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Opfølgning pr. 30-04-2020 på handleplan 2019 under Gentofte Kommunes handicappolitik 
 
Idet følgende gives en status pr. 30-04-2020 på indsatsen med at implementeringen af handleplan 2019 under Gentofte Kommunes handicappolitik. 
 
I søjlerne: ”Vi vil”, ”Indsatser og projekter” og ”Succeskriterier” er der en let forkortet gengivelse af teksten fra handleplan 2020, og opfølgningen herpå fremgå af søjlerne: 
”Status” og ”Beskrivelse”. I de sidste to søjler kan de aktuelle forbrug sammenholdes med budgettet.  
 
Statussøjlen er markeret med farvekode i henhold til følgende: 
Grøn: Alt går som planlagt og succeskriterierne er enten allerede indfriede eller vil blive det til de planlagte tidspunkter. 
Gul: Alt går ikke helt som planlagt. Der er måske forsinkelser eller uforudsete hændelser, som gør, at noget har måttet justeres og tilpasses.  
Rød: Projektet kan ikke gennemføres som planlagt. Måske forhindres det af udefrakommende omstændigheder, eller ny viden betyder, at det planlagte projektet ikke giver 
mening at gennemfører. Måske er det mere hensigtsmæssigt at gennemføre noget andet 
 
Under søjlen ”Beskrivelse” gives der en kortfattet status i forhold til mål og succeskriterier, herunder gives der forklaringer på de forsinkelser eller afvigelser, der måtte 
være i forhold til det planlagte. 
 

TILGÆNGELIGHED, INFORMATION OG DIGITAL KOMMUNIKATION 
Vi vil Indsatser og projekter Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

Løbende udvikle 
tilgængeligheden 
til information og 
kommunikation 
ved at levere 
kommunens 
hjemmesider, 
dokumenter og 
formularer i et 
format, som alle 
borgergrupper kan 
anvende relevant 

1.1. Fuld kortlægning (teknik og 
redaktion) på nyt 
gentofte.dk før launch, inkl. 
rapport og anbefalinger 

Den nye teknisk leverandør og 
redaktørkorpset anvender 
webtilgængelighedskriterierne 
korrekt 

 Kortlægningen vil blive udført, når 
størstedelen af indholdet er på plads, 
så man kan få et samlet billede af 
tilgængeligheden både på det tekniske 
og det redaktionelle område. Det vil 
ske på et passende tidspunkt før launch 
ultimo 2020, så der er tid til de 
fornødne tilretninger.  
Der kan opstå forsinkelse pga. Corona.  

35.000  

1.2. Kurser for administrator og 
supportere i 
webtilgængelighed 

Administratorer og supportere 
rådgives optimalt om prioritering af 
opsætning, rettelser og udvikling 

 Kurset er planlagt til september.  
Der kan opstå forsinkelse pga. Corona. 

15.000  

1.3. Brugere involveres i 
udvikling og test af nyt 
gentofte.dk 

Tilgængelighedsbrugertest har 
medvirket til udvikling af på nyt 
gentofte.dk 

 Brugertest er planlagt til ultimo 2020, 
men kan blive  forsinket pga. Corona. 

50.000  
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Vi vil Indsatser og projekter Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

I stigende grad ind 
tænke universelt 
design og 
inkluderende 
arkitektur i de 
kommunale bygge- 
og anlægsprojekter 

1.4. Universel design i 
Kommune service  

Der udføres en tilgængelighedsløsning 
i Kommuneservice, som løfter sig over 
det almindelige regelbeskrevne 
tilgængelighedsparadigme 

 På grund af Corona er en planlagt 
besøgsrunde til andre rådhuse blevet 
udskudt. 

50.000  

1.5. Universel design i Byens 
Hus 

Fastlæggelse af et samlet 
tilgængelighedsprojekt  for Byens Hus 
både indvendig og udvendig  

 Projektet er planlagt til at blive udført 
til efteråret, når der er kommet ny 
leder af Byens Hus.  
Ansættelse er pt. udsat pga. Corona.  

200.000  

1.6. Deltagelse for udvalgte 
byggestyrere i 
tilgængeligheds-
auditørkursus 

Mindst én byggestyrer har deltaget i 
auditørkursus 

 Bliver sandsynligvis udsat til næste år 
pga. Corona.  

25.000   

 

UDDANNELSE 
Vi vil Indsatser og projekter Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

Tilskynde borgere 
med handicap til at 
tage en 
kompetencegivende 
uddannelse 

2.1 Bedre overgange fra 
Søgårdsskolen til STU 

• Uddannelsesforløb påbegyndt i 
specialskolen videreføres og 
videreudvikles hos JAC 

• Der samarbejdes med STU og på 
tværs af institutioner i kommunen 
om en central fordeling af de 
praktiksteder, de enkelte 
institutioner råder over 

• Tilbuddet målrettes i højere grad 
til den unges ønsker, fremfor at 
afprøve den unge i en praktik, der 
tilfældigvis kan tilbydes på stedet 

 Projektet er planlagt til at gå i gang i 
forbindelse med skoleår 2020/21.  
Det forudsætter dog at forholdene vedr. 
Corona stabiliserer sig, og der opstår 
mere mod normale forhold til august. 

150.000   
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Vi vil Indsatser og projekter Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 
Arbejde med 
”læring uden 
grænser” i et 
forpligtende 
samarbejde mellem 
pårørende, 
professionelle og 
børn, unge og 
voksne med 
handicap 

2.2 Videreføre indsats om 
Peerstøtte Gentofte via 
beskrivelse af scenarier for 
implementering af 
Peerstøtte 

• Scenarierne er afstemt med 
nuværende og tidligere brugere 
samt LAP og Sind 

• Scenarierne er afstemt med de 
sociale tilbud inden for 
socialpsykiatrien i Gentofte 
Kommune. 

• Scenarierne indeholder forslag om 
både frivillige og lønnede peers 

 Processen er udskudt, men opgaven 
forventes løst i 2020.  
 

80.000  

Sikre, at alle 
borgere med 
handicap får adgang 
til de nødvendige 
kompenserende 
hjælpemidler samt 
vejledning i brug og 
anden støtte til at 
kunne gennemføre 
en uddannelse og 
indgå i 
læringsfællesskaber 

2.3  Sansestimulerende 
inventar til elever   med 
motorisk og psykisk uro 

• De sansestimulerende 
hjælpemidler medvirker til et 
bedre læringsmiljø for både elever 
og medarbejdere 

• Elever med særlige behov hjælpes 
til bedre at kunne deltage i den 
daglige undervisning 

• Eleverne kan koncentrere sig i 
længere tid 

 Pga. af Coronakrisen har det ikke været 
muligt at komme i gang med indkøb og 
indretning.  
Vi håber at kunne komme i gang til 
august, hvis dagligdagen stabiliserer sig 
med mere almindelige forhold. 

80.000   

 
 

SUNDHED OG TRIVSEL 
Vi vil Indsatser og projekter 2020 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

At alle oplever 
sundhed og trivsel 
som et fælles 
ansvar og en 
integreret del af 
samarbejdet 
mellem pårørende, 

4.1 Specialiseret indsats i 
Børneterapien vedr. 
opsporing og behandling af 
spædbørn med Cogenit 
muskulær torticollis (CMT) 
og lejringsbetinget 
plagiocefali (LP) 

Behandlingsprotokoller udarbejdes 
og afprøves på 10 spædbørnsforløb 

 Behandlingsprotokollerne er i gang med 
at blive udarbejdet og finjusteret, men 
den konkrete afprøvningen er udsat på 
grund af Covid-19 

40.000  
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Vi vil Indsatser og projekter 2020 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

professionelle og 
borgere med 
handicap 

4.2 Systematisk brug af 
ultralydsscanner ved fysio- 
og ergoterapeutiske 
behandlinger 

Sundhedsindsatsen løftes med 
viden om de gavnlige effekter ved 
brug af ultralydsscanner både for 
målgrupper i Center for 
Specialterapi og borgere, der selv 
ikke kan angive, hvor der er 
smerter, samt andre relevante 
borgere   

 Scanneren er bestilt og forventes 
leveret i 2. kvartal, og den tages i brug i 
løbet af 2020.  
Opsamling på erfaringerne er forsinket 
på grund af Covid-19 og forventes først 
tit første halvdel af 2021.   

184.000  

4.3 Det Gode måltid Projektet udbredes på ét botilbud, 
hvor der udføres 
ernæringsscreeninger før og efter 
på alle brugere 
Erfaringer fra projektet udbredes til 
øvrige institutioner og tilbud i 
målgruppen 

 Projektet forventes forsinket i ½ år da 
mange sundhedsindsatser i Social og 
Handicap, herunder dette involverer 
den samme konsulent, ledere og 
botilbud som også har været kraftig 
påvirket på grund af Covid-19. 

75.000  

4.4 Sundhedsfaglig udredning 
blandt de 120 voksne 
beboere på Bank Mikkelsens 
Vej 

Borgere med risiko for at udvikle 
demens og andre specifikke 
sygdomme opdages så tidligt som 
muligt, så der kan sættes ind 

 Projektet bliver forsinket i ½ år og ind i 
2021 og 2022 da mange 
sundhedsindsatser i Social og Handicap 
involverer den/de samme konsulenter 
og de samme sociale tilbud som også 
har været kraftig påvirket på grund af 
Covid-19. 

100.000  

4.5 Tegn Til Tale i 
Camillehusene 

• Alle Medarbejdere uddannes i 
Tegn Til Tale 

• Tegn Til Tale anvendes som 
supplerende 
kommunikationsform ift. til det 
verbale sprog 

• Børnene og de unge kan 
kommunikere bedre og give 
udtryk for ønsker og behov 

• Børn og unge får større 
indflydelse på eget liv  

 Projektet er sat i bero på grund af 
Covid-19, og det må forventes at blive 
udsat til foråret 2021. 

125.000  
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Vi vil Indsatser og projekter 2020 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

4.6 Udvikling af systematisk 
pædagog- og socialfaglig 
dokumentation som et 
effektivt værktøj til at holde 
styr på barnets individuelle 
udvikling og daglige 
pædagogiske rutiner i 
Camillehusene 

• Alle medarbejdere arbejder 
mere kontinuerligt med 
pædagogiske mål og delmål, 
som et afgørende fundament 
for børnenes og de unges 
udvikling 

• Alle medarbejdere arbejder på 
grundlag af samme viden, og 
har de samme forudsætninger 
for at skabe opmærksomhed på 
børnenes og de unges udvikling 

 Projektet er sat i bero på grund af 
Covid-19.  
Der påtænkes genstart i uge 35. 

50.000 
 

 

Fremme aktiv 
deltagelse i sociale 
fællesskaber, 
forenings- og 
samfundsliv 

4.7 Sports camp og idrætsdag i 
samarbejde med Parasport 
Danmark og foreningslivet 

• Børn og Unge tilknyttet 
Børneterapien får mulighed for 
at afprøve forskellige 
fritidsaktiviteter 

• Mulighederne for et aktivt 
fritidsliv for børnene og de 
unge synliggøres – herunder via 
infoaftener for forældrene 

 Sports camp er planlagt i samarbejde 
med ParaSport til at finde sted d. 3. 
oktober 2020.   

40.000  

4.8 SABU ( sammen om barnets 
udvikling)  

• Forældrene oplever, at der 
samarbejdes tværfagligt 

• Forældre oplever større 
sammenhæng i deres hverdag 
som familie 

 Projektet er i bero grundet Covid-19. 15.000  

Fremme den 
enkeltes mulighed 
for at handle 
selvstændigt og 
være med til at 
skabe trivsel i eget 
liv 

4.9 Etablering af Intensiv 
sanseintegrationsbehandling 
i Børneterapien 

• Behandlingsprogram 
udfærdiges til opstart i 2020 

• Forbedret evne til at modulere 
sanseindtryk 

• Forældre klædes på til at træne 
hjemme 

 Uddannelse af terapeuter i udlandet er 
udsat til efteråret 2020 på grund af 
Covid-19. 
Der var planlagt opstart af behandling i 
foråret, men det har ikke kunnet blive 
sat i værk grundet Covid-19.  

160.000  

4.10 Tværfagligt projekt om 
oralmotorisk behandling i 
Troldemosen 

• Tværfaglige forløb afprøves på 
de tilknyttede børn 

• Familierne til børnene oplever 
større trivsel 

 Projektet er sat på pause på grund af 
Covid-19. 

120.000   
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Vi vil Indsatser og projekter 2020 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

4.11 Tværfagligt stemmeforløb i 
samarbejde mellem 
Børneterapien og PPR 

• Børnene oplever forbedret, 
styrke, balance, 
stemmefunktion og respiration 

• Der evalueres med muskel- og 
balancetests, 
stemmefunktionsprøver og 
feedback  

• Resultater og erfaringer 
formidles i PPR og 
Børneterapien og med artikel i 
et fagblad 

 Behandlingsprotokol er under 
udarbejdelse men selve afprøvning er 
sat i bero på grund af Covid-19. 

35.000  

4.12 Øge kvaliteten af den 
forebyggende indsats med  
gruppeforløb for unge over 
18 år med angst 

• Kvalificere og facilitere 
angstforløb i grupper 

• Flere unge gribes inden drop af 
uddannelse og netværk. 

 Projektet forventes forsinket i 3-6 
måneder på grund af Covid-19. 

175.000  

 
 

KULTUR- OG FRITIDSLIV 
Vi vil Indsatser og projekter Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

Understøtte 
dialogen mellem 
foreninger, 
kulturinstitutioner, 
kommune, borgere 
med handicap og 
pårørende om, 
hvordan denne 
gruppe borgere i 
højere grad kan 
inkluderes i kultur- 
og fritidslivet 

5.1 Familier og pårørende til 
børn, der er inkluderet i folke- 
og privatskoler oplever at 
være en del af et let 
tilgængeligt, givende og 
meningsfuldt socialt og 
kulturelt netværk 

Der er afholdt 3-6 netværksmøder 
for familier 

 Der er afholdt et netværksmøde i 
2020, men det efterfølgende mød den 
20/4 blev aflyst pga. Corona.  
Næste planlagte møde den 8/6-2020 
gennemføres hvis muligt.  
Projektet gennemføres med 
forsinkelser. 

70.000  
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Vi vil Indsatser og projekter Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

Understøtte 
etableringen af nye 
kultur- og 
fritidstilbud, som 
kan øge 
inklusionen af 
borgere med 
handicap 

5.2 Etablering af et fritidstilbud 
på Kulturskolerne for unge 
mellem 15 og 25 år med 
handicap. 
 

• Der gennemføres to halvår med 
hver 18 undervisningsgange 
inden for de tre kunstretninger: 
Musik, Drama og Billedkunst 

• De unge føler tilknytning til en 
gruppe af ligesindede i et 
meningsfuldt fællesskab 

• Ensomhed mindskes, og der 
skabes mulighed for dannelse 
af venskaber 

• De unge udtrykker sig selv og 
deres identitet gennem kunst 
og kreative processer 

• De unge lærer Kulturskolerne 
at kende og får mulighed for at 
deltage i andre aktiviteter 

 Projektet er pga. Corona udskudt til 
efteråret 2020. 

100.000  
 
 

 

Styrke møder 
mellem borgere 
med og uden 
handicaps i kultur- 
og fritidslivet 

5.3 1 times motion om dagen for 
borgere med særlige behov 

• Der indarbejdes et modul om 
træning af borgere med særlige 
behov i Foreningslederakademi 
2020 

• Der afholdes specialsport 
kurser for trænere og ledere 
om træning af borgere med 
særlige behov 

• Foreninger understøttes i at 
oprette nye særhold 

• Mulighederne for 1 times 
motion afklares ift. institutioner 
på børne- og voksenområdet,  
der etableres faciliteter hertil 
på mindst to institutioner og 
personalet uddannes i at 
understøtte brugerne 

 Foreningslederakademi 2020 er 
gennemført og modulet var en 
øjenåbner for deltagerne, som fik en 
masse ny viden med hjem. 
Der har været afviklet 4 
specialsportskurser med samlet knap 
50 deltagere i regi af den 
fælleskommunale pulje, hvor trænere 
og leder hands-on input til træning af 
borger med særlige behov. 
 
Opstarten af projektet vedr. 1 times 
motion på institutioner på børne- og 
voksenområdet er udskudt på grund af 
Coronakrisen. Afklaringsfasen vil først 
kunne påbegyndes efter 
sommerferien, og projektet må 
forventes op mod ½ år forsinket.   

175.000   
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