
GENTOFTE KOMMUNE
SOCIAL & SUNDHED

1

Referat fra møde i Handicaprådet den 19. marts 2018

Til stede

Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte 

Jacob Monies, DH Gentofte 

Ina Ringgard Sørensen, DH Gentofte

Katia Schierning, DH Gentofte

Elisabet Sinding, DH Gentofte 

Bente Frimodt-Møller, kommunalbestyrelsen

Louise S. Bøttkjær, kommunalbestyrelsen

Ole Stephensen, kommunalbestyrelsen 

Søren Kjellerup, chef Sociale Institutioner og Familiepleje

Fra forvaltningen o.a.

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed

Berit Rask, konsulent i Social & Sundhed (referent)

Afbud

Michael Holst, planchef

1. Præsentation af kulturprojektet fra Handicappolitikkens Handleplan ved Lene Crone 
Jensen

Lene Crone Jensen introducerede først sig selv som projektleder og præsenterede dernæst 
kunstprojektet, der er støttet af handicappolitikkens handleplan. Projektet bærer pt. arbejdstitlen 
Polynorm for at signalere arbejdet med at udfordre det normale. Projektets ambition er at være et 
tilbagevendende kunstprojekt, der retter sig mod alle og samtidig indeholder elementer, der retter sig 
mod borgere med handicap. 

Lene præsenterede forskellige visualiseringer af, hvad der er ideen og grundtanken med projektet. Det
er tanken, at der hvert år skal rettes fokus på forskellige emner snarere end problemstillinger. Årets
emne kan fx være krop eller sind. Ønsket er at skabe et projekt i det offentlige rum, der kan tage
forskellige former og give anledning til mere end, at det alene står som noget synligt, men fx er
medvirkende til at skabe dialog.

Der arbejdes pt. med projektdesign for kunstprojektet i år. Det påtænkes i første omgang som et
pilotprojekt, der skal åbne for emnet; Hvor er grænserne mellem det normale og ikke-normale. Herefter
præsenterede Lene den igangværende tidsplan med modning af projektet, inddragelse af brugere og
iværksættelse af dette års kunstprojekt, der forventes at være en installation. Opgaven er desuden at
tilrettelægge det kommende års kunstprojekt og iværksætte fundraising mv. som er fundament for
realisering af den større vision om et tilbagevende kunstprojekt.

Herefter spurgte Handicaprådet ind til projektet og opgaven med deltagelse i projektets styregruppe.
Punktet blev afsluttet med opfordringen fra formanden om at melde tilbage til, hvis nogen ønsker at
deltage i styregruppen.
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2. Ny Handicappolitik, herunder drøftelse af:
 Primære modtager og format på en kommende politik
Handicaprådet drøftede formålet med Handicappolitikken, hvem er modtagerne og målgruppen for 
politikken.  Der blev vendt forskellige synspunkter:

Et synspunkt var, at Handicappolitikken er et vigtig arbejdsredskab til at kommunikere, at det fra politisk 
niveau er besluttet, at i Gentofte kommune har borgere med handicap rettigheder jf. FN’s konvention. 
Politikken er et arbejdsredskab, der henvender sig dels til politikerne, dels til kommunens 
embedsmænd, der skal føre de valgte indsatser og fokuspunkter ud i livet. Dermed er synspunktet, at 
politikken sekundært henvender sig direkte til fx borgere, virksomheder og andre. Til den målgruppe er 
det snarere de konkrete indsatser, der omsætter politikken, der skal kommunikeres. I relation til dette 
synspunkt blev der formuleret en ændring i tilgangen fra tidligere mål om at borgere har kendskab til 
kommunens Handicappolitik til nu, hvor målet snarere er, at borgerne har kendskab til de - for dem -
relevante handicappolitiske indsatser, der iværksættes i kommunen. 

Et andet synspunkt var, at Handicappolitikken skal være i et format og med en tilgang der henvender sig 
til alle i kommunen og fx skal være at finde på biblioteker, i venteværelser hos lægen osv. Ønsket er, at 
alle der kan have gavn af det skal kende til den politisk besluttede ramme. 

Det blev endvidere drøftet, hvordan der er sket en udvikling fra formulering af det seneste politik, hvor 
der var ønske om at skrive en del indledningsvis om FN konventionen. Mens denne del skal enten 
udelades eller kommunikeres i mindre omfang som baggrund afslutningsvis. Det blev drøftet, at 
konventionen er et vigtigt fundament at stå på, men den kommende politik skal først og fremmest være 
et instrument til at kommunikere, hvad kommunen gør for at omsætte konventionen i virkeligheden. 
Det blev fremhævet, at ønsket med Handicappolitikken er at kommunikere rammesætningen for de 
handicappolitiske indsatser og hvilke indsatser kommunen forpligter sig til og særligt arbejder for.

Forskellige formater på den kommende politik blev drøftet med afsæt i tre forskellige bud. Der var størst 
opbakning til at lade sig mest inspirere af selve formatet fra idræts- og bevægelsespolitikken, der har et 
overskueligt læsevenligt format, der giver overblik over hvad der ønskes rammesat med politikken. Men 
jf. ovenstående drøftelse var der ikke tilslutning til at benytte samme sproglige stil og modtagergruppe. 

Det blev afslutningsvis besluttet, at Handicaprådet vender tilbage til drøftelsen af format og afsender og 
modtager, når vision og indsatsområder er bearbejdet.

 Præsentation af opsamling fra temamødet 
Tema-mødets drøftelser og skriftlige opsamling blev vendt herunder indkomne kommentarer til 
opsamlingen og hvordan indsatser der fremmer overgange fra fx børneliv, til ungeliv og til voksen- og 
ældreliv anses for vigtige og at der dermed også er vigtigt at understøtte ved samarbejde på tværs af 
forvaltningsområder. Det blev drøftet og anerkendt, hvordan der allerede arbejdes i et tværgående 
netværk ift. den handicappolitiske indsats i den årlige handleplan.

Handicaprådet fortsatte drøftelsen fra tema-mødet, der berørte fordele og ulemper ved brugen af ordet 
mennesker med handicap eller mennesker med funktionsnedsættelser. Det blev drøftet, hvordan 
opgaven er at finde en balance mellem at kommunikere, hvordan det handler om mennesker med 
handicap og indsatser understøttet af FN konventionen og så alligevel kunne rumme, at der er tale om 
meget forskellige mennesker med meget forskellige funktionsnedsættelser og der blandt borgere med 
funktionsnedsætteler er forskellig egenforståelse af handicap.

 Drøftelse af vision og indsatsområder
Handicaprådet drøftede visionen og ønsket om at fastholde visionen eventuelt med ændring ift. brugen 
af ordet handicap. Der var størst opbakning til at fastholde brugen af ordet handicap samt underbygge 
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visionen med uddybende tekst om, hvordan politikken omhandler forskellige målgrupper af borgere 
med funktionsnedsættelser og identiteten kan være forskellig.

En fortsættelse af de eksisterende indsatsområder blev kort vendt og for og imod at fremhæve en 
aldersgruppe fremfor en anden vendt. Der var ønske om at fastholde fokus på børn og ungeliv samt
overgange herfra og videre i livet, men at dette bedst kan ske ved at børne og ungeliv tages ud af
overskrifterne for de 6 indsatser, og i stedet tænkes ind i alle disse, på samme måde som alle andre
livsfaser skal tænkes ind på tværs.

Drøftelsen af den kommende handicappolitik fortsættes på næste rådsmøde.

3. Oplæg om ordblindeindsatsen på skoleområdet 
Specialkonsulent Mia Finnemann Schultz præsenterede ordblindeindsatsen på skoleområdet med en 
indledningsvis definition af ordblindhed. Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed karakteriseret ved 
overraskende store vanskeligheder ved at tilegne sig skriftsproget. Den centrale udfordring er at knække 
’lydkoden’ for sprog. 

Mia præsenterede, hvordan man generelt i indskolingen har allermest fokus på læseindlæringen og 
arbejder med forskellige læringsmuligheder for at få fat i koden med at omsætte lyd til bogstaver. Det 
understøttes af den tidligere sprogstimulering, der findes allerede i vuggestuer og dagpleje.  Med den 
tidlige opmærksomhed på sprogudviklingen hos børn kan man sætte ind hvis et givent barn har brug for 
yderligere indsats for at knække lydkoden, og nogle børn har brug for flere forsøg uden at være 
ordblinde.  Som følge af definitionen på ordblindhed kan man tidligst teste for ordblindhed i tredje 
klasse. 

Herefter blev kommunens særlige indsats på området uddybet. Herunder støtten fra fagpersoner i 
folkeskolernes ressourcecentre. Kommunens kompetencecenter på området tilbyder kortere ugeforløb, 
hvor børne undervises meget fokuseret på at knække lydkoden for sprog samt vejledning og observation 
ude på skolerne. Endelig visiteres børn til specialundervisningsforløb af et års varighed af gangen. 

Afslutningsvis orienterede Mia om, at der pt. arbejdes på at flytte Kompetencecentret til Munkegaards-
skolen fra en tidligere beliggenhed på Ungdomsskolen. Det er hensigten, at specialundervisnings-
tilbuddet samtidig udvides til også at omfatte børn på 5. klasses niveau og med øget fokus på 
vejledningsfunktionen ift. børnenes tilbagevenden til oprindelig klasse. Kompetencecentret modtager 
børn fra alle 11 folkeskoler og har vejledning på alle skoler. 

Handicaprådet spurgte undervejs uddybende ind til især den tidlige indsats. Handicaprådet udtrykte 
ønske om at indsatsen iværksættes så tidligt som muligt for de børn, hvor man kender til, at der er 
udfordringer med ordblindhed – fx også hos forældre idet det ofte er arveligt betinget. Der blev 
endvidere spurgt ind til brugen af Undervisningsministeriets risikotest for ordblindhed. Det blev uddybet 
hvordan kommunen i dialog med skolernes læsevejledere har vurderet at det er mest hensigtsmæssigt 
at prioritere brug af de eksisterende screenings- og testværktøjer så der kan prioriteres mere tid til 
støtteindsatserne som central anbefaling, mens skolerne lokalt kan vælge at prioritere brug af 
risikotesten. 

Handicaprådet takkede for oplægget og ser frem til at følge opbygningen af Kompetencecentret på 
Munkegaardsskolen og evt. besøge det nye center som led i afholdelse af et kommende rådsmøde.

4. Orientering fra formanden
 Orientering om interview til Villa Byerne om ung mands problemer med at finde et tilgængeligt 

gymnasium i kommunen.
 Nyt fra Tilgængelighedsforum, hvor de nye deltagere er blevet introduceret til arbejdet. Det er også 

i regi af tilgængelighedsforum besluttet, at 2 mio. kr. fra Tilgængelighedspuljen overføres til 
yderligere tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vejs projektet.
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 Handicapkonference 25. april, Socialstyrelsen og COK. Der blev opfordret til deltagelse i konference. 
Tilmelding via sekretæren. 

 Deltagelse i workshop mhp. brugerundersøgelse af Tranehaven afholdes den 23. marts på Egeberg.
Jacob deltager.

5. Spørgsmål og orientering fra DH
 Jan Mollerup orienterede om henvendelse fra en borger-pårørendegruppe på BMV-området. De

rejser bekymring over ændring i lægebetjeningen, som følge af at regionen har opsagt aftalen om
praktiserende læger på området. Helene Rasmussen tilføjede, at kommunen er helt enig i
betragtningen og vigtigheden af, at der er praktiserende læger ift. til de meget sårbare borgere. Der
pågår et arbejde pt., hvor regionen vil oprette 2 ekstra lægestillinger i Gentofte og Gladsaxe
kommune til borgerne på Bank-Mikkelsens Vej-området og på Kellersvej.

 Jan Mollerup orienterede om det afholdte årsmøde i Danske Handicaporganisationer. Det indeholdt
oplæg fra forskere fra Center for Menneskerettigheder, der fremhævede hvordan retssikkerheden
for borgere med handicap er udfordret. Derfor ønsker DH at spørge ind til, hvordan det går med
retssikkerheden for borgere med handicap i kommunen. Det undersøges om bliver formidlet på et
senere møde.

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg

 Strejkeberedskab
Helene orienterede om beredskabet i forbindelse med den varslede strejke fra 4. april og varslede
lockout fra den 10. april. Få udvalgte områder i kommunen kan blive berørt af den varslede strejke,
mens en række områder bliver berørt af den varslede lockout. Det blev oplyst, at kommunerne
indberetter til Kommunernes Landsforening (KL) på hvilke områder, der har brug for nødberedskab. Det
gælder bl.a. området for handicaptilbud, hvor det primært er institutioner og tilbud, hvor borgere bor
ligesom fx specialskoler på egne matrikler som fx Søgårdsskolen. Mens det på myndighedsområdet
alene vil være sager af uopsættelig karakter der behandles, mens der må forventes ventetid på andre
typer sager. Alle daginstitutioner og skoler og dermed også specialundervisningstilbud her vil blive
berørt. Der er stadig mulighed for op til den 3. april, at der indgås forlig mellem parterne eller, at
strejken og lockouten udskydes.

7. Eventuelt

Ingen punkter.


