
Søskendekursus 2015/16 
Et søskendekursus er for 
børn og kan bedst  
beskrives som en gruppe 
der mødes om et helt 
særligt fællesskab. Et 
fællesskab som opstår 
fordi du deler det vilkår at 
du enten er bror eller 

søster til en søskende med et handicap. At 
mødes med andre søskende er guld værd. Det 
siger de fleste, som har været med og giver 
dig mulighed for at møde andre børn, som 
med det samme forstår uden at du behøver at 
forklare og forklare. Sammen med dem kan 
du helt frit tale om de oplevelse du møder og 
blive inspireret til, hvordan du bedre og 
nemmere kan klare dine udfordringer. Du får 
god mulighed for at give og tage erfaringer og 
selv få nye ideer. Dermed behøver du ikke at 
skulle finde på alting selv – og oven i hatten 
får du måske den gode følelse af, at andre 
børn kan blive inspireret af dine ideer og 
erfaringer.  
 
Et søskendekursus anerkender det faktum at 
være bror eller søster til en søskende med 
handicap både kan være udfordrende og 
samtidig fantastisk. Konceptet søskendekursus 
er opbygget af legende aktiviteter, 
dilemmaøvelser, bevægelseslege, film og 
masser af mulighed for at italesætte alle slags 
udfordringer. Et søskendekursus er ikke på 
nogen måde gruppe terapi selvom effekten til 
en vis grænse er terapeutisk for nogle børn. 
Det at mødes i en gruppe og dele 
oplevelserne med hinanden har en meget 
givende og støttende effekt.  
 
Søskendekurset ledes af voksne som har stor 
professionel erfaring indenfor handicap og kan 
vejlede dig med afsæt i din virkelighed og de 
udfordringer du oplever. I fællesskab med de 
andre søskende arrangeres en masse sjove 

aktiviteter som hjælper med at tackle de 
anderledes vilkår, som er i dit liv, når du er 
søskende til en bror eller søster med et 
handicap. Vi hjælper dig også med at få en 
større viden om din bror eller søsters handicap 
og vi giver desuden råd til, hvordan du får 
bedre forstår din bror eller søsters situation. 
 

Ådalskolens søskendekursus  

Vi er glade for at kunne tilbyde endnu et 
søskendekursus for børn i alderen 9-12 år. 

Kurset udbydes tværkommunalt og åbent for 
alle 

Hvor 

Ådalskolen, Eriksvej 4, 4100 Ringsted  

Tidspunkt 

Opstart: August 2015 

Opstart: September 2015 

Opstart: Marts  2016 

Tilmelding 

Send os en e-mail og ansøg kommunen i god 
tid. Når bevillingen er i hus er barnet optaget 

på søskendekurset 

For mere info  

www.aadalskolen.dk 

soskendekursus@gmail.com 

41 99 40 71 

www.soskendekursus.blogspot.dk 

Pris 

4250,00 kr incl. undervisning, materialer, 
forplejning samt weekend overnatning 

Der er mulighed for at få dækket kursus- 
udgifterne ifølge lov om social service § 41, da 

kurset er handicaprettet 


