
Konferansen samlet rundt 180 deltakere fra hele

landet, både fagpersoner og pårørende. Noen av

deltakerne er både fagperson og pårørende,

enten man er forelder eller søsken til en person

med funksjonshemning.

Åpning av konferansen
Kommunaldirektøren for oppvekst i Bergen,

Anne-Marit Presterud, åpnet konferansen med å

snakke om hvordan familiene til barn med funk-

sjonshemninger kanskje måtte bruke de første

årene av barnets liv på å erkjenne og venne seg til

at man har et barn som er annerledes. For

mange var det i tillegg en daglig kamp for å sikre

barnet deres det tilbudet de hadde krav på, og

familien den hjelpen de trengte. Og, sier hun

videre, Bergen kommune hadde ikke hatt det til-

budet til utviklingshemmede som vi har i dag

hvis det ikke hadde vært for foreldrenes utrette-

lige kamp for barna sine. Hun siterte en nabo fra

strøket hun selv vokste opp i, som hadde sagt:

«… som mor til et barn som er annerledes,

nytter det bare ikke å være hønemor. Du må

være LØVE! Du må gå til angrep, eller BRØLE

når det trengs.» Derfor har også mennesker med

utviklingshemning fått så mange bra tilbud som

de har i dag, fordi det fins så mange løvemam-

maer. Og løvepappaer.

Med en yrkesfortid fra barnehage og skole,

snakket Presterud om hvor viktige årene i barne-

hage er for funksjonshemmete barn. Kontakten

med jevnaldrende danner grunnlag for trivsel og

læring, og for en

meningsfylt til-

værelse sammen

med andre.

Kommunen

har ansvar for å

tilrettelegge for

best mulig tilbud

for det enkelte

barn. Ikke bare

skole- og barne-

hagetilbud, men

også tilbud om

fritidsaktiviteter. Mens timene på skolefritids-

ordningen kan være nok for enkelte barn, har

andre barn behov for en langt mer aktiv fritid. 

For noen barn med psykisk utviklingshem-

ning er det viktig å delta i de samme aktivitetene

som de andre barna i gata, eller spille i den

samme fotballklubben som de andre guttene i

klassen. Å spille på lag med de andre, gå i samme

klubbdrakt eller heie på det samme laget kan gi

en følelse av tilhørighet som er av betydning for

dem. For andre er det viktigere å treffe andre

barn som er som dem selv. Oppleve at de lykkes i

noe, eller kanskje til og med kan få lov til å være

en ener! Og her er det viktig at familiene har et

valg; derfor har Bergen kommune flere typer

 fritidstilbud til barn og unge med utviklings-

hemning, aktiviteter sammen med andre barn og

unge, med eller uten bistand – og aktiviteter som

bare er for utviklingshemmede. 
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Anne-Marit Presterud.

Fagdager i Bergen 22. og 23. mai

Samordningsrådets vårkonferanse i Bergen handlet i år om hvordan det kan være

for en familie å få et barn som er annerledes enn de andre, og hvordan det å vokse

opp med en funksjonshemning er et familieprosjekt.


