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Kridthuset – Gladsaxe Kommunes fritidsklub for børn og unge med udviklingshandicap 
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Titel:  
 
Tlf.: 
 
Mail:  

Sanne 

Pædagog og initiativtager til 
forældrenetværket I klubben 

 

Navn: 
 
Titel:  
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Mail: 

Louise Weinreich Jakobsen 

Forældre og initiativtager til 
forældrenetværket til klubben. Medlem af 
bestyrelsen i foreningen Ligeværd – 
Forældre og Netværk 

29494548 

Louisewj@edu.au.dk 

 

Caseudbyder kan kontaktes som følger 

 
Sanne – kl 12-14 onsdag 

Louise – (der har arrangeret Case Competition) – så fang mig i lokalet eller ring på 29494548)  

 

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE  

 Kridthuset er Gladsaxe Kommunes fritids- og klubtilbud for psykisk udviklingshæmmede børn, unge 

og voksne.  

Der er ca. 26 børn og unge i eftermiddagstilbud (ca. 10-16 år). De kommer primært fra kommunens 

gruppeordninger for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme eller øvrige vidtgående 

handicap, herunder Downs og øvrige genetisk relaterede sygdomme.  

Der er ca. 30 medlemmer i voksenklubben (ca. 17-25år) der som oftest går på STU eller er i beskyttet 

arbejdstilbud/fleksjob eller lignende. Kridthuset er for mange af de ældste et fast holdepunkt i 

igennem nogle ungdomsår der i øvrigt er kendetegnende ved skiftende uddannelses- og jobtilbud.  



Kridthuset optager primært medlemmer fra Gladsaxe Kommune. For at få en plads i 

eftermiddagstilbuddet skal barnet visiteres af Gladsaxe Kommune.  

Kridthuset giver medlemmerne en fantastisk mulighed for et børne- og ungdomsliv med venner og 
sjove og udviklende aktiviteter. Man tager ofte på turer, laver mad, spiser aftensmad, holder 
Gameraftener for drengene og ”Tøseaftener med dans og neglelak” for pigerne. Der er koloni hver 
sommer.  
https://www.facebook.com/groups/141022019635 
 
Ligeværd er et foreningsfællesskab, der arbejder for at skabe Ligeværd i livet for børn og unge med 
særlige behov i relation til uddannelse, fritid, bolig og job. Ligeværd – Forældre og Netværk er en del 
af foreningen, der arbejder for at skabe stærke fællesskaber blandt forældre til børn med særlige 
behov og skabe empowerment via viden om bl.a. lovgivning, tilbud til målgruppen osv. osv.  
Foreningsfællesskabet Ligeværd 
Ligeværd- Forældre og Netværk Storkøbenhavn 
 

 

UDFORDRING  

At være forældre til et barn med særlige behov er en stor udfordring. Meget lidt kommer let og det er ofte en 
stor opgave som forældre, at få adgang til det rette skolen, fritids-, job og klub tilbud. En hver overgang 
kræver en stor indsats i forhold at undersøge mulige skoletilbud, søge visitation, håndtere eventuelle 
klagesager, søge om botilbud og diverse handicaptilskud mv. Samtidig med en stor opgave kan man også som 
forældre til et barn med særlige behov også stå med en stor sorg, stresssymptomer, forsømte søskende og 
meget mere.  
 
I Kridthuset ønsker klubbens ledelse og pædagoger at oprette et netværk for forældrene til de børn og unge 
der er tilknytte Kridthuset. Forældrene kender ikke ellers hinanden, da de sjælendt kommer i Kridthuset og 
medlemmerne i klubben kommer fra mange skole/jobtilbud og er i mange aldersgrupper.  
 
En forældre i klubben sidder i Bestyrelsen for Ligeværd – Forældre og netværk (www.ligeværd.dk) og 
pædagogen har taget kontakt til den pågældende forældre mhp et samarbejde omkring et forældrenetværk. 
Pædagogen og forælderen har mødtes og vil gerne få et netværk op at stå. Vedhæftet er invitation til første 
møde.  
 
Kridthuset ønsker at høre jeres bud på løsninger på en eller flere af nedenstående udfordringer 

• Hvordan understøtter klubben bedst et forældrenetværk? 
• Hvordan tænker I at form og indhold skal være for at tiltrække flest mulige forældre i et 

meningsskabende fællesskab – der er forældre fra flere sociale lag og etnisk baggrund. Hvordan får vi 
alle med (også fædrene?) Hvordan kommunikerer vi?  

• Hvilke opmærksomheder – etiske, faglige, sociale, kommunikative skal pædagogen og forælderen 
have ifht. at få netværket op at stå? 

• Har I forslag til temarække, oplæg eller øvrige aktivitet der kan tiltrække og fastholde forældrene i 
netværksgruppen?  

• Kan der udvikles et koncept som også andre af kommunens specialtilbud (ex specialeskoler/klasser) 
kan bruge? Også på f.eks. kommunens gruppeordninger hvor børn løbende optages fra hele 
kommunen er der udfordringer med at skabe stærke forældrerelationer, der kan understøtte 
børnenes sociale relationer.   

https://www.facebook.com/groups/141022019635
https://www.ligevaerd.dk/
https://www.foraeldrenettet.dk/


 


