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1. Praksis for inklusion på skoler og GFO samt ’Borgerrejsen’ for børn med 
særligere behov 

Annemarie Kafling Andersen og Louise Christy var inviteret til at holde oplæg om kommunens 
eksisterende arbejde med inklusion af børn og unge i skolelivet. Baggrunden herfor var beslutning om 
Handleplan 2019 og rådets ønske om mere indsigt i kommunens indsats for bedre at kunne afklare 
eventuelle kommende inklusionsindsatser, der vil være hensigtsmæssige for Handleplan 2020.      

Annemarie Kafling Andersen indledte med at introducere, hvordan der aktuelt arbejdes tiltag til at 
understøtte børn og unge i sårbare eller særligt udsatte positioner herunder arbejdet med læring uden 
grænser og mangfoldige fællesskaber med trivsel for alle i folkeskolen. Udgangspunktet er, at børn ikke 
ligner hinanden på de konkrete behov, når et givent barn mistrives, derfor arbejdes løbende med at 
sikre folkeskolens dynamik og udvikling for med henblik på at opnå velfungerende undervisningsmiljøer.  

De nyeste tiltag på området blev introduceret. Herunder den aktuelle opbygning af et vejlederteam med 
to fuldtidsansætte vejledere, der besidder særlige kompetencer ift. den pædagogiske indsats i givne 
klasser og benytter metoder med co-teaching, som en del af vejen til at opbygge kompetencer, læring 
og trivsel i de mangfoldige fællesskaber i givne klasser.  

Blandt øvrige indsatser der blev præsenteret var; arbejdet med den systemiske model, hvor der bliver 
taget fat ’hele vejen rundt om barnet’ – en indsats, der har fået tilført ekstra 3. mio. kr. Dertil kommer 
indsatsen for at opnå større samspil i overgangen fra dagtilbud til skole – særligt for børn med særlige 
behov. Indsatsen med gruppeordninger – en slags mellemstation mellem folkeskolens almene miljø og 
specialtilbud. I gruppeordninger har barnet mulighed for at forblive med base i det almene miljø. Der er 
aktuelt oprettet 3 tilbud: SAT-X på Gentofte skole, Maglegård på Maglegårdsskolen og Dyslexia på 
Maglegårdsskolen. Der er en ekstra gruppeordning på vej til udskolingsområdet.  
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Herefter præsenterede Louise Christy en grafisk fremstilling af en såkaldt ’Borgerrejse’ der illustrerer, 
hvad der sker og hvem der er involveret fra der opstår en første bekymring for trivslen hos et givent 
barn til der iværksættes en skræddersyet indsats af mindre eller større omfang. Starten er ofte at 
årgangsteamet på en given skole, ser nærmere på et barns udforderinger. Der kan blive iværksat tiltag 
med skærmede miljø, anden holddeling i fag, samtaler, tættere skole/hjem samarbejde mm. Der alt 
sammen iværksættes af skolen selv. Opnås der ikke faglig og social trivsel for barnet kan man i 
samarbejde med forældrene arbejde videre med en pædagogiske-psykologisk vurdering ift. behov og 
muligheder. Det kan føre til en indstilling til skolevisitationen om fx bevilling af flere timer til 
pågældende elev. Det kan være visitation til andre tilbud. Det kan være bevilling af andre rammer på en 
anden type tilbud. Sideløbende hermed kan det være, at skolen har en bekymring om almen trivsel uden 
for skolen – så involveres Børn og Familie. I så fald deltager flere forskellige involverede om barnet til et 
givent skolevisitationsmøde. Tilrettelæggelse af tilbud sker ud fra en afvejning af om et givent tilbud er 
bedst for barnet i folkeskolen med støtte eller barnet er bedre stillet med et specialtilbud. Ethvert tilbud 
følges af en årlig revisitation ift. om tilbuddet er passende ift. barnets aktuelle situation og udfordringer.  

Handicaprådet spurgte uddybende ind til blandt andet forskellen på Vejlederteamet og i 
Kompetencecentrene. Hertil blev det uddybet, hvordan indsatsen i folkeskolerne vil være et samspil 
mellem Kompetencecentrene med hver deres specialer og Vejlederteamet, der har særlig kompetence 
og ressourcer til at medvirke til co-teaching inde i givne klasser. Ligesom Vejlederteamets indsats er 
rettet både mod lærere og elever.  

Handicaprådet spurgte også ind til, hvorvidt nogle af indsatser rettet sig mod vejledning ift. at sårbare 
børn kan opnå deltagelse i fællesskaber i fritiden. Det blev drøftet, hvordan det for sårbare børn både 
kan være et spørgsmål om at børnene ikke kan finde rette tilbud i fritiden eller kan være mere 
udtrættede efter en skoledag og derfor i mindre omfang benytter fritidstilbud.  

Det blev oplyst, at Gentofte kommune har en relativ høj andel af forældre, der siger nej tak til 
specialskoletilbud til deres barn. Det har blandt andet betydet en ændring i praksis, hvor forældre ikke 
kan forvente gentagne afklaringer af nye tilbud. I stedet er forældre velkomne til selv at komme med et 
andet bud på tilbud til deres barn.  

Handicaprådet spurgte ind til omfanget af behov for indsatser. Der er ca. 335 børn i kommunen, der er i 
andre tilbud end den almene folkeskole. Heraf er 121 af kommunens børn på Søgårdsskolen. Gentofte 
kommune benytter over 50 specialtilbud og gruppeordninger i andre kommuner. Der visiteres efter 
nærhedsprincip idet det tilstræbes at den enkelte elev undgår lang transporttid. 

Det blev præsenteret og drøftet, hvordan der desværre er færre end forventet, der vender tilbage til det 
almene folkeskoletilbud efter en periode med specialtilbud.  

Det blev afslutningsvis drøftet, hvordan et nyt og vigtigt opmærksomhedspunkt er at gøre børnene 
mere robuste til også at blive klar til ungdomsuddannelserne og overgangsordninger mellem folkeskole 
og ungdomsuddannelse.  

Handicaprådet takkede for præsentationen.  

2. Drøftelse af input til Kommunikationsstrategi jf. Handleplan 2019 

Handicaprådet har i Handleplan 2019 afsat 100.000 kr. til at udarbejde en kommunikationsstrategi for 
Handicaprådet samt gennemføre givne indsatser. Afsæt er evalueringen af Handicappolitikken fra 2017, 
der pegede på en række ønsker til kommunikation og kommunikationsstrategi med formålet at:   

o Synliggøre indsatser og eksisterende tilbud, så de nemmere kan findes af de relevante brugere 
o Formidle det handicappolitiske arbejde, herunder handicaprådets rolle 
o Afklare hvilke kommunikationsplatforme, der skal bringes i anvendelse til hvad, herunder rollen 

kommunens hjemmeside skal spille. 
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På mødet medvirkede kommunikationskonsulent Frederik Stage til en første drøftelse og afklaring af 
rådets forventninger og input til en kommunikationsstrategi. Det blev drøftet, hvad der ønskes 
opnået med en øget kommunikationsindsats.  
 
Elisabet Sinding udtrykte ønske om, at opnå en øget synlighed om Handicaprådets rolle og arbejde 
som rådgiver af kommune og kommunalbestyrelse i spørgsmål og emner, der vedrører mennesker 
med handicap. Mens det ikke er rådets rolle at behandle enkeltsager.  
 
Jacob Monies fremførte ønske om at en kommunikationsindsats skal gøre det lettere for borgere 
med handicap at gøre brug af de mange tiltag kommunen har. Kommunen skaber mange gode 
tilbud til borgere med handicap, men det synes ikke at være så synligt – ej heller for de relevante 
brugere. Kommunen måtte gerne ’slå mere ud med armene om det’, gøre mere ud af at flage, når 
nye initiativer igangsættes og fx sikre at flere initiativer bringes i Villabyerne. Blandt initiativer der fx 
fortjener mere kommunikation er fx rådets bevilling af løbecykler til Bank Mikkelsens-Vej, der er 
bevilget med henblik på at også andre borgere i lokalområdet kan låne og benytte dem.  
Jacob fandt det et sekundært formål at kommunikere hvordan selve Handicaprådet er en kanal til 
indflydelse.  
 
Det blev i forlængelse heraf drøftet, at der også er en opgave i at understøtte at også de lokale 
Handicaporganisationer og andre i såkaldte handicapkredse har en opgave i at kommunikere 
attraktive tiltag, der er til gavn for borgere med handicap. Et andet eksempel der fortjener øget 
kommunikation er fx, hvordan den nye Skovshoved havn har en såkaldt ’mormor-lift til gavn for 
både borgere med handicap og mange ældre, der måtte ønske at komme med ombord i en given 
båd.  
 
Det blev drøftet, hvordan Handicaprådet oplever meget få konkrete henvendelser på 
handicaprelevante problemstillinger, der evt. fortjener opmærksomhed, som fx støtte fra den 
borgerrettede pulje eller kan blive understøttet via den årlige Handicappolitiske Handleplan.  
Det blev drøftet, hvordan det kan skyldes manglende kendskab til rådet og rådets rolle og det kan 
være hensigtsmæssigt at kommunikere det perspektiv mere og via andre kanaler eller tiltag end 
hidtil. Det er ønsket at flere borgere ved, hvad Rådets arbejde består i og hvad rådet kan arbejde 
for. Men andre ord en øget synlighed i folks bevidsthed fx via en fast rubrik i GLN eller i Villabyerne.  
 
Der blev efterspurgt kommunikationstiltag på kommunens hjemmeside, der gør det muligt mere 
samlet at læse om den brede vifte af tilbud, der er til målgruppen. Det er lidt en anden indgang og 
vinkel ind i brugen af hjemmesiden, der er mere opdelt efter emner fremfor efter, hvorvidt du er en 
borgere med handicap. Det blev samtidig drøftet, hvordan der er for og imod denne slags 
’handicapadgang’ til hjemmesiden. Men samtidig blev det fremført af rådsmedlemmer, at man som 
borgere med handicap ofte har det udgangspunkt, at man skal søge efter det særlige tilbud, der kan 
fungere fremfor at blive præsenteret for den brede pallette af fx fritidstilbud, hvoraf en del måske 
ikke er egnet, når man har et givent handicap.  
Samtidig blev udfordringerne med kommunikation via hjemmesiden drøftet, idet de fleste borgere 
benytter søgninger via Google, som vejen til afklaring af relevante tilbud herunder fx fritidstilbud.  
 
Handicaprådet drøftede herunder de vigtigste målgrupper for kommunikationsindsatsen som 
værende: Borgere, der er i målgruppen for indsatser støttet af den borgerrettede pulje eller via 
initiativ i Handleplanen samt borgere, der kan have gavn af at vide, at Handicaprådet findes som et 
rådgivende organ i kommunen.  
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Det blev drøftet, hvordan kommunikationsstrategien kan indeholde overvejelser om rollefordeling 
ift. Hvad gør kommunen/forvaltningen ift. kommunikation om konkrete tilbud? Hvad varetager 
Handicaprådet – DH Handicaporganisationerne selv via eget bagland og organisationer? 
 
Ligesom det blev drøftet at kommunikationsstrategien også kan omhandle hvorvidt og hvordan 
Handicaprådet ønsker at være fysisk tilstede ved givne anledninger for at opnå 
kommunikationsmålene. Det kan være bredt set fx ved deltagelse ved Rådhusdage, men det kan 
også være ved at cykle rundt med information i lokalområdet med informationer der opfordrer til 
deltagelse i relevante initiativer.  
 
Det blev aftalte at Frederik Stage på baggrund af drøftelserne udarbejder et første oplæg til, hvad en 
kommunikationsstrategi kan indeholde. Den drøftes og kvalificeres på et møde i april med 
formandskabet inden den bringes til fremstilling på maj-mødet i Handicaprådet.  

3. Høring principper for kvalitetsstandard og indsatsbeskrivelser 
Handicaprådet takkede for høringen.  
Handicaprådet havde ikke bemærkninger til det fremlagte materiale. 

4. Høring Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet 2019 
Handicaprådet takkede for høringen og anerkendte, at det efter sidste års drøftelse af 
kvalitetsstandarden i Handicaprådet er indarbejdet i formuleringen af at borgere med ægtefælle 
ikke eksplicit er fraskrevet givne ydelser til praktisk hjælp, det vil altid bero på en individuel faglig 
vurdering.  
Handicaprådet havde ikke bemærkninger til det i år fremlagte materiale. 

5. Høring Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2019 
Handicaprådet takkede for høringen og havde ikke bemærkninger til det fremlagte materiale. 

6. Orientering fra formanden 
 Orientering om deltagelse i workshop den 27. marts vedr. revision af måltidspolitikken, hvor Jan 

Mollerup og Søren Borck deltager.  

 Orientering om Invitation til dialogmøde med Socialtilsyn Hovedstaden afholdt i Lyngby-Tarbæk  

 Orientering om informationsvideo fra Danske Handicaporganisationer – med Thorkild Olesen 
https://www.youtube.com/watch?v=0KO_OzIg5VE&feature=youtu.be 

 Orientering om, at Børne og Socialstyrelsen har publiceret Danmarkskortet over 
omgørelsesprocenter. Jacob Monies fandt det problematisk at det fortsat er højere i Gentofte 
kommune end mange andre kommuner. Det blev fremhævet, at det drejer sig om få sager alt i 
alt men det er dog sager kommunen har haft mulighed for at genbehandle uden det har ført til 
en korrekt afgørelse. Kommunen sender danmarkskortet i høring i rådet i april måned.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0KO_OzIg5VE&feature=youtu.be
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7. Spørgsmål og orientering fra DH 

Ingen punkter.  

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
 Helene Rasmussen orienterede om en aftale med Region Hovedstaden om medicingennemgang hos 

alle borgere i botilbud på Bank Mikkelsens-Vej. Der er tale om et tilbud, hvor en farmakonom 
gennemgår alle borgernes medicinlister. Det blev aftalt, at Elsebet Schulz deltager på et senere 
møde og fortæller om resultaterne af indsatsen og i øvrigt om indsatsen for at understøtte 
borgernes sundhed.  

9. Eventuelt 
Ingen punkter 
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