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Referat fra Handicaprådsmøde mandag d. 19. oktober 2015 
 
Tilstede:  
Hans Rasmussen, DH – Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Elisabet Sinding, DH - Gentofte  
Mitzi Reinau, DH - Gentofte 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  
Søren Kjellerup, leder, Sociale Institutioner og Familiepleje  
 
Fra forvaltningen:  
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed  
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid 
Louise Brønholm, konsulent og projektleder, inklusion på skoleområdet 
Anne-Christine Rasmussen, læsevejleder, Kompetencecenter Dyslexia 
Bo Sund, afdelingschef Job & Ydelser, Social & Sundhed 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 
 
Afbud:  
Michael Holst, Planchef, Plan og Byg 
 
1. Redegørelse for inklusionsprojektets tilgang på Skole-området ved Louise Brønholm 
Louise Brønholm præsenterede sig som ny projektleder for projektet, der er en del af inklusion i tre 
spor.  
 
Projektet er i gang og nu klar til at iværksætte prøvehandlinger, der skal føre til en ændring i 
vejledningspraksis, så sammenhængen mellem indsatsen på Kompetencecentre og barnets læring i 
hjemklasse styrkes, og der i sidste ende opnås bedre inklusion for barnet i hjemklassen og i skolens 
almindelige skole- og fritidsliv. I første omgang er der afdækket nogle udfordringer herunder en 
oplevelse af, at ikke alle skoler gør brug af centrene og at vejledningskulturen bør styrkes.  
 
Det blev præsenteret og drøftet, hvordan projektet retter opmærksomhed på nogle af 
forudsætningerne for en øget inklusion af børnene. Det være sig i form af tiltag der styrker en bedre 
kultur for at benytte vejledningsforløb, bedre vejledningsforløb, ledelsesmæssig bevågenhed på brugen 
af Kompetencecentrenes vejledningsforløb med videre. Handicaprådet fremhævede ønsket om, at 
projektet også indeholder konkrete prøvehandlinger med børn i hjemklasserne.  
 
Handicaprådet drøftede afslutningsvis flere problemstillinger i relation til inklusion af børn, inklusion 
mellem børn, mellem børn og voksne og samarbejde på tværs mellem skoler og daginstitutioner mv.  
I projektet ønsker man at inddrage erfaringer fra arbejdet med kompetencecentre på 
dagtilbudsområdet. 
Projektets status forventes løbende præsenteret i Handicaprådet.  
  
Til referat følger hermed en kort præsentation af Kompetencecentrene. Gentofte Kommune har fem 
centre placeret på 3 folkeskoler, Ungdomsskolen og Søgårdsskolen. De har specialiseret viden om børn 
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og unge med svære læsevanskeligheder, med socialkognitive forstyrrelser, med 
autismespektrumsforstyrrelser, generelle indlæringsvanskeligheder og andre læringsvanskeligheder.  
Målet med kompetencecentrenes virke er, at skabe et rum med optimale læringsbetingelser for det 
enkelte barn, med det udviklingssigte, at barnet inkluderes i hjemklassen og i skolens almindelige skole- 
og fritidsliv. 
• Nordstjernen på Hellerup skole- Center for børn med socialkognitive vanskeligheder – f.eks. ADHD 
• Satellitten på Gentofte skole - Center for børn med vanskeligheder af læringsmæssig - og social art 
• Rummet på Skovgårdsskolen - Center for børn med vanskeligheder inden for autismespektret 
• Søgårdsskolen - Center/specialskole for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder 
• Dyslexia på Ungdomsskolen - Center for børn og unge med svære læsevanskeligheder 
 
2. Brugen af ordblinde test i Gentofte kommune – oplæg om dyslexi  
Læsekonsulent Anne-Christine Rasmussen indledte med en præsentation af, hvad ordblindhed er og 
hvilke komponenter ved læsning, der er vanskelige, når man er ordblind. Mellem 3-7 % af befolkningen 
har læsevanskeligheder, der skyldes dyslexi. 
 
Det blev præsenteret, hvordan Gentofte kommune arbejder med klassescreening af alle elever i 
slutningen af 2. klasse med nonords-stavetest og individuel udredning med bl.a. Undervisnings-
ministeriets digitale ordblindetest i 3. klasse. Alle skolerne i kommunen har læsevejledere og der er 
uddannet teams, der arbejder med udredning.  
 
Som indsats tilbydes læsekurser fra 4.-9. klasse. De består af en samlet pakke, der involverer lærere, 
pårørende og eleven. Kommunen har samtidig årsforløb med et fuldt skoletilbud for børn i 7-9 klasse. 
Der er i øjeblikket 16 elever. Der ud over arbejdes med mentorordninger og med digitale hjælpemidler. 
Endelig har kommunen i flere år gjort brug af sprogvurdering ved skolestart, ligesom der er en test- og 
evalueringsplan for 0-9 klasse. Denne er netop opdateret med nye tiltag.  
 
Handicaprådet spurgte afslutningsvis ind til, hvordan evalueringspraksis fungerer i hverdagen og rejste 
ønske eventuelt at høre mere om det senere.  
 
3. Status på kommunens arbejde med ressourceforløb 
Bo Sund præsenterede status på området inklusiv en kort præsentation af reformen fra 2012, der 
introducerede den nye type indsats kaldet ’Ressourceforløb’. Forløbne iværksættes via kommunens 
tværfaglige Rehabiliteringsteam, der behandler 7-8 sager ugentligt. Rehabiliteringsteamet er sammensat 
ud fra lovgivningen.  
 
Målgruppen er borgere med risiko for, uden en særlig indsats, at ende på førtidspension. Der er tale om 
borgere med betydelige, komplekse problemstillinger, som ikke har kunnet løses gennem den ordinære 
beskæftigelsesindsats. Målet med ressourceforløbet er en tværfaglig og sammenhængende indsats, der 
skal hjælpe borgeren til på sigt at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. 
 
Det blev drøftet, hvad der er udgangspunkt og muligheder for borgere, der møder til afklaring i 
Rehabiliteringsteamet. Det er forskelligt, hvorvidt borgerne har haft et kortere eller længere forløb 
inden start af et ressourceforløb.  
 
Fakta om ressourceforløb blev præsenteret herunder, at forløbne typisk har en varighed fra 1-5 år og 
oftest er et spørgsmål om at afklare, hvorvidt borgeren kan få et flexjob eller pension. Der er endnu ikke 
borgere på ressourceforløb, der er kommet i ordinær beskæftigelse. Det er som udgangspunkt heller 
ikke forventningen, da det typisk er forsøgt tidligere via andre beskæftigelsestilbud af afklarende 
karakter. Afslutningsvis blev eksempler på cases præsenteret.  
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4. Opfølgning på Borgermøde, ideer til næste års handleplan 
Handicaprådet drøftede emner og temaer, der kunne indgå i de fremadrettede indsatser i handleplanen. 
Blandt emnerne der blev fremhævet var behovet for netværk, pårørendepolitik og tilbud om 
kontaktpersoner, der kan støtte borgerne. Christian Madsen inddrager opsamlingen i det fremadrettede 
arbejde med indsatser i handicappolitikkens handleplan. 
 
 
5. Orientering fra formanden 
• Forhåndsgodkendelse af hjælpemidler. Der blev orienteret om, hvordan der har været dialog med 

Jobcentret om problemstillingen for jobsøgende borgere med handicap. Der er aftalt en praksis, 
hvor Jobcentret tilbyder svar på en ansøgning inden for 5 dage.  

• Rådet medvirkede med en stand på de afholdte Rådhusdage. Der var stor tilfredshed med 
deltagelsen og den synlighed og dialog det giver.  

• Problemer med handicapparkering ved Ordrup Bibliotek. Der blev orienteret om de oplevede 
problemer og involvering af kommunens parkeringsvagter. Det ønskes afklaret, hvad den enkelte 
borger kan gøre, når der er en uretmæssig parkering. 

• Gentofte kommune iværksætter, som led i Digitaliseringsstyrelsens kampagner i uge 46-47, tiltag 
der skal sikre, at borgere der er udfordret af digital kommunikation får hjælp og bliver informerede. 
Det sker både i Gentofte Lige Nu, på kommunens hjemmeside og i Kommuneservice og på 
bibliotekerne. 

• Det blev drøftet og besluttet, at decembermødet i Handicaprådet flyttes til den 16. december kl. 15-
17. 

• Der blev opfordret til, at et medlem fra rådet deltager i VISO konferencen om Handicapråd den 1. 
december. For mere information se http://socialstyrelsen.dk/viso/viso-konference 
Tilmelding sker via rådets sekretær Berit Rask.  

 
6. Spørgsmål og orientering fra DH 
DH Gentofte spurgte ind til reglerne for tildeling af ældreboliger, når man er kørestolsbruger? 
 
Thomas Bille redegjorde for, hvordan der er særlige visitationskriterier for Strandlund grundet 
boligernes indretning. Ansøgere vil som hovedregel ikke kunne visiteres til Strandlund, hvis der er behov 
for større indendørs hjælpemidler, herunder kørestol. Er der ud fra en faglig vurdering behov for, eller 
udsigt til behov for større hjælpemidler inde i boligen, vil det i stedet være muligt at søge om bolig i de 
øvrige ældreboligbebyggelser. Når det gælder andre ældreboliger, så er der på Ordrup Vænge enkelte 
boliger, der ikke kan rumme en kørestolsbruger, idet de kun er 35 kvm. De øvrige ældreboligbebyggelser 
kan håndtere, at en ansøger benytter kørestol. 
 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Ingen punkter. 
 
8. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

http://socialstyrelsen.dk/viso/viso-konference

