
Ledsagerkort - hvad og hvordan?

Et ledsagerkort, er et kort som I kan vise frem ved indgangen ved billetkøb, når du 
og dit barn med autisme er på tur. Når I viser det frem, kan du som forælder, 
bedsteforælder eller anden ledsager, ofte komme gratis ind. I skal derfor kun 
betale for barnets billet.

Denne ordning er virkelig et godt tilbud, da vores børn med autisme eller børn 
med andre handicap og udfordringer, ikke altid kan være lige så længe på museet, 
da de hurtigere udtrættes og måske har behov for at komme hjem tidligere end 
andre.

Ledsagerkortet kan bruges bl.a. andet i Legoland, Sommerlande, biografen, 
museer, Experimentarium, Tivoli, biografen osv. Der findes en oversigt over 
udvalgte steder, men da denne 
oversigt ikke er fuldt ud dæk-
kende, vil jeg anbefale dig altid, 
at spørge ved indgangen. Så kan 
du altid blive positivt overras-
ket, hvis du kan bruge det netop 
der.

Ledsagerkortet kan også bruges, 
hvis køen til forlystelsen virk-
er for lang og uoverskuelig, til 
at kunne stå der i længere tid. 
Ved at vise kortet, kan man ofte 
springe køen over.

I Legoland får man udleveret 
et “Handicap skildt eller arm-
bånd,” så kan man for eksempel 
komme hurtigt til forlystelsen 
og endda tage op til 4 personer 
med, så søster eller bror kan få 
en tur sammen med barnet med 
handicappet.

Nogle vil måske tænke og spørge; “Skal mit barn så bare have lov at springe køen 
over? Han skal jo også lære at stå i kø og vente på tur! Det er selvfølgelig helt op til 
dig som forælder, hvornår i øver at vente på tur, men måske er det ikke lige denne 
ene dag i Sommerlandet at køkultur skal øves? Måske er det bedre at kunne være 
en ekstra time i Sommerlandet, frem for at skulle bruge sine ressourcer på at stå 
helt tæt på andre folk i kø?

Ledsagerkortet koster 200 kr og skal fornyes hvert 3. År.

Alle som har behov for en ledsager, uanset alder og kan være begrundet i både 
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, kan ansøge om ledsagerkortet.
Du kan vedlægge udredningspapirerne eller lign. som dokumentation for behov 
for kortet.


