
 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 SOCIAL & SUNDHED 

 

 

 

Stab & Udvikling 
Telefon: 3998 0000 
stabogudvikling@gentofte.dk 
 

Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
www.gentofte.dk 

Mandag-Onsdag 8.00-16.00 
Torsdag 8.00-18.00 
Fredag 8.00-14.00 

 Side 
 1 af 4 

 

Tilstede: 
Hans Rasmussen, DH – Gentofte 
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Mitzi Reinau, DH – Gentofte 
Kathia Schierning, DH - Gentofte 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen  
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen 
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Dennig, Afdelingschef, Social og Handicap myndighed, Social og Sundhed 
 
Fra forvaltningen: 
Steen Suhr-Knudsen, Projektchef, Børn, Unge og fritid 
Søren Bønløkke, Direktør, Social & Sundhed  
Thomas Bille, Vicedirektør, Social & Sundhed 
Søren Kjellerup, Leder, Sociale Institutioner og Familiepleje 
Elsebet Schultz, Afdelingschef, Social og Handicap drift 
Stine Tarhan, Projektleder, Gentofte Ejendomme 
Frank E. Andersen, Direktør, Børn, Unge og Fritid 
Lasse Dreboldt Olsen, Projektmedarbejder, Børn, Unge og Fritid (referent) 
 
Afbud: 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen  
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte  
Claus Kofod Robl, Park og vejchef, Teknik og Miljø 

 
 

 

1. Præsentation af det værdibaserede program for moderniseringen af Bank-
Mikkelsens Vej v. Stine Tarhan 

Det værdibasede program handler om en præcisering af ønskerne, der er til området omkring Bank-
Mikkelsens Vej i fremtiden; det liv, der skal leves og de krav, der er til fleksible og gode fysiske rammer 
om hverdagen. Det værdibaserede program skal være grundlaget for afholdelse af en 
arkitektkonkurrence. 

  
Programmet er blevet til gennem en længere dialogproces, hvor mange pårørende og personaler, 
medlemmer af projektets referencegruppe og andre fra interesseorganisationer har deltaget.  
 
Høringen skal give projektets interessenter mulighed for at respondere på bearbejdningen af de mange 
input, som vi har modtaget i den forløbne proces og indarbejdet i det værdibaserede program.  
 

 
Programmet er rimelig omfattende på sine 75 sider. Det er opdelt i tre dele: 
- Del 1 rummer introduktion til projektet, projektets forudsætninger og Bank-Mikkelsens Vej  
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- I Del 2 indgår de fremadrettede visioner, områdets funktionsbehov i fremtiden samt disponering  

- Del 3 indgår ikke i høringsudkastet. Den rummer en særskilt beskrivelse af konkurrenceopgaven til 
arkitekterne.  

 
 
Bemærkninger fra Handicaprådet 
Jan Chr. Mollerup fremhævede at det overordnede program er godt, men der er stadig problematikker, 
som blandt andet anvisningsretten til de almene familieboliger. Søren Bønløkke svarede, at dette emne 
ikke er en del af det værdibaserede program, men at der arbejdes med at planlægge en proces for 
dialogen om boligerne, som vil blive sat i gang efter sommerferien.  
 
Jeanne Toxværd fremhævede inklusionsproblematikken i, at der vil blive bygget to-etagers bygninger 
ud til Sognevej og at de svageste beboere skal bo tættest mod mosen. Det er efter hendes overvisning 
det modsatte af, at hvad der skal opnås med inklusion. Der bliver skærmet op om de svage borgere og 
politisk er der arbejdet imod, at disse borgere IKKE skal gemmes væk. 
Stine Tarhan svarede, at der var et stort ønske fra pårørende at beboerne og børnene kan være sikre og 
have fred og ro. Målet er at opnå en balance ved at åbne op og samtidig bevare en tryghed for 
borgerne. Søren Bønløkke supplerede med, at ud fra de forudsætninger er det ikke rigtigt at sige, at 
borgere med særlige behov bliver gemt af vejen. Det skal respekteres at disse borgere har behov for et 
privat miljø, men det er vigtigt at det bliver skabt mulighed for samhørighed bl.a i brugen af 
grønningen. 
Jeanne Toxværd fremhævede, at det er muligt at lave bebyggelse op til tre etager i boligerne ud mod 
Sognevej. Stine Tarhan svarede, at udgangspunktet er maksimalt to etager. Her supplerede Hans 
Rasmussen at man skal være opmærksom på, at der ifølge lovgivning ikke er krav om elevator i boliger 
på mindre end 1½ etage. Her er det vigtigt at have fokus på behov frem for lovgivning. 
 
Jacob Monies pointerede at det er vigtigt at have et klart formål for anvendelsen af alle udearealerne, 
da de på nuværende tidspunkt ikke bliver anvendt. Det vil være hensigtsmæssigt hvis der tænkes i 
fleksible anvendelsesmuligheder. Hans Rasmussen supplerede, at angående udearealer og 
tilgængelighed generelt, er en forventning om, at disse emner vil blive behandlet i 
tilgængelighedsforum. Mitzi Reinau gjorde opmærksom på, at selv om sansehaver kan være gode er 
der mange borgere der ikke kan tåle at færdes i disse. 
 
Kathia Schierning forklarede, at det er vigtigt at vide, at sanseindtryk er ekstra kraftige for borgere med 
fx ADHD. Derfor er det vigtigt at boligerne ikke bliver indrettet med store panoramavinduer, som ikke 
kan dækkes til med gardiner. Det er yderligere også vigtigt at sikre god lydisolering i boligerne af 
samme årsag. 
 
Jan Chr. Mollerup udtrykte bekymring angående økonomi. Borgerne, som flytter ind i disse boliger, skal 
have et rådighedsbeløb på 2800 kr. efter husleje er blevet betalt. Hvordan kan man sikre, at huslejen 
ikke stiger på baggrund af fx ekstra i byggeomkostninger? Thomas Bille svarede, at kommunen har 
rigtigt gode erfaringer med at bygge denne type boliger, hvor der er et maximalt rammebeløb pr. m2 at 
bygge for, idet det skaber forståelse fra entreprenørens side om, at overholde de økonomiske rammer. 
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2. Oplæg om Børn, Unge og Fritid v. Frank E. Andersen 
 
Frank E. Andersen var inviteret ind til at fortælle om Børn, Unge og Fritid, Handicapindsatsen på 
området og om frikommuneforsøg. 
 
Ud over en generel præsentation af opgaveområdet blev de tre mest væsentlige forandringsprocesser, 
som er bæredygtig struktur, skolereform og potentialejagt, blev præsenteret forklaret for rådet. Den 
store forandringsproces i skolen omhandler differentiering af undervisning ud fra børns niveau og 
behov. Det er vigtigt at se om det er muligt at løse opgaven på en anden måde, så der også er fokus på 
udvikling af børnenes sociale og personlige kompetencer. Lærerne skal gøre det de er dygtigst til – at 
udfordre børnene til toppen af deres potentiale. 
 
I handicap-regi er den store indsats på inklusionsområdet. Gentofte Kommune er en af de kommuner i 
Danmark med den højeste inklusionsprocent af børn med særlige behov. Beregningen er lavet ud fra 
hvor står en procentdel af alle børn, som bliver visiteret til et tilbud udenfor Gentofte Kommune. Målet 
er at skabe nære fællesskaber på skoler og institutioner, som også tilgodeser sociale og personlige 
behov hos børn med særlige behov. 
 
Hans Rasmussen spurgte ind til Dyslexia, som er et kompetencecenter for ordblinde. Bekymringen 
bestod i, om barnet der gennemgår et kompetenceforløb ikke bliver taget ud af et eksisterende 
fællesskab og skal indgå i et nyt ukendt fællesskab. Frank E. Andersen svarede, at kompetenceforløb på 
Dyslexia er intensive forløb, der løber forholdsvis kort tid. Det betyder at barnet vil vende relativt 
hurtigt tilbage til sin skole og tilhørende fællesskab.  
Jacob Monies spurte ind til evalueringsstrategier på inklusionsindsatsen, om der er opstillet nogle klare 
succeskriterier. Frank E. Andersen fremhævede at de klassiske evalueringsstrategier ikke kommer til sin 
ret på et meget dynamisk område som inklusion. Det er muligt at følge projekter og justerer dem til de 
forhold, som gør sig gældende, om det er økonomiske, politiske, demografiske eller helt andre forhold. 
Mitzi Reinau var enig i de gode intentioner i Børn, Unge og Fritid men var ikke enig i målsætningerne, 
da hun gav udtryk for, at det må være muligt at sætte nogle konkrete mål for specialundervisningen  
 
Frank E. Andersen gjorde det klart, at medarbejderne i Børn, Unge og Fritid prioriterer denne opgave. 
Der er målinger som viser, at der i Gentofte Kommune er en stigning i trivsel, læring og på 
inklusionsdelen. Der er stadig store udfordringer, men det er vigtigt at finde en balance i 
inklusionsindsatsen. 
 
Der er flere frikommuneforsøg, som laves i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Hans Rasmussen 
spurgte ind til disse forsøg. Frank E. Andersen forklarede at ud af de 18 forsøg på børne- og 
skoleområdet er 7 af dem i samarbejde med Gladsaxe Kommune. I forhold til forsøget om uddannelse 
på tværs af kommunerne er der syv personer, der er kommet fra Gladsaxe Kommune til Gentofte 
Kommune og ingen fra Gentofte Kommune til Gladsaxe Kommune.  

 
Kathia Schierning var nysgerrig på støttekrævende indsatser og potentialejagt. Hvordan kan man spare 
på de indsatser og bevare kvaliteten? Frank E. Andersen svarede, at i stedet for at bruge 
støttepædagoger i undervisning og i institutioner er det mere rentabelt at pædagoger der arbejder på 
institutioner bliver opkvalificeret til også at have støttepædagogiske kompetencer. Dermed har 
pædagogen både fokus på individet og på gruppen. 
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3. Opfølgning på Handicappolitikkens Handleplan 2014 v. Steen Suhr-Knudsen 
Punktet rykkes til næste handicaprådsmøde i august 

 

4. Orientering fra formanden 
- Konference: SFI – inklusion på arbejdsmarkedet  
Hans Rasmussen fortalte, at det havde været en god konference med en masse værdifuldt indhold. 
Efterfølgende har Hans Rasmussen fortalt om konferencen i Det Lokale Beskæftigelsesråd.  
 
- Netværk af handicapråd 
Gentofte Kommune har modtaget en invitation til at deltage i Socialstyrelsens netværk for handicapråd. 
Tilmeldingen er individuel og ønsker man at deltage skal man kontakte sekretæren. 
 
- Kildeskovshallens hjemmeside 
Jacob Monies orienterede om et møde, hvor Jacob Monies og Lasse Olsen deltog med medarbejdere 
fra Kildeskovshallen, om Kommunikationen på Kildeskovshallens hjemmeside. Der har været et ønske 
om mere information og på mødet blev det gjort klart hvilke udfordringer, der er med Kildeskovshallens 
hjemmeside. Der var fokus på blandt andet mere visuel kommunikation og om mulighed for at 
uddanne hjælpere til brug af Kildeskovshallens mobile lift. 
 
- Tilgængelighedforum 
Øregårdsmuseum. Museet har fået væsentlige tilgængelighedsforbedringer. Det var muligt at komme 
rundt på hele museet i kørestol. Der er dog stadig plads til forbedringer. 
Skovhoved Havn. Havnen er meget tilgængelig. Der er en enkelt anmærkning angående kontrastfarve 
til svagtseende på farligeområder.  
 

5. Spørgsmål og orientering fra DH 
Handicap gav udtryk for et ønske om at være en del af planlægningen af Handicaprådets borgermøde 
den 28. august. Temaet er inklusion og rådet vil gerne bidrage til målsætningen om at alle borgere skal 
forholde sig til inklusion.  

 

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Intet 

 

7. Eventuelt 
Søren Bønløkke takkede for det fine samarbejde, der har været mellem forvaltning og Handicapråd.  
  


