år, besluttede hun sig for 
ikke at være ked af det resten af sit liv og 
begyndte at fokusere på det, der kunne 
gøre hende glad. Ud fra bevidstheden om 
at både angsten og magtesløsheden kom-
mer af sig selv.

Hendes mand led også, men på en 
anden måde. Kis Holm Laursen fortalte 

med omhu. Det kan tage meget lang tid at 
få ret, og den tid man bruger på det – er 
det også al den tid værd? Det gælder om 
at kunne sortere lidt i kampene, så man 
også har tid til at glæde sig over livet. Det 
samme med hjælperne, her gælder det 
også om at vælge sine kampe med omhu 
og lære at sige pyt.

En deltager var enlig forælder, og det 
betød, at vedkommende skulle klare al-
ting selv. Hendes barn med handicap 
havde lært hende, at hun skal leve livet 
her og nu. Hun havde mange kampe med 
systemet, og fandt det egentligt besyn-
derligt, da serviceloven var god nok, 
men forvaltningen af den gav mange 
problemer, fx havde hun vundet mange 
ankesager. Det trættede hende at se sin 
familie beskrevet i diverse dokumenter. 
Men hun glædede sig også over, at sam-
fundet trods alt gjorde fremskridt, og at 
børn med handicap har bedre vilkår nu 
end for 50 år siden. 

Flere kunne berette om gode relationer 
til bedsteforældre og andre familiemedlem-
mer, venner og deres børn, men enkelte 
kunne også fortælle, at nogle familiemed-
lemmer ikke kunne rumme barnet med 
et handicap. 

Nogle af familierne har deres barn i 
aflastning af og til, og de oplever nogle 
gange, at familiemedlemmerne spørger: 
Hvornår barnet skal i aflastning næste 
gang? For så vil de gerne invitere dem 
til noget. Det er meget sårende, synes de 
familier, der havde oplevet det. 

Men det, der gennemsyrede alt, hvad 
der blev fortalt i de mange beretninger, 
det var, at forældrene var meget glade og 
stolte af alle deres børn. Men det, at fami-
lien så ofte skulle bokse med det offentlige 
system, var meget hårdt for familierne.

Sorg og glæde de følges af
Den næste oplægsholder var ergoterapeut 
Kis Holm Laursen, som holdt et meget 

Børnene legede selv, og der var børnepassere til stede.



21FK·nyt – nr. 1 – april 2019

tagelser, og det er også en mulighed, hvis 
barnet accepterer det.

Med hensyn til Kis Holm Laursens dat-
ter, så har hun klaret sig fint, og hendes 
egen fortælling er kendt af mange, på 
grund af en dokumentarudsendelse om 
hendes liv, som har været vist på tv med 
titlen: ”Pigen med knogler af glas”. Den er 
fra 2014 og viser hendes liv som 17årig.  

SØF – søskendeforeningen
Lørdagens sidste oplæg kom fra den 
nystartede søskendeforening SØF, som 
henvender sig til søskende, som har en 
bror eller søster med et handicap. Samt-
lige oplægsholdere havde søskende, som 
havde handicap. Dana Andreasen har en 
søster med cerebral parese, og som er ud-
viklingshæmmet, Malte Weiss Beskos bror 
er autist, Daniel Rank Simonsens bror har 
autisme og ADHD, den fjerde stifter var 
ikke til stede og hedder Andreas, og han 
har en bror med et fysisk handicap.

bevægende og ærligt om en stor opera-
tion, som datteren gennemgik som spæd. 
Efter hun var kørt ind på operationsstuen, 
brød Kis Holm Laursen sammen og græd 
voldsomt, og en sygeplejerske måtte holde 
om hende. Kis frygtede, at datteren døde 
under operationen. Alt gik heldigvis godt, 
men da hun og manden senere var alene, 
så bebrejdede hun ham, at en vildtfrem-
med havde måtte trøste hende, mens 
han bare stod og gloede ud i luften. Så 
forklarede han hende, at han havde stået 
og brugt alle sine kræfter på at få hold på 
sig selv, for hvis han ikke havde hold på 
sig selv, kunne han ikke være noget for 
nogen. Og så forstod hun, at de havde 
været lige pressede, og at hans smerte 
og angst havde været lige så stor, og hun 
havde heller ikke tænkt på, at hun skulle 
trøste ham.

Nyd livet – kom ned i gear
Anden del af hendes foredrag handlede 
om at komme ned i gear og forberede sig 
til møder med kommunen.

Det store pres på krop og sjæl, som for-
ældre med handicap kan opleve, er usundt, 
for hvis ens adrenalinniveau ofte er højt, 
så er man hele tiden beredt til kamp. Det 
er meget smart med et højt adrenalinni-
veau, hvis man er ude i naturen og bliver 
truet af et farligt dyr, men det er temmelig 
upraktisk, når man er hjemme i sit hjem.  
At det sker skyldes, at barnets behov er 
det allervigtigste, så den, der er hjemme, 
glemmer at spise, gå på toilettet og sover 
aldrig godt. Det giver muskelspændin-
ger, hovedpine og forstoppelse. Ifølge Kis 
Laursen gælder det derfor om at komme 
ned i gear. Huske at kramme hinanden 
dagligt, sanse planter, lys, luft, dufte, lytte 
til fuglesang eller musik og nyde madens 
dufte, mens man laver den. Eller nyde at 
være alene en times tid, når det kan lade 
sig gøre. 

Tips til kampene med kommunen
Kis Holm Laursen havde også haft mange 
kampe med kommunen og kunne på bag-
grund af sine erfaringer komme med nogle 
generelle råd, inden man dukker op til et 
møde.

Hendes råd er at være forberedt og fx 
skrive en kort opsummering om sagen 
og sende den to dage før mødet. Dernæst 
gælder det om at have en målsætning for, 
hvad man vil opnå til mødet. Her var rådet 

at øve sig i at fremlægge sin fortælling om 
barnet og være lyttende. Det er også en 
god ide at have en bisidder med fra Dansk 
Handicap Forbund og huske at være rolig 
og bevare overblikket. Forventningsaf-
stemning er også en god ting. Hvad drejer 
mødet sig om? Husk at notere aftaler.  Hvis 
nogen siger: ”Det ser vi på” – er det så 
sagsbehandleren, der ser på det? Og er 
det om to dage eller om 14 dage?

Hvis det er et møde om behandling, så 
kan det være en god ide at skabe en smer-
tedagbog sammen med barnet, hvor rød 
er mange smerter, blå lidt færre osv. – og 
tage bogen med til lægen. Det er en god 
ide at øve sig i at beskrive noget konkret. 
I stedet for at sige at barnet er træt efter 
skole, så beskriv hvordan det  hænger hen 
over bordet og næsten ikke kan holde sig 
oprejst på grund af træthed. ”I skal træne 
jer til at blive gode til at se og beskrive det, 
som I ser,” sagde hun. En forælder sagde, 
at de nogle gange havde brugt videoop-
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gen af dem fået en, for det ville der ikke 
være råd til. 

En anden havde fået et kørekort betalt 
af sin bedstefar. Malthe lavede tit ting med 
en af forældrene, og det opdagede hans 
bror ikke, fordi de også lavede ting med 
ham en af gangen.  

Det koster kr. 100 at være medlem af 
SØF, og foreningen har også en Facebook-
side. Det hele er lidt i sin vorden, men 
de håber, at de kan skabe netværk i hele 
landet i løbet af en årrække.

Ann og Aberne
Lørdag aften spillede Ann og Aberne op 
til dans – og det var en stor succes for 
både børn og voksne. Sangteksterne var 
målrettet børn, med sjove rim: ”Tisser i 
hjørnerne, taler telefon, spiser sure sokker 
og skyder med kanon.”  Og sange om at bo 
i en slikbutik eller om at være uvenner og 
blive gode venner igen med en kammerat, 
men også om at lege i naturen eller bade 
ved stranden.

Musikken var elektrisk og rytmisk, og 
der blev danset elefantdans, girafdans, 
baske med vingerne dans osv. Bandet var 

De tre unge mennesker fortalte, at in-
gen af dem havde haft dårlige oplevelser 
med at vokse op i en familie med en bror 
eller søster med handicap, men det er rart 
at være med i et netværk, hvor man kan 
tale med nogen, der bedre kan forstå det 
end ens andre kammerater kan.  Når de 
er sammen, så behøver de ikke forklare så 
meget. Så de håber på, at SØF kan blive 
et netværk, hvor man kan dele erfaringer.

Gode tips i søskendegrupper
Selv om de alle kommer fra kærlige hjem, 
så har de dog oplevet noget, som flertallet 
ikke har oplevet. De har fx lært, at livet 
er mangfoldigt, og når deres søster eller 
bror gennem barndommen tog meget af 
forældrenes tid, så har de gjort en del ud 
af ikke at være opmærksomhedskrævende. 
Kun en af dem har været med i en søsken-
degruppe, da det var et tilbud i Gladsaxe 
kommune, hvor Malte boede, da han var 
12 år. 

”Vi var syv børn og to pædagoger fra 
kommunen, vi lavede nogle øvelser og slut-
tede af med kage. Det var rigtigt godt for 
mig, at jeg ikke var alene med det længere, 
og at vi kunne erfaringsudveksle,” husker 
Malthe. Her lærte jeg gode tips, en pige 
fortalte, at når hendes søster lå på gulvet 
i et stormagasin og råbte, og folk gloede, 
så var det ikke hendes problem, men dem 
der glor. Og i øvrigt ville hun sandsyn-
ligvis aldrig se dem igen.  Det tilbud var 
godt, og i SØF kunne vi godt tænke os, 
at kommunerne havde sådanne tilbud,” 
sagde Malthe.

Skyggebørn og sjove anekdoter
Oplægsholderne fortalte, at man som sø-
skende er vant til at byde ind med at få 
familielivet til at fungere, man tømmer af 
sig selv lige en opvaskemaskine osv. ”Vi 
kalder os skyggebørn, man kunne godt gå 
og være ked af det, men man tav, for man 
var ikke det barn, der havde problemer,” 
sagde Dana Andreasen.

Livet med en bror eller søster med han-
dicap kan også være morsomt, og de har 
alle anekdoter. Dana fortalte, at i hendes 
familie, der talte man en af gangen, fordi 
søsteren havde talevanskeligheder, så man 
ventede tålmodigt på, at hun fik talt færdig, 
og man roste hendes indsats. Når hun så 
kom hjem i en anden familie, så talte de 
bare i en køre, og så tænkte hun: Lytter 
de overhovedet til hinanden?

Malte fortalte, at hans bror er meget 
tyk, så de kunne ikke få fredagsslik, men 
han fik mandagskage, for der var broderen 
ikke hjemme.  ”Min bror har et syndrom, 
der gør, at han ikke bliver mæt. En gang 
gik lyset på en restaurant, og mens det var 
slukket, lykkedes det ham at tiltuske sig 
mere mad fra et fad, han var lynhurtig. Den 
gang syntes jeg, at det var pinligt, men det 
er faktisk morsomt, og når jeg fortæller det, 
så griner folk også altid.”

Efterhånden som de bliver ældre – efter 
de blev 20 år, er spørgsmålet om, hvad gør 
man, når forældrene dør? Noget der be-
gynder at trænge sig på, og det spørgsmål 
vil de også gerne drøfte med andre i SØF. 

Forskelsbehandling
Forældrene i FK ville gerne vide noget om 
forskelsbehandling. De tre oplægsholdere 
var enige i, at princippet om ikke at gøre 
forskel på børn i en familie er godt, men 
at det også kan brydes. Danas forældre 
har fx købt en lejlighed til hende, hendes 
søster er på institution, og kun derfor kan 
det lade sig gøre. Hvis hendes søster også 
skulle have haft en lejlighed, så have in-

Fra venstre ses Dana Andreasen, Daniel Rank Simonsen og Malthe Weiss Beskos.
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gode til at involvere børnene til at danse og 
klappe. Der var indlagt cirkusnumre, hvor 
børnene skulle agere heste og hoppe over 
kosteskafte. Det vrimlede med påfund. 
Det var en fornøjelse for alle at deltage i 
så meget spas og piblende livsglæde for 
både børn og voksne. 

Søndag i parforholdets tegn
Søndagen stod i parforholdets tegn, hvor 
forældrene gik parvis rundt og drøftede 12 
spørgsmål, her skal blot nævnes nogle få:
–  Hvordan har det seneste år været for 

dig i vores familie?
–  Hvilke tre ting er gået særligt godt?
–  Hvad har gået dig på?
–  Er der noget, du kan gøre for at øge din 

trivsel?
–  Er der noget, jeg kan gøre for at øge din 

trivsel?

–  Ønsker for fremtiden for os begge to?
Walk and Talk turen var rar, syntes 

deltagerne vel inde i huset igen, og der 
var enighed om, at meget handler om tid, 
og om at mænd og kvinder er forskellige. 
Mænd er problemløsere, og kvinder vil 
have luft for deres følelser, det drejer sig 
om at lytte og erkende forskellene. Nogle 
gange hører man om skilsmisser i familier 
med børn med handicap, men deltagerne 
var enige om, at de par, der går fra hinan-
den, de havde nok gjort det alligevel – barn 
med handicap eller ej. 

Fællesevaluering af weekenden
Det sidste punkt var en evaluering af 
weekenden, og tilfredsheden var stor med 
både oplæg, og at der var tid nok, så man 
ikke behøvede at skynde på børnene, og at 
det var dejligt at mødes med andre ligesin-

dede. Det havde været rart at arbejde i sin 
egen familie, men også at være sammen 
med de andre familier og lytte til dem og 
deres synspunkter og oplevelser. De to 
oplægsholdere havde suppleret hinanden 
godt, og at den ene af dem selv havde 
erfaringer med et barn med et handicap, 
havde gjort hendes oplæg meget nærvæ-
rende og ikke blot teoretisk. 

Ann og Aberne havde været en rar op-
levelse, som de alle ville anbefale til andre, 
som skal lave noget for børn eller for børn 
og voksne. Engagementet var stort, og de 
havde et godt greb om børn.

Hvad næste års tema skal være, var 
der også ideer til, fx hvordan man støt-
ter et barn uden sprog, og andre emner 
tilknyttet kommunikation, fx hvordan 
man kommunikerer sin sag bedst med 
kommunen.

Ann og Aberne havde et godt tag i både børn og voksne.

Heldigvis var vejret godt, da forældrene gik en tur parvis. Øvelsen hed ”Walk and Talk”.
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Af Bente Rødsgaard

”Ud i fremtiden - Bogen for unge med 
særlige behov 2019” er et opslagsværk 
for familier og for professionelle, som har 
brug for viden om dette område.

Bogen har et målrettet fokus på, hvad 
der er af tilbud, når grundskolen er overstå-
et. Derfor er der en del i bogen om Særlig 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), 
da alle unge med særlige behov har rets-
krav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse. 

Men bogen har også mange oplysnin-
ger om fagskoler, erhvervsuddannelser, 
gymnasiale uddannelser, kombineret ung-
domsuddannelse, produktionsskoler osv. 
I bogen er der beskrivelser af procedurer, 
rettigheder og pligter, klagemuligheder 
og lovstof.

Der er også kapitler om diverse kom-
penserende ordninger, økonomien under 
STU og jobmuligheder. Endvidere er en 
stor del af bogen en meget grundig over-
sigt over uddannelsessteder og botilbud 
opdelt efter regioner. Hvert sted beskrives 
kort, og der er fyldige kontaktoplysninger. 

Ifølge forlaget er indholdet udvidet bety-
deligt i 2019 udgaven for at imødekomme 
ønsker fra brugerne, både de professionelle 
fagpersoner og fra private pårørende til 
børn og unge med særlige behov.

”Ud i fremtiden - Bogen for unge med sær-
lige behov 2019” er udgivet af forlaget 
KSI og skrevet af Karl-Åge Andreasen. 
Vejledende pris er kr. 169. Du kan læse 
en smagsprøve fra bogen på www.ua.dk

Ny bog:

– Bogen for unge med særlige behov 2019
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På en nyligt afholdt læringsfestival i marts 
måned i Bella Centret blev der diskuteret 
inklusion, men med fokus på løsninger. 
Inklusion i landets folkeskoler er et hedt 
emne, hvor problemerne ofte tårner sig 
op, og der har været både talt og skrevet 
om vold, grimt og truende sprog samt 
mistrivsel for både børn og lærere. Fag-
bladet Folkeskolen havde sat emnet in-
klusion til debat, og der kom mange gode 
forslag frem.

Danske spejdere vil fremme inklusion for 
børn med udviklingshæmning i Ghana. 
”Alle børn fortjener en ven”. Det er nav-
net på et nyt projektsamarbejde mellem 
Spejderhjælpen, Landsforeningen LEV og 
Danske Handicaporganisationer (DH).

I projektet vil danske spejdere tjene pen-
ge ved hjælp af praktiske opgaver såsom 
havearbejde, rengøring eller oprydning. 
Indtjeningen foregår primært i den årlige 
spejderhjælpsuge, som ligger i den sidste 

Her skal blot nævnes nogle få løsnings-
forslag fra mødet:
–  Gør skolen til et forpligtende fællesskab 

(medarbejdere, elever, forældre).
–  Flere voksne i klassen.
–  Et ”Pusterum”, hvor elever kan gå ind 

for at få en pause.
–  En rådgiver/koordinator, som kan støtte 

forældrene med at gå det rigtige sted 
hen for at få hjælp.

–  Visiteringspraksis skal være tydelig for 

uge af september. Pengene går til at hjælpe 
børn med udviklingshæmning i Ghana med 
at få sociale relationer.

Det sker blandt andet ved at lave akti-
viteter for børn med udviklingshæmning 
arrangeret af lokale spejdere i Ghana samt 
at skabe oplysning om handicap i lokalsam-
fundene for at øge forståelsen for børn med 
udviklingshæmning.

Projektet i Ghana finder sted i perioden 
2020-2022. Det sker med støtte fra Spejder-

forældrene, skolelederne og lærerne.
– Gennemsigtighed omkring ressourcer.

Læs mere om debatmødet på Danske Han-
dicaporganisationers hjemmeside:
www.handicap.dk/nyheder/nyhedsarkiv/
saadan-kan-inklusionen-lykkes/

Og på fagbladets Folkeskolens hjemmeside 
www.folkeskolen.dk/655533/inklusion-de-
gode-eksempler-skal-spredes

hjælpen, som fra 2019 og tre år frem sender 
deres indtjente midler til projektet. Spejder-
ne i Danmark trækker allerede i arbejdstøjet 
i Spejderhjælpsugen i september i år for at 
tjene penge til projektet. Spejderhjælpsugen 
er den sidste uge af september, hvor spej-
dere fra alle spejderkorps udfører små eller 
store opgaver for penge, der ubeskåret går 
til projektarbejdet i Ghana. 

Kilde: Pressemeddelelse fra LEV.

Debat om inklusion på læringsfestivalen

”Alle børn fortjener en ven”
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I tilfælde af, at du under kørsel oplever 
udfordringer med et barn eller voksen, som 
spænder bilens sikkerhedssele op under 
kørsel, kan du ansøge om at anvende al-
ternativt sikkerhedsudstyr hos Færdsels-
styrelsen, fordi anvendelse af alternativt 
sikkerhedsudstyr kræver Færdselsstyrel-
sens tilladelse.

Alternativt sikkerhedsudstyr kan blandt 
andet være en selekappe eller magnetvest. 
Dog stilles der visse krav til din ansøg-
ning, fx en beskrivelse af problemet, som 
begrunder behovet. Samt en lægeerklæ-
ring, hvoraf det fremgår, at brugeren har et 
lægeligt behov for at anvende alternativt 
sikkerhedsudstyr.

I 2018 fik Klagenævnet for Specialunder-
visning flere klager over kommunernes 
afgørelser end året før. Samtidig afgjorde 
nævnet flere sager end i 2017. Det viser 
årsrapporten. Årsrapporten for 2018 viser, 
at klagenævnet har modtaget 392 klager. 
Størstedelen af klagerne er fortsat klager 
over specialundervisning i folkeskolen, 
hvor der i 2018 er sket en stigning på 14 
pct. i antallet af modtagne klager. Årsrap-
porten viser, at der i 41 pct. af de behand-
lede sager har været fejl i kommunernes 
sagsbehandling. Den formelle fejl, der 

Du skal også skrive, hvilket sikkerheds-
udstyr der ansøges om. Dette betyder, at 
der skal fremsendes et direkte link til pro-
duktet, hvoraf oplysninger om produktet 
fremgår, herunder CE-mærkning. På Færd-
selsstyrelsens hjemmeside finder du en 
ansøgningsblanket og flere oplysninger 
om, hvad Færdselsstyrelsen skal vide og 
hvorfor.

Læs mere https://www.fstyr.dk/DA/Sik-
kerhedsudstyr/Sikkerhedsudstyr-til-born-
i-biler/Alternativt-sikkerhedsudstyr-til-
handicappede-under-transport.aspx

Kilde: Færdselsstyrelsens hjemmeside

oftest forekommer, er en utilstrækkelig 
eller manglende begrundelse til borgeren i 
kommunernes afgørelser. Disse har udgjort 
37 pct. af de formelle fejl.

Rapporten giver et overblik over, hvad 
klagenævnet har arbejdet med i det for-
gangne år og henvender sig til interesse-
organisationer, myndigheder og borgere 
med interesse for området.

Du kan læse rapporten på tps://ast.dk/
publikationer/arsrapport-2018-for-klage-
naevnet-for-specialundervisning

Alternativt sikkerhedsudstyr til mennesker 
med handicap under transport

 

 

 

 

Marts 2019 Årsrapport 2018 
Klagenævnet for 
Specialundervisning 

 

Årsrapport 2018 for Klagenævnet 
for Specialundervisning
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være et eksperiment, som jeg er meget 
bekymret for. 

Derfor er et af de temaer, vi vil lægge 
vægt på under den kommende valgkamp, 
spørgsmålet om at få etableret en forplig-
tende struktur med adgang til specialiseret 
viden og tilbud for de familier, som har 
brug for det, for jeg synes ikke, kommu-
nerne skal kunne slippe afsted med at sige: 
Den klarer vi da bare selv…

Susanne Olsen

Landsformand

Sådan har mantraet været for mange kom-
muner siden kommunalreformen tilbage i 
2007. Der har bredt sig en opfattelse af, at 
udfordringer med handicap – det kan da 
ikke være så svært. Vi laver nogle lokale 
tilbud, hvor vi samler mennesker med for-
skellige funktionsnedsættelser. Så sparer 
vi på de dyre specialiserede tilbud, som 
ligger i andre kommuner og kræver dyr 
transport. I mange kommuner synes man 
også, man kan have specialviden om alle 
de mange diagnoser og problemer, som 
borgerne kan blive ramt af, og derfor und-
lader man at søge og anvende specialiseret 
viden udefra.

Da man formulerede kommunalrefor-
men, var det meningen, at kommunerne 
skulle opsøge specialviden hos VISO, ind-
gå samarbejder med andre kommuner og 
købe plads i specialiserede tilbud, når der 
var behov for det. Men det var frivilligt, 
om kommunerne ville gå denne vej, og 
realiteten er da også blevet, at det meste 
klares inden for kommunens egne grænser. 

Det svarer lidt til, at jeg beslutter mig 
for at bygge et hus, og når nu jeg er godt i 
gang, så tænker jeg, at det der med VVS-
arbejdet og elektriciteten kan jeg da ligeså 
godt klare selv, for så sparer jeg jo nogle 
penge. Sandsynligheden for, at jeg laver 
fejl, vil dog (selvom jeg anser mig selv for 
et kompetent menneske) nok være relativt 
stor. Derfor ville jeg sandsynligvis få banket 
noget sammen, som risikerer at blive noget 
rigtig skidt, og samtidig vil det i sidste 
ende risikere at blive meget, meget dyrt.

Mange kommuner forstår ikke, at sam-
mensætning af den rigtige hjælp til men-
nesker med funktionsnedsættelser er en 
særdeles kompliceret proces, som kræver 
særviden, og som altid er forskellig fra per-
son til person. Det gælder alt lige fra hjæl-
pemidler, boligforhold, personlig hjælp til 

specialundervisning og træning m.v. Det 
ved familier til børn med handicap bedre 
end nogen andre.

Vi har i mere end ti år arbejdet for at få 
repareret på det videnstab, der skete ved 
kommunalreformen, og vi er langt fra i mål 
endnu. Nu har regeringen så fremlagt et 
udspil til en sundhedsreform, som også 
vil berøre handicapområdet, og min vur-
dering er desværre, at udspillet er uklart, 
og det ser desværre ud til at blive en gen-
tagelse af øvelsen fra 2007 – mere af det 
samme. Det har simpelthen karakter af at 

Fo
to

: M
ad

s 
St

am
pe

.

O L S E N
N ES U

FL

S

OA

A

RN

N

MD AS N D

Landsformandens
KLUMME

Den klarer vi da bare selv…
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INDMELDINGSKORT

Undertegnede ønsker at blive medlem af 
Dansk Handicap Forbund.

Jeg har et handicap ikke et handicap

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn: 

Adresse: 

Postnr./By  

Fødselsdato: (dag) (måned) (år)

Kommune: 

Telefon:

E-mail:

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap 

nrøb lit erdlærof( nesderkerdlæroF  med handicap 0-18 år) 
Oplys venligst barnets fødselsår og navn: 

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) 
RYK (rygmarvsskadede)
Amputationskredsen 

  

(underskrift af det nye medlem)

Kontingent 2019
Enlige 314 kr.
Ægtepar/
Samboende 471 kr. HUSK

PORTO
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HPV-update

✂

Bevica Fonden, Bevica Legater og Vanførefonden har en fælles 

pulje, som kaldes ”Den Gode Oplevelse – i et fællesskab med 

andre” og skal skabe oplevelser og fællesskaber for familier 

med børn med handicap.

Familier med et barn med handicap kan have svært ved at 

have råd til at tage på ferie eller få oplevelser uden for hjem-

met. Det kan være svært at overskue selve planlægningen 

af en ferie, som kan medføre, at man måske ikke kommer 

afsted som familie. En pause fra hverdagen kan betyde meget 

for familiens ’overlevelse’ og sammenhold. Det er desuden 

vigtigt, at familier med et barn med handicap har mulighed 

for at dele sine erfaringer, frustrationer og problemer med 

andre i en tilsvarende situation.

Derfor har puljen til formål at give familier med børn med 

handicap, der er udfordrede af et bevægelseshandicap og har 

en stram økonomi, en mulighed for gode oplevelser i et fælles-

skab med andre. Vi bliver alle stærkere og får mere overskud 

og glæde gennem sociale fællesskaber. 

Dansk Handicap Forbund afholder i samarbejde med Mus-

holm Ferie – Sport – Konference et weekendophold med akti-

viteter, her skal blot nævnes el-hockey, klatrevæg, svævebane, 

legeplads, underholdning med mere.

Tid: 6. – 8. september 2019

Sted: Musholm, Ferie – Sport – Konference, 

 Musholmvej 100, 4220 Korsør

Pris: Gratis + der gives betaling for broafgift og 2 kr. pr. km.

Tilmelding:

Senest den 29. juni til dhf@danskhandicapforbund.dk

Dansk Handicap Forbund, 

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf. 39 29 35 55

For at få mulighed for at deltage på weekendopholdet, skal 

I gå ind på:

https://dengodeoplevelse.danskhandicapforbund.dk/ansoeg/ 

og udfyld ansøgningsskemaet!

Yderligere oplysninger:

Gitte R. Reckendorff Nielsen:

gitterrnielsen@hotmail.com, tlf. 40 36 09 39

Susanne Olsen:

susanne@danskhandicapforbund.dk, tlf. 20 76 01 01

Action – Fest – Farver
– et weekendophold for familier med børn med handicap –




