
Familiekursus 2018 

Kære alle 

Hjerteforeningens Børneklubs Familiekursus afholdes i Horsens d. 24.-26. august 2018. Vi har nu 

fået færdiggjort årets program. Der vil dog kunne komme ændringer til programmet. Disse samt 

tilmeldingsskema er at finde her på siden.  

Vi opfordrer til at evt. ansøgning om dækning af udgifter til kursus indsendes til hjemkommune 

tidligst muligt, og håber på at se mange af jer til kurset. 

Venlig hilsen Familiekursusudvalget 

Kursusmoduler 

Modulerne på kurset 2018 vil komme til at omhandle emner som hjertesygdom og følgevirkninger, 

familiens trivsel med fokus på søskende, kost og motion for hjertebørn, servicetjek på tilværelsen i 

familier med hjertesyge børn/unge samt det unge hjertebarns vej gennem systemet, når vejen 

ikke er helt lige.  

 

Der vil søndag 26/8 være samtaleworkshops for børn fra 9-17 år i aldersopdelte grupper for hhv. 

hjertebørn/hjerteunge og søskende. 

Kursets formål 

Familiekursets formål er at fremme kommunikation og samarbejde mellem forældre og ansatte i 

sundhedssektoren. Gennem en bred faglig orientering og fokusering på særlige problemstillinger 

sætter kurset forældrene i stand til at håndtere dagligdagens problemer med hjertebørn. 

 

Derudover giver kurset mulighed for, at hjertebørn og deres søskende kan være sammen med 

andre ligestillede og få gode råd og erfaringer om, hvordan andre tackler dagligdagen. Både 

familier med færdigopererede hjertebørn/unge og med hjertebørn/unge, der venter på endnu en 

operation, hjertetransplantation eller de, som alene kan medicinsk behandles er målgruppe. 

Formålet er også, at hjertebørn/unge, deres søskende og forældre får mulighed for at erhverve 

redskaber og finde inspiration, de kan anvende i årene fremover til aktuelle og eventuelle nye 

problemstillinger ved dét at have medfødte hjertefejl eller anden hjertesygdom, som dukker op. 

Det er derfor af stor betydning for familierne, at de løbende får mulighed for at deltage i dette 

Familiekursus og får viden om deres barns videre udvikling, i forhold til alder, begrænsninger, 

spisemønster, opvækst, skole, teenageår, uddannelsesproblematikker m.m. 

 

 

 



Handicaprettede kurser til forældre 

Ifølge Lov om Social Service § 41 er det muligt at søge om dækning af udgifter i forbindelse med 

deltagelse i kurser, der er relateret til barnets handicap. I Vejledning nr. 9007 af 7 1 2014 pkt. 192-

195 (Vejledning nr. 3), står der bl.a. følgende: der kan ydes hjælp til forældres og eventuelt andre 

pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de 

pågældende i stand til at have barnet eller den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og 

kommunikere med barnet eller den unge. 

Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser eller 

lidelser, i hvilken virkning det har på barnet eller den unge, og hvordan familien kan mestre de 

problemer, der kan opstå mv. Der kan f.eks. være tale om kurser vedrørende børn og unge, der 

lider af cystisk fibrose, muskelsvind, er blinde, spastiske, døve eller udviklingshæmmede. 

De udgifter, der kan være tale om, er f.eks. rejseudgifter, merudgifter ved måltider og ophold, 

kursusafgift, kursusmaterialer, pasning af børn, som ikke skal med på kurset. Sådanne merudgifter 

kan også omfatte hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når 

der ikke er mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden. Dette gælder såvel enlige som 

ægtepar, jf. servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste. 

For at begge forældre kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet eller den unge, er det 

vigtigt, at de begge deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver kompetence til 

begge forældre og vil ofte være en forudsætning, for at de begge kan bevare den nære kontakt 

med barnet eller den unge. 

Hjerteforeningens Børneklubs årlige Familiekursus er netop sådan et kursus, fordi det giver 

konkret information om lidelsen og om de nyeste behandlingsmetoder. Samtidig kan forældrene – 

via fagfolks om læger, psykologer og andre fagfolk – få redskaber til at håndtere de problemer i 

hverdagen, der er en del af at have et barn med nedsat funktionsevne/kronisk sygdom. 

Hvis du mod forventning får afslag på at deltage i kurset, kan du anke afslaget. Kontakt 

Børneklubbens socialrådgiver, hvis du har brug for hjælp til at anke eller søge tilskud. 

Praktiske oplysninger 

Tid og Sted: 

24.-26. august 2018 

Scandic Bygholm Parkhotel 

Schüttesvej 6 

8700 Horsens 

Tlf. 75 62 23 33 

 

 



Tilmelding: Elektronisk skema 

Udfyld skemaet her på siden og returner det til Familiekursus@hjerteforeningen.dk  

Handicaphjælpere og bedsteforældre skal også tilmeldes på det elektroniske skema. 

Handicaphjælper kan uden at være medlem af Hjerteforeningens Børneklub deltage på lige fod i 

arrangementet til den anførte pris, men skal være fast tilknyttet barnet. Kontakt 

Familiekursus@hjerteforeningen.dk ved spørgsmål. 

Tilmelding er bindende og foregår efter først til mølle-princippet. I får en elektronisk bekræftelse 

på tilmeldingen. Kommer der flere tilmeldinger, end der er plads til, opretter vi en venteliste. Vi 

har reserveret et antal pladser til nye familier. 

Sidste frist for tilmelding/betaling: 

15. maj 2018. 

Betaling senest 1. juni 2018. Der udsendes besked til de tilmeldte familier direkte fra 

Hjerteforeningen.  

 

Pris pr. person for familiekursus 2018.  

Da vi i år har modtaget et ekstraordinært tilskud fra en fond, er prisen på årets Familiekursus:  

- Voksen 300 kr. 

- Barn (0-17 år) 100 kr. 

- Handicaphjælper/ bedsteforældre/ pårørende 300 kr.  

- (Ovennævnte kan søge om tilskud iht. Lov om Social Service § 41 om merudgifter) 

Leje af høj stol 100 kr. Leje af weekendseng 100 kr. (skal anføres på tilmeldingsskemaet) 

Vi gør opmærksom på, at man kun kan tilmelde egne børn under 18 år. 

 

Ekstra opredninger: 

I bedes skrive på jeres tilmelding, hvor mange sovepladser familien har brug for i alt. 

 

Børnepasning 

Varetages af frivillige og kvalificerede børnepassere, der stiller deres arbejdskraft til rådighed hele 

weekenden. Vi kan dog ikke tage ansvar for at passe børn med særlige behov, f.eks. sonde eller ilt. 

Børn med særlige behov for hjælp eller støtte skal derfor medbringe egen handicaphjælper. Det er 

vigtigt, at I skriver relevante oplysninger om jeres børn (blebruger, adhd, svært ved mange 

mennesker eller andre hensyn). Hvis I er i tvivl, bedes I kontakte 

boernepasser@hjerteforeningen.dk  
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Lørdag: 

Børn 0 – 2 år bliver passet på hotellet, og de skal medbringe skiftetøj, bleer, udetøj samt 

barnevogn eller klapvogn. 

Børn 3 – 5 år skal i Madsbyparken og skal medbringe en lille rygsæk, som de selv kan bære (inkl. 

skiftetøj, regntøj og solcreme). 

Børn 6 – 8 år skal i Legoland, og skal medbringe en lille rygsæk som de selv kan bære (inkl. 

skiftetøj, regntøj og solcreme). 

Børn 9 – 13 år skal i Legoland, og skal medbringe en rygsæk som de selv kan bære (regntøj og 

solcreme). 

Unge 14 – 17 år som noget nyt i 2018 skal de unge bo på egen værelsesgang på hotellet. På 

gangen bor også de ansvarlige voksne for gruppen. Alle skal medbringe skiftetøj, overtøj og 

toiletgrej. Der bliver en tur med forskellige aktiviteter, som alle vil kunne deltage i, og der bliver tid 

til at købe frokost på egen hånd i byen (penge udleveres). Man må medbringe max. 100 kr. i 

lommepenge.   

Ungegruppen får stillet et lokale til rådighed fredag aften, lørdag morgen, lørdag eftermiddag og 

aften samt søndag formiddag. Vi sørger for forskellige spil, så de unge skal blot medbringe godt 

humør og lyst til at være sammen med de andre i gruppen.  

De ansvarlige for ungegruppen er til rådighed hele weekenden fra fredag kl. 20 til søndag kl. 12.  

Søndag: 

Børn 0-5 år: Er på hotellet/i parken 

Børn 6-13: Skal i biografen 

Unge 14-17: Er på egen værelsesgang, hvor der bl.a. skal ryddes op på værelset. Derefter er der en 

aktivitet i parken + mulighed for at være i deres ”mødelokale”.  

 

Workshops for hhv. hjertebørn og søskende: 

Søndag kl. 9-12 er der workshop for børn fra 9-17 år. 

Når man er hjertesyg – eller rask søskende - kan man have brug for at tale med andre i samme 

situation. Nogle oplever at de på bestemte områder ikke ligner jævnaldrende, og der kan være 

tanker og følelser, som er svære at dele med forældre eller søskende. I workshoppen kan 

børnene/de unge føle sig set og anerkendt på nogle af de udfordringer og vilkår, sygdommen 

giver; opdage at de ikke er alene, genkende noget af sig selv i de andre og få mulighed for nye 

venskaber. Gruppelederne sørger for at skabe en tryg og rar atmosfære og inviterer til både at tale 

om det gode og det svære i situationen. For søskende og hjertebørn i alderen 9 – 17 år. 

Undervisere: Sygeplejersker fra Hjerteforeningens Rådgivning. 

 

På tilmeldingen skal påføres om børnene skal deltage i workshop søndag. Hvis man ikke ønsker 

at deltage i workshop er der aktiviteter inde og ude med børnepasserne. 



Program 

Fredag: 

15.00 -   Ankomst for deltagere. Der vil være vand, kaffe og te i foyeren. 

18.00-21.00  Aftensmad på rullende tidspunkt (drikkevarer er for egen regning). 

19.00-20.00  Forældre og børn 0-13 år mødes med det enkelte barns børnepasser. 

Info om tid og sted fås ved ankomst.  

20.00  Velkomstmøde i salen.  

20.00 Unge fra 14-17 år mødes med ungegruppens ansvarlige, der hjælper 

med at fordele de unge på værelser.  

Ca. 21.00 Udvalget holder møde med børnepassere for de 0-13 årige. Info om 

sted fås ved ankomst. 

 

Lørdag: 

7.00-8.45  Morgenbuffet 

08.45 - 09.00 Aflevering af børnene (0-13 årige) (de unge går i samlingsrummet). 

Steder oplyses på plancher 

09.00 - 12.00  Undervisning 

12.00 - 12.15 Afhentning af børnene (0-2 årige). Samme sted, som de blev afleveret 

til morgen. 

12.15 - 13.15  Frokost (drikkevarer er for egen regning) 

13.15 - 13.30 Aflevering af børnene (0-2 årige). Samme sted, som de blev afleveret til 

morgen. 

13.30 - 16.15  Undervisning 

16.15 - 16.30 Afhentning af børnene (0-2 årige) og de 3-5 årige hente samme sted, 

som de blev afleveret om morgen. 

Ca. 16.30 De 6-13 årige hentes samme sted, som de blev afleveret til morgen. 

Nøjagtigt tidspunkt oplyses på planche.  

 De unge kommer hjem og er på værelsesgangen/i ”mødelokalet”  

16.30 - 18.00  Pause 

18.00 - 24.00  Fællesspisning. Drikkevarer er for egen regning. 

 

Søndag: 

7.00-8.45  Morgenbuffet. 

8.45-09.00 Aflevering af børnene (0-13 årige). Samme sted, som de blev afleveret 

lørdag morgen til aktiviteter eller nyt sted til Workshops, se plancher. 

09.00-12.00 Undervisning 

12.00-12.15 Afhentning af børnene (0-13 årige). Samme sted, som de blev afleveret 

til morgen. De unge 14-17 årige kommer retur fra hytte. 

12.15-13.00 Frokost (drikkevarer er for egen regning )– herefter hjemrejse. 



Undervisning i moduler. 

Bemærk: Det er muligt at vælge ét modul lørdag og ét modul søndag. De nævnte 

undervisningsmoduler afvikles sideløbende enten lørdag kl. 9-16.15 eller søndag kl. 9-12. 

 

Lørdag kl. 9 – 16.15: 

Modul 1: ”Søskende i familier med syge og/eller handicappede børn - hvordan er det at være 

søskende til et sygt og/eller handicappet barn og hvordan kommunikerer vi i familien”.  

Malene Gerd, specialpædagogisk konsulent, har siden 1999 arbejdet med søskendepårørende i 

form af søskendekurser, foredrag og samtaleforløb til både børn og forældre. Hun har endvidere 

bidraget til formidling om søskendepårørende i dokumentarfilm, artikler, pjecer og portrætbogen 

”Sondemad og flødeboller”.  Hun vil blandt andet fortælle om hendes arbejde med 

søskendepårørende og herunder komme ind på, hvad de udtrykker i forhold til deres situation.  

 

Modul 2: ”Hjertebørn nu og i fremtiden - diagnostik, behandling og følgevirkninger 

(fysiske/psykiske)”.   

Vibeke Hjortdal, professor, og Signe Holm Larsen, læge og PhD, vil holde oplæg om forskning i 

og behandling af medfødte hjertesygdomme. De vil komme ind på, hvordan det går hjertebørnene 

på længere sigt i forhold til såvel eventuelle langtidsvirkninger som kognitive vanskeligheder. 

Oplæggene bliver sandsynligvis opdelt, således at én oplægsholder er på om formiddagen og den 

anden er på om eftermiddagen.  

 

Modul 3: ”Kost og motion for hjertebørn: hvordan hjælper vi de småtspisende/ensidigt spisende 

børn, og hvordan får vi integreret bevægelse/motion i hverdagen”.  

Karen Noes Pedersen, klinisk diætist Børneernæringsenheden på Juliane Marie Centret, holder et 

formiddagsoplæg om kost til børn og unge med hjertesygdom, hvor der vil være fokus på børn og 

unge, der er småtspisende og selektive i deres kostvalg.  

Rikke Nielsen, tidligere professionel håndboldspiller og nuværende håndboldtræner, vil om 

eftermiddagen holde oplæg om sine erfaringer i forhold til sit eget barn med særlige behov og har 

praktiske øvelser/forslag til, hvordan vi kan få inddraget bevægelse/motion i hverdagen for vores 

børn.  

 

 

 



Søndag kl. 9-12.  

Modul 4: ”Fra ung til voksen i uddannelsessystemet - når vejen ikke er helt lige”.  

Peter Baaer er uddannet lærer med diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og 

karrierevejledning. Han er indehaver af konsulentvirksomheden “Ung Kaliber” og har igennem 

flere år arbejdet med sparring og vejledning inden for specialområdet ift. unge med særlige behov 

såvel som deres familier. Han har et solidt kendskab til uddannelsessystemet, både i forhold til 

ordinær uddannelse og i forhold til de uddannelser, der findes til unge med særlige behov samt de 

krag og muligheder, der ligger inden for de forskellige uddannelsesområder.  Peter vil give en 

indføring i, man som pårørende kan være med til at guide de unge, og der vil være mulighed for at 

stille spørgsmål. 

Modul 5: ”Servicetjek på tilværelse - hvad er vigtigt nu og i fremtiden”.  

Michael Brautsch, sogne- og feltpræst, holder oplæg om det at stoppe op og lave et servicetjek på 

sin hverdag. Michael opfordrer til at stoppe op og mærke efter: hvor er vi nu? Er vi der, hvor vi 

gerne vil være? Hvad er meningen med det hele? Hvordan forvalter jeg medgang og modgang? Og 

meget mere.  

 

 

 

  


