
Frivillighed  

 

- Om muligheder for samskabelse mellem civilsamfundet og den 

offentlige sektor i arbejdet med forældre til et barn med handicap 



Lidt Baggrund 

 

• Jacob Brønnum, faglig konsulent og projektleder i Socialstyrelsen 

 

• Tidligere ansat i en brugerorganisation på handicapområdet  - 

Høreforeningen 

 

• Tidligere ansat i et handicapfagligt videnscenter – Center for Små 

Handicapgrupper 

 

• Optaget af frivilligheden – dens muligheder, begrænsninger og 

medfødte barrierer 

 

 



Program for workshoppen 

 

• Kort intro om Socialstyrelsens Mestringsprogram 

 

• Nærmere intro til projekt om Forældrekurser i samarbejde mellem 

kommuner og brugerorganisationer 

 

• Gruppesnakke i forhold til muligheder for samskabelse mellem 

kommuner og brugerorganisationer 

 

• Fælles opsamling  



Mestringsprogrammet kort 

• 4-årigt satspuljefinansieret initiativ (14-17) 

 

• 5 del-initiativer – fælles outcome, fælles målgruppe 

 

• Samlet programorganisation  

 

• Fokus på måling af effekt på borgerniveau – aktuelt 

bedste viden, evidens og forskning (måle – veje)  

 

• Samtidig fokus på formidling aflovende indsatser og 

udvikling af nye indsatser (videns- og praksisudvikling) 

 
 

”Både-Og”- 

program 
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Del-initiativ 4 - Forældrekurser 

• Udvikle og afprøve konkrete modeller for forældrekurser, der 

baserer sig på samarbejder mellem kommuner og 

brugerorganisationer 

 

• Der udvikles en generisk model for samarbejdsstruktur mellem 

parterne 

 

• Der udvikles også en gennemgående obligatorisk modulopbygning 

for forældrekurserne gennemføres (mulighed for forskellige 

borgermålgrupper) 

 

• Modellen afprøves over de næste 2,5 år og evalueres med henblik 

på formidling og udbredelse 

 



Den oprindelige opgave 
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Manual under udvikling 



Igangværende pilotprojekter – Aarhus og 

Ligeværd 

• Målgruppe: Familier med børn under 18 år, som af forskellige årsager er 

forsinket i deres udvikling. Ikke afgrænset til en specifik diagnose, men vil 

dog have det fælleselement, at børnene har forskellige grader af kognitive 

funktionsnedsættelser. Ligeledes vil børnene kunne have tilstødende 

diagnoser, eksempelvis autisme, fysiske handicaps særlige behov. 

 

• 6 familier, inkl. søskende 

 

• Centrale borgererfaringer:  

 ”Det at kunne være ærlige og åbne og få delt det hårde ved at have et 

handicappet barn har været godt.” 

 

 ”Det har været godt at være på Egmont Højskolen, hvor vi har fået øje for, 

hvordan det også kan gå et barn med handicap. At det kan gå godt og ikke 

altid skal tales ned i et hul om alt det, barnet aldrig kommer til.” 



Igangværende pilotprojekter – Randers & 

Ligeværd 

• Målgruppe: Forældre til et barn med handicap, som er blevet visiteret til en 

ydelse på handicapområdet i Randers Kommune. Familien skal være nyligt 

diagnosticeret, hvilket her betyder at barnet inden for det seneste 1½ år har 

fået diagnosen. 

 

• 8 familier deltager  

 

• Centrale borgererfaringer:  

 ”Bare det at snakke med andre, der forstår, hvad det vil sige at have et 

handicappet barn har været befriende.” 

 

 ”Der er blevet taget hul på snakken om at være søskende til et barn med 

handicap, og det er rigtig godt, for det overser vi let i hverdagen.” 
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