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2020 – et anstrengende
bekendtskab
Når du læser dette forord, er 2020 ved at gå
ind i sidste fase, og dermed blev det tid til det
sidste af 4 medlemsblade i år. Jeg skal ærligt
indrømme, at 2020 har været et lidt anstrengende bekendtskab – også i foreningshenseende, hvor corona-pandemien har sat sit præg
på aktivitetsniveauet både i bestyrelsen og
dermed også i forhold til de arrangementer
og tilbud, vi har kunnet stille til rådighed for
vore medlemmer.
Det er selvfølgelig brandærgerligt, men der
er ikke noget at gøre ved det, og vi er glade for,
at I holder ved, og takker for jeres opbakning
og pæne ord både på de sociale medier og i
personlige beskeder. Det luner, og det er med
til at holde gejsten oppe, hvilket vi får brug
for, når vi forhåbentlig snart kan komme op
på fuld styrke igen. Tak!
Siden sidst er det dog lykkedes at holde et
enkelt ’rigtigt’ bestyrelsesmøde. Det var virkelig
dejligt at være sammen rigtigt og mærke inspirationen og engagementet. Det er alt andet
lige ikke det samme, når vi mødes via Teams.
På bestyrelsesmødet havde vi fokus på blandt
andet det kommende års Forældrekursus, og
helt praktisk fik vi ryddet op i de materialer, vi
bruger til at lave vores velkomstpakker til nye
familier. Vi mødes igen i november – håber vi!
Men selv om der i sensommer og efterår
har været stille på aktivitetssiden, så har der
været gang i pressen, hvor der har været fokus på dels det seneste offentliggjorte tal for
levendefødte med Downs syndrom (18 børn i
2019 – det laveste nogensinde), og dels på en
angiveligt begyndende trend med at vise videoer om livet i en familie med Downs syndrom
(eller andre handicaps) på de sociale medier.
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Der har været stor interesse fra medierne
også i det store udland. I januar havde vi således besøg af en journalist fra det amerikanske
magasin The Atlantic, der var i landet i nogle
dage for at sætte sig ind i de danske forhold,
når det gælder fosterdiagnostik. Arbejdet blev
dog – som så meget andet – efterfølgende sat
i bero pga. corona, men projektet blev her i
september taget op igen. Derfor havde min
familie og jeg i oktober besøg (en hel dag!) af
en fotojournalist fra Tyskland, der arbejder
freelance for magasinet, og mens jeg skriver
disse ord, er de sidste detaljer ved at falde på
plads til magasinet. Det bliver interessant at
se, hvordan det falder ud.
Som en direkte følge af indslaget i nyhederne på norsk tv i sommer om Landsforeningens tilbud om kontaktforældre mv., er der nu
ved at blive taget politisk støttet initiativ til en
lignende ordning for norske gravide – direkte
inspireret af det arbejde, vi har lavet i Landsforeningen igennem de seneste mange år. Det er
meget motiverende at se, hvordan andre lande,
via det samarbejde vi har med vores nordiske
kollegaer, kan få deres politikere i tale og få et
godt tilbud op at stå. Vi følger naturligvis med
fra sidelinjen, og håber at samarbejdet også
kan give inspiration den anden vej; fx til også
i Danmark at få politisk opbakning til arbejdet
med information, netværk og kontaktforældre.
Sidst, men ikke mindst, har vores utrættelige
redaktør endnu en gang formået at samle stof
og materiale til endnu et godt blad, som du altså
nu sidder med i hånden. Vi håber, du vil nyde at
læse det hele, blandt andet om ledsagekort, et par
sommerhistorier, tur til Hasmark og meget andet.
God læselyst og på gensyn i 2021.
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Laura er 21 år og bor på et ungdomskollegie. Hun er i beskyttet beskæftigelse på en cafe.
Hun havde 3 ugers ferie. I den 1. uge var hun på sommerhøjskole, som Lev Viborg havde
arrangeret. Det er 3. år, de laver det, og 2. år Laura er med. Der er 6 frivillige, som gør
det muligt at give deltagerne denne fantastisk uge fyldt med sjov, hygge, m
 usik, men
også a
 lvorlige snakke om deres liv. En rigtig højskole. Laura har allerede tilmeldt sig til
næste års sommerhøjskole – med et stort smil.

Nedenstående artikel er skrevet af journalist Stine Elkær
og venligst udlånt af Viborg Stifts Folkeblad.
Hvis du har lyst til at se billeder og få flere indtryk af ugens
begivenheder, kan det ses på Lev Viborgs Facebookside.
Foto: Anne Myrup Frost

En helt særlig sommerhøjskole:

Vi vil gerne være med til at flytte
nogle grænser lidt
Interesseorganisationen Levs lokalafdeling
holder denne uge sommerhøjskole for voksne med handicap. Årets tema er grænser,
hvilket på dagens udflugt blev debatteret på
det lille museum ved psykiatrisk hospital.
Stine Elkær stekr@viborgfolkeblad.dk
Viborg: – ”Hold da op! Se lige den sprøjte der”,
udbryder en ung fyr og peger med store øjne
på en udstillet genstand i montren.
– ”Den er faktisk helt uhyggelig”, svarer sidemanden, mens flere andre strømmer til for
at se, hvad det hele drejer sig om.
Der er masser at kigge på og godt fyldt her
på det lille museum i Søndersøparken, hvor
det psykiatriske hospitals historie er udstillet. Blandt sygesenge med fikseringsbælter,
elektrochok-apparater og meget andet går som-
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merhøjskolens deltagere rundt og ser, hvordan
man i gamle dage behandlede dem, der var
syge i sindet på den ene eller anden måde.
Alle lytter koncentreret, når Jenny, den tidligere ansatte gennem 33 år, viser rundt. Der
bliver spurgt ind til de gruopvækkende historier, og det gør tydeligt indtryk på alle. Ingen
i forsamlingen har været her før – de fleste
vidste faktisk slet ikke, det eksisterede.
Levs sommerhøjskole er denne tirsdag formiddag på udflugt. Hele ugen er de 23 tilmeldte
højskolegængere på forskellige ture, der alle
på den ene eller anden måde berører temaet
”grænser”.
Lær at mærke efter
Temaet er nøje udvalgt her på sommerhøjskolens tredje leveår. Formand Susanne B. Andersen fortæller, at højskolen berører mange forDown & Up 4/2020

skellige opfattelser af grænser i løbet af ugen,
men at det er den personlige grænse, der er
mest i fokus.
På det lille museum i Søndersøparken bliver
sommerhøjskolen vist rundt i hele det psykiatriske hospitals historie.
– Det er så vigtigt at have fokus på grænser,
specielt i denne her verden. Hvis ikke man har
lært at sige nej, så bliver man meget nemt udsat
og kan blive udnyttet. Det er vigtigt, at dem,
der kommer her, lærer at mærke efter og føle,
om noget er over deres grænser og samtidigt
lære, at alt ikke altid er godt, siger Susanne B.
Andersen og fortsætter:
– Samtidigt vil vi også gerne være med til at
flytte nogens grænser lidt. På museumsbesøget
i dag kan vi for eksempel tale om svære emner
som magt og overgreb. Det er jo også en del af
psykiatri-historien, ja og handicap-historien,
som de skal være bevidste om, og som vi kan
tale om i fællesskab.
Fodboldkamp og morgensang
Dagen startede ellers med noget mindre alvorlige emner rundt om kaffebordet på Kløver
caféen i Sankt Mikkels Gade. Her var især aftenens Viborg FF-kamp i fokus for et par af mændene, der i dagens anledning var klædt i grønne
træningstrøjer med Kløverklubbens logo.
– Det er bare så vigtigt, at VFF vinder i aften.
Og så skal Vejle tabe. Jeg skal op på stadion, og
jeg glæder mig helt vildt, fortæller en begejstret Mikkel Hammer Sørensen sin sidemand.
For mange af sommerhøjskolens deltagere
er det godt med nogle aktiviteter i sommerferien, hvor deres arbejdspladser har lukket,
og hvor der ellers ikke er planer i kalenderen.
Der var højt humør til morgensangen, hvor
især Sigurd Barret-sangen ”Man må trække
en grænse” var populær. Den rammer nemlig
netop det, som Lev ønsker, at deltagerne får
ud af højskolen.
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”Når en stemme bli’r hørt, bli’r et menneske set.
I respekt for historien og alt, som er sket.
Når man evner at møde den udstrakte hånd,
da kan fællesskab gro, da kan folk knytte bånd”.

Sommerferieplaner med ligesindede
Ugens program byder på alt fra sejltur med
Margrethe-båden og hjemmelavede insekthoteller til oplæg fra politikere og museumsbesøg.
– Kultur er et uland for mange af dem, der
kommer her. De kommer aldrig sådan nogle
steder. Derfor er det vigtigt for os, at det også
er en del af højskolen, fortæller Susanne B.
Andersen.
Tanja Elkjær er en af dem, der virkelig nyder
at bruge ugen i årets sommerhøjskole, for ellers
var der nemlig intet i kalenderen.
– Jeg synes, det er rigtig dejligt, for så kommer jeg ud og laver noget. Ellers skulle jeg ingenting, fordi mit arbejde holder sommerferie.
Og så er det sammen med mennesker, jeg har
det godt med, siger Tanja Elkjær, der arbejder
i en beskyttet beskæftigelse på Trepas.
Også kollegaen Mikkel Hammer Sørensen
er glad for at være med på sommerhøjskolen.
For hans vedkommende er det tredje gang.
– Det er rigtig godt, at der er sommerhøjskole. Vi laver mange spændende ting, som
vi ikke plejer, og vi lærer samtidigt noget af
dem. Det er tredje år, jeg er med, og jeg er faktisk allerede meldt til til næste år igen, siger
han og griner.
Hvis ikke man har lært at sige nej, så bliver
man meget nemt udsat og kan blive udnyttet.
Det er vigtigt, at dem, der kommer her, lærer
at mærke efter og føle, om noget er
over deres grænser.
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Tur til

Aqua
Vi har i denne sommer nydt at lære
Østjylland bedre at kende. Efter 10
år på Samsø er vi nemlig r ykket over
vandet og bor nu syd for Odder.
Der er mange skønne steder i området, men
skal vi fremhæve ét, så er det Aqua ved Silkeborg, hvor man både kan få ny viden om
ferskvandssøen, dens fisk og dyr, nyde udenomsarealet og finde det indre legebarn frem,
for legepladsen tilbyder sjov med vand til
alle aldre.
Stedet rummer såvel mulighed for medbragt mad som kiosk og café. Der er fine
borde med bænke udenfor, og der er taget
hånd om risiko for smitte med ensretning,
afstand og håndsprit både ude og inde. Vi
kan kun anbefale det.
Med venlig hilsen
Bjørn & Co.
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Denne guide henvender sig til dig, der ønsker en
kortfattet introduktion til servicelovens § 116
om støtte til indretning og anskaffelse af bolig
Guiden er del af en serie, som udbygges løbende med guider på andre områder. Find flere
guider på www.dukh.dk

Værd at vide om støtte til indretning og anskaffelse af

Bolig
J a n u a r

2 0 2 0

D U K H s
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g u i d e r

t i l

b o r g e r e n
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De vigtigste regler på området
Målgruppe
Du kan få hjælp til boligændringer eller i sidste ende en anden bolig, hvis du har en varigt
nedsat funktionsevne, som giver dig problemer med at klare dig i din bolig. Herudover
er det en betingelse, at problemet ikke kan
afhjælpes på anden vis for eksempel ved
hjælp af hjælpemidler eller hjemmepleje.
Boligtyper – hvor kan der ydes hjælp?
Du kan få hjælp til boligændringer, uanset
om du bor til leje, er andelshaver eller ejer
din egen bolig. Du kan også få hjælp, hvis du
bor i bofællesskab eller hos familie. Boligbegrebet omfatter tillige plejefamiliers bolig,

når der er tale om varigt ophold. Hvis der er
tale om en familie, hvor forældrene er skilt
eller separeret, kan der ydes hjælp til begge
forældres bolig, hvis de begge har samvær
med barnet.
Sagsgang
Sagsgangen i en boligsag kan ses som en
3-trins raket, hvor kommunen først vil undersøge mulighederne for at gøre din nuværende bolig bedre egnet som opholdssted. Hvis
det ikke er muligt, vil kommunen forsøge at
finde en egnet lejebolig. Først hvis dette heller ikke er muligt, kan kommunen hjælpe dig
med anskaffelse af en ejerbolig.

Sagsgang
1

2
Kan nuværende
bolig gøres egnet?

3
Anvisning af
lejebolig

Støtte til egnet
ejerbolig

Trin 1 - boligændring
Første trin handler om at undersøge, om
din eksisterende bolig kan gøres egnet.
Kommunen vil som regel starte med at lave
en såkaldt funktions- og aktivitetsanalyse
af dig og din nuværende bolig. Det er en
beskrivelse af, hvorvidt det er muligt for dig
at klare dig i boligen med dens nuværende
indretning. Funktions- og aktivitetsanalysen
vil munde ud i en beskrivelse af de nødvendige boligændringer, der skal til for at lette
din hverdag.
Hvis kommunen vurderer, at boligen kan
gøres egnet som opholdssted ved hjælp af
boligændringer, så vil du få dem bevilget som
en naturalydelse. Det betyder, at kommunen
betaler udgiften til den nødvendige løsning.
Det er en god idé, at du på forhånd selv gør
dig nogle tanker om dit behov.
Du skal være opmærksom på, at hjælp til
boligændringer kun gives til nagelfaste
genstande (ting som er fastgjort inventar).
Du kan have behov for tilbehør, som ikke er
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nagelfast. Tilbehøret bevilges i så fald som
hjælpemidler.
Valg af anden håndværker
Hvis du ønsker at benytte en anden håndværker, end den kommunen peger på, så har
du ret til det. Du kan dog højst få refunderet
udgifter svarende til udgiften til den håndværker, kommunen har valgt. Det er en betingelse, at din valgte håndværker er faglært
og momsregistreret. Det er dit eget ansvar at
sikre dette.
Valg af andre materialer
På samme måde kan du vælge andre materialer, end de som kommunen vil bevilge. I
så fald vil du dog kun kunne få refunderet
udgifter svarende til det materialevalg, som
kommunen har peget på.
Pant i boligændringer
Hvis du får foretaget boligændringer i en
ejerbolig, og det medfører, at boligen bliver
mere værd, så kan kommunen tage pant
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for værdiforøgelsen. Det betyder, at du skal
betale pantet tilbage til kommunen, hvis
du sælger din bolig. Pantets værdi kan dog
nedskrives over 20 år, hvis det må forventes,
at værdien af boligændringen falder over
tid. Kommunen må naturligvis kun tage pant
for den del af boligændringen, som de har
bevilget.
Reetablering af boligen
Du skal være opmærksom på, at der normalt
ikke kan gives tilsagn om dækning af udgifter
til nødvendig reetablering af en ejerbolig.
Hvis for eksempel dit handicappede barn
flytter hjemmefra, så dækker kommunen
som udgangspunkt ikke udgifter til at bringe
boligen tilbage til den oprindelige tilstand.
Der kan dog laves en særskilt aftale mellem
dig og kommunen om dette. Hvis boligindretningen derimod sker i en lejebolig, så skal
der som udgangspunkt laves en aftale om reetablering. Hvis du bor i andelsbolig, kan det,
alt afhængig af de vedtægter som gælder i
den pågældende andelsboligforening, være
relevant at indgå en aftale om reetablering.
Du skal altså allerede på bevillingstidspunktet være opmærksom på, om der er behov
for og ret til at indgå en aftale med kommunen om reetablering af boligændringerne.
Dækning af ekstraudgifter
Boligændringer kan i nogle tilfælde medføre
ekstraudgifter for dig. Der kan være tale om
ekstraudgifter til varme eller lignende. Det
kan være, at du er berettiget til at få at dækket en eller flere af disse ekstraudgifter efter
reglerne om merudgifter i forbindelse med
handicap.

Trin 2 - lejebolig

Hvis din nuværende bolig ikke kan gøres egnetved hjælp af boligændringer, så skal kommunen først forsøge at anvise dig en egnet
lejebolig.
Også i forbindelse med anvisning af lejebolig
kan der blive tale om afledte ekstraudgifter
som for eksempel forhøjede varmeudgifter,
øget husleje med mere. En række af disse kan
dækkes efter reglerne om merudgifter.
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Selvom kommunen anviser dig en lejebolig,
så vil den yderst sjældent fra starten af være
optimalt egnet for dig. Der vil som regel være
behov for boligændringer.

Trin 3 - ejerbolig

Hvis kommunen vurderer, at din nuværende
bolig ikke kan gøres bedre egnet ved hjælp af
boligændringer og dernæst uden held gennem nogen tid har forsøgt at anvise dig en
bedre egnet lejebolig, så kan det blive nødvendigt at anskaffe en egnet ejerbolig til dig.
Men du skal være opmærksom på, at dette
først kommer på tale, når alle andre muligheder er overvejet og afprøvet.
I langt de fleste tilfælde er det ikke muligt at
finde en ejerbolig, som er optimalt egnet.
Der vil derfor skulle laves boligændringer.
Også i disse tilfælde har du ret til at vælge en
anden håndværker og andre materialer, end
det som kommunen peger på. Men du kan
kun få dækket udgifter til de boligændringer,
som kommunen har bevilget.
Pant
Du skal være opmærksom på, at kommunen kan tage pant for den værdiforøgelse,
som boligændringen medfører. Kommunen
har kun ret til at tage pant for den del af
værdiforøgelsen, som er relateret til deres
bevilling. Men også her kan der dog laves en
aftale om, at pantet nedskrives over 20 år,
hvis det må forventes, at værdien af boligændringen falder over tid. Du skal desuden være
opmærksom på muligheden for at få lavet
en aftale med kommunen om reetablering af
boligændringer.
Hvis du skifter fra en ejerbolig til en anden,
så kan kommunen tage pant for den hjælp,
der svarer til forskellen mellem ejendomsvurderingerne på din nuværende og din kommende bolig. Også i dette tilfælde skal pantet
indløses ved ejerskifte.Også i forbindelse
med anskaffelse af anden ejerbolig kan der
blive tale om afledte ekstraudgifter for dig,
hvoraf en del kan dækkes som merudgifter.
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Vær særlig opmærksom på
Du skal være opmærksom på, at en boligsag
kan tage meget lang tid. Kommunen har ret
til at lade dig opskrive på en venteliste til en
lejebolig igennem nogen tid, før den har pligt
til at hjælpe dig med at anskaffe en anden
ejerbolig. Der er ikke klare regler for, hvor
lang tid kommunen kan lade dig stå på venteliste. Kommunen skal dog i den enkelte sag
vurdere, hvor akut dit behov for en anden
bolig er. Du har ret til fra starten at få oplyst
af kommunen, hvornår du kan forvente en
afgørelse.
Hvem bestemmer indretning?
Der kan opstå uenighed om, hvilke indretninger der er nødvendige, og det kan give
anledning til diskussioner mellem dig og
kommunen. Du skal inddrages i din sag,
og det betyder, at kommunen skal lytte til
og forholde sig til dine ønsker. Det er dog
ikke det samme som, at du får det, som du
ønsker.

Hvordan gør du

Du skal henvende dig hos kommunen, hvis
du har problemer med at klare dig i din bolig,
som den er indrettet nu. Typisk vil kommunen have indrettet sig sådan, at du skal
kontakte en hjælpemiddelafdeling, hvor det
som regel er en ergoterapeut, der tager sig af
sagen.

Det er en god idé at bede kommunen om, at
der laves referater fra møder, hvor både kommunens og dine vurderinger fremgår. På den
måde sikrer du, at det klart fremgår, hvor der
eventuelt er uenighed.
Du skal være opmærksom på, at kommunens
fokus og opgave er at gøre boligen bedre
egnet som opholdssted for de(n) person(er)
i husstanden, som har en funktionsnedsættelse. Det kan betyde, at de foreslåede
ændringer kan opleves som forringelser for
andre familiemedlemmer. Du skal også være
opmærksom på, at kommunen har ret til at
stille meget direkte spørgsmål til dit/jeres
hverdagsliv og stille spørgsmålstegn ved
det rimelige/fornuftige i dine/jeres ønsker i
forhold til boligens type, størrelse og indretning, boligens stand, boligudgiften, boligens
placering og meget andet.

ved hjælp af (hjælpemidler eller) boligændringer, så vil du typisk som det næste skulle
i kontakt med kommunens boliganvisning.
Endelig kan der i forbindelse med skift til
anden bolig være behov for at tale med en
socialrådgiver/sagsbehandler, som sidder
med sager om dækning af merudgifter.

Hvis det viser sig, at din nuværende bolig
ikke kan gøres bedre egnet som opholdssted

Hvis du får afslag
Får du helt eller delvist afslag på din ansøgning, har du krav på at få en begrundet afgørelse med klagevejledning fra kommunen.
Bed altid om at få en afgørelse skriftligt.
Afklar hvilke oplysninger og argumenter,
kommunen har lagt til grund. Det kan hjælpe
dig til at vurdere, om du er enig eller uenig
i afgørelsen og afklare, om du vil bruge din
klagemulighed.

I så fald skal du inden 4 uger (= 28 dage)
sende din klage til kommunen, som skal vurdere, om man vil fastholde afgørelsen eller
give dig helt eller delvist medhold i din klage.
Hvis kommunen ikke giver dig fuldt ud medhold i din klage, skal den sende klagen videre
til behandling i Ankestyrelsen. Som udgangspunkt skal det ske inden 4 uger.

Denne guide er udgivet af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Jupitervej 1 ¤ 6000 Kolding - tlf.: 76 30 19 30 ¤ mail@dukh.dk ¤ www.dukh.dk
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Kilde: Ferieaktivitet for ALLE
– med og uden handicap

Ledsagekort
– hvad er det, og
hvem kan få det?
Skrevet af Katarina Mejer
Bladredaktør
DH Brugerservice, der er en del af Danske Handicaporganisationer, administrerer ordningen
med udstedelse af ledsagekort.
Ledsagekortet udstedes til personer med
handicap/specielle behov, som har behov for at
få en ledsager med til at færdes i det offentlige
rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens
behov til at skulle have hjælp fra en ledsager
i fx teatre, biografer, museer, til kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske
haver m.m.
Når man indgiver en ansøgning om ledsagekort, så skal behovet for at have en ledsager
kunne dokumenteres via en lægeerklæring.
Ledsagekortet koster 200 kr. og er gyldigt i 3
år fra bevillingsdato, hvor det derefter skal
fornyes. Kortet er på kreditkortstørrelse.
Hvor kan ledsagekortet så bruges?
DH har på deres hjemmeside en liste over de
steder, hvor ledsagekortet kan anvendes.

Yderligere oplysninger kan læses på
handicap.dk/brugerservice/ledsagekort
Down & Up 4/2020
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FOTOKONKURRENCE
Nu kan far og mor vinde de fede løbebluser
fra Run 4 charity (se side 31).
Det, I skal gøre, er at indsende det bedste
billede af jeres barn med Downs syndrom.
Vinderen udvælges af bestyrelsen. Bestyrelsen og deres familier kan ikke deltage.
Billedet skal sendes til:

medlemsblad@downssyndrom.dk
senest den 15. januar 2021.
Billedet bliver offentliggjort
i Down & Up 2/2021.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
Down & Up 4/2020
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Kend dine grænser
Ny kampagne i kampen mod seksuelle krænkelser af børn
og unge med kognitive funktionsnedsættelser.

KILDE: Levs hjemmeside, september 2020
Børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser som ADHD, autisme og udviklingshandicap har en markant forhøjet risiko for at blive
udsat for seksuelle overgreb. Nye tal viser, at
risikoen er tredobbelt i forhold til jævnaldrende
med samme sociale baggrund (Christoffersen,
VIVE juli 2020).
ADHD-foreningen går nu i samarbejde med
Lev til kamp mod tallene med en kampagne
målrettet børnene og de unge. Formålet er at
styrke børn og unges evne til at sætte grænser
for sig selv og andre i forhold til grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser.
Dilemma fra kampagnefilm:
Lærke har mødt en fyr på internettet. De skriver
sammen hver dag. Lærke er glad, for hun savner
at have en kæreste og vil gøre mange ting for at
få en kæreste. Han hedder Anton og skriver, at
Lærke er smuk. Men kan Lærke egentlig vide,
hvem Anton er, når de aldrig har mødt hinanden? Og skal hun sende de billeder af sig selv,
som han beder om?
Materialet består af debatskabende dilemmafilm, fortællinger og læringsaktiviteter, der
øger barnets og den unges selvindsigt, styrker
evnen til grænsesætning og tilbyder mestringsstrategier. Hjemmesiden er bygget op over følgende fire temaer:
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• Grænser (Mine grænser, andres grænser.
Hvorfor skal jeg sætte grænser og hvordan?)
• Mig og min krop (Fra barn til ung. Retten til
sin egen krop).
• Mig og de andre (At være venner. At være
kærester. At være forelsket. Dem jeg kender.
Dem jeg ikke kender).
• Mit liv på nettet (Venner på nettet. Kærester
på nettet. Deling og sikkerhed på nettet).
Find alle kampagnens film og materialer her:
kenddinegraenser.adhd.dk
”Vi hører desværre alt for tit, at børn og unge
ender i ubehagelige situationer, hvor deres
grænser bliver overskredet. Derfor ønsker vi
med denne kampagne at være forebyggende
og styrke børn og unge i at vurdere deres situation bedre – og få sagt fra, inden noget går
galt”, siger projektleder i ADHD-foreningen
Anna Furbo Rewitz.
Målgruppen for hjemmesiden er børn og
unge på ca. 10-18 år med kognitive funktions
nedsættelser som ADHD, autisme og udviklingshandicap. Hjemmesiden er samtidig for
alle voksne omkring målgruppen – dvs. forældre, plejeforældre, lærere, pædagoger, seksualvejledere m.fl.
”Vi har manglet relevant materiale til målgruppen af børn og unge med forskellige handicaps. Det er særdeles vigtigt, at også børn og
Down & Up 4/2020

unge med handicap får mulighed for at arbejde
med grænsesætning, krop og følelser.
Med Kend Dine grænser finder vi et overskueligt materiale, som er praksisnært i vores
hverdag. Videoerne er rigtig gode, her kan børn
og unge relatere sig til de episoder, som på en
meget konkret måde udspiller sig. Desuden
er spørgsmålene, der er rettet til videoerne,
meget anvendelige”. (Morten Erlang Sørensen
og Marlene Linnebjerg Kudsk, seksualvejledere i
Københavns Kommune).
Store dele af hjemmesiden kan anvendes
af børn og unge selv. Det gælder især for filmene. Men det vil give størst udbytte, at børn
og voksne kigger på materialerne sammen
og har mulighed for at samtale om indhold
og budskaber. Den voksne kan være med til
at guide og støtte børn og unge i at anvende
materialet og samtale om de spørgsmål og dilemmaer, som filmene lægger op til. Det kan
være privat, i skolen eller i institutionen.
Kampagnen er udarbejdet i et projekt med
støtte fra Socialstyrelsen under puljen ”Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og
unge med handicap”.
Projektleder: ADHD-foreningen.
Samarbejdspartner: Lev.
Producent: Feldballe Film & TV.
Læs mere på:
https://kenddinegraenser.adhd.dk
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FYN

LOKALAFDELINGER

Hasmark Strand
Downs Fyn har igen – sidste weekend i august
under gældende regler for corona – afholdt en
dejlig weekend på Hasmark Strand på Nordfyn.
50 voksne og børn samlet til hygge.
Mange gode samtaler, grin, de sædvanlige
cykel- og badeture, nogle tog en kajaktur i den
skønne natur.
Vejret var on/off, men det gav bare mulighed
for i små grupper at få snakket i løbet af dagen.
Boldspil, bordtennis, sandkasse og svævebane
blev flittigt brugt. Vi måtte i år desværre undvære Claus og Co. fra De Glade Unger, som ellers
plejer at komme på kolonien lørdag og drible
lidt bold med ungerne.
Efter en god lang dag og børnene var kommet i køjen, var det tid til velfortjent voksenhygge.

Down & Up 4/2020

Alt i alt en dejlig weekend og med lækker
mad. Lidt anderledes med familieborde i stedet
for langbord. Vi håber, det bliver mere normale
forhold til næste år.
Stor ros til alle for at være behjælpelige med
at få sprittet af.
I år kunne vi byde velkommen til vores to
nye børn, Alfred på 1 år samt Elin på 4 mdr.,
og deres dejlige søskende og forældre.
Altid dejligt med nye familier i vores lille
forening.
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen
den sidste weekend i august 2021.

Downs Fyn
Rina Thaisen
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Nr. 22 – 03.2020/IP

Må kommunen placere en borger med behov for et
botilbud efter service-lovens § 108 på venteliste?
Må en kommune placere egne borgere på venteliste til et botilbud?
Nej, det må en kommune ikke. Hvad så med den situation, hvor en borger med ophold i et botilbud
ønsker et ophold på et botilbud i en anden kommune? Må tilflytterkommunen så i denne situation
placere borgeren på venteliste? Ja, det må tilflytterkommunen godt.

Kommunen må ikke sætte egne borgere på venteliste
Kommunen skal efter servicelovens § 108 tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende
ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har
behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og
som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Der er ikke i lovbestemmelsen nævnt, at kommunen
kan efterkomme sin forpligtelse efter § 108 ved at placere borgeren på en venteliste.
Daværende Statsforvaltningen Midtjylland har i Århus-udtalelse af 28.6.2012 givet sin opfattelse til
kende:
”Servicelovens § 108, stk. 4 (nu: 5/ej), giver efter stats-forvaltningens opfattelse kun lovhjemmel til at
udstede regler for de personer, der modtager botilbud, men som ønsker at flytte til et tilsvarende tilbud
i en anden kommune.”
Sagt med andre ord: Der er ikke lovhjemmel til at sætte kommunens egne borgere med ret til et
botilbud på venteliste til et botilbud i opholdskommunen.

Kommunen må gerne sætte borgere fra andre kommuner på venteliste
For borgere, der ønsker et botilbud i en anden kommune end der, hvor de aktuelt bor i botilbud,
gælder der andre regler. Disse ventelisteregler fremgår af § 11 - § 14 i betalings- og
flytteretsbekendtgørelsen, der er udstedt med hjemmel i § 108, stk. 5. Efter bekendtgørelsens § 11 og
§ 12 gælder det,
•
•
•
•

at ansøgere, som opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens § 108, optages på en
venteliste i den kommune, hvor det ønskede botilbud ligger,
at kommunen tildeler ledige botilbud til de ansøgere, der har størst behov for det pågældende
botilbud,
at det skal fremgå af kommunens venteliste, om den enkelte ansøger har bopæl i eller uden for
kommunen,
at ansøgere, der er optaget på ventelisten, efter anmodning skal gøres bekendt med deres placering
på ventelisten.

Down & Up 4/2020
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DUKH Praksisnyt
Nr. 22 – 03.2020/IP

Brugerinformation om ventelisten ved flytning til anden kommune
Der er som udgangspunkt frit valg af botilbud efter servicelovens § 108 (se evt. praksisnyt nr. 12 om
frit valg af botilbud). Hvis det skal være muligt for borgerne at gøre brug af det frie valg, og
sammenligne kommunernes serviceydelser, skal kommunerne efter ovennævnte bekendtgørelsens §
16 sikre, at en række oplysninger vedr. botilbuddene fremgår på en lettilgængelig måde.
Brugerinformationen skal også omfatte oplysning om ventelisten bl.a. antal ansøgere på ventelisten og
den gennemsnitlige ventetid på ventelisten.

Ingen konkret frist
Der er hverken i serviceloven eller i ovennævnte bekendtgørelse beskrevet en frist for, hvornår en
borger skal have et konkret botilbud efter § 108. En sådan konkret frist (2 måneder) findes kun i
servicelovens § 192 a, som omhandler ældre og plejehjemspladser m.v.:
”§ 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,
jf. § 192, eller for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., en sådan plads eller
bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.”

Forsyningsforpligtelsen
Efter servicelovens § 4 har kommunen pligt til at sørge for, at der bl.a. er de nødvendige botilbud. Det
kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud og ved samarbejde med andre kommuner,
regioner eller private tilbud.
Kommunen har som nævnt tidligere ikke lov til at sætte egne borgere med behov for et botilbud på
venteliste. Så overholder kommunen ikke sin forsyningsforpligtelse. Det fremgår bl.a. af Århusudtalelse af 28.6.2012 fra daværende Statsforvaltningen Midtjylland, hvor det er anført, at Århus
Kommunalbestyrelse ved at lade personer vente på botilbud efter servicelovens § 108 i op til 5-6 år har
tilsidesat sin forsyningspligt efter service-lovens § 4, stk. 1.
Samme vurdering kom daværende Statsforvaltningen Midtjylland frem til i Randers-udtalelse af
28.6.2012:
”Statsforvaltningen Midtjylland udtaler, at det følger af kommunens forsyningsforpligtelse efter
servicelovens § 4, stk. 1, at personer, der er bevilget botilbud efter servicelovens § 108, skal have et
botilbud. Det er stats-forvaltningens opfattelse, at Randers Kommune ved at lade C vente på botilbud
begrundet i besparelser har tilsidesat sin forsyningspligt efter servicelovens § 4, stk. 1.”

En kortere ventetid på et botilbud kan være ok
Af Århus-udtalelse af 28.6.2012 fra Statsforvaltningen Midtjylland fremgår det, at det kan være i orden
at lade en borger vente i en kortere periode på et botilbud. Fra udtalelsen:
”Det vil efter statsforvaltningens opfattelse efter omstændighederne være i overensstemmelse med
ser-vicelovens forsyningsforpligtelse at lade personer, der er bevilget et botilbud efter servicelovens §
108, vente i en kortere periode med henblik på at finde et egnet botilbud. I visse særlige situationer vil
der endvidere kunne blive tale om, at der skal opføres et helt nyt botilbud. Dette vil også kunne
lovliggøre ventetid.

Down & Up 4/2020
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DUKH Praksisnyt
Nr. 22 – 03.2020/IP
Hvis man som borger ønsker at benytte sig af frit valg, og dermed kun ønsker et´ bestemt botilbud, kan
det betyde, at man må acceptere en længere ventetid.
Kommunen er i den forbindelse forpligtet til at stille nødvendig hjælp til rådighed fx for
hjemmeboende unge i ”ventetiden”.

Hvis du er interesseret i at læse mere omkring lovgrundlaget og Ankestyrelsens principafgørelser, kan
du læse mere på Retsinformation.dk

I dette Praksisnyt er henvist til:
Servicelovens §§ 4 og 108
Betalings og flytteretsbekendtgørelsen
Ankestyrelsens udtalelse til Esbjerg
kommune
Daværende Statsforvaltningen Midtjyllands
udtalelse til henholdsvis Århus og Randers
kommune
Praksisnyt nr. 12

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, uskarpe og
har dårlige farver – især hvis de er taget indendørs.
Sørg for at kameraet er sat til at tage billeder i høj opløsning,
og send billedfilen i jpg-format til redaktøren – undlad at sætte
billederne ind i tekstdokumentet.
Down & Up 4/2020
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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
købe en t-shirt til sig selv
gennem betalingen også

Down & Up 4/2020

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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Aktivitetskalender2020
DATO:

ARRANGEMENT:

HVEM:

31. jan. – 1. feb.

Møde i bestyrelsen

LDS

28. februar

Møde i bestyrelsen

LDS

29. februar

Generalforsamling, Brogården

LDS/Familienet

29. feb. – 1. marts

Forældrekursus, Brogården

LDS/Familienet

1. marts

Fastelavn/generalforsamling

Down Aarhus

21. marts

Int. Downs syndrom-dag

LDS

21. marts

Tur i teatret (AFLYST)

Down Hovedstaden

28.-29. marts

Møde i bestyrelsen (AFLYST)

LDS

23. april

Onlinemøde i bestyrelsen

LDS

26. april

Fårup Sommerland (AFLYST)

LDS

30. april

Forældrecafe (AFLYST)

Down Hovedstaden

16. maj

Hyttetur i Hesbjerg (AFLYST)

Downs Fyn

14. juni

Sommertur (AFLYST)

Downs Trekanten

28.-30. august

Hasmark Koloni

Downs Fyn

28.-29. august

Bestyrelsesmøde

LDS

4.-6. september

Aktivitetsweekend (UDSAT)

LDS

26. september

Bondegårdstur

Down Hovedstaden

15.-17. november

Verdenskongressen, Dubai (UDSAT) WDSC

20.-21. november

Bestyrelsesmøde

LDS

29. november

Juletræsfest

Down Aarhus

29. november

Julefest (AFLYST)

Downs Fyn

6. december

Julefest/generalforsamling (AFLYST) Downs Trekanten

13. december

Juletræsfest

Downs Nordsjælland

Bestyrelsesmøde

LDS

2021
22.-23. jan.
20.-21. marts

Forældrekursus

LDS

28.-30. maj

Aktivitetsweekend, Pindstrup

LDS

Programmet er ikke komplet og nye aktiviteter
publiceres løbende. Ret til ændringer forbeholdes!

e 2.
ladresse står på sid
Redaktørens mai
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Husk også at følge foreningen på hjemmesiden:
www.down.dk samt på foreningens facebookside.
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HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM
Medlemskab kr. 300,00/år
Overførsel til konto nr. 5073 000140950-9
Send venligst talonen til:
Sekretær Dorte Kellermann, Gunløgsgade 45, st. tv., 2300 København S

Navn:
Adresse:
Post nr.:				By:
Kommune og region:
E-mail:
❑J
 a 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.down.dk, e-mail: downssyndrom@downssyndrom.dk
Indmeldelse kan også ske via foreningens hjemmeside.
Down & Up 4/2020
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