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Sommertanker fra en højskolestol

Kære alle

akvaponi, fremtidens planteproduktion uden
jord, bæredygtighedsfag, friluftsliv mm og vi
glæder os til at gården summer af liv og bliver
en fuld og hel del af højskolen.
Alle medarbejdere har været afsted på Gruspersonaletur i Thy, hvor vi efter længere tids
dvale har lavet ting på tværs af afdelingerne og
hygget os med god mad og samtaler, og hvor
vi har talt om drømme og ønsker for fremtidens Egmont. Det gjorde vi bl.a. gennem arbejdet med en helhedsplan for alle skolens fysiske faciliteter, hvor også eleverne har været
involveret, samt gode folk udefra, en proces
der netop er afsluttet, og som i første omgang
kommer til udtryk gennem et stort universelt
designet bevægelsesområde på plænen ved
Vandhalla, som formentligt bliver sat i søen
i foråret 23, når vi har fået finansieringen på
plads - og håndværkerne har tid.
Vi arbejder stadig på udviklingen af Skovhaven
samt færdiggørelsen af det gode skib “Birgit”,
hvor 4 el-kørestole kan køre direkte ombord,
og hvor der kan styres med joystik, så alle kan
blive kaptajn og styrmand på vandet ud for
Hou og forhåbentlig også i eget liv.
I foråret havde vi også fornøjelsen af igen at
være afsted på studieture til det store udland
med ture på Caminoen, i Budapest, cykeltur
i Østrig og sydtyskland, i San Felice i italien
samt på Bornholm, hvor vi snittede Sverige på
turen :)

Lige nu dirrer hele huset forventningsfuldt.
Om 3 timer ankommer 120 kursister, 25 hjælpelærere og 15 undervisere, foruden de gode
folk fra kontoret, køkkenet, HHA og pedel-afdelingen som holder hele driften kørende, til
Uge 26 sommerkurset “Det modige liv”.
Vi glæder os til at tage hul på sommerens kurser, liv og begejstring. Alle ugerne er fuldt tegnede, og man skal være ude i god tid, hvis man
vil være sikker på en plads på et bestemt sommerkursus. Det er så dejligt, at vi kan mærke
lysten til at komme afsted, og mange glædelig
gensyn og oplevelser ligger forude for næsten
tusinde mennesker henover sommeren.
Vi har netop afsluttet et forårssemester, som
vi for første gang i flere år har gennemført
uden indblanding fra pandemier fraset den
første måneds tid. Det har været enormt frisættende, at man kunne det hele igen, og
samtidigt også et travlt forår, da der var så
mange ting, der har ligget i dvale, som nu endelig kunne genoptages.
En af de ting vi glæder os meget over er faldet på plads er vores erhvervelse af “Gården”,
hvor vi er igang med at gøre klar til indflytning, bl.a. af de heste, der bliver en del af både
lange og korte kurser, således at alle elever og
kursister i fremtiden kan få tilbudt fag i ridning
og hestehold. På gården skal der også laves
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Mens vi var afsted fyldtes hele højskolen op
med 200 mennesker til afviklingen af Qufora
Egmont Open, et internationalt kørestolsrugbystævne med deltagere fra Danmark og hele
Europa.
Dette semester afsluttedes også med en tur til
Folkemødet på Bornholm for skolens Kulturpiloter, hvor vi bidrog med samtaler og debat
om ensomhed, normalitetsbegreb og menneskesyn samt tilgængelighed og universelt
design.
Vi har masser at byde ind med og mange dagsordner i samfundslivet kræver at både elever
og højskolen præger debatten for at skabe
nødvendige forbedringer på hele handicapområdet samt nye perspektiver på det liv, vi
lever i fællesskab.

Efteråret tegner også lyst. Vi har en fyldt højskole til august og i september og oktober
afholder vi også for første gang i fire år CP
Danmarks årsmøde og DHF´s Kongres. Vi glæder os til at kunne byde vores venner indenfor
igen.
Med ønsket om en god sommer til jer alle
minder jeg jer kærligt om at Elevstævnet er
flyttet til afholdelse i maj, hvor vi glæder os
til at kunne tage imod alle de tidligere elever
sammen med de nuværende og lave drøngod
højskole henover en weekend.
Bedste hilsner
Søren

Den japanske elev Juri er i gang med at brodere elever fra foråret 2022
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Siden sidst
mel elevdag som et endagsarrangement, hvor
der kom rigtig mange. Vi kunne godt mærke til
stævnet i år, at det var samme weekend, hvor
der var SPOT-festival i Århus, der trak mange
af de unge. Samme weekend havde også CP
Danmark et stort arrangement for deres medlemmer. Fremover vil vi være mere opmærksomme på at finde en weekend, hvor der ikke
er alt for meget, der trækker. De, der var til
stævnet, var meget glade for tidspunktet i maj,
hvor vejret er meget bedre og varmere end
af Jens Bork, formand for Elevforeningen
det er i november – der var sågar nogen, der
sov i telt.
Så er det igen et år siden, Den Lille Grønne Det er muligt at se billeder fra weekenden på
sidst udkom, og igen har det været et år med elevforeningens hjemmeside på adressen:
masser af aktiviteter på Egmont Højskolen.
https://elevforening.egmont-hs.dk
Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at
der fortsat er stor interesse for at være elev på Elevstævne 2023
Egmont. Her på forårsholdet har der været 216 Elevstævnet vil blive afholdt i weekenden d.
elever, og der er også stor interesse for at blive 12.–14. maj 2023, og vi er så småt begyndt at
elev til efteråret, hvor der er lige så mange ele- planlægge stævnet. Vi satser på, at der skal
ver indskrevet og der er venteliste. Det er utro- være gang i den. Det vil være super godt, hvis vi
ligt flot! Igen et tegn på at Egmont Højskolen er igen kan sætte deltagerrekord. Vi vil gøre, hvad
vi kan, for at det skal blive et super stævne.
meget populær at være elev på.
Der er igen stor interesse for sommerkur- Til stævnet er vi igen spændte på at se, hvor
serne i år på Egmont, hvor der afholdes fem mange år vi kan gå tilbage. I elevforeningen har
sommerkurser fra uge 26 til og med uge 30. vi medlemmer, der har været elev på Egmont
Alle kurserne er fyldt op i skrivende stund, og Højskolen i 1959.
nogle af kurserne har været det længe, så der Invitation til stævnet vil blive udsendt først i
bliver liv og glade dage på Egmont de næste marts måned. Vi glæder os til at se rigtig manuger. Kurset Sommersjov, som Egmonts Elev- ge. Sæt kryds i kalenderen med det samme.
forening er med til at arrangere, måtte melde
alt optaget for længe siden. Temaet for Som- Materiale til årsskriftet
mersjov i år er ”KØS” – Kærlighed, Øllebrød og Deadline for materiale til Egmont Højskolens
Sommersjov – et tema alle sikkert synes om. årsskrift er den 20. november 2022. Vi håber,
du har lyst til at skrive lidt om, hvad du oplever
eller synes, der er relevant for årsskriftet. Vi
Elevstævne 2022
Efter alt det her med corona lykkedes det os glæder os til at høre fra dig.
igen at få arrangeret et elevstævne på Egmont Elevforeningen ønsker alle en rigtig god somHøjskolen i weekenden d. 6.–8. maj, hvor vi var mer og glæder os til at se rigtig mange af jer til
knap 600 mennesker lørdag aften til en for- elevstævnet.
rygende weekend med masser af gang i den. »VI MØDES PÅ EGMONT«
Den 30. november 2021 arrangerede vi gamJens Bork
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Erhvervslivet, politikere og handicaporganisation står
sammen: vil sikre ligestilling for alle iværksættere
Efter Dansk Erhverv under Folkemødet satte fokus på iværksætteri med debatten:
”Iværksætteri for mennesker med handicap – en uudnyttet ressource?”, står tre
parter nu sammen om at finde en model for at ligestille alle iværksættere
Dansk Handicap Forund deltog på årets Folkemøde i debatten om iværksætteri, fordi
der blandt mennesker med handicap er en
interesse for at prøve kræfter med iværksætteriet. Det ved forbundet på baggrund af projektet ”Bootcamp for iværksættere med handicap”, som er et samarbejde mellem Dansk
Handicap Forbund, Great Minority og Nossell
og Co., finansieret af Turborgfonden.
Derudover ved forbundet fra et netværk med
andre virksomheder og organisationer, at flere virksomheder er interesseret i at købe ydelser hos mindre startups, fordi det er et godt
supplement i de mange tilfælde, hvor man har
afgrænsede opgaver, men ikke behov for en
ansat medarbejder. Der er altså en mulighed
for udbud og en efterspørgsel, og det er her
harmonien opstår.

umuligt for personer med nedsat arbejdsevne
at starte en virksomhed. Det gælder særligt ledige visiteret til fleksjob, som i dag ikke har en
reel mulighed for at afprøve iværksætteri. Når
man er ledig, er der her en ligestillingsmæssig
problemstilling, som bremser udviklingen for
både borger, virksomhed og innovation.
Iværksætteri kan derfor være svært at starte
op for mange med en funktionsnedsættelse.
Nogle kommer godt i gang, fx fordi de har en
sikkerhed i deres førtidspension, og så er der
enkelte eksempler på nogen, som kommer i
gang, fordi deres funktionsnedsættelse har
en karakter, der gør, at de kan bygge en virksomhed op ved siden af deres anden beskæftigelse. Men det drejer sig om enkelttilfælde,
og det kalder på forandring.
En ligestillende model
Jeppe S. Kerckhoffs fremhæver på baggrund
af debatten, hvor vigtigt det er at finde nye
modeller, som kan ligestille iværksættere med
og uden handicap:
”Ledige i fleksjobs manglende mulighed for
at blive iværksættere er en udfordring, som
forbundets politiske udvalg har stort fokus
på. Derfor er vi glade for, at debattørerne beskæftigelsesborgmester i København Kommune Jens-Kristian Lütken, beskæftigelsesordfører fra Konservative Malte Larsen, Dansk
Erhverv og Dansk Handicap Forbund - på Folkemødet viste en interesse for at afprøve nye,
bedre rammer for iværksættere med handicap.”
I det konkrete tilfælde handler det om at gøre
op med de begrænsninger i fleksjobreglerne,

Iværksætteri for alle
Faglig- og politisk chef i Dansk Handicap Forbund, Jeppe S. Kerckhoffs, deltog i debatten
under Folkemødet på vegne af forbundets
social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg
(SAPU):
”I Dansk Handicap Forbund er vi glade for, at
Dansk Erhverv på Folkemødet satte fokus på
emnet. Forbundet tror på, at en af vejene til at
finde de rigtige løsninger går gennem en forståelse for behov og mulighed. Vi ser nemlig
behovet hos de virksomheder, som skal aftage
arbejdskraften, der så må kombineres med de
rette rammevilkår, som rent faktisk gør det
muligt for det enkelte menneske at komme i
gang.”
Som strukturen ser ud i dag for iværksætteri
og fleksjob, er der flere barrierer, som gør det
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som i dag betyder, at man ikke kan blive selv- har dialog med Dansk Erhverv om, finder
stændig i egen virksomhed
løsningsmodeller, som balancerer markedshensyn over for borgerens behov for trygge
Inger Steen Møller, formand for SAPU
rammer, så ser det ud til, at vi kan skabe nogle
Hos Dansk Handicap Forbunds social- og ar- meget konkrete resultater, så iværksætteri
bejdsmarkedspolitiske udvalg konstaterer ud- bliver muligt for alle,” siger Inger Steen Mølvalgsformand Inger Steen Møller, at flere års ler med henvisning til et igangværende samarbejde for at samle både private og offentlige arbejde om at finde en konkret løsningsmodel
parter om indsatsen for at åbne arbejdsmar- for iværksætterne.
kedet for mennesker med handicap efterhånden bærer frugt.
Efter Folkemødet skrev Altinget
”Vi arbejder som udvalg over en bred front, en artikel om debatten, læs den
men i det konkrete tilfælde handler det om at via dette link:
gøre op med de begrænsninger i fleksjobreglerne, som i dag betyder, at man ikke kan blive https://bit.ly/3HQQcmm
selvstændig i egen virksomhed, fordi reglerne
ikke rummer mulighed for at lade en ledig
borger få ro til at starte virksomheden op. Det
gælder også, når man har en arbejdsevne, som Læs mere om projektet Iværker væsentlige lavere end de 30 timer, som er sætterbootcamp via dette link:
kravet i dag,” forklarer Inger Steen Møller og https://bit.ly/3yhxH7G
kigger fremad:
”Vores ambition er, at vi forholder os realistisk
til det arbejdsmarked, som skal aftage vores
medlemmers tilbud. Når vi, som vi netop nu
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Kampagnen »Min ven med handicap«
skal nedbryde fordomme om handicap

Mange
børn tror det er svært at have en ven med handicap, børn med handicap
står uden for fællesskaberne, og mennesker med handicap er generelt mere ensomme, viser undersøgelser. Det vil Det Centrale Handicapråd ændre på med ny
kampagne henvendt til folkeskolerne.
Carla og Liva bager pandekager sammen, de
går ture med Carlas hund og en gang i mellem
sidder de helt stille og kigger på deres telefoner, mens Carla lige får vejret. For Carla er det
vigtigt at have en ven, der forstår, at hun nogle
gange har brug for en pause på grund af sin
autisme. Trods handicappet har Carla og Liva
et helt almindeligt venskab, hvor de passer på
hinanden og har det sjovt.
De to 12-årige piger medvirker i en ny kampagne fra Det Centrale Handicapråd, der lanceres i
dag den 22. november. Kampagnen indeholder
tre videoer, der viser venskaber som Carla og
Livas, samt undervisningsmateriale, der sendes ud
til alle landets folkeskoler.
Kampagnen har til formål at nedbryde de fordomme og myter, der kan
være med til at forårsage
berøringsangst over for
mennesker med handicap. Det er er afgørende
for, at den næste generation af voksne bliver
medskabere af et endnu mere inkluderende
Danmark.
“Det er er afgørende for, at den næste generation af voksne bliver medskabere af et endnu
mere inkluderende Danmark “ siger Liselotte
Hyveled, formand for Det Centrale Handicapråd og uddyber:
”At nedbryde fordomme om mennesker med
handicap er Det Centrale Handicapråds fornemmeste opgave. Derfor håber jeg, at vi med
kampagnen kan rykke og flytte holdninger
blandt børn og unge. Børnene er fremtidens
ledere, og kan vi forhindre fordomme hos den

nye generation er vi et skridt videre på vejen
mod et mere inkluderede samfund.”
Kampagnen er en udbygning af Min Ven Med
Handicap, som kørte for første gang i 2019.
Videoer, undervisningsmateriale
og samtaleguides kan ses her:
https://bit.ly/3QSjVjd
Yderligere baggrund om kampagnen:
Mennesker med handicap er i højere grad ensomme end mennesker uden handicap, og det
er især mennesker med (større) psykisk handicap, der er ensomme.
(VIVE, 2021)
Kun 4 ud af 10 forældre
til et barn med handicap
oplever, at deres barn er
med i sociale fællesskaber
i skolen (Danske Handicaporganisationer, 2019)
Cirka 40 procent af elever
er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i at det er svært at være venner
med en, der har et handicap.
De fleste af eleverne i undersøgelse mener
dog, at der skal gøres mere for at børn med
og uden handicap kan lære hinanden at kende.
(Socialstyrelsen, 2011)
Det Centrale Handicapråd er den eneste offentlige instans i Danmark, som aktivt arbejder
med holdning og at nedbryde fordomme om
mennesker med handicap.
Læs mere på dette link:
https://bit.ly/3I1OvTu
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Rapport om udviklingen af forhold for mennesker
med handicap forpligter – vi er ikke færdige endnu!
Sammen med andre handicaporganisationer forholder Dansk Handicap Forbund
sig til den 476 sider lange rapport, som dokumenterer alvorlige svigt og overgreb
i forhold til de mennesker, som i perioden fra 1933 til 1980 var underlagt den
statslige særforsorg
Dansk Handicap Forbunds landsformand,
Susanne Olsen, har selv
været barn under særforsorgen, hvor børn
med handicap i perioden 1933 til 1980 blev
placeret på institutioner uden for hjemmet.
Tidligere i år fremlagde
Social- og Ældreministeriet en 476 sider lang
rapport, som viser eksempler på svigt og overgreb i tiden under forsorgen.
Susanne Olsen har oplevet hele rejsen fra
statsinstitutionerne under forsorgen til det
selvstændige liv, der blev muligt efter udlægningen. Hun mener, at historiens fornemmeste opgave må være at give os indsigter og læring, som giver mulighed for at forstå nutiden
og indrette vores samfund, så vi hele tiden
udvikler os og når tættere på vores mål om
ligestilling og inklusion.
”Jeg er selv barn af særforsorgen. Jeg var heldig at være en af dem, som var et godt sted,
men jeg er også en af dem, som i barndommen tog beslutning om at bryde ud. Selvom
der ikke fandtes muligheder for hjælp den
gang, så fik jeg med hjælp fra min ressourcestærke familie skabt grundlaget for et liv,
der mindede om de andre børns – hjemme
hos mor og far,” beretter Susanne Olsen om
sin egen opvækst.

kuserer på de mennesker, som blev ramt
af umenneskelige forhold og har brug for
anerkendelse og en
undskyldning. Det skal
vi tage alvorligt, og
hos Danske Handicap
Forbund vil vi arbejde
tæt sammen med de
øvrige handicaporganisationer om denne proces. Samtidig er det dog vigtigt, at vi sætter
rapporten i spil i forhold til den virkelighed, vi
nu lever i. For fejl er en vigtig kilde til læring.
Vi bliver nødt til at have et blik for og anerkende det, der har været, for at kunne forstå
det samfund, som vi lever i nu. Hvis vi ikke gør
det, vil vi kunne begå fortidens fejltrin endnu
en gang
”Det kan være fristende at se isoleret på rapporten, men i min optik er det vigtigt, at vi
også fokuserer på læring. Vi kan nemt blive
beruset af fortællingen om den vellykkede udlægning af særforsorgen, som til en start var
en kæmpe succes. Men i de senere år har der
været en bekymrende tilbagegang, som truer
os med en tilbagevenden til en situation, som
isolerer og passiverer mennesker med handicap,” uddyber Susanne Olsen, som mener vi
har et ansvar for de fremtidige generationer,
og fortsætter:
”Ligesom vi gransker fortiden, vil fremtiden
også se tilbage og granske den tid, vi lever i
Fejl er en vigtig kilde til læring
nu. Og det må, som jeg ser det, meget gerne
For landsformanden er det vigtigt, at vi med blive en fortælling om, at vi som samfund
den historiske rapport først og fremmest fo- reagerede, da der på ny viste sig udfordringer
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med de ambitioner, der ellers lå til grund for det samfund, som vi lever i nu. Hvis vi ikke gør
udlægningen af særforsorgen”.
det, vil vi kunne begå fortidens fejltrin endnu
en gang, da vi ender med ikke at lære af det
Fortid og nutid
problematiske, vi gjorde,” lyder det fra Sarah
Historiker og medforfatter til rapporten om Smed.
særforsorgen Sarah Smed er enig i vigtighe- Til Dansk Handicap Forbund fortæller hun, at
den af det historiske perspektiv. Hun mener, personerne bag de mange beretninger, hun
at det er tankevækkende, at man kan se nogle har fået fortalt i arbejdet med rapporten, alle
mønstre i at drive forsorg, hvor fortiden spej- har udtryk ét klart ønske: Vi skal lære af fortiler sig i nutiden. Når vi sammenholder rap- den, så mennesker med handicap i fremtiden
porten med nutidens omstændigheder for ikke skal gå igennem lignende oplevelser.
mennesker med handicap, kan der blandt andet drages paralleller mellem den manglende
faglighed på området, et problematisk men- Læs mere på linket her:
neskesyn og en forråelse i kulturen, som der https://bit.ly/3NFUkaz
ikke rettes op på.
”Vi bliver nødt til at have et blik for og anerkende det, der har været, for at kunne forstå

Elevstævne 2022
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Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund
udfordrer normalitetsbegrebet
Spørgsmålene ”Hvad vil det egentlig sige at være normal?” og ”Er vi ikke alle unormale og dermed unikke?” var nogle af dem, som Ungdomskredsen stillede på det
årets Folkemøde på Bornholm
Ungdomskredsen (UK) i Dansk Handicap Forbund har i år – i anledningen af deres 50-års
jubilæum – valgt at stille fokus på forestillingen om normalitet. Det skete blandt andet
under debat om menneskesyn, arrangeret af
Bevica Fonden, under Folkemødet på Bornholm. Her understregede formanden for UK,
Ann-Katrine Kviesgaard, at vi alle er forskellige,
og netop værdien heraf er stor.
Fokus på forskellighed
På Folkemødet var der fokus på temaet forskellighed, og Ann-Katrine Kviesgaard deltog i
en række debatter, som kredsede om netop
dette emne. Én af dem var i forbindelse med
bogudgivelsen ’Unormale mennesker’ hos
Bevica Fonden, hvor blandt andre bogens
forfatter Sonja Furu, forfatter Knud Romer og
Ann-Katrine Kviesgaard, debatterede normalitetsbegrebet. Ungdomskredsens formand er
glad for, at emnet kom på dagsorden.
Derfor går Ungdomskredsen nu til kamp for
ligestillingen ved at hylde forskelligheden.

Ann-Katrine Kviesgaard
”Jeg er glad og stolt af, at vi som Ungdomskreds kan få sat så vigtigt et emne på dagsordenen, og at vi fik lejlighed til det på Folkemødet. Grundlæggende problematiserer vi, at
vi som en gruppe af unge mennesker med en
funktionsnedsættelse ofte bliver sat uden for
fællesskabet, og dermed ikke kan bidrage til
samfundet,” forklarer Ann-Katrine Kviesgaard
og fortsætter:
”Vi har talt om, hvordan det at være anderledes også er en ressource, og hvordan forestillingen om ”normalen” er en kæmpe barriere
for hele samfundet. For vi overser simpelthen
de mange ressourcer, forskelligheden fører
med sig i alle samfundsgrupper. Derfor går
Ungdomskredsen nu til kamp for ligestillingen
ved at hylde forskelligheden. Folkemødet var
startskuddet, men hvis vi for alvor skal videre,
så er vi mange, der skal løfte i flok”, siger AnnKatrine Kviesgaard med henvisning til, at både
mennesker uden og med handicap spiller en
vigtig rolle i dette arbejde.

Bjørn og Ann-Katrine i samtale med Knud Romer og Sonja Furu om normalitet og menneskesyn på Folkemødet
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”Vi vil helt konkret igangsætte en kampagne
under hashtagget #DetErNormaltAtVæreUnormal, som vi håber mange vil støtte op om
uanset, hvordan man afviger fra normalen.
Det er normalt at være unormal
Ungdomskredsen har altså besluttet at hylde
det unormale og er gået til kamp for forskelligheden. I løbet af Ungdomskredsens 50-års
jubilæum vil man derfor arbejde konkret for
ligestillingen gennem et opgør med normaliteten.
Formand for Ungdomskredsen fortæller om
initiativet: ”De fleste af os har prøvet at føle
os unormale i forskellige situationer eller perioder af vores liv. Og det gælder alle mennesker. Her skal vi se helt bort fra handicap, fordi
problemstillingen er langt bredere. Når vi, af
mange forskellige årsager, føler os unormale,

udsættes vi for stres, stigmatisering og isolering, vi får svært ved at være i uddannelse og
arbejdsliv, vi får svært ved personlige relationer, og vi får svært ved at frisætte vores ressourcer til gavn for vores nærmeste, lokalsamfundet og samfundet som helhed. Det er ikke
holdbart, derfor skal det stoppes.”
Ungdomskredsen vil gøre op med den perfekthedskultur, som præger os i alle dele af
livet, som ingen af os kan leve op til, og som
lægger pres på mennesker i stedte for at frisætte deres ressourcer. Sagt med andre ord:
Det er normalt at være unormalt, og det budskab skal ud i verden.
Ann-Katrine Kviesgaard kommer med en åben
invitation: Vi i Ungdomskredsen inviterer alle
– uden og med handicap – til at dele og hylde
forskelligheden.

Elevstævne 2022
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Nye fleksjobtal: det går den rigtige vej, men ledigheden er stadig høj
De nyeste tal fra DH viser, ledighedsprocent for fleksjobbere er faldet siden august
sidste år. Det går altså den rigtige vej, men der er stadig lang vej ned til den generelle ledighed.
Ledigheden blandt fleksjobbere var i marts måned på
13 procent. Det er et fald
fra august sidste år, hvor tallet var 14,5 procent. Det går
derfor den rigtige vej.
Fx er Høje-Taastrup kommune gået fra 18 % ledige
fleksjobbere til 13,5 %. Og
Fanø er gået fra 20 % ledige
fleksjobbere til 14 %.
Men der er stadigvæk store forskelle på, hvor
gode kommunerne er til at få fleksjobbere i
arbejde. Samsø er fx nede på 4,5 %, mens Glostrup er oppe på 22 %. Og for kommuner såsom Glostrup og Ishøj er ledigheden gået den
forkerte vej.

Men holdt op i mod en ledighed, der er over fem gange
så lav på det generelle arbejdsmarked, så er der stadig et stykke vej.
Der er derfor fortsat behov
for, at kommunerne prioriterer indsatsen overfor gruppen af ledige fleksjobbere.
Du kan finde tallene for din
kommune ved at trykke på
linkene ude i højre siade. Her kan du også selv
sammenligne udviklingen for netop din kommune.
Se mere på linket her.
https://bit.ly/3xTOk88

Elevstævne 2022
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7 gode råd til flygtninge med handicap
7 важливих порад для біженців з інваідністю
Dansk Handicap Forbund tilbyder sparring og rådgivning – i denne artikel er der
samlet syv gode råd målrettet flygtninge fra Ukraine
18. maj 2022
Dansk Handicap Forbund
organiserer mennesker
med bevægelseshandicap og udgør et stærkt
landsdækkende netværk
af mennesker, som støtter hinanden og deler
erfaringer. Derfor ønsker
forbundet også at støtte
flygtninge med et handicap fra Ukraine.
Vi yder omkostningsfrit generel sparring
I den nuværende svære situation for Ukraine
kan flygtning med bevægelseshandicap og
støttepersoner omkring dem få indledende
generel telefonisk sparring på, hvor man søger
hjælp i det danske system og de grundlæggende rettigheder i den forbindelse. Dette tilbud
er ikke forbeholdt medlemmer.
Alle henvendelser udgør et vigtigt fundament
for at få et billede af, hvordan beredskabet for
at hjælpe ser ud lokalt. Vi bestræber os særligt
på at videreformidle denne viden til myndighederne, så der sikres en samlet indsats og
hjælp alle de steder, hvor de ukrainske flygtninge befinder sig.

Personlig sparring og
medlemskab
Ved behov for personlig
sparring i konkrete sager tilbyder vi gennem
medlemskab støtte fra
vores erfarne socialrådgivere, frivillige bisiddere og
match med andre i netværket.
Læs 7 gode råd til flygtninge med handicap via
dette link (Informationen er først på skrevet
ukrainsk og derefter dansk):
https://bit.ly/3ynu4x5

Eller læs mere information om dansk handicap
forbund via dette link (Informationen er først
skrevet på ukrainsk og derefter dansk):
https://bit.ly/3OFq1kY
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