
- EN DREJEBOG DER INSPIRERER TIL AT GÅ I DIALOG
FN’S HANDICAPKONVENTION
SÅDAN KAN DU SÆTTE FOKUS PÅ



. . . GOD FORNØJELSE!
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FŃs konvention om rettigheder for personer med handicap - i det følgende 
kaldet FŃs handicapkonvention - blev vedtaget af FN’s Generalforsamling i 
2006. Konventionen trådte i kraft i Danmark i august 2009. FŃs 
handicapkonvention indeholder en række rettigheder til personer med 
handicap. Konventionen siger blandt andet, at personer med handicap skal 
have lige muligheder og rettigheder som personer uden handicap. 
HHvad betyder FŃs handicapkonvention for de personer med handicap, du er i 
kontakt med? 
Denne drejebog er primært et redskab til dig, som arbejder på et bosted, et 
beskyttet værksted, et dagtilbud mm.  for voksne med udviklingshæmning. 
Drejebogen indeholder konkrete ideer og inspiration til, hvordan du kan sætte 
fokus på personer med handicaps rettigheder og starte en dialog om 
indholdet i handicapkonventionen. 
DDrejebogen er blevet til på baggrund af erfaringerne fra en række temadage 
om FŃs handicapkonvention, der blev afholdt for voksne med 
udviklingshæmning og medarbejdere på bosteder, beskyttede værksteder, 
dagtilbud mm. 
Brug drejebogen som den er, eller lad dig inspirere af den.

INTRODUKTION TIL DREJEBOGEN



DVD: Oversættelse af FŃs handicapkonvention til dansk tegnsprog  
DVD́en kan bestilles på www.sm.dk

Materiale fra temamøder om FŃs handicapkonvention 
Materialet kan downloades på www.sm.dk

Idéhæfte til brug af filmen om FN’s handicapkonvention  
Idéhæftet kan downloades på www.sm.dk

En film om FŃs handicapkonvention – 5 eksempler på rettigheder 
for personer med handicap  
Filmen kan ses på www.sm.dk

FŃs konvention om rettigheder for personer med handicap - på let 
dansk 
Materialet kan downloades på www.sm.dk

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 
Download konventionen på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk
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Formålet med denne drejebog er at inspirere dig til at holde et arrangement på din arbejdsplads, hvor 
personer med handicap får mere viden om deres rettigheder. Det kan du fx gøre ved at arrangere en 
temadag for alle, lave en debataften på en afdeling, tale om emnet på et beboermøde mm. Planlæg 
arrangementet så det passer til deltagernes kommunikations- og forståelsesniveau. Find de ord og 
spørgsmål, som de forstår og finder relevante. Brug evt. piktogrammer eller andre non-verbale redskaber, 
hvis det giver mening. Du ved bedst, hvad der fungerer i forhold til de personer med handicap, du er i 
kontakt med! 

OOvervej om dine kolleger skal deltage i arrangementet, så det bliver en fælles dialog for hele stedet. 
Alternativt kan du holde et særskilt arrangement for personalegruppen. Dette materiale indeholder forslag 
til workshops for både personer med handicap og medarbejdere.

Før I begynder debatten om konventionen, så forbered arrangementet og læs FŃs handicapkonvention, så 
du kender konventionens indhold.  Overvej hvordan arrangementet skal gennemføres, hvilke dele af 
konventionen vil du formidle, hvordan vil du formidle det mm. Du kan bruge nedenstående materialer i 
forbindelse med forberedelsen og afholdelsen af arrangementet:

FORBEREDELSE AF ET ARRANGEMENT

DVD: Oversættelse af FŃs handicapkonvention til dansk tegnsprog  
DVD́en kan bestilles på www.sm.dk

Materiale fra temamøder om FŃs handicapkonvention 
Materialet kan downloades på www.sm.dk

Idéhæfte til brug af filmen om FN’s handicapkonvention  
Idéhæftet kan downloades på www.sm.dk

En film om FŃs handicapkonvention – 5 eksempler på rettigheder 
for personer med handicap  
Filmen kan ses på www.sm.dk

FŃs konvention om rettigheder for personer med handicap - på let 
dansk 
Materialet kan downloades på www.sm.dk

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap 
Download konventionen på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk
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Temaet handler primært om bolig og om overgangen fra fx at bo på et bosted til at bo i egen lejlighed. 
Du kan sætte gang i debatten med nogle af nedenstående spørgsmål:
• Bor du, hvor du gerne vil bo, eller kunne du godt tænke dig at bo et andet sted?
• Hvorfor vil du gerne flytte?
• Hvad skal der til, for at du kan flytte for dig selv eller sammen med en kæreste?
• Hvad skal du kunne, for at du kan bo for dig selv?

Opsamling på workshoppen:
•• Ved du nu, hvad konventionen siger om retten til bolig?
• Hvad betyder disse rettigheder for dig?

Idé til det videre arbejde med temaet: Tag på besøg på andre bosteder, bofællesskaber mm. og få 
inspiration og viden om, hvordan man kan bo.

RETTEN TIL AT LEVE ET SELVSTÆNDIGT LIV OG TIL AT VÆRE EN DEL AF SAMFUNDET (ARTIKEL 19)

SPØRGSMÅL - SÅDAN FÅR DU GANG I DEBATTEN
Spørgsmålene knytter sig til fem udvalgte temaer i handicapkonventionen: Bolig, Arbejde, Uddannelse, 
Adgang til kulturliv og Deltagelse i politik.

Du kan vælge at sætte fokus på dele af FŃs handicapkonvention ved at udvælge et eller flere temaer. Vælg fx 
mellem temaerne: Bolig (konventionens artikel 19), Arbejde (artikel 27), Uddannelse (artikel 24), Adgang til 
kulturliv (artikel 30) og Deltagelse i politik (artikel 29). Hvis du vælger et af disse temaer, kan jeres snak tage 
udgangspunkt i filmklippene fra filmen “En film om FŃs handicapkonvention – 5 eksempler på rettigheder 
for personer med handicap” og fra hverdagssituationer, I oplever på bostedet, værkstedet, dagtilbuddet mm.

DDu kan starte workshoppen med at fortælle om, hvad der står i FŃs handicapkonvention – i relation til de 
udvalgte temaer. På den måde får du gjort opmærksom på de rettigheder, personer med handicap har. Du kan 
evt. bruge teksten fra  “FŃs konvention om rettigheder for personer med handicap - på let dansk”.

Herefter kan du gå i dialog med deltagerne. Til det kan du bruge “Idéhæfte til brug af filmen om FN’s 
handicapkonvention”, og du kan hente inspiration i nedenstående spørgsmål.

#2: WORKSHOP FOR PERSONER MED HANDICAP

Start arrangementet med en introduktion til hvad der skal ske og til FŃs handicapkonvention. Du kan finde 
inspiration til introduktionen i publikationen  “FŃs konvention om rettigheder for personer med handicap 
- på let dansk” (side 8 – 17 giver en introduktion til konventionen og beskriver formålet med konventionen). 
Herefter kan du vise filmen “En film om FŃs handicapkonvention – 5 eksempler på rettigheder for 
personer med handicap”. Filmen indeholder fem historier om, hvordan personer med handicap i deres 
dagligdag arbejder på at få opfyldt deres ønsker og rettigheder. Filmen kan ses i sin fulde længde, eller du 
kan vælge de klip, der har særlig relevans.

#1: INTRODUKTION TIL HANDICAPKONVENTIONEN

Der er mange måder at sammensætte et program på. Nedenfor er et forslag til, hvordan et program kan se ud 
til et arrangement for både personer med handicap og dine kolleger.

FORSLAG TIL ET PROGRAM

Temaet handler primært om bolig og om overgangen fra fx at bo på et bosted til at bo i egen lejlighed. 
Du kan sætte gang i debatten med nogle af nedenstående spørgsmål:
• Bor du, hvor du gerne vil bo, eller kunne du godt tænke dig at bo et andet sted?
• Hvorfor vil du gerne flytte?
• Hvad skal der til, for at du kan flytte for dig selv eller sammen med en kæreste?
• Hvad skal du kunne, for at du kan bo for dig selv?

Opsamling på workshoppen:
•

RETTEN TIL AT LEVE ET SELVSTÆNDIGT LIV OG TIL AT VÆRE EN DEL AF SAMFUNDET (ARTIKEL 19)

Spørgsmålene knytter sig til fem udvalgte temaer i handicapkonventionen: Bolig, Arbejde, Uddannelse, 
Adgang til kulturliv og Deltagelse i politik.

Du kan vælge at sætte fokus på dele af FŃs handicapkonvention ved at udvælge et eller flere temaer. Vælg fx 
mellem temaerne: Bolig (konventionens artikel 19), Arbejde (artikel 27), Uddannelse (artikel 24), Adgang til 
kulturliv (artikel 30) og Deltagelse i politik (artikel 29). Hvis du vælger et af disse temaer, kan jeres snak tage 
udgangspunkt i filmklippene fra filmen “En film om FŃs handicapkonvention – 5 eksempler på rettigheder 
for personer med handicap” og fra hverdagssituationer, I oplever på bostedet, værkstedet, dagtilbuddet mm.

DDu kan starte workshoppen med at fortælle om, hvad der står i FŃs handicapkonvention – i relation til de 
udvalgte temaer. På den måde får du gjort opmærksom på de rettigheder, personer med handicap har. Du kan 
evt. bruge teksten fra  “FŃs konvention om rettigheder for personer med handicap - på let dansk”.

Herefter kan du gå i dialog med deltagerne. Til det kan du bruge “Idéhæfte til brug af filmen om FN’s 
handicapkonvention”, og du kan hente inspiration i nedenstående spørgsmål.
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Temaet handler om retten til at arbejde. Du kan sætte gang i debatten med nogle af nedenstående 
spørgsmål:
• Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
• Arbejder du med det, du gerne vil?
• Hvis du skulle skifte arbejde, hvad vil du så gerne arbejde med?

Opsamling på workshoppen
• Ved du nu, hvad konventionen siger om retten til arbejde?
• • Hvad betyder disse rettigheder for dig?

Ide til det videre arbejde med temaet: Tag på besøg på beskyttede værksteder, dagtilbud mm. og se 
hvilke jobmuligheder der findes.

RETTEN TIL ARBEJDE (ARTIKEL 27)

Temaet handler primært om at stemme ved et valg. Du kan sætte gang i debatten med nogle af 
nedenstående spørgsmål:
• Ved du, hvem du vil stemme på?
• Ved du, hvor du finder information om valget?
• Ved du, at du kan få hjælp fra to valgtilforordnede, når du skal stemme?
• Har du lyst til at være aktiv indenfor politik - ved fx at melde dig ind i et parti, stille op til valg? 

Opsamling på workshoppen 
•• Ved du nu, hvad konventionen siger om retten til at deltage i politik?
• Hvad betyder disse rettigheder for dig?

Ide til det videre arbejde med temaet: Inviter en eller flere lokalpolitikere til et vælgermøde på jeres 
bosted, værksted, dagtilbud. Forbered jer ved at formulere konkrete spørgsmål til politikerne som I evt. 
kan sende til dem i forvejen. Aftal at medarbejderne støtter deltagerne i at stille spørgsmål til 
politikerne, og at I bliver ved med at spørge, til alle får et svar,  de kan forstå.
LLav debataftener hvor I i fællesskab diskuterer politik, så deltagerne får et billede af, hvad de forskellige 
partier står for.

RETTEN TIL AT VÆRE MED I POLITIK (ARTIKEL 29)

Temaet handler primært om tilgængelighed. Du kan sætte gang i debatten med nogle af nedenstående 
spørgsmål:
• Kan du deltage i de tilbud, der er i lokalområdet? 
• Ringer du på forhånd og spørger, om du kan komme ind i biografen med en kørestol eller om der er 
teleslynge mv.?
• Kan du få hjælp af en medarbejder eller ledsager?

Opsamling på workshoppen 
•• Ved du nu, hvad konventionen siger om retten til at bruge kulturelle tilbud?
• Hvad betyder disse rettigheder for dig?

Ide til det videre arbejde med temaet: Tag en snak om, hvilke kulturelle tilbud der fx er i jeres lokalområde, 
så alle får kendskab til dem. Tag på en rundtur i lokalområdet og  se de kulturelle tilbud, der findes. Derefter 
kan I arrangere en tur i biografen, et museumsbesøg, et teaterbesøg - alt efter deltagernes ønsker.

RETTEN TIL AT VÆRE MED I KULTURLIVET (ARTIKEL 30)



Slut arrangementet af med en opsamling. Du kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
• Hvad har I talt om?  
• Hvilke udfordringer kan der opstå i dagligdagen i forhold til at opfylde rettighederne i  FN’s 
handicapkonvention? 
• Hvilke løsninger kan I se i forhold til at overkomme udfordringerne?

#4: OPSAMLING PÅ ARRANGEMENTET

• Hvad betyder FŃs handicapkonvention for de personer med handicap, I har kontakt til?
• Hvad er jeres primære rolle i forhold til rettighederne? 
• Hvordan sikrer I, at der bliver talt om rettighederne blandt kolleger og personer med  
 handicap?
• Hvordan sikrer I, at personerne med handicap forstår deres rettigheder?

Som en del af arbejdet med FŃs handicapkonvention er det vigtigt, at dine kolleger også kender til de 
rettigheder, personer med handicap har. Du kan afholde et særskilt arrangement for dine kolleger fx i 
forbindelse med et personalemøde, eller du kan invitere dem til et fælles arrangement, hvor de har 
deres egen workshop sideløbende med en workshop for personer med handicap. Uanset om du laver et 
fælles eller et særskilt arrangement, er det en god ide at starte med en introduktion til FŃs 
handicapkonvention (find inspiration på side 4). 

I I workshoppen for medarbejdere kan du ligesom i workshoppen for personer med handicap vælge at 
sætte fokus på dele af FŃs handicapkonvention ved at udvælge et eller flere temaer. Det kan være en 
god ide at vælge det eller de samme temaer, der sættes fokus på i workshoppen for personer med 
handicap. Du kan starte workshoppen med at fortælle om, hvad der står i FŃs handicapkonvention – i 
relation til de udvalgte temaer. På den måde får du gjort opmærksom på de rettigheder, personer med 
handicap har. Du kan evt. bruge teksten fra ’FŃs konvention om rettigheder for personer med handicap 
- på let dansk’. Du kan derefter sætte gang i debatten med nogle af nedenstående spørgsmål:

#3: WORKSHOP TIL MEDARBEJDERNE

Temaet handler om retten til uddannelse. Du kan sætte gang i debatten med nogle af nedenstående 
spørgsmål:
• Kunne du tænke dig at tage en uddannelse – hvilken?
• Kender du til STU (hvis personen er under 25 år)?
• Hvad kan du gøre for at starte på uddannelsen?
• Hvem kan hjælpe dig?

Opsamling på workshoppen 
•• Ved du nu, hvad konventionen siger om retten til uddannelse?
• Hvad betyder disse rettigheder for dig?

Ide til det videre arbejde med temaet: Tag på besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner eller tal 
med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

RETTEN TIL EN UDDANNELSE (ARTIKEL 24)
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