
HYLTEBJERGGÅRD

På Frivilligcenter Hyltebjerggård tilbyder vi et mødested for forældre til børn med 
særlige udfordringer - dine børn behøves ikke at bo hjemme. Et sted, hvor man kan 
mødes, udveksle erfaringer, søge gode råd og tale med andre med samme vilkår. 

Der er god handicap adgang, så børn kan sagtens komme med, selvom tilbuddet er til 
forældrene. Og vi har kaffe og te på kanden - og mulighed for efterfølgende frokost. 
Spørgsmål og evt tilmelding til Ole Vesterlund på tlf. 3888 4898
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Vi mødes fredage - næste gang  
fredag d. 16.09. kl. 10.00 – 12.30 

d.18.11. Når barnet flytter hjemmefra? Samtaleoplæg ved centerchef Karin Dam-
hus. Hvilke muligheder findes der i Kbh’s kommune, om døgn- og dagtilbud.

PROGRAMsept-dec 2016 
MØDESTED for forældre til  

handicappede børn og  
børn med særlige udfordringer

d.16.09. Oplæg kl. 10.30-12, v/ konsulent Stine Lauridsen, Den Uvildige Konsulent- 
ordning på Handicapområdet. Om DUKH,  om retssikkerhed og grundlæggende 
rettigheder og pligter, om Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven samt  
eksempler fra børneområdet. OBS: tilmelding senest d. 9.9. 

Forældre og lyst til at komme ud og møde andre forældre i samme livssituation?     
Behov for at udveksle erfaringer?     Lyst til ny input og viden?     

Eller bare lyst til en kop kaffe i andre omgivelser? 

Program/fredage efterår 2016:

d.16.12. Sorggruppe, oplæg v/ terapeuterne Gitte Brinkmand og Peter Lindholm, 
om at være i en sorggruppe og om de muligheder der findes her.

d.28.10. Kort oplæg og spørgsmål om den sociale lovgivning, v/ socialrådgiver 
Ulla Kjer, Landsforeningen Autisme, på baggrund af sin mangeårige erfaring på 
handicapområdet.


