
1. MÅLGRUPPE
Børn og unge med særlige behov er en 
meget bred gruppe, der befinder sig i for-
skellige udfordrende situationer. Kapitlet 
gennemgår kendetegn for en række mål-
grupper og anviser helt konkrete tips til  
et godt samvær med børn og unge. Bogen 
har fokus på børn med forskellige diagno
ser, et fysisk handicap, fra økonomisk 
trængte familier, i en tilstand af sorg eller 
på andre måder er sårbare børn.

2. LEDERNE–TRÆNERNE
Kapitlet sætter fokus på foreningsledernes 
egen motivation og refleksion over at lede 
børn og unge, der kræver ekstra arbejds-
indsats og opmærksomhed. Herudover 
beskrives samspillet med andre ledere, 
som gennem forskellige roller og arbejds-
fordeling i fællesskab kan få succes med at 
skabe helhed i flokken af børn og unge.

3.  RELATIONEN TIL BARNET OG  
DEN UNGE

Dette kapitel skaber forståelse for forholdet 
mellem lederen og det enkelte barn/ung, 
som bl.a. handler om indsigt i selvværd, 
selvtillid og selverkendelse. Kapitlet rum-
mer konkrete anbefalinger om tilgangen 
til børn, måder at tale med og om børn, 
hvordan man skaber rammer og rutiner,  
og noget om lederens ansvar i relationen.  

4. GRUPPEN 
Børn og unge med særlige behov indgår  
i sociale og aktivitetsmæssige sammen-
hænge, hvor kæden ofte hopper af. Dette 
kapitel arbejder med gruppedynamikker, 
om at skabe plads til forskellighed blandt 
børn, om at undgå mobning og og at hånd-
tere konflikter.

5. FORÆLDRESAMARBEJDE
At skabe en god oplevelse for børn og 
unge med særlige behov, forudsætter ofte 
et tæt samarbejde mellem foreningslede-
ren og barnets forældre. Her afstemmes 
forventninger gensidigt, og måske aftales 
det, hvordan forældrene kan støtte op om 
fritidsaktiviteterne. 

6. FYSISKE RAMMER 
Kapitlet giver praktiske anvisninger på 
forbedringer af de fysiske rammer og deres 
betydning for succes med inklusion. Det 
handler om plads, støj, lys, udluftning, fysisk 
tilgængelighed mv., men også om mulighe-
den for at holde pause fra fællesskabet.

7. OMVERDENEN
Om samarbejdet mellem foreningen og 
omverdenen. Det gælder fx den Åbne 
Skole, kommunen samt andre relevante 
aktører med interesse for, at alle børn og 
unge tilbydes en god oplevelse af at være 
med i et meningsfyldt foreningsfællesskab.  
Kapitlet beskriver også håndtering af 
fortrolige oplysninger og underretning til 
myndighederne.

Bogens tredje del rummer forslag til hvor-
dan den enkelte leder og hele foreningen 
rent praktisk griber arbejdet an og både 
skaber konkrete resultater, når børn og 
unge er samlet om foreningens aktiviteter, 
men også hvordan foreningen samlet set 
går mere strategisk til værks og samarbej-
der med fx kommunen, skolen og relevante 
organisationer mv.

MÅLGRUPPE OG 
FORMÅLET MED BOGEN
Denne nye håndbog er skrevet til aktive 
foreningsledere i et enkelt sprog og med 
masser af eksempler fra dagligdagen med 
det formål at opmuntre og inspirere til, at 
flere børn med særlige behov får en plads 
i foreningernes stærke fællesskaber. Mål-
gruppen er således spejderledere, idræts-
trænere og andre med direkte ansvar for 
folkeoplysende aktiviteter, der primært 
retter sig mod børn og unge. Derudover 
taler bogen til bestyrelsesmedlemmer, kas-
serere, medhjælpende forældre og andre, 
der udvikler de foreningsmæssige rammer 
omkring aktiviteterne. Målet med bogen er 
at give den enkelte aktivitetsleder ny indsigt 
og handlemuligheder for at få succes med 
inklusion af børn og unge med særlige 
behov, men også at udfordre og inspirere 
hele foreningen til at skabe plads til flere.

BOGENS INDHOLD
Bogen er opdelt i tre dele, der beskriver 
centrale aspekter forbundet med succes-
fuld inklusion af børn og unge i alderen 
316 i foreningernes aktiviteter. I første del 
forklarer bogen, hvorfor det er vigtigt og 
motiverende, at flere børn og unge med 
særlige behov indgår i foreningslivet på en 
god måde – set ud fra foreningslederens, 
barnets/familiens, foreningens og samfun-
dets perspektiv. Forfatteren opstiller en 
model for inklusion med syv elementer, 
som i bogens anden del beskrives.




