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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Dagsorden til møde i Handicaprådet mandag den 18. januar 2021  
kl. 15.00 -17.00 via Skype. Link tilsendes deltagerne. 

1. Præsentation af klatreprojekt i Børneterapien 
Bilag 1 Magasinet ’Børn i Fysioterapi’, artikel fra side 16.  

2. Handicaprådets kommunikationsstrategi - Strategien til eftersyn. 
• Hvordan har strategien fungeret indtil videre? 

• Hvad ønskes fremadrettet?  

• Hvilke emner og tiltag ønskes i fokus?  

f.eks handleplansprojekter 2020/2021? den borgerrettede pulje?  

Forbedret tilgængelighed til blå områder? 

Bilag 2 Kommunikationsstrategi Handicaprådet 2019 

3. Orientering fra formanden 

• Opgaveudvalg – aktuel deltagelse og opmærksomhed 

• Proces for inddragelse af DH i implementeringen af handleplan 2021 

• Proces for udarbejdelse af handleplan 2022 

4. Spørgsmål og orientering fra DH 

5. Orientering fra KB medlemmer 

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

• Corona-situationen pt. 

• Kvartalsredegørelse Ældre-, Social og Sundhedsudvalget 
Bilag Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 3. kvartal 2020 

7. Eventuelt 

Husk at aftale med jeres stedfortræder, hvis I ikke selv kan deltage i mødet, og meddel det venligst til 
rådets sekretær eller formanden.  
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