Hvordan kommer man på et
Søskendekursus?
• Kontakt jeres socialrådgiver i Handicapafdelingen, for at høre mere om netop
jeres muligheder for deltagelse
• Hvis barnet/den unge visiteres til et
Søskendekursus, så vil forældrene inden
kursusstart blive inviteret til et informationsmøde
• Som afslutning på kurset vil der være en
eftermiddag med hygge og evaluering,
og her deltager både børnene/de unge
og deres forældre – men selve kurset er
kun for børn/unge

Denne folder er udarbejdet af
Handicapafdelingen -oktober 2011

Søskendekurser for
børn og unge 8-17 år
- der har en bror eller
søster med handicap

.

SØSKENDEKURSER
– om at have en bror eller søster
med handicap
• Søskende kan have brug for hjælp til at
”holde frikvarter” fra familien
• Søskende kan have behov for at møde
ligestillede, dele erfaringer og få sat ord
på følelserne
• Søskende kan have behov for aldersrelevant information om handicap
• Søskende kan ikke altid se, hvordan
søsteren/broren med handicap direkte
eller indirekte beriger familiens liv og
hverdag
• Kursets primære formål er; at børnene/
de unge mødes på tværs af deres søskendes handicaps, opnår et fællesskab
samt erhverver ny viden om dem selv
og deres egen situation

Praktiske oplysninger om
Søskendekurser

Hvad laver man på et
Søskendekursus?

• Søskendekurserne vil blive sammensat,
så børnene passer sammen aldersmæssigt. Der er normalt max. 8 børn/
unge pr. kursus
• Et søskendekursus strækker sig over 7
eftermiddage i tidsrummet 15:00 til
17:00. Der er normalt 2 uger mellem
hver kursusdag
• I løbet af eftermiddagen serveres der
lidt frugt eller lignende
• Hedensted Kommune kan sørge for
transport til kurset, men forældrene skal
selv hente barnet kl. 17:00
• Kurset afholdes på Møllevang, Egevej 7,
8783 Hornsyld.
• Det forventes, at børnene/de unge deltager hver gang – evt. afbud meddeles
på tlf. 2338 0554
• Både deltagere og undervisere har
tavshedspligt

• Taler med hinanden om gode og svære
oplevelser
• Får viden om fysiske og psykiske handicaps
• Laver forskellige aktiviteter/lege i forbindelse med dagens tema
• Kan både være indendørs og udendørs
• Får (måske) nye venner
• Det er oftest både hyggeligt, sjovt og
alvorligt
• Her må man sige lige hvad man tænker
og føler.

