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FORMANDEN HAR ORDET

Af Thomas Hamann

Så blev det 2015 – håber I alle kom godt ind i det nye år
og får et rigtigt godt nytår
I 2015 vil vi igen lave forældrekursus . Denne
gang vil vi gøre det i samarbejde med Pindstrup Centeret . Selve formen kommer til at
ligne den, vi allerede kender – nogle fælles
oplæg med efterfølgende workshops . Lige så
vigtigt er det at have plads til at netværke . En
ting er at gøre det på facebook, en anden er
i den virkelige verden .
Læs mere om forældrekurset på side 8.
En anden, men lige så vigtig aktivitet, er aktivitetsweekenden i slutningen af sommeren .
Igen i år vil vi sætte rammen for en hyggelig
weekend, hvor det kun handler om at hygge
sig og stifte nye venskaber .
Et andet område, vi også vil have fokus
på, er scanningsafsnittene samt fødeafdelin-
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gerne på landets sygehuse . Det kan godt være,
at der ikke bliver født så mange børn med
Downs syndrom mere, men de, der kommer
til verden, skal have muligheden for en rigtig
god start . Så vi vil meget gerne sætte fokus
på information, så vi kan gøre noget ved det
informerede valg .
Vores forening kunne godt bruge nogle
nye kontaktfamilier rundt om i landet . Vi har
nogle, som har været med længe, og deres
børn er blevet store, så derfor har flere bedt
om at blive skiftet ud .
Så skulle du have lyst, tid og mulighed en
sjælden gang til at besøge en helt ny familie,
vil jeg meget gerne vide det .
Jeg glæder mig til at se mange af jer i løbet
af det kommende år .
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Flere aktiviteter for mennesker med Downs syndrom og
deres familier i hele landet.

Nu vil Landsforeningen Downs Syndrom
opfordre alle medlemmer til at sætte
gang i aktiviteter lokalt for mennesker
med Downs syndrom og deres familier.
Hvis det kræver penge, vil vi gerne støtte
det økonomisk.
Af Lene Simonsen
Vi har ikke sat en masse kriterier op for støtte .
Dog disse enkle: At målgruppen for aktiviteterne er mennesker med Downs syndrom,
børn, unge, voksne, og deres familier . Arrangementet skal være åbent for alle medlemmer (men kan godt være målrettet bestemte
grupper, fx unge eller småbørn) . Geografisk
skal det også være åbent udover tidligere amtsgrænser m .m . Det kan både være et enkeltstående arrangement og en aktivitet over flere
gange, hvis det giver mening . Arrangementet
skal annonceres på foreningens hjemmeside,
facebookside og i bladet, og vi vil også bede
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om en artikel til bladet . Bestyrelsen har afsat
15 .000 kr . til aktivitetspuljen – hvert arrangement kan støttes med op til 3000 kr .
Der er mange muligheder: Det kan være
sodavandsdiskotek for unge, en skovtur, julestue, fastelavn, sommerudflugt eller andre
sociale arrangementer, markering af 21 . marts,
søskendedag, et foredrag for forældre, eller
hvad det nu er, du lige synes, der mangler . . .
Baggrund for forslaget:
Der er færre lokale foreninger i Landsforeningen Downs Syndrom, end der har været tidligere . De lokale foreninger har typisk sørget for
sociale arrangementer for børn med Downs
syndrom og deres søskende og forældre .
I bestyrelsen vil vi gerne sætte gang i flere
lokale arrangementer, men det behøver ikke
nødvendigvis at ske ved at arbejde for oprettelsen af afdelinger med vedtægter osv . Vi
håber derfor, at denne mulighed vil fremme
de gode ideer, der helt sikkert er hos jer .
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GENERALFORSAMLING
LØRDAG DEN 21. MARTS 2015 I TIDSRUMMET 16.30 TIL 17.30
HUSK at den årlige generalforsamling i Landsforeningen Downs Syndrom
afholdes på Brogården, Abelonelundvej 40C, Strib, 5500 Middelfart
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

Kom og vær med og gør din
indflydelse gældende.
Forslag, du ønsker behandlet på
generalforsamlingen skal være
formanden i hænde
senest den 7. marts 2015 kl. 12.
Du kan deltage i generalforsamlingen,
selvom du ikke deltager i forældrekurset . Tilmelding er nødvendig og
skal ske til foreningens sekretær Dorte
Kellermann på mail:
dorte .kellermann@gmail .com
Kom og vær med og sæt dit præg på
foreningens aktiviteter og fremtidige
udvikling .
VEL MØDT.
VENLIG HILSEN BESTYRELSEN
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Forældrekursus 2015
Det er med stor glæde, at vi igen i år
kan tilbyde et forældrekursus til vores
medlemmer.
Af Thomas Hamann
Dette års program, er blevet sat sammen i et
samarbejde med Familienet. I skrivende stund
arbejder vi med de sidste detaljer.
Hele ideen med et forældrekursus er at
blive klogere på, hvilke muligheder og redskaber man som forældre har/kan bruge med sit
barn. Vi forsøger at ramme hele barndommen
med forskellige workshops og fællesoplæg. Så
der burde være noget for enhver.
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En anden, men lige så vigtig, ting er det
netværk, man kan skabe på kurset. Det, at
møde andre som står i samme situation og
med samme udfordringer, kan ofte gøre ting
lidt nemmere. Bare at vide, at man ikke er helt
alene i verden, kan gøre en forskel.
Udveksle erfaringer og gode ideer er guld
værd for mange og kan gøre, at man pludselig
kan se nye veje.
Så derfor kan jeg kun anbefale, at du/I tilmelder jer til et supergodt kursusdøgn uden
børn.
Se vores program på hjemmesiden eller på
familienet, hvor man også kan tilmelde sig.
Håber vi ses.
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Mikkel – MIN lillebror
Jeg kan huske, at jeg lå i min seng og
ventede på, at jeg skulle høre noget fra
min mor og Charly. Det var den 22. juli,
hvor opkaldet endelig kom.
Jeg var blevet storesøster til en lille
dreng. Vi havde aftalt, at han skulle
hedde Mikkel, allerede inden han kom
til verden.
Da Mikkel kom til verden, havde han det ikke
så godt. Jeg har gennem tiden været bange for,
hvad der kunne ske med ham... Men nu har
han det rigtigt godt, så jeg tænker ikke over
det dårlige mere. Jeg har også tænkt meget
over, hvordan andre mennesker ser ham, men
også det er jeg ligeglad med nu.
– For jeg ser Mikkel hver dag, og ser hvor
dygtig han er... Jeg kan godt se, at han er lidt
bagud med nogle ting i forhold til andre børn
på hans alder – og hvad så, hvis han er lidt
bagud? Han er så dejlig, og jeg elsker ham.
– Mikkel er MIN lillebror.
Kærlig hilsen
Freya Bille True
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International Downs Syndrom Dag
på Færøerne 2013

Øjeblikke
den dag i bussen
sagde du noget skægt
jeg ikke havde hørt før
jeg blev glad og stolt
lo ganske højt
men pludselig så jeg mig omkring:
der sad jeg ene, glad og lo
med en rand af alvor øjne
det gjorde mig lavmælt
men som det bliver skønt
den dag alle ler med.
(Jette Classen)

Af Maria Smith
Med dette digt åbnede vi den første udstilling nogensinde med billeder af færinger med
Downs syndrom . Lokalet var proppet med
familie, venner, bekendte, folk, som arbejder
med udviklingshæmmede og politikere .
Det startede en efterårsdag i 2012, hvor vi
sad tre mødre til børn med Downs syndrom
på en café i Tórshavn og snakkede om, at vi
til kommende DS-dag ville markere dagen på
den ene eller den anden måde . Mange idéer
blev vendt og drejet, og til sidst blev vi enige
om at lave en udstilling med billeder af vores
børn . Og så skulle folk gå med blå neglelak
som en påmindelse om DS-dagen . Vi sendte
mail til alle DS-forældre, som vi havde kendskab til, for at spørge om de ville være med og
Down & Up 1.2015

opfordrede dem samtidig til at viderebringe
budskabet til dem, vi ikke vidste af .
Vi ønskede at udstillingen åbnede på selve
dagen den 21 . marts . Vi lejede et udstillingslokale i Østrøm, et fantastisk konference- og
udstillingssted nede ved havnen . På facebook lavede vi et pitchback, en hånd med blå
neglelak, som vi hurtigt kunne sprede til så
mange som muligt . Idéen med blå neglelak
havde vi set på hjemmesiden Down Syndrom
International . Blå neglelak var udsolgt over
hele landet den dag! Min veninde, som er
pædagog, havde blå neglelak med til børnene,
og på min arbejdsplads stod blå neglelak på
bordet til dem, som ønskede at være med .
På DS Internationals hjemmeside er mange
sjove ideer, såfremt du også overvejer at fejre
dagen i dit lokalområde!
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Om morgenen var der et forældrepar i radioen for at fortælle om ”det gode liv” med et
barn med Downs syndrom. Om hvordan det
gør, at vores hjerter åbnes, og at vi bliver mere
tolerante og rummelige som mennesker. Til inspiration om livet med handicappede nævnte
de bogen: ”Den fortabte søn vender hjem”
efter Henri J. M. Nouwen, som har arbejdet
i et bofællesskab for udviklingshæmmede.
Samme aften var en debat i TV-nyhederne
omkring aspekterne vedrørende fosterdiagnostik med deltagelse af en mor til et barn med
Downs syndrom og en læge. Debatten var ikke
et spørgsmål om at være for eller imod, men
mere om hvordan livet ser ud med et barn
med handicap, således at den side af sagen
også bliver belyst i forhold til kun at belyse
”fordelene” ved at få fosteret fjernet.
I løbet af dagen var Downs syndrom derfor
særdeles synligt i hele det færøske samfund,
hvilket netop var vores hensigt. På vegne af
vores børn, os forældre og samfundet er vi,
efter min mening, forpligtiget til at fortælle,
hvordan livet med Downs syndrom er. Jeg
tror ikke, at vi er os bevidste om, hvor meget
vi skaber samfundet med vores måde at italesætte tingene på!
De ord jeg bruger om mit barn, om hvordan hun har livsappetit, elsker at lege, lære
og være til. Hvordan jeg taler til hende som
en i min øjenhøjde, hvilket jeg i mine egne
tanker skal genskabe hver dag for ikke at
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holde fast i gamle myter. At vi, med vores
fortælling, hjælper vores familie, venner, kolleger, myndigheder, børnehave, skole osv. til at
forstå. De er ikke i samme situation som os,
og kan derfor ikke vide og have ord for, hvad
vi eventuelt måtte have brug for. Det må vi
som eksperter fortælle dem.
I 2014 blev dagen også holdt med forelæsninger, underholdning m.m. Til denne
dag blev billederne af vores børn samlet i en
plakat, som sidenhen blev solgt for at samle
penge ind til et lignende tiltag næste år. Javni,
som er foreningen for udviklingshæmmede,
har støttet op med økonomi.
Efterfølgende har bl.a. en pædagog fortalt, hvordan hendes syn på Downs syndrom
ændrede sig, efter at hun hørte indslaget i
radioen. En af mine venner har også sagt, at
hun nu har større forståelse for, hvad det er,
vi laver i forbindelse med f.eks. pædagogiske
støttetiltag (Tegn Til Tale m.m.)
Vi må videre og få øje på, at mennesker
med Downs syndrom er meget mere end bare
søde, rare og gode til at give en knuser…! De
er stærke, svage, kreative, kloge, hidsige, empatiske, sjove, mærkelige, smukke, kærlige,
ukærlige, modige, bange, glade, nysgerrige...
akkurat som jeg selv er det. Med vores måde
at italesætte denne virkelighed hjælper vi os
alle sammen.
Kærligst fra det høje nord
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En feriehilsen fra det dejlige Østrig
Det er blevet vinter, så derfor er hele
familien igen taget på skiferie i Østrig.
Vi er igen kørt selv, dog har vi denne
gang valgt at gøre et stop i Tyskland.
Vores erfaring er, at det er godt givet ud
i forhold til vores børn, når vi kommer
frem, det samme gør sig gældende for
deres forældre.
Af Thomas Hamann
Nå, men vi er kommet til et pragtfuldt landskab med masser af sne og mange muligheder
for at komme ud at røre sig.
Søndag den 25. januar startede vi ud med
den klassiske disciplin, der hedder leje ski og
støvler, en disciplin, der i den grad kræver tålmodighed fra alle. Nanna klarede dette super
flot. Det viste sig desværre, at hun havde fået
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de forkerte ski, (de er byttet igen til nogle,
som er noget mindre) det på trods, har hun
kastet sig ud i nogle rigtig gode ture. Det er
superfedt at kunne udbryde: ”Jeg klarede det”
med sne i hele hovedet.
I morgen, den 26. januar, er, som Nanna
siger, en meget særlig dag (Nanna fylder 11
år ), og Nanna skal for første gang prøve skiskole. Vi starter dog ud med eneundervisning
med en dansk skilærer. De foregående år har
vi selv undervist, men når damen kan blive
meget bestemt på sine forældre, prøver vi
dette i stedet.
Uanset hvad, er det noget, vi kan anbefale
alle. At opleve Nanna give den gas, i en begrænset periode, er bare fantastisk.
P.s. Varm kakao virker.
Mange hilsner fra familien Hamann
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Fra irritation til sjov læring
Som mor til 4 børn har jeg en masse
praktiske gøremål i hjemmet. Et af dem
er at få 4 børn i overtøjet, når vi skal ud
ad døren. Og selvom Tristan ikke har et
verbalt sprog, så ved han godt, hvad det
betyder, når jeg siger, vi skal ud.
Af Katarina Mejer
Alle 4 børn råber i munden på hinanden, om
hvad de skal have på og rykker samtlige beklædningsdele ned fra reolen. Tit bliver der
stillet følgende spørgsmål: ”Må jeg få sommer
jakke på”? ”Må jeg få sandaler på”? ”Jeg vil
have regntøj på” osv. på en kold vinterdag. Jeg
kunne mærke, jeg blev mere og mere irriteret
over de samme sprøgsmål – også flere gange
om dagen. Jeg gik derfor i tænkeboks; hvordan
kunne jeg lære mine unger at påklæde sig
rigtigt og uden min hjælp?
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Jeg kom frem til, at jeg havde brug for at
lære børnene årstiderne, vejret, temperaturen
og de forskellige påklædningsdele at kende.
Jeg lavede et ”vejr-hjul” med sol, skyer,
regn og sne. Et ”temperaturhjul” fra frost til
hot, og en ”væg” med en bamse med forskellige påklædningsdele alt efter vejret samt et
vindue, som er udskifteligt og afspejler de 4
forskellige årstider.
”Dagens hjælper” har opgaven at udfylde
vejr-hjulet ved at kigge ud ad vinduet, stille
temperaturen rigtigt og give bamsen tøj på ved
at snakke om vejret. ”Dagens hjælper” har vi
indført for nogle år tilbage, hvor barnet er i
centrum den pågældene dag. Eks. hvis det
er Tristans dag, så er han med til forskellige
gøremål i hjemmet, det kunne være med til at
dække bord, lave mad, rydde af bordet, være
den første der får tøj på, børstet tænder, først
til at tage mad osv. På den måde lærer de at
vise og tage hensyn til hinanden.
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”Projekt Klap”
har hjulpet 120 borgere i Region Syddanmark
med handicap af forskellig slags i arbejde
Kilde: Handiclip
I 2014 fik Landsforeningen LEV bevilget 40 millioner kroner over fire år til
»Projekt Klap«, der går ud på at matche
virksomheder og konkrete job med mennesker med forskellige handicap.
Og projektet har indtil videre haft held med
at finde arbejde til 120 borgere med handicap
i Region Syddanmark . Det skriver DR Syd .

Det er især detailhandlen, der tager imod
de mange nye medarbejdere . Det fortæller
Keld Møller-Madsen, som formilder kontakt
i Region Syddanmark .
»Vi har lige ansat fire i Bilka i Sønderborg,
og i forgårs ringede de for at sige, at de gerne
vil ansætte flere,« siger han .
I »Projekt Klap« bliver folk ansat med løntilskud . Projektet kører frem til 2017 .

Brug dit kamera
NÅR DU TAGER BILLEDER TIL BLADET

Du er altid velkommen til at tage billeder til bladet.
Men brug dit kamera og ikke mobiltelefonen. Billeder taget med
mobiltelefon er oftest grumsede og har dårlige farver – især ved
indendørs brug.
Sørg for at kameraet er sat til at tage billeder i en høj opløsning
og send billedfilen i jpg-format til redaktøren – undlad at sætte
billederne ind i tekstdokumentet.
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Skyhøje regninger
til alle forældre, der har et barn med handicap
på døgninstitution
Min mand og jeg har 3 børn, hvoraf den
ene af vore dejlige tvillingedrenge på 10
år, Andreas, er født med både Downs
syndrom og uspecificeret udviklingsforstyrrelse svarende til Infantil Autisme.
Af Birgitte Boye-Nielsen
Kirkemosevej 3, 8541 Skødstrup
Hans autisme gør, at han ikke udvikler sig
lige så meget som ”almindelige” børn med
Downs syndrom. Men uanset autisme eller
ikke oveni, så har han lige så meget brug for
kærlighed, stimulering og omsorg som alle
andre børn har.
Min søn flyttede for 1,5 år siden ind på
Skovbo i Skanderborg. Skovbo har 3 afdelinger, hvoraf den ene, Blæksprutten, hvor
Andreas bor, er en afdeling for børn og unge
med nedsat funktionsevne og autisme. Det
krævede blod, sved og tårer at nå så langt som
til at erkende, at det var den rigtige beslutning.
Andreas trives rigtigt godt på Skovbo, der kan
tilbyde nogle helt andre faste rammer og pædagogisk indsats end vi. Skovbo arbejder ud
fra anerkendte autismemetoder (TEACCH
og PECS), som systematisk medvirker til at
lette børnenes samvær og kommunikation
med andre.
Men nu er virkeligheden den, at børn med
handicap i Aarhus Kommune rammes voldsomt af sparekniven. Kommunen skal spare.
Derfor har ca. 70 familier med døgnanbragte
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børn med handicap modtaget afgørelse om
forældrebetaling på flere tusinde kr. pr. måned. Aarhus Kommune siger, at de henholder
sig til principafgørelsen fra Ankestyrelsen fra
2012. Her lyder det bl.a., at hvis barnet med
handicap har udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt omfang, kan forældrene fritages for
egenbetalingen, hvis ikke kan der opkræves
forældrebetaling. Det er derfor, at Aarhus
Kommune kynisk har valgt at have den holdning, at en stor gruppe børn med handicap
ingen udviklingspotentiale har. Det er en stor
gåde, at man kan vælge at have den holdning,
at nogle børn med handicap ikke kan udvikle
sig nok. Nok til hvad? Til at blive professor?
Alle børn kan med rette stimulering og behandling opnår en form for udvikling, om
end det går meget langsomt. Vore børn er jo
ikke hjernedøde.
Heldigvis er der stærke kræfter i Aarhus.
Vi er ca. 18 forældrepar, der er gået sammen
om at anke kommunens afgørelser. Forældrerepræsentant på Birkebakken, Anne Kjeld
Pedersen, gør et kæmpe stykke arbejde for os.
Det samme gør Viggo Jonasen (tidl. lektor på
Den Sociale Højskole og tidl. byrådsmedlem).
Han har gennem 28 år været med til at uddanne mange socialrådgivere, og han er mildt
sagt ikke imponeret af sagsbehandlingen.
Viggo Jonasen udtaler, at afgørelserne, som
ligger til grund for forældrebetalingerne, ligner skabelonarbejde. Afgørelserne er massivt
behæftede med mangler. 2 af de 18 afgørelser
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er helt identiske . Navnet på barnet er skiftet
ud fra sag til sag, dog ikke i alle, for i en af
afgørelserne står et andet barns navn i afgørelsen . I det brev, vi har fået, står Andreas
navn et sted med mindre skriftstørrelse end
resten af brevet . Tydeligvis er der brugt copy/
paste! Kun i en af afgørelserne optræder barnets diagnose . Der nævnes ikke noget om, at
diagnoserne skulle være behandlingsfrie . For
et enkelt barn indgår ordet behandling flere
gange i barnets handleplan . Alligevel skønner
Aarhus Kommune, at barnet ikke har noget
behandlingsbehov . Flere af gruppens forældre
fortæller, at ingen af deres 10-15 forskellige
sagsbehandlere gennem årene har set deres
børn . Andre fortæller at det er mindst 5-10
år siden en sagsbehandler har set deres barn .
De har heller ikke spurgt sig for i børnenes
specialskoler . Skoler som kender børnene .
Er et barn, anbragt i døgnpleje, handicappet i så svær grad, at det ifølge Aarhus Kommune ikke kan udvikle sig i betydelig grad – ja
så må forældre til lommerne og betale op til kr .
4 .300,- pr . måned . + de mistede børnepenge,
som forældre altid mister, når barnet kommer
på døgninstitution .
Aarhus Kommune med social rådmand Thomas Medom i spidsen siger dermed indirekte:
Børn med handicap m/udviklingspotentiale
= ingen egenbetaling .
For retarderet og dum = forældrebetaling på
op til kr . 4 .300,- hver måned .
Down & Up 1.2015
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Mødet mod forældrebetaling for at have et barn
med handicap i døgninstitution havde en effekt:
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LEVs nyhedsbrev, januar 2015

Kaotisk forløb i Aarhus ender med
opsættende virkning til forældre
Aarhus Kommune kan godt give opsættende virkning på de mange afgørelser,
de har truffet om forældrebetaling for
døgnanbragte børn med handicap.
Det udtaler Ankestyrelsen. Rådmand i
Aarhus giver nu forældrene et pusterum
med opsættende virkning.
Et månedlangt forløb, om skyhøj forældrebetaling for døgnanbragte børn med handicap i
Aarhus, tog i går en ny drejning. Trods gentagne påstande om det modsatte – senest i
byrådssalen onsdag – må Aarhus Kommune
nu erkende, at der godt kan gives opsættende virkning på de mange afgørelser, som
er udsendt de seneste uger. Aarhus Kommune må med andre ord godt vente med
at lade forældrebetalingen træde i kraft til
efter, der foreligger en endelig afgørelse fra
Ankestyrelsen.
Det kom frem efter, at TV2 Østjylland
havde bedt Ankestyrelsen forholde sig til muligheden for at give opsættende virkning i
sagerne. Og styrelsen bekræfter, at det kan
kommunen godt. Noget som de aktive forældre i Aarhus hele tiden har sagt.
Dermed står vi tilbage med et temmelig
pinligt forløb for Aarhus Kommune, mener
LEVs landsformand:
- Rådmanden har med stålsat stemme –
igen og igen – påstået, at det var helt umuligt
for kommunen at yde opsættende virkning
til forældrene. Hvor gerne de end ville, lød
det. Det står nu klart, at det er lodret forkert.
Rådmanden må føle sig ualmindeligt dårligt
rådgivet af sin forvaltning.
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- I dag vil jeg først og fremmest glæde
mig på vegne af forældrene i Aarhus. De har
nu fået et velfortjent pusterum, siger Sytter
Kristensen.
Men sagen slutter ikke her, siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt:
- Vi står stadig med en kommune, der har
bedrevet sagsbehandling under al kritik. Et
stort antal bunkeafgørelser, hvor man har set
stort på lovgivningens krav om konkrete og
individuelle begrundelser i hver enkelt afgørelse, siger Mogens Wiederholt.
LEV og Spastikerforeningen
sendte brev til Aarhus
Kort inden nyheden om Ankestyrelsens udtalelse kom frem i går, sendte LEV og Spastikerforeningen et fælles brev til rådmand Thomas
Medom. Heri bad de ham trække de udsendte
afgørelser tilbage – alene af den grund, at de
tydeligvis hviler på generelt lovstridig sagsbehandling. LEVs landsformand og Spastikerforeningens direktør skriver blandt andet:
”Men faktisk kan du sagtens sætte en
stopper for forældrebetalingsopkrævningerne
uden at yde opsættende virkning. Vi mener
tilmed, at du er forpligtet til at gøre det med
øjeblikkelig virkning. Det skyldes, at den sagsbehandling, som er præsteret i forbindelse
med de afgørelser, som ligger til grund for
opkrævningerne, er åbenlyst lovstridig.”
Brevet er fortsat relevant mener de to foreninger – ikke mindst fordi der også er forældre, som ikke har anket forældrebetalingen,
og som dermed ikke får glæde af den opsættende virkning.
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Mulighed for socialpædagogisk ledsagelse
– men hvornår?
Spørgsmål om ledsagelse til diverse aktiviteter dukker jævnligt op i DUKH. Mange
pårørende til voksne borgere med nedsat
funktionsevne oplever, at borgerne ikke kan
deltage i de aktiviteter, som de ønsker, fordi
der ikke bliver bevilget den nødvendige ledsagelse. De fleste borgere med nedsat funktionsevne har et ønske om et aktivt liv på lige
fod med alle andre borgere (jf. kompensationsprincippet som omtalt i dette svar til
Folketingets Socialudvalg), men de oplever
i en række tilfælde, at det ikke kan lade sig
gøre, fordi kommunerne ikke bevilger den
nødvendige ledsagelse, som gør, at de kan
leve et så normalt liv som muligt.
I et svar på spørgsmål 291 har ministeren
for området gennemgået de forskellige muligheder for ledsagelse efter serviceloven. I
dette Praksisnyt er der især fokus på socialpædagogisk ledsagelse og selvvalgte aktiviteter.
Ledsagelse efter servicelovens §97
Efter §97 skal kommunen tilbyde 15 timers
ledsagelse om måneden til personer under
folkepensionsalderen/67 år. Målgruppen
er personer, der ikke kan færdes alene på
grund af betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne. Ledsageordningen omfatter dog ikke personer med nedsat
funktionsevne som følge af sindslidelse eller
af sociale årsager.
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Ledsagelse efter §97 omfatter ikke socialpædagogisk bistand men udelukkende ledsagelse
til aktiviteter, som borgeren selv bestemmer
indholdet i. Ordningen er således begrænset
til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold (se evt.
Praksisnyt nr. 2/2011 om ledsagelse).
Drejer det sig om borgere med ophold i
botilbud, kan ledsagelse til selvvalgte aktiviteter allerede være en delvis integreret del af
den serviceydelse, som botilbudet yder (læs
mere herom i dette svar fra DUKH og i principafgørelse C-08-06).
Afgrænsning: Socialpædagogisk ledsagelse
Ankestyrelsen har i en række principafgørelser
afgrænset, hvornår der er tale om ledsagelse,
uden at der er tale om socialpædagogisk bistand af en sådan karakter, at det falder uden
for området for ledsagelse efter §97.
I principafgørelse C-26-07 fandt Ankestyrelsen, at en beboer i et botilbud var berettiget til ledsagerordning efter §97, uanset at
han led af sklerose (og en sindslidelse), var
kørestolsbruger og skulle have hjælp til afog påklædning, spisning, var inkontinent,
og at der blev anvendt lift ved flytning af
ham. Ankestyrelsen vurderede, at ansøger på
grund af sin fysiske lidelse (sklerose) havde
brug for ledsagelse til kulturelle aktiviteter og
familiearrangementer samt naturoplevelser.
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Kilde: Praksisnyt fra DUKH nr. 41,
oktober 2014

Ankestyrelsen skønnede ikke, at der var behov
for socialpædagogisk støtte under udflugter.
I principafgørelse C-25-00 fandt Ankestyrelsen en 33-årig udviklingshæmmet mand
uden sprog berettiget til ledsagerordning efter
§97, fordi han non-verbalt kunne give udtryk
for sine ønsker til individuelle aktiviteter.
I principafgørelse 74-10 fandt Ankestyrelsen en mand med afasi og tilstødende epilepsi
efter apopleksi berettiget til ledsagerordning
efter §97, uanset at han ikke kunne ”tale,
skrive eller på anden måde gøre sig forståelig eller indgå i et samspil, der involverede
kommunikation med andre end personer, der
kendte ham godt. Ansøger var således reelt afskåret fra at kommunikere med personer, der
ikke havde et nært kendskab til ham. En ledsageordning vil i vidt omfang kunne afhjælpe
følgerne af den nedsatte funktionsevne i relation til at færdes alene uden for hjemmet.”
Socialpædagogisk ledsagelse efter §85
Kommunen skal efter §85 i serviceloven tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til
personer, der har behov herfor på grund af
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I
Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven er det anført i pkt. 25: ”… .Efter omstændighederne vil socialpædagogisk bistand efter
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servicelovens §85 kunne bestå af ledsagelse,
både når der er tale om individuelle og fælles
aktiviteter, herunder fritids- og kulturtilbud,
aktiviteter af social karakter, aktivitets- og
samværstilbud, beskyttet beskæftigelse o.l.
Det kan f.eks. være relevant for, at den pågældende kan fastholde egen identitet og opnå
en mere aktiv livsudfoldelse.”
Der er i princippet ikke nogen øvre grænse
for, hvor mange timer der kan bevilges socialpædagogisk ledsagelse efter §85. Det afhænger dels af kommunens serviceniveau (se
nedenfor), dels af borgerens konkrete behov.
Ministeren blev i marts 2014 spurgt, om
han fandt det rimeligt, at borgere med indgribende og komplekse handicap i nogle kommuner nærmest ikke ydes ledsagelse uden for
deres bolig, fordi der ikke er personaleressourcer i deres botilbud, og fordi de er afskåret fra
at blive tildelt en ledsageordning efter §97.
Han svarede bl.a. sådan her på spørgsmål 302:
”Det fremgår af servicelovens §81, at formålet med indsatsen over for voksne med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne bl.a. er:
• at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktions- samt udviklingsmuligheder og
• at forbedre mulighederne for den enkeltes
livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om
samvær, aktivitet, behandling, omsorg og
pleje.
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Så selvfølgelig skal mennesker med handicap
have mulighed for at få ledsagelse til fx besøg
og aktiviteter uden for deres botilbud.”
Levering af ydelser efter §85
I langt de fleste tilfælde vil det være kommunalt/regionalt ansatte pædagoger, der yder socialpædagogisk ledsagelse efter §85. I DUKH
ser vi dog ikke lovgivningsmæssige hindringer for, at f.eks. kommunen eller et botilbud
ansætter kompetente private personer til at
udføre specifikke socialpædagogiske ledsageopgaver bevilget af kommunen efter §85,
hvis kommunen/botilbuddet ikke selv kan
stille den fornødne arbejdskraft til rådighed
for opgaven.
Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter m.v.
Efter §97 er der fokus på ledsagelse uden
socialpædagogisk indhold til selvvalgte aktiviteter (f.eks. biografture), mens der efter §85
er fokus på socialpædagogisk ledsagelse til
ikke-selvvalgte aktiviteter (f.eks. lægebesøg).
Betyder det, at der ikke efter §85 kan bevilges socialpædagogisk ledsagelse til selvvalgte
aktiviteter som f.eks. festivaldeltagelse og
familiebesøg? Nej, ikke efter DUKH’s vurdering. Det er efter DUKH’s opfattelse utvivlsomt, at al ledsagelse – uanset om der er tale
om selvvalgte eller ikke-selvvalgte aktiviteter
– der kræver socialpædagogisk bistand, skal
bevilges efter §85.
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Hvis en borger med ophold på et botilbud f.eks. skal have socialpædagogisk bistand
til at gennemføre en indkøbs- og biograftur
(selvvalgt aktivitet), er der tale om en ydelse
efter §85, idet der som nævnt tidligere kun
kan ydes ledsagelse uden socialpædagogisk
indhold efter §97.
I DUKH finder vi derfor, at formuleringen
i principafgørelse C-38-07 er lidt uheldig, idet
der er anført: ”Manden var omfattet af personkredsen til servicelovens §85. Det betød,
at manden havde ret til ydelser efter denne
bestemmelse til ikke-selvvalgte aktiviteter, såfremt manden efter en konkret skønsmæssig
vurdering havde behov herfor.” Formuleringen
har ført til den forkerte tolkning i nogle kommuner, at der kun kan ydes hjælp til ikkeselvvalgte aktiviteter efter §85.
Kommunens serviceniveau
Efter servicelovens §138 kan kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende
serviceniveauer for den lokale udmøntning af
hjælp efter loven. Det gælder også for niveauet
for socialpædagogisk bistand efter §85, uanset
hvor hjælpen bliver ydet. Men det er vigtigt
at understrege, at der netop kun er tale om
generelle vejledende serviceniveauer.
Kommunen skal ved hver enkelt ansøgning
foretage en konkret og individuel vurdering
af borgerens behov for socialpædagogisk ledDown & Up 1.2015

Kilde: Praksisnyt fra DUKH nr. 41,
oktober 2014

sagelse, herunder vurdere om der skal ske en
fravigelse fra det generelle serviceniveau. Der
er klageadgang til Ankestyrelsen ved hel eller
delvis afslag på hjælp efter §85.
Ansøgning om socialpædagogisk ledsagelse
Enhver borger med et konkret behov for socialpædagogisk ledsagelse kan søge kommunen om denne form for hjælp, uanset hvor
borgeren har ophold. Kommunen skal som
nævnt ovenfor foretage en konkret og individuel vurdering i sagen. Det fremgår endvidere
af servicelovens §89, at kommunen i forbindelse med afgørelsen skriftligt skal oplyse
ansøgeren om, hvilken hjælp der er bevilget.
I DUKH oplever vi, at borgerne ikke altid
oplyses om denne mulighed for at søge om
hjælp til socialpædagogisk ledsagelse. Som
en afdelingsleder i en kommune udtrykte det
vedr. borgere i botilbud: ”Den socialpædagogiske bistand skal om muligt ydes fra bostedet.
Så det er undtagelsen, der bekræfter reglen.”
Altså at borgere i botilbud bevilges yderligere
socialpædagogisk ledsagelse.
Helhedsvurdering efter
retssikkerhedslovens §5
I DUKH oplever vi, at en række kommuner
ikke får foretaget den lovpligtige helhedsvurdering i praksis. I Nyt fra Ankestyrelsen
nr. 2/2012 er omtalt en praksisundersøgelse,
hvoraf fremgår, at det kniber med helhedsvurDown & Up 1.2015

deringen ved afslag på hjælp til ledsageordning
efter servicelovens §97. Under overskriften
Helhedsvurderingen kan blive bedre, står der
bl.a.: ”Selvom størstedelen af afslagene efter
servicelovens §97 er korrekte, er der et flertal
af sager, hvor nævnet har vurderet, at kommunernes helhedsvurdering ikke er god nok.
Størstedelen af disse sager drejer sig om
afslag på hjælp efter §97 på grund af behov for
socialpædagogisk bistand. I de fleste tilfælde
har et sådant afslag ikke ført til, at kommunen
også har vurderet ansøgningen om ledsagelse
efter andre regler, særligt servicelovens §85.
Kommunerne skal derfor skærpe fokus på at
behandle en ansøgning om hjælp efter alle de
muligheder, der findes i den sociale lovgivning.”
Afrunding
Som det fremgår af ovenstående, er der lovgivningsmæssigt gode muligheder for at bevilge støtte til ledsagelse både med og uden
socialpædagogisk bistand og både til selvvalgte
og ikke-selvvalgte aktiviteter. Kommunen har
mulighed for at fastlægge et serviceniveau –
også når det drejer sig om socialpædagogisk
ledsagelse.
Men kommunen skal ved enhver ansøgning
om ledsagelse dels foretage en helhedsvurdering, jf. retssikkerhedslovens §5, dels foretage
en konkret og individuel vurdering, herunder
fravige det generelle serviceniveau, hvis der
er behov for det.
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Anmeldelse af apps
Af Katarina Mejer

Abc – Balloner
Pris: 7 kr.
Appen er en sjov og underholdende måde at lære
bogstaverne på. I bunden af skærmen vises et
bogstav. Opgaven er at trykke på fem balloner med
det pågældende bogstav. På denne måde lærer dit
barn at genkende bogstaverne i alfabetet.
I appen kan man vælge mellem store, små eller
blandede bogstaver. Du kan endda vælge at skifte
hastighed på de flyvende balloner.

Bogstavleg
Pris: 8 kr.
Et godt læringsspil til førskolebørn. Dit barn lærer
bogstavernes navne og lyde i kontekst.
I appen kan dit barn bl.a. øve sig på bogstavernes
navne og lyde ved at bladre gennem et interaktivt
alfabet. Klik på kasserne til hver tegning og hør de
enkelte lyde i kontekst.

120 ord
Pris: 25 kr.
Denne app er målrettet til at lære at læse og skrive
de 120 hyppigste ord.

Her arbejdes med tre strategier:
- Se hvordan ordene staves og høre dem blive læst
op. Herefter kan barnet selv prøve at skrive ordene.
- Øve barnet i at stave ordene.
- Øve barnet i at genkende ordene.
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Diverse huskespil
Pris: fra 8 kr.
Husk 120 ord - Husk 500 ord
ABC huskespil (de store bogstaver)
De første ord
abc huskespil (de små bogstaver)
AbC huskespil (små og store bogstaver)
Minus, trin 1 - Plus, trin 2
Gode apps med forskellige læringsspil med alfabetet, tal, ord fra samme serie. Det er Vendespil i
alle spillene, når et kort vendes læses ordet/tallet
højt. Appsene findes også på engelsk.

Puzzles Baby
- Educational for Children
4 gratis spil
– øvrige spil 16 kr.
Et fantastisk nemt værktøj, som lærer dit barn om
bl.a. former, farver og størrelser. Spillet indeholder
12 forskellige puslespil.
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Artiklen er taget fra Socialpædagogen

Udsigt til massive forringelser

Af Sytter Kristensen
landsformand for
Landsforeningen LEV
I december i det forgangne år sendte regeringen et lovforslag om ændring af servicelovens
voksenbestemmelser i høring. Men helt modsat mange af regeingens tidligere reformer var
der ingen pressemøder med stolte ministre,
der forklarede reformens visioner – end ikke
en pressemeddelelse fra Socialministeriet.
Lidt påfaldende, synes jeg
For den reform, som lovforslaget lægger
op til, er bestemt ikke en ubetydelig detalje.
Vedtages den, vil det få gennemgribende konsekvenser for tusindvis af mennesker med
udviklingshæmning og andre handicap. Og
nok også for de medarbejdere, som hver dag
yder en afgørende indsats for dem.
Der kan selvfølgelig være flere grunde til
socialminsterens tavshed om forslaget. Et
godt bud er nok, at der reelt slet ikke er tale
om noget socialpolitisk projekt, men derimod om en konsekvens af økonomiaftalerne
mellem KL og Finansministeriet. Forslaget
rummer en del sympatiske – men fuldkommen uforpligtende – vendinger om helhedsorientering, handleplaner og udredning. Men
når facit gøres op, er der for mig at se ingen
tvivl: Hovedformålet er at give kommunerne
betydeligt større handle- og prioriteringsfrihed på handicapområdet. I praksis vil denne
øgede kommunale frihed ske på bekostning
af sårbare borgeres rettigheder.
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Det vil naturligvis være i overkanten at gennemgå lovforslaget i denne klumme – her vil
jeg opfordre til, at man besøger LEVs hjemmeside og finder, hvad vi indtil videre har tilkendegivet i denne forbindelse. Men følgende
eksempel illustrerer, hvorfor jeg er bekymret på
vegne af mennesker med udviklingshæmning.
Et nøgleelement i forslaget er nemlig at erstatte en række eksisterende paragraffer i Serviceloven med en såkaldt tilbudsvifte. Nogle
af de paragraffer, som forsvinder ind i denne
vifte, er fx §85 om socialpædagogisk bistand,
§104 om aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud) samt §103 om beskyttet beskæftigelse.
Konsekvensen er, at nogle af de mest sårbare
borgere, som i dag har et entydigt krav på et
tilbud om fx beskyttet beskæftigelse eller et
dagtilbud, mister denne (de facto) rettighed.
I viften bliver det nemlig op til en samlet kommunal vurdering – og så ved vi godt,
hvordan det kommer til at gå, ikke mindst i de
konstant grænsesøgende kommuner, som vi
desværre oplever, at der bliver flere og flere af i
disse år. Jeg forudser fx, at flere kommuner vil
anvende den nye vifte-paragraf til at tilkende
en del udviklingshæmmede ”helhedsorienterede hjemmedage” – hele ugen, året rundt.
Dermed er et fundamentalt socialt- og
handicappolitisk princip under beskydning,
nemlig retten til et dagligt eller næsten dagligt miljøskifte. Det vil være en katastrofal
og uhyggeligt bagudrettet udvikling. Først
og fremmest for de berørte borgere – men
det bliver næppe heller nogen fest for den
socialpædagogiske beskæftigelse.
Lovforslaget blev heldigvis trukket tilbage
i sidste øjeblik. Nu må vi se, hvad der sker
efter valget. 
Red.
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EN HVERDAGSHISTORIE

Halløj i sneen
En lørdag morgen var det ”pludselig”
blevet rigtig vinter. I løbet af natten
var der faldet sne – jubiiiii.
Af Katarina Mejer
Ungerne var helt vilde og kunne næsten ikke
vente med at komme ud i sneen. Morgenmaden blev slugt, og så var det ellers at komme
i tøjet i en fart. Nu var vi klar til at indtage
sneen.
Vi nåede ned til Koldinghus, hvor voldene
er superfine til at kælke på. Det var Tristans
første rigtige oplevelse med sne, og han syntes,
det var rigtigt sjovt – især at kælke.

Vi har 2 kælke til 4 børn, så det betød, at
ungerne skulle dele. Det syntes Tristan ikke
om og blev sur, hver gang han skulle aflevere
den til en af sine søskende. Man kunne ikke
lade vær med at grine sammen med ham, for
han begynte at grine fra det øjeblik, han blev
lagt på kælken, til han var nede ad bakken.
Vi havde nogle hyggelige timer på voldene,
og han fik også fortalt os, at han bestemt ikke
skulle med os hjem igen. Hjemme i haven blev
der lavet en ”Olaf” snemand.
Nu er sneen væk, og ungerne sukker efter
mere sne, og Tristan elsker at se video af sig
selv, hvor han kælker, og han er flad af grin,
hver gang han ser den. Så vi hepper på lidt
mere sne, inden foråret for alvor tager fat.

Har I en god, sød eller sjov lille historie fra hverdagslivet med et barn
med Downs syndrom, som I gerne vil dele med læserne, så send den
til bladets redaktør, Kirsten Sørensen, på:
medieudvalg@downssyndrom.dk – og send gerne et par billeder med.
Så vil historien blive bragt i bladet.

Down & Up 1.2015
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Run 4 charity – et støtteprojekt

Af Karina Rhiger
I samarbejde med Run 4
charity har vi lagt navn og
headline til en af de flotte
løbe t-shirts, der lige nu kan
købes på adressen: http://
run4charity.dk
Løbe t-shirten er en lang
model fra Nike, som kan fås
til både kvinder og mænd.
Farverne er hvid eller sort,
og størrelserne spænder fra
S-XL. Vores headline er: ”Rigtige venner tæller ikke kromosomer”.
Run 4 charity er et støtteprojekt, hvor man ved at
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købe en t-shirt til sig selv
gennem betalingen også
støtter den givne organisa
tion, der har lagt navn til tshirten. Prisen for t-shirten er
329 kr, hvoraf 27,2% af prisen
går ubeskåret til Landsforeningen Downs Syndrom.
Vi har valgt, at de penge
vi får ind fra løbe t-shirts skal

gå til aktivitetsweekend og
fortsat produktion af Down
& Up.
Så til alle jer, der elsker at
løbe i en kvalitets t-shirt, til
jer, der bare gerne vil støtte
foreningen og samtidig få
en lækker t-shirt ud af det.
Hermed en opfording til at
klikke ind og læse mere.
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AKTIVITETSKALENDER2015
DATO

HVEM

HVAD / HVOR

20.-21. februar

LDS

Bestyrelsesweekend

21. marts

LDS

Verdens Downs Syndrom Dag

21. marts

LDS

Generalforsamling, Brogården

21.-22. marts

LDS /
Pindstrup Centret

Forældrekursus, Brogården

Husk også at følge foreningen på
hjemmesiden: www.downssyndrom.dk
samt på foreningens facebookside.
Down & Up 1.2015
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HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM
Ved indbetaling på check
eller overførsel til konto nr. 5073 000140950-9
Send venligst talonen til:
			

Sekretær Dorte Kellermann
Gunløgsgade 45, st. tv., 2300 København S

Medlemskab kr. 300,00/år

Navn:
Adresse:
Post nr.:				By:
Kommune og region:
E-mail:
❑ Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbreve (indbydelse til kurser og landsmøde, indkaldelse til
generalforsamling o.lign.) elektronisk i stedet for på papir

Tilknytning til person med DS:
(Angiv f.eks. forældre, bedsteforældre, børnehave, bofællesskab e ller lign.
– eller om du selv har Downs syndrom)
Fødselsår for personen med DS:
❑ Girokort ønskes tilsendt
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formanden for
Landsforeningen Downs Syndrom eller via foreningens hjemmeside:
www.downssyndrom.dk, e-mail: downssyndrom@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.

