
Netværk
 for børnefamilier
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Med projektet Connect retter LEV fokus på 
børnefamilierne.

Projektets mål er at få skabt en platform i hver 
kommune, hvor netværksgrupper kan udsprin
ge fra.

Vi åbner netværkscaféer lokalt, hvor man som 
forældre kan mødes med andre familier, der 
har børn med udviklingshæmning og andre 
handicap.
 
Som navnet ’Connect’ antyder, ønsker  LEV 
med disse netværkscaféer at knytte bånd mel
lem familier, og skabe en  ramme, der gør det 
muligt for familierne, at hente idéer, inspiration 
og viden  og på den måde få mere energi og 
overskud til hverdagens udfordringer.

Konceptet i Connect er, at der én gang om 
måneden holdes åben netværkscafé med et 
oplæg og efterfølgende fri snak og hyggeligt 
samvær. Her kan der erfaringsudveksles, knyt
tes bånd, deles kontakt oplysninger, laves nye 

aftaler og meget mere. På denne måde er det 
muligt at samles om emner, der berører netop 
ens egen situation. 

I netværkscaféerne vil Connect hjælpe med 
at tilføre viden, oplæg og oplevelser. Ud fra 
forældrenes ønsker udarbejdes et årshjul, der 
sigter mod at komme hele vejen rundt om det 
at være en familie med særlige vilkår. Emnerne 
kan være ”Styr på paragrafferne”, ”Dialogen 
med fagpersonale”, ”At have en bror/søster 
med udviklingshæmning”, ”Overgangen fra 
børnehave til skole”, ”Aktiviteter der kan stimu
lere dit barn”, ”Når hormonerne raser”, ”Snart 
18 år – hvad nu?” og  meget andet. Netvær
kene kan naturligvis selv være med til at skabe 
indholdet. 

Så hold øje med vores hjemmeside, hvor det 
fremgår, hvor og hvordan det  foregår i de 
 enkelte kommuner.

Læs mere her: 
www.connect.lev.dk
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Hvordan kommer 
jeg i gang?
Først og fremmest kan du læse på hjem
mesiden og på facebook, hvad der 
foregår i dit lokalområde. Er der en net
værkscafé i dit lokalområde, er det bare 
om at holde øje med datoerne og tilmelde 
dig via hjemme siden – og så møde op og 
deltage. 

Er der ikke beskrevet noget om dit lokal
område på hjemmesiden, er det fordi 
Connect endnu ikke er startet op der. Hvis 
du synes, at det er rigtig ærgerligt, og du 
gerne vil i gang med et netværk nu, kan du 
tage kontakt til Connect, så kan vi hjælpe 
dig i gang. Vi har alle erfaringerne og kan 
hjælpe dig med at bane vejen, men du 
skal selv være med spiller – så skal vi nok 
give dig den nødvendige opbakning.

Kig forbi 

www.facebo
ok.com/lev

connect

Hvorfor være med i et netværk?
Netværksgrupper giver en fælles platform. En platform hvor alle kan 
føle sige trygge. 

Dem, der kommer i netværksgrupperne, kender til det at have et barn 
med udviklingshæmning, og til hvilke konsekvenser det har for en 
familie. Alle kan byde ind med noget, og alle kan få udbytte af at lytte 
til andre. 

Connect har lavet en skabelon for, hvordan man kan mødes og net
værke, men det er tilladt at bryde rammerne og knopskyde. Møder 
man nogen, man har en særlig fælles interesse med, eller hvor ens 
børn passer godt sammen, så kan man danne sit eget lille netværk. 
Men der findes stadig en fælles platform, som man kan træde ind og 
ud af efter behov. 

Interaktivt netværk
Connect er på facebook. Her er det  vores store ønske at give alle 
mulighed for at netværke, uanset hvor i landet man bor, om man 
har tid og overskud til at komme ud af døren, eller om man kan få 
børnene passet. Her kan der lige ledes erfaringsudveksles og deles 
 ”fiduser”. Der kan henvises til spændende og relevante links, der 
kan spørges om alt mellem himmel og jord, man kan dele gode 
og dårlige oplevelser og man kan se, hvornår der sker noget 
 spændende rundt omkring i landet. Det er med andre ord et 
levende sted, med masser af debat og input. 



Landsforeningen LEV
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
Tlf. 3635 9696
connect@lev.dk
connect.lev.dk
facebook.com/levconnect
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