
Ikke en 
diagnoseforening men, 

en Forening til 
forældre med børn og 

unge med særlig behov 

Hvad gør vi for vores 

Medlemmer? 

 

Vi er altid i tæt dialog med politikerne fra Sønder-
borg kommune. For at forhindre at det er vores 
målgruppe der bliver tabere, når budgetterne læg-
ges. 

 Vi er altid til tjeneste hvis vores medlemmer har 
brug for en hjælpende hånd til møder med evt. Søn-
derborg kommunes forvaltninger, det vil sige; at vi 
altid er til tjeneste som bisidder. Vi er pt. 4 uddan-
nede bisiddere 

Ca; to gange årligt bliver der lavet relevante arran-
gementer 

Det kunne være foredrag om kost, sundhed eller 
læring  

 

LOKALFORENINGEN 
 
 
 
 
 
 

LIGEVÆRD 
SØNDERBORG 

Vi er 

En del af: 

Landsforeningen Ligeværd 

Vejlbjergvej 8a 

8400 Risskov 

Telefon 86 20 85 70 

landsforeningen@ligevaerd.dk 

www. Ligevaerd.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Landsforeningen har hver onsdag  

mellem kl. 13 og 15.30 

En frivillig rådgivning  

med professionel personale! 

Telefon 22 34 30 13 

mail: ligelinie@ligevaerd.dk  

Ellers udsender  

Landsforeningen: 

Et nyhedsbrev 

hver måned 

og et  blad 



 Som ved skolestart er bagud i 
udvikling 

 Svært ved at leve op til kravene 
i skolen 

 Svært ved de boglige fag 

 Svært med koncentration/tale 

 Svært ved at tage en uddannel-
se 

Så…….. 

Fortvivl ikke du er ikke alene, vi er 
en gruppe af forældre og fagfolk  som 

har dannet en lokal forening for at 
støtte børn, unge og deres forældre.  

 

Har dit barn  
svært ved 

at følge med i 
dagligdagen 

Hvad er ligeværd Sønderborg 

En gruppe af forældre og fagfolk med inte-
resse for området, og ofte selv med børn 

og unge med særlige behov. 

Vi er ikke en diagnoseforening, men en 
aktiv medspiller 

Som kan,vil og gør 

En forskel! 

 

Foreningens formål 

At fremme ligeværdigheden i alle livets 
forhold for medborgere med særlige be-
hov, begrundet i boglige, indlærings– og 
funktionsmæssige vanskeligheder. For-
eningen arbejder for, at samfundet rum-
mer ligeværdige muligheder for den 

enkelte. 

 

Find yderligere information 

På 

www. ligevaerd-sonderborg.dk 

 

 

 

  

Hvad koster det  

Et  medlemskab koster 250 kr. om året 

Vil du/i være medlem af vores lokalfor-
ening kan i kontakte: 

Formand: 

Jørn Thrane 

Langbrogade 34 

6400 Sønderborg 

Tlf. 74 48 86 46 

Eller via vores  

Hjemmeside 

www.ligevaerd-sonderborg.dk 

Jeg vil gerne være medlem 

Navn_______________________________ 

 

Adr.._______________________________ 

 

Tlf._________________________________ 

 

Mail________________________________ 

5-10 % af en årgang 

har særlig behov! 

 


