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De 15 medvirkende i bogen er mellem 8 og 64 år og vidt forskellige steder i deres liv og i deres rolle som
søskende til et menneske med handicap. De fortæller om at være pårørende og formidler et unikt kig ind i en

verden og en hverdag, som de færreste kender.
Som udgangspunkt kræver et barn med handicap megen tid og opmærksomhed både fra forældre og

søskende. Søskendepårørende udvikler derfor ofte kompetencer, der rækker ud over deres alder. De ser og
fornemmer hurtigt andres behov, de er socialt bevidste, og de har en fin situationsfornemmelse. Det er

positive egenskaber at have i kombination med, at de generelt er gode til at være fleksible og evner at sætte
egne behov i anden række.

Bagsiden af medaljen er, at de fleste søskende til børn eller voksne med handicap indimellem oplever en grad
af ensomhed og isolation, og de kender sjældent andre i samme situation, som de kan dele det med. Det kan
være svært at snakke med forældre om det, da søskendepårørende sjældent ønsker at bringe mere uro eller

bekymring ind i familien end højst nødvendigt og også nødig vil virke urimelige og usolidariske.
Denne bog giver søskendepårørende mulighed for at se sig selv som en del af en stor gruppe med fælles

udfordringer, glæder, bekymringer og sorger, som udgør de vilkår, der er særlige netop for dem og deres liv.
Bogen henvender sig også til lærere, pædagoger, sundhedsfagligt personale, socialrådgivere og til alle andre

med relation til et barn med handicap.

 

Forlaget skriver: Jeg snakker aldrig om min lillebror eller hans
handicap i skolen.«

De 15 medvirkende i bogen er mellem 8 og 64 år og vidt forskellige
steder i deres liv og i deres rolle som søskende til et menneske med
handicap. De fortæller om at være pårørende og formidler et unikt

kig ind i en verden og en hverdag, som de færreste kender.
Som udgangspunkt kræver et barn med handicap megen tid og

opmærksomhed både fra forældre og søskende. Søskendepårørende
udvikler derfor ofte kompetencer, der rækker ud over deres alder. De
ser og fornemmer hurtigt andres behov, de er socialt bevidste, og de
har en fin situationsfornemmelse. Det er positive egenskaber at have
i kombination med, at de generelt er gode til at være fleksible og

evner at sætte egne behov i anden række.
Bagsiden af medaljen er, at de fleste søskende til børn eller voksne
med handicap indimellem oplever en grad af ensomhed og isolation,
og de kender sjældent andre i samme situation, som de kan dele det

med. Det kan være svært at snakke med forældre om det, da
søskendepårørende sjældent ønsker at bringe mere uro eller

bekymring ind i familien end højst nødvendigt og også nødig vil
virke urimelige og usolidariske.

Denne bog giver søskendepårørende mulighed for at se sig selv som
en del af en stor gruppe med fælles udfordringer, glæder,

bekymringer og sorger, som udgør de vilkår, der er særlige netop for
dem og deres liv.

Bogen henvender sig også til lærere, pædagoger, sundhedsfagligt



personale, socialrådgivere og til alle andre med relation til et barn
med handicap.
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