
for børn, unge og voksne  
med særlige behov

LIGEVÆRD

LIGEVÆRD skaber rammer og 
løsninger inden for skole, bolig, 
uddannelse, beskæftigelse, fritid  
og forældrenetværk, der styrker 
kompetencer og livskvalitet. 
 

Vi gør det sammen med kommuner, 
organisationer, frivillige, skoler,  
uddannelsesinstitutioner  
og virksomheder.

LIGEVÆRD mener

LIGEVÆRD gør

LIGEVÆRD  
-i hele landet

Ligeværd understøtter et landsdæk-
kende netværk af klubber for unge 
med særlige behov. Her mødes de 
unge i trygge rammer. De unge  
driver selv klubberne med hjælp  
fra frivillige, og på den måde får  
de både venner og træner deres 
aktive medborgerskab.

Alle drømmer om at have gode  
venner, møde den eneste ene eller 
have nogen at snakke med. Men 
unge med særlige behov kan ofte 
have svært ved at skabe sociale 
relationer. Derfor er det vigtigt at 
skabe trygge sammenhænge, hvor 
unge kan få hjælp til at få venner.

LIGEVÆRD mener

LIGEVÆRD gør

Forældre til børn med særlige behov 
er ofte under pres, bl.a. fordi de ikke 
føler sig hørt i kommunen. Det er 
helt afgørende, at myndighederne 
lytter til forældrene. Det er trods  
alt forældrene, der er de vigtigste 
personer i deres børns liv og ved 
mest om, hvad der hjælper  
deres børn.

Ligeværd understøtter netværk  
for forældre til børn og unge med 
særlige behov. Vi tilbyder  
rådgivning i LigeLinie og har et 
landsdækkende bisiddernetværk  
for forældre, der fx har brug for 
hjælp i forbindelse med møder  
med kommunen.

Ung Forældre

ligeværd.dk
tlf.: 86 20 85 70
ligevaerd@ligvaerd.dk

STØT sagen

Bilv medlem for  

25,- pr. måned

Uddannelsessted  
der er medlem af LIGEVÆRD

Skoler  
der er medlem af LIGEVÆRD

 Klubber  
for unge med særlige behov

 Klubber  
for unge med særlige behov

Lokalforeninger  
med netværk for forældre  
og pårørende

Lokalforeninger 
LIGEVÆRD Forældre & Netværk

Vi er klar til at hjælpe 

Kontakt LigeLinie

 

Onsdag kl 13 -15.30 

Tlf.: 22 34 30 13

Mail: ligelinie@ligevaerd.dk



LIGEVÆRD mener

LIGEVÆRD gør

Folkeskolen skal have plads til alle. 
Nogle børn med særlige behov har 
bedst af inklusion, mens andre 
må tages ud af de ordinære klas-
ser. Hvert enkelt tilfælde skal have 
fokus på børnenes behov. Inklusion 
eller eksklusion skal handle om, 
hvad der hjælper det enkelte barn 
på den lange bane.

Skole–hjem-samarbejdet er  
afgørende for at skabe læring  
og trivsel for vores børn.  
Ligeværd tilbyder bisiddere til  
klasser, hvor kommunikationen  
er blevet vanskelig.  
Ligeværd tilbyder brætspillet,  
SKOLE-HJEM-DIALOGEN, der kan 
styrke dialogen mellem skole  
og hjem i alle skoler.

LIGEVÆRD mener

LIGEVÆRD gør

Alle unge kan udvikle sig med den 
rette pædagogik. Specialeftersko-
lerne, frie fagskoler og den særligt 
tilrettelagte ungdomsuddannelse 
(STU) er vigtige uddannelsestilbud 
for kognitivt udfordrede unge.  
Vi skal sikre den allerbedste  
pædagogiske kvalitet og sørge  
for, at de unge har mulighed for at 
vælge deres uddannelsessted.

Ligeværd har gennem alle  
årene med STU øvet indflydelse på 
lovgivning og evaluering igennem 
Undervisningsministeriets arbejds-
grupper. Desuden har Ligeværd 
stået for at starte STU alliancen, 
hvor vi arbejder sammen med  
20 organisationer om at sikre  
kvaliteten i STU.

LIGEVÆRD mener

LIGEVÆRD gør

Arbejde er en stor del af vores iden-
titet. Det gælder også for borgere 
med kognitive handicap. Det er et 
fælles ansvar at sikre et arbejds-
marked, der giver borgere med 
særlige behov mulighed for  
at bidrage på lige fod med andre.

Ligeværd udvikler gode ressource-
forløb og flexjob. Vi arbejder politisk 
for at anvise gode arbejdsgange 
mellem uddannelser, jobcentre  
og virksomheder. Vi sætter vores 
viden om kognitive handicaps, unge 
og beskæftigelse i spil, og deler den 
med politikere, kommuner,  
virksomheder og andre.

LIGEVÆRD mener

LIGEVÆRD gør

Det er vigtigt, at unge og voksne 
med kognitive udfordringer trænes  
i at bo selv under deres uddannelse. 
Gode stabile støttende boligforhold 
både under og efter uddannelse er 
en afgørende forudsætning for, at 
unge kan blive en del af samfundet.

Ligeværd hjælper forældre med  
at søge om bolig og klage over 
urimelige afgørelser. Vi understøtter 
faglige netværk for bo-undervisere, 
og er i dialog med politikere om at 
udvikle boliger, der har den rette 
støtte og er til at betale for alle.

UddannelseSkole Beskæftigelse Bolig


