
Webinar 22. juni 2016
Værd at vide om dine 

rettigheder og 
muligheder i forbindelse 

med ferie.

Klar til 
ferien



Dansk handicappolitik er bygget op 
omkring fire grundprincipper. 

• ligebehandlingsprincippet 

• solidaritetsprincippet 

• sektoransvarsprincippet  

• kompensationsprincippet.  

Disse principper danner baggrund for 
den lovgivning, som anvendes, når en 
borger med en nedsat funktionsevne 
søger om en handicapkompenserende 
ydelse hos kommunen.

 

HandicappolitikKlar til 
ferien



Kompensationsprincippet  
Mennesker med handicap skal 
kompenseres for det, de ikke kan.  
I udgangspunktet, så de så vidt muligt 
kan deltage på lige fod i samfundet.  

Kompensationsprincippet kan inddrages i 
lovfortolkningen, når kommunen og 
klageinstanserne skal foretage en konkret og 
individuel vurdering i den enkelte sag.  

En borger kan henvise til princippet i sin ansøgning 
om en kompenserende handicapydelse, f.eks. hvis 
lovgivningen er lidt uklar. 

Klar til 
ferien

 

Handicappolitik



Du kan ikke modtage sygedagpenge 
under ferie, uanset om ferien 
afholdes i ind- eller udland. 

Lav altid en aftale med din 
sagsbehandler om ferie. 

Lad vær med at raskmelde dig for at 
afholde ferie.

Klar til 
ferien

 

Ferie og sygedagpenge



Du har ret til ferie i fire uger, hvis du 
har modtaget enten kontant- eller 
uddannelseshjælp i de sidste 12 
måneder. 

Du må højst holde ferie i to uger ad 
gangen.

Klar til 
ferien

 

Ferie og kontanthjælp



Du har ret til 5 ugers ferie, hvis du er i et 
ressourceforløb og har modtaget 
ressourceforløbsydelse i 12 måneder. 

Forudgående perioder med kontant- eller 
uddannelseshjælp tæller med i de 12 måneder.  

Hvis du modtager ressourceforløbsydelse i 
jobafklaringsforløb følger du de regler, som 
gælder for modtagere af kontant- eller 
uddannelseshjælp.

Klar til 
ferien

 

Ferie og 
ressourceforløbsydelse



I ferieperioden skal du først bruge dine 
optjente feriepenge, hvis du har nogle 
sparet op.  

I resten af ferieperioden kan du enten 
modtage kontant- eller uddannelseshjælp, 
ressourceforløbs- eller revalideringsydelse.

Klar til 
ferien

 

Feriepenge



Du skal altid aftale med kommunen, 
hvornår du holder ferie (hvis du 
modtager en ydelse fra kommunen). 

Du skal afholde din ferie i løbet af 12 
sammenhængende måneder, efter at 
ferien er optjent. 

Du må gerne rejse til udlandet, når du 
har aftalt ferie med kommunen.

Klar til 
ferien

 

Placering af ferie og udrejse



Du kan tage din hjælper med til udlandet og 
behøver ikke at ansøge kommunen om dette, 
når det er under en måneds varighed. 

Under særlige omstændigheder er der 
muligheder for at få en ekstra hjælper med, 
samt få dækket omkostningerne. 

Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til 
hjælperes rejse og opholdsudgifter ved 
ferieophold i udlandet.  

Udgiften til hjælperens rejse og opholdsudgifter 
kan ikke ydes som en merudgift. 

Klar til 
ferien

 

Ledsager BPA jf. §96



Hjælper kan ikke medtages på 
ferieophold i udlandet 

Du kan søge om ledsagerordning efter 
servicelovens § 97 hvis du behov for 
ledsagelse uden for dit hjem. 

Klar til 
ferien

 

Ledsager §95



Ledsagelse kan tildeles op til 15 timer om 
måneden til personer med betydelig og 
varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 

Du kan opspare timer inden for en periode 
på 6 måneder. 

En borger har ret til at medtage 
ledsagertimer under midlertidige ophold i 
udlandet (jf udlandsbekendtgørelsen).

Klar til 
ferien

 

Ledsager §97



Bistanden kan ydes som et element i et 
samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, 
hjælp til pleje, behandling, træning eller 
ledsagelse til personer uanset deres boform. 

Kommunen skal foretage en konkret og 
individuel vurdering af den enkelte borgers 
behov for socialpædagogisk støtte ved ophold 
uden for hjemmet.  

§85 giver dig ikke RET til ledsagelse, men det 
er en mulighed.

Klar til 
ferien

 

Ledsager §85 -
Socialpædagogisk bistand



Du kan få hjemmehjælp, når du 
befinder dig midlertidigt i en anden 
kommune. 

Du har også mulighed for at få 
hjemmehjælp, når du er på ferie i et af 
de andre nordiske lande. Det er 
Finland, Island, Norge og Sverige.

Klar til 
ferien

 

Ferie og hjemmehjælp



Legater:  

 
For familier hvor et barn under 21 år har 
http://www.hbf.dk/familier/soeg-stoette/
stoette-til-rejser/  

http://www.kk.dk/trangslegater 

http://www.legatregistret.dk/index.html

Klar til 
ferien

 

Ferie og økonomi

http://www.hbf.dk/familier/soeg-stoette/stoette-til-rejser/
http://www.kk.dk/trangslegater
http://www.legatregistret.dk/index.html


Som familie har vi forsøgt rigtig mange 
rejsemetoder – nogle bedre end andre. 
Fællestrækkene ved ferier, om det så 
er sommerferie, efterårsferie eller en 
smuttur i påsken, er, at alles behov 
skal tilgodeses, og alt for ofte har vi 
hver især for store forventninger.

Klar til 
ferien

 

Ferieudfordringer

“

”Jeanne Fairy, medlemsbladet Hjerneskadet #03-15



Klar til 
ferien

 

Ferieudfordringer

Enhver ferie og højtid er et brud på den daglige rutine 
som er så vigtig for de fleste ramte. 

Mange ferier betyder 
- larm (fra legepladser, restauranter, pools etc.)  
- brud på strukturerne 
- at alt er ukendt og forvirrende - måske utilgængeligt 

Men mange ramte har brug for at der er… 
- mulighed for hvile 
- steder med fred og ro 
- særlige faciliteter 



Han skal også undersøge hvordan den pågældende 
restaurant er opbygget, fx hvis der er buffet – skal 
mange mennesker forbi vores bord? Hvis de skal, 
betyder det måske at jeg ender med at sidde og græde, 
fordi jeg ikke kan spise med lukkede øjne, og fordi min 
hjerne har svært ved at bearbejde alle de indtryk der 
følger med mennesker i bevægelse. Kan vi få et bord i 
et hjørne, så jeg kan placeres ind mod væggen, så jeg 
ikke bliver ”forstyrret” af de andre gæster, og er der 
måske nogle, der har deres børn med ud at spise? Små 
børn græder jo ind imellem, og det er slemt for mig, 
hvis jeg ikke kan gå væk..

Klar til 
ferien

 

Ferieforberedelser

“

”Malene Malskær, blogindlæg på hjerneskadet.dk

http://hjerneskadet.dk


Klar til 
ferien

 

Ferieforberedelser  
- den indledende planlægning

• Sæt tid af til en samtale om den næste ferie.  

• Giv hinanden lov til at drømme og komme med 
forslag – også de urealistiske.  

• Afstem forventningerne til, hvad ferie skal være 
for jer som familie.  

• Lav en liste over praktiske ting, som skal være til 
stede under ferieopholdet. 

• Gå på kompromis. På den måde  ender I det rette 
feriested for alle parter. 

Jeanne Fairy, medlemsbladet Hjerneskadet #03-15



Klar til 
ferien

 

Ferieforberedelser  
- den indledende planlægning

Flere sider samler informationer om særligt 
handicapvenlige feriesteder samt 
handicaptilgængelighed på seværdigheder. 
Brug også de hjemmesider hvor brugerne selv 
anmelder (hoteller, rejsebureauer, restauranter 
etc.). Stol ikke blindt på stedernes egne 
beskrivelser.  
 
Brug andres erfaringer  
I vores online samtalerum på Facebook er der 
gode muligheder for at spørge andre ramte og 
pårørende om deres erfaringer - og de vil helt 
sikkert gerne dele. Så brug de lukkede grupper 
når du planlægger og forbereder dig på en ferie. 



Klar til 
ferien

 

Ferieforberedelser  
- når I har fundet feriestedet

- Find hjemmefra steder hvor der er ro og 
mulighed for hvile. 

- Lav aftaler med personalet ud fra dine/
jeres behov. 

- Undersøg lokaliteten, få overblik over 
stedet (se også på placeringen af hus/
værelse - matcher den behovet?). 

- undersøg de lokale restauranter og 
seværdigheder - lav særaftaler hvis 
behov. 

- Ved flyrejse - brug muligheden for 
handicaptransport i lufthavnen.



Klar til 
ferien

 

Ferieforberedelser  
- andre gode råd

- Overfør rutinerne i det omfang det er 
muligt  
(klokkeslæt, hvile, motion, træning). 

- Planlæg besøg “uden for 
myldretid” (brug andres erfaringer, 
guides). 

- Hold ferie med skaden - for den er med, 
om du vil det eller ej. Brug mulighederne 
for hjælp, så du kan spare på kræfterne.



Klar til 
ferien

 

Ferie - når der er børn med

… tro mig, børn vil ikke lide afsavn, hvis 
blot vi holder fri sammen med dem, bager 
pandekager, trisser rundt i nattøj hele 
dagen og spiller spil med dem.  
… Er det mindre børn, gør man klogt i blot 
at præsentere, hvad man som forældre har 
besluttet. Mindre børn har ikke godt af for 
mange valg. Som jeg plejer at sige: ”Børn 
ved godt, hvad de vil have, men ikke, hvad 
de reelt har behov for.

“

”Jeanne Fairy, medlemsbladet Hjerneskadet #03-15



Klar til 
ferien

 

Ferie - når der er børn med

Behovene vokser med børnene 
 
Mindre børn har først og fremmest behov 
for samværet med forældrene - der 
behøver ikke at være fuld fart på hele 
tiden. 
 
Store børn stiller større krav. Rejser du 
med større børn, så find et sted hvor der 
enten er aktiviteter lige uden for døren, 
eller hvor de selv kan komme rundt. 



Klar til 
ferien

 

Ferie - når der er børn med

Behovet for hvile og ro forsvinder ikke når 
du holder ferie. Få dine pauser! 
 
Lav allerede hjemmefra aftaler med 
børnene om hvad der skal ske mens du 
hviler/sover? 
 
Er der aktiviteter de kan deltage i på egen 
hånd? Er der en legeplads lige uden for 
døren? Et hæfte med opgaver? iPad- eller 
tv-tid? Puslespil. En opgave (dagbog, 
tegning, lego, Minecraft).



Klar til 
ferien

 

Ferie for børnene - uden dig?

Der er forskellige muligheder for ferielejre og 
udflugter til dine børn som ikke slår økonomien 
helt i stykker. 
 
Lokale seværdigheder/klubber:  
Mange har gratis/billige aktiviteter i 
ferieperioden. Nogle for en dag, andre for en 
uge. 
 
Mødrehjælpen: 
På Mødrehjælpens hjemmeside har de samlet en 
oversigt over de mange lejrtilbud der er i landet.  
 
https://moedrehjaelpen.dk/sommerferie-billige-og-
gratis-oplevelser-raadgivning/



Klar til 
ferien

 

Inspiration

https://www.homeaway.dk/info/book-ferie/
ferieideer/rejsetips/saerlige-oensker-til-
ferieboligen/handicapvenlige-sommerhuse 

http://www.handitours.eu 

www.handicap-camping.dk 

http://www.handi-travel-info.dk

https://www.homeaway.dk/info/book-ferie/ferieideer/rejsetips/saerlige-oensker-til-ferieboligen/handicapvenlige-sommerhuse
http://www.handitours.eu
http://www.handi-travel-info.dk

