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Ferielejre
– stjernestunder for alle
Ferie med formål
gennem 69 år

Familiekurser
for familier med børn
med handicap

FamilieNet er historien om
succesfuld inklusion
FamilieNet har i flere årtier, længe før politikerne ”opfandt” inklusion, udøvet det i
praksis gennem familiekurser og ferielejre
for børn med og uden særlige behov.
For børn med særlige behov, har det ofte været et problem
at få muligheden for at tilbringe fritiden i et nyt og aktivt
miljø. Det erkendte nogle fremsynede institutionsledere og
spejderledere helt tilbage i årene efter 2. verdenskrig og
påbegyndte isolerede spejderenheder for børn med handicap
på institutionen Solbakken i Aarhus og andre institutioner i
København, Hørsholm og Aalborg.
Det var kimen til FamilieNet, der udøves gennem fonden
PINDSTRUP CENTRET og BYMOSE HEGN Fonden. De fremsynede institutionsfolk gik skridtet videre i 50’erne, hvor
hjemmeboende børn med middelsvært og svært handicap
deltog i særlige sommerlejre, hvor også børn uden handicap
deltog. Her lærte børn med handicap forskellige færdigheder
sammen med børn uden handicap. Man fandt efter nogle års
erfaringer ud af, at disse aktiviteter var af største betydning,
for at børn med handicap senere kunne blive inkluderet i det
hjemlige miljø.
Det var inklusion i praksis, hvor foreningsledere evnede at
formidle positive og praktiske samværsformer mellem børn
med og uden handicap.
FamilieNet har gennem 40 år i samarbejde med professio
nelle fagfolk udbudt kurser for familier til børn med såvel
fysisk som psykisk funktionsnedsættelse og intellektuelle/
kognitive forstyrrelser. Det særlige ved FamilieNet’s tilbud er,
at det omfatter hele familien og dermed giver mulighed for at
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behandle temaer af væsentlig betydning for familiens trivsel
og evne til at tackle, rumme og støtte barnet med handicap,
f.eks. familieliv, pubertet , seksualitet, konflikthåndtering,
søskenderelationer mv.
FamilieNet’s holdningsmæssige udgangspunkt - dengang og i
dag er, at ”...du er handicappet, hvis du er hæmmet i at gøre
noget, du gerne vil.”. Med det ønsker vi at sige, at graden af
handicap, som den enkelte oplever, påvirkes af andre forhold
end handicappet i sig selv og hvordan det kommer til udtryk:
omgivelsernes holdninger og måder at reagere på i bestemte
situationer kan øge eller mindske et handicap. De fysiske
rammer kan indrettes mere eller mindre hensigtsmæssigt og
dermed forstærke eller mindske udfoldelsesmulighederne og
endelig kan den enkeltes positive erfaringer med, hvad der
er muligt også bidrage til at mindske konsekvenserne af et
handicap.
Gennem alle årene er fondens arbejde udviklet i tæt samspil
med professionelle fagfolk og frivillige. FamilieNet’s aktiviteter
retter sig mod alle uafhængig af partipolitiske, trosmæssige og
sociale relationer. FamilieNet’s 200 frivillige voksne ledere har
en tilsvarende bred baggrund, og de har det til fælles, at de
har en holdning til inklusions-arbejdet og er en del af FamilieNet af lyst, og ikke fordi de får løn for det.
Vi ved om nogen, at inklusion kan gennemføres med succes
for alle parter.
Det giver mening!
H.K.H. Prinsesse Benedikte er protektor for fondens
aktiviteter for familier med børn med handicap.

vinterferielejr

sommerlejr

For børn i alderen 6-18 år med og uden handicap

For børn i alderen 6-18 år med og uden handicap

Dato:

Dato:

Søndag 11./2. – Lørdag 17./2. 2018

Lejrledere: Michelle Kjølner og Irma Jørgensen
Sted: 	Pindstrup Centret

nymånelejr

Søndag 22./7. – Lørdag 28./7. 2018

Lejrledere:	Asbjørn Christensen, Jeanette Nyrnberg,
Sofie Sølvsten og Camilla Katholm
Sted: 	Pindstrup Centret

regnbuelejr

For børn i alderen 6-18 år med og uden ADHD

For børn i alderen 6-18 år med og uden handicap

Dato:

Dato:

Søndag 15./7. – Lørdag 21./7. 2018

Lejrledere: Irma Jørgensen og Martin Toft
Sted: 	Endnu ikke afklaret

stjernelejr
For børn/unge i alderen 6—25 år med og uden
handicap
Dato:

Søndag 15./7. – Lørdag 21./7. 2018

Lejrledere:	Ruben Hansen, Philip Hildebrand, Kasper Lautrup
og Liv Kithler

Søndag 29./7. – Lørdag 4./8. 2018

Lejrledere:	Michelle Kjølner, Christian Bollerup og
Line Risbjerg
Sted: 	Pindstrup Centret

NYMÅNELEJR

I år skal Nymånelejr på nye eventyr. Den skal ikke være på
Pindstrup Centret, men et nyt spændende sted.
Derfor vil der også være masser af nye og sjove oplevelser
her, se meget mere på hjemmesiden.
Det er mange af de samme søde og sjove ledere der står
klar til at tage imod jer.

Sted: 	Pindstrup Centret

teltlejr
For børn i alderen 6-18 år med og uden handicap
Dato:

Søndag 22./7. – Lørdag 28./7. 2018

Lejrledere: Sara Brix, Terese Jensen og Anja Thomsen
Sted: 	Pindstrup Centret

STJERNELEJR

En ny lejr på Pindstrup Centret, med gamle kendinge. Det er
vores Nordlyslejr og Unglejr der nu er slået sammen.
I vil her møde de lejrledere I kender fra de gamle lejre. Der
vil være tænkt på den store aldersspredning og være en
ungegruppe på lejren som ikke har aktiviteter med børnene.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER OM FERIELEJRE
Pris for ferielejre i 2018
Deltager uden handicap.......................... 1.345 kr.
Deltager med handicap........................... 2.498 kr.
Personlig hjælper.................................... 5.280 kr.
Betaling ved fremsendte faktura,
dog senest 14 dage før lejr start.
OBS: Prisen for deltager med handicap står nu
alene, den skal ikke ligges sammen med prisen
for deltager uden handicap længere.
Tilmelding
Al tilmelding til ferielejrene
foregår elektronisk via
WWW.ANSØGNING.INFO

Nye
Pris
i 201 er
8

Deltagerbrev
Senest 1 måned før lejren vil I modtage et deltagerbrev med
praktiske oplysninger om bl.a. hvad barnet skal medbringe,
forhold om evt. medicin mm.
Alle børn
har ret til at
komme på ferie
- kontakt os gerne på
telefon 86 39 61 11, såfremt du ønsker mere
information.

Hvad dækker priserne for deltager med handicap:
Børn med handicap betaler vores handicap pris, det er alle
børn med handicap, diagnose eller anden form for
forsinket udvikling.
Det vil sige at handicapprisen betales både hvis barnet har
et fysisk handicap eller har ADHD, OCD eller andre psykisk
handicaps.
Ved betaling af handicaprisen tildeles der en ledernormering
på lejrene der hedder 1:3, hvor der for børn uden handicap er
en normering på 1:6. Med denne normering sikres der, at der
tages højde for det enkelte barns behov med handicap.
Det giver børn, der ellers ikke kan få en ferieoplevelse mulighed for at være i socialt samspil med andre børn med og
uden handicap. Der er ”plads” til at deltagerne støttes i at
indgå i fælleskab og netværksdannelse med de øvrige børn på
lejren og støttes i at få nogle succesoplevelser. FamilieNet har
mere end 40 års erfaring i afvikling af ferielejre for børn med
og uden handicap. Der tages udgangspunkt i de ressourcer,
som det enkelte barn har, og man kan ”komme som man er”,
diagnose eller ej. Målet med lejrene er, at børnene får øje på
egne og andres kompetencer samt at alle bidrager til og inkluderes i fællesskabet. Rutinerede, voksne frivillige ledere står

Besøg
Vi anbefaler af hensyn til lejrens øvrige deltagere, at barnet kun får besøg i særlige tilfælde
og KUN efter forudgående aftale. Der ingen
besøgsdag.
Lommepenge
Der må højst medbringes 100 kr. i lommepenge.

for lejrene i samarbejde med lønnede ansatte. Det frivillige
lederteam er ”håndplukket” til ferielejren.

Hjælp til at søge kommunen om støtte
af dækning af handicaptillæg

Kontakt FamilieNet på telefon 86 39 61 11 for mere
info, eller få hjælp til at søge kommunen om støtte
på www.familienet.dk.
Hvad dækker priserne for personlig hjælper:
Det dækker over en 1:1 normering.
Har ens barn et handicap eller andet behov der gør at de ikke
kan passe ind i en normering der hedder 1:3, men har brug
for 1:1 støtte kan det også lade sig gøre.
Det kan være et barn der pga. et fysisk handicap har brug for
rigtig meget hjælp ift. løft, hygiejne, spisning m.v.
Det kan være et barn der har et psykisk handicap der gør,
at de har brug for mandsopdækning ift. reaktioner, tager på
vandre ture m.v.
Det er muligt at sende en hjælper med hjemmefra som er
vant til at hjælpe barnet og kender behovet, det må dog ikke
være barnets far eller mor.
Det er også en mulighed at vi igennem vores frivillig team stiller en til rådighed. Kontakt os for nærmere information.

Forældrekursus med
ands oreningen owns
yndrom

Familiekursus 14-18 år med
handiCap
For familier med barn med handicap i alderen 14-18 år

For forældre til barn med Downs

Dato:

Dato:

Kursusledere: Allan Mogensen og Mikkel S. Sørensen

Lørdag 10./3. – Søndag 11./3. 2018

Kursusledere: Allan Mogensen og Mikkel S. Sørensen
Sted:

For forældre til barn med handicap
Dato:

Lørdag 24./3. 2018 kl. 9.30-15.00

Sted:

Pindstrup Centret, Djursland

Familiekursus C i samarbejde med C Foreningen
For familier med barn med OCD
Fredag 20./4. – Søndag 22./4. 2018

Kursusledere: Ninna Olsen, Kirsten Prause og Jan Jørgensen
Sted:

Pindstrup Centret, Djursland

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

Temadag T F (Tab arbejdsor jenes e)

Dato:

Sted:

Fredag 2./11. – Sørdag 4./11. 2018

Pindstrup Centret, Djursland

Temadag os og ernæring
barn med handi ap

Familiekursus 0-7 år med
handiCap
For familier med barn med handicap i alderen 0-7 år
Dato:

Fredag 9./11. – Sørdag 11./11. 2018

Kursusledere: Michelle Kjølner og Line Risbjerg
Sted:

Pindstrup Centret, Djursland

Familiekursus nydiagnos iere C
For familier med barn med CP
Dato:

Lørdag 10./11. – Søndag 11./11. 2018

Kursusledere: Spastikerforeningen
Sted:

Kursuscenter Brogaarden, Middelfart

Familiekursus 8-13 år med
handiCap

For forældre til barn med handicap

For familier med barn med handicap i alderen 8-13 år

Dato:

Søndag 5./5. 2018 kl. 10.00-15.00

Dato:

Sted:

Pindstrup Centret, Djursland

Kursusledere: Camilla Katholm og Jeanette Nyrnberg
Sted:

Fredag 16./11. – Sørdag 18./11. 2018
Pindstrup Centret, Djursland

Se alle programmerne og meget mere på www.familienet.dk • Følg også med på facebook www.facebook.com/pindstrupcentret/
Tilmeld vores nyhedsbrev og hør om tiltag gennem året.

FAMILIEKURSER 2018

For familier med børn med handicap
FamilieNet har et stærk netværk af kompetente fagfolk med et brændende engagement.
Underviserne er blandt de bedste på deres felt i Danmark, og de bliver håndplukket til at
undervise på de enkelte kurser. Underviserne er opdateret med den sidste nye viden inden
for deres område, og de forstår at trække denne viden ned på jorden og omsætte den til praksis for familierne.
Vores kurser er som oftest for hele familien, da det er hele familien der lever med de
udfordringer det giver at have et barn/søskende med handicap.
STØTTE FRA KOMMUNEN
Du kan søge kommunen om støtte til betaling af kursusafgiften. Der er mulighed
for at søge støtte efter servicelovens §11 eller §41. FamilieNet tilrettelægger
kurserne, så de lever op til betingelserne for støtte.
Kommunen vurdere på baggrund af ansøgningen, om der kan gives støtte i netop
jeres tilfælde. Derfor er det vigtigt at beskrive, hvorfor det konkrete indhold i kurset
har betydning for jer.

pindstrup
centret

Brogaarden

Kontakt FamilieNet på telefon 86 39 61 11 for yderligere oplysninger.
”Se programmer og priser på kursus på www.familienet.dk ”
”Følg os på Facebook og tilmeld vores nyhedsbreve”
På https://www.familienet.dk/familiekurser/hjaelp-til-at-soege-kommunen-om-stoette/

bymose
hegn

