
Søskendekursus 



 

SØSKENDEKURSUS 

-  et tilbud for skolebørn, der har 
   søskende med særlige behov 

 

FORMÅL: 

• At møde andre søskende til børn med handicap 

•  At få alderssvarende viden om forskellige handicaps 

•  At få mulighed for at sætte fokus på rollen som 

  søskende til et barn med handicap 

•  At dele erfaring, oplevelser og viden om det at have 

  søskende, der er anderledes 

•  At lære om forskellige handicaps, - både synlige 

  og usynlige  

•  At få viden om kroppen og hjernens funktion 

  gennem leg, spil, samtale og film 

•  At spise sammen 

•  At invitere forældre til samtale om barnets kursusforløb  

 

MÅLGRUPPE FOR DETTE KURSUS: 

Generelt tilrettelægges kurset for elever i alderen 6 - 18 år 

med søskende med handicap.  

 



  

KURSUSLEDERE: 
Specialpædagogisk konsulent Malene Gerd Petersen og      

specialpædagog Susanne Tougaard Hansen, som begge har 

mange års erfaringer med at etablere og afholde kurser for 

børn, og de har særdeles mange og gode erfaringer efter  

talrige kurser for elever med søskende med handicap.  

 

 

 

 

Vi gennemfører sædvanligvis kurser for– og efterår for flere 

aldersgrupper. 

Kurser afholdes på Dybkær Specialskole, Arendalsvej 273, 

8600 Silkeborg, men kan efter ønske afholdes, hvor du/I  

måtte ønske det. Kontakt os og lad os se på mulighederne.  

Se bagsiden for kontaktoplysninger. 

Der er gode, hyggelige rammer for kurset, og mulighed for at 

lave mad sammen. Der er således god plads til både at lære 

noget og hygge sig samtidig. 

Kurserne har været gennemført så mange gange, at det nu  

giver god mening at udbrede dem til andre steder - undervi-

serne har masser af konkrete erfaringer med forløbene, og 

har optimeret kurserne gennem de sidste 5 - 6 år. 

 
Videnshus 
Dybkær 



ADRESSE: 

ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG 

PRIS: KR. 5.700  

TILMELDING: 

ved henvendelse til Kate Juul Poulsen, tlf. 2179 1569 eller  

videnshus@silkeborg.dk 

Tilmeldingsfrist ca. en måned før kursusstart. 

Yderligere oplysninger kan rettes til Kate Juul Poulsen, se op-

lysninger lige herover 

 

VIDENSHUS DYBKÆR 

Videnshus Dybkær er udsprunget fra Dybkær Specialskole. 

Vi tilbyder indsats til børn og unge i alderen 0 – 18 år.  

Herunder udfører vi vederlagsfri fysioterapi og genoptræningsplaner i 

Silkeborg Kommune. 

Vi forsøger så vidt muligt at placere indsatsen i barnets nærmiljø, både 

individuelt og som gruppeaktivitet. 

Kursusafdelingen er vokset stærkt siden foråret 2012. 

I dag udbyder vi kurser for såvel børn, forældre og fagpersoner. 

Vi specialtilrettelægger kurser efter jeres behov. Lige fra små kurser til 

store konferencer.  

Send en mail til videnshus@silkeborg.dk med oplysninger om evt.  

kursus ønske. 

Kurserne kan foregå i hele landet, hos jer eller os. 

Hvis du er interesseret i at modtage information om nye kurser, kan du 

tilmelde dig vores mailliste på: www.videnshusdybkær.dk eller ved at 

sende en mail til: videnshus@silkeborg.dk 

 

www.videnshusdybkær.dk  

mailto:videnshus@silkeborg.dk
mailto:videnshus@silkeborg.dk

