Indbydelse til temaaften om

Inklusion af udfordrede børn i folkeskolen
på tværs af alle diagnoser og handicaps
Målgruppe: Forældre og støttepersoner til børn mellem 4 og 15 år med og uden diagnoser og
handicaps, og som har generelle udfordringer i børnehave eller folkeskole.
Formål:

Arrangørerne har til hensigt at udarbejde en idéliste til Sønderborg Kommune med
konkrete og realistiske forslag til, hvordan inklusion kan blive en succes i Fremtidens
Skole – for alle børn med særlige behov - både fysiske og psykiske handicaps.
Udgangspunktet er derfor den konstruktive og positive tilgang: Hvad kan vi, som har
det tæt inde på livet, bidrage med af idéer.
Til dette har vi brug for at høre, hvad forældre og støttepersoner selv har af input og
idéer – ud fra barnets behov. Hvad vil kunne hjælpe vores børn til bedre inklusion. Det
gælder både i skole og fritid.

Dato:

Onsdag den 1. maj 2013 kl. 19.00 – 21.15

Sted:

Menighedshuset, Østergade 1, 6400 Sønderborg (på hjørnet Kongevej/Østergade).

Tilmelding:

Med antallet af deltagere til lottemithordsen@gmail.com
Senest den 22. april 2013. Det er gratis at deltage. Begrænset antal pladser.

Program:

Kl. 19.00 – 19.30:
Kl. 19.30 – 20.15:
Kl. 20.15 – 20.30:
Kl. 20.30 – 21.15:

Indledning til emnet Inklusion af børn med særlige behov
Brainstorm med idéer og forslag
Pause med kaffe, te og snacks
Diskussion, opsamling og afrunding

Richardt Nielsen er aftenens
indleder og facilitator. Richard
Nielsen fik Sønderborg Kommunes
"Årets Brobyggerpris" i 2011.

Richardt Nielsen er en lokal ildsjæl og
multikunstner, som i det daglige
arbejder med musik, børn og unge
med forskellige former for udfordringer.

Arrangører:
Danske Handicaporganisationer er
paraplyorganisation for 32 handicaporganisationer. Der er i dag 26 af
organisationerne tilsluttet Sønderborg-afd.
DH Sønderborgs fornemste opgave er dialog
med kommunens politikere, embedsmænd
og borgere. Læs mere:
ww.handicap.dk/lokalt/sonderborg

Lokalforeningen
Ligeværd Sønderborg
- for borgere med særlige behov
Lokalforeningen støtter børn og unge med
særlige behov - og deres forældre.
Læs mere: www.ligevaerd-sonderborg.dk

Dansk Tourette Forening er landsforening for
bærere af Gilles de la Tourette's syndrom (TS)
og deres pårørende.
Foreningen har som formål at hjælpe
medlemmerne - udbrede kendskab til TS og
formidle erfaringer og resultater af forskning
m.m. Læs mere: www.tourette.dk

