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Referat fra Handicaprådsmøde onsdag d. 16. december 2015 

Tilstede:  
Hans Rasmussen, DH – Gentofte  
Jacob Monies, DH - Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH – Gentofte  
Jørgen Brødsgaard Thomsen, DH – Gentofte 
Elisabet Sinding, DH - Gentofte 
Anne Hjort, Kommunalbestyrelsen 
Kirsten Dennig, afdelingschef Social & Handicap Myndighed 

Fra forvaltningen:  
Thomas Bille, direktør, Social & Sundhed  
Knud Nordentoft, Skoleleder Søgårdsskolen 
Dorthe Friis-Vigh, indkøbschef Gentofte Kommune 
Maria Plaschke, sygeplejerske, Gentofte hjemmepleje 
Christian Madsen, chefkonsulent, Kultur, Unge og Fritid 
Berit Rask, specialkonsulent, Social & Sundhed (referent) 

Afbud: 
Bente Frimodt-Møller, Kommunalbestyrelsen 
Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsen  
Michael Holst, Planchef, Plan og Byg 
 
1. Tilgang og profil på Søgårdsskolen  
Knud Nordentoft indledte med en præsentation af profilen på skolen. Skolen har 130 børn, der kan 
grupperes i fire forskellige hovedkategorier af handicap og indlæringsudfordringer. Det blev fremhævet 
hvordan kategorierne er generelle og alle børnene hver især er kendetegnet ved selvstændige 
problematikker.  20 af de 130 børn er elever fra andre kommuner og heraf især fra Rudersdal kommune.  

Det blev præsenteret, hvordan skolen er baseret på folkeskoleloven, Læring uden grænser, skolens 
værdier, læringsgrundlag og læringssyn, og hvordan der hvert år udarbejdes en strategi- og handleplan. 
Senest med stor fokus på læsning, motorisk og sensorisk udvikling, læringsplan som grundsten for skole-
hjemsamtale mv.  

I forhold til handicaprådets interesse for at ruste eleverne med en afgangsprøve og brugen af fritagelser 
blev det uddybet, hvordan status er for fritagelser for fag for skoleåret 2015/2016. For nærværende 
skoleår er 21 elever fritaget for andet fremmedsprog (tysk) og 5 elever er fritaget for engelsk. 

I udskolingen afdeling D er 10 ud af 22 elever fritaget for udtræksfag samt tysk. Det vil sige, at de er 
fritaget fra at gå til eksamen i de fag, der bliver udtrukket til eksamen af fagene: Historie, geografi, 
biologi, samfundsfag og kristendom. Der ud over er 9 elever (alle med downs syndrom) fuldt fritaget fra 
eksamen. Blandt øvrige muligheder for dispensationer er et frikommuneforsøg, hvor der er mulighed for 
2-årige prøver. Der til kommer muligheder for prøveforlængelse og brug af hjælpemidler som fx indtalt 
manuskript o.lign.   

Endelig præsenterede Knud Nordentoft, hvordan der samarbejdes med Gentofte Hospital og med 
entofte Børnevenner om praktikordning i kombination med skolegang. Herefter blev vist film om 
forløbene for de unge og en film fra en ung på skolen og vedkommendes satiriske overvejelse om 
skolereformen. 
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Handicaprådet spurgte uddybende indtil projektet med hospitalet og hvordan der er perspektiver 
fremadrettet i samarbejde med hospitalet. Der blev spurgt ind til, hvordan der evt. bliver samarbejdet 
med UU-Nord om vejen videre i den 2-årige ungdomsuddannelse med kombineret praktik.  

Der blev spurgt uddybende ind til omfanget af elever, der opnår en kompetencegivende afgangsprøve, 
hvortil der blev svaret, at ca. 60/70 % opnår en eller anden formel prøve  - hel eller delvis afgangsprøve, 
idet nogle tager en hel og andre igen en delvis prøve. Og alle kan få en Søgårdsprøve. Af en årgang på 7-
10 elever fuldfører ca. 3-4 elever en fuld fagrække. 

Der blev spurgt ind til og drøftet, hvorvidt der er udfordringerne i mangfoldigheden og 
sammensætningen af elever i skolen, og hvordan klasserne til dels er opdelt efter de fire kategorier og 
med en klasse for elever med downssyndrom. Klasserne har fra 4 til 8 elever.  

Endelig blev det paradoksale i skolens fysiske indretning sat overfor skolens målgruppe drøftet.  

2. Høring af Kvalitetsstandard for speciel behandlingsmæssig bistand (Serviceloven §102) 

Kirsten Dennig præsenterede baggrunden for høringen og hvordan der har været en udvikling og ny 
efterspørgsel fra målgruppen for § 102, der har omfattende og varig funktionsnedsættelse. Der er ikke 
mange og store ændringer i kvalitetsstandarden, men er sket en tilpasning i forhold til udviklingen.  

Rådet spurgte kort til ind årsag til udviklingen, men havde ikke bemærkninger til høringen. 

3. Oplæg til Handicappolitikkens Handleplan 2016 

Hans Rasmussen præsenterede punktet, der er på dagsordenen for at give et overblik. Handleplanen 
forventes drøftet mere nærgående på et selvstændigt møde. Christian Madsen uddybede, hvordan 
planen er nået forholdsvist langt. Der er gennemført en bearbejdningsproces for at nå i mål med at 
initiativerne stemmer overens med budgettet. Det skal blandt andet noteres, at flere tiltag strækker sig 
over de næste 2 år og dermed allokeres midler til året efter. Den borgerrettede pulje foreslås 
nedjusteret set i lyset af antal ansøgninger og interesse trods massiv informationskampagne.   

Handicaprådet drøftede ændringerne og tilpasningerne af den foreslåede Handleplan herunder 
specifikke tiltag og forslag om tilpasning af specifikke tiltag. Derudover blev problematikken vedrørende 
foruddiskontering og sammenhæng til en fornyelse af handicappolitikken drøftet.  Det blev aftalt, at 
planen drøftes på møde i formandskabet den 5. januar.  

4.  Ansøgning til den borgerrettede pulje 

Christian Madsen introducerede en ansøgning til puljen og indstillingen fra forvaltningen til at 
imødekomme ansøgningen med en mindre justering af det ansøgte projekt.  

I behandlingen af ansøgningen blev der spurgt ind til sammenhængen med netværksinitiativer i 
handleplanen, ligesom det blev anbefalet at præcisere over for ansøger, at initiativet bør være åbent for 
en større målgruppe. Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med en anbefaling om en lille 
egenbetaling samt udbredelse af målgruppen inklusiv informationstiltag overfor en større målgruppe.  

5. Høring af udbud af stomi og urologi 

Indkøbschef Dorthe Friis Vigh introducerede, hvordan der samarbejdes med flere kommuner under det 
såkaldte SPAR5 samarbejde om indkøb og i den sammenhæng flere høringer af udbud, der pågår pt.   

Handicaprådet havde følgende bemærkninger til høringen:  

Handicaprådet anbefaler, at der generelt i alt udbudsmateriale bør indføjes at alt skriftligt 
kommunikationsmateriale og hjemmesider om produkterne skal være elektronisk tilgængeligt og være 
læsbart i forhold til international standard, så borgere med et læsehandicap kan læse materialer og 
vejledninger. 

Rådet fremhævede desuden særlige problemstillinger ved produkterne for målgruppen gigtpatienter. 
Det ser dog ud til at stå i materialet, men opleves ofte som et problem.  
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Det blev bemærket, at der i noget af udbudsmaterialet fremgår, at der i kontrakten med leverandørerne 
indgår en tavshedspligt. Det bør være med og gælde for alle de igangværende udbudsmaterialer. 

6.  Orientering fra formanden 

 Nyt fra Tilgængelighedsforum 
Jakob Monies orienterede om det seneste møde herunder behandling af initiativer ift. handleplanen, 
udfordringer med offentlige handicapparkeringspladser og tiltag med at sikrer registrering og overblik 
over disse samt øget brugbarhed.  

 God Adgang mærkning af praksis i Region Hovedstaden 
Opfordringen fra Region hovedstaden/God Adgang om, at kommunens læger præsenteres for 
muligheden for gratis tilgængelighedsregistrering er på ny er bragt op for Lægekontaktudvalget på 
udvalgets møde i december. Det er aftalt, at der udsendes relevant informationsmateriale om 
ordningen til kommunens læger sammen med referatet fra mødet.  

 Digitaliseringsdage i Kommuneservice  
Hans Rasmussen orienterede om medvirken i et tiltag med rådgivning i Kommuneservice i forbindelse 
med afholdte digitaliseringsdage. Der er i den sammenhæng også udarbejdet en informationsfilm, som 
vil fremgå af hjemmesiden. Den er målrettet borgere, der har brug for støtte til digital selvbetjening.  

 Julemarked afholdt 
Det blev oplevet som et godt og velbesøgt marked med etablering af mange kontakter  

 Det lokale Beskæftigelsesråd 
Det første møde er netop afholdt. Her blev informeret om de nye opgaveudvalg i kommunen, der 
berører beskæftigelsesområdet ligesom erhvervspolitikken blev drøftet. Det udestår at høre nærmere 
om nye reformer, der kommer til at påvirke Jobcentrets arbejdsområde. 

 Reception for kogebogen Knald i Grydelåget 
Rådet fik ved medvirken i receptionen en bog, der vil gå på omgang blandt medlemmerne. 

 Invitation til Det Centrale Handicapråds årsmøde 2. februar 2016 
Opfordring til deltagelse. Frist for tilmelding er den 13.januar. Mere information om årsmødet findes via 
http://www.dch.dk/Nyheder/%C3%A5rsm%C3%B8de-i-det-centrale-handicapr%C3%A5d-2016 
Der meldes tilbage til sekretæren for rådet bers@gentofte.dk 

 Mødeplan 2016 – bilag vedhæftet 
Den kommende plan for årets møder er vedtaget. Grundet påsken aflyses martsmødet. Aprilmødet 
forlænges evt. ved behov. Det blev bemærket, at det til april er 10-året for etablering af rådet og det 
evt. fejres. 

7. Spørgsmål og orientering fra DH 

Jakob Monies bemærkede artikel om nye ungdomsboliger, der skal opføres ved Sportsparken, og at der i 
den sammenhæng bør indtænkes boliger med plads til hjælpere.  

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

Der blev kort orienteret om fremdriften i opgaveudvalgene, strukturen på møderne og den kommende 
etablering af arbejdsgrupper til en række af udvalgene. Der blev orienteret om, hvilke arbejdsgrupper 
der påtænkes i forhold til opgaveudvalget med sundhed. Interessen for medvirken i arbejdsgrupper 
blev drøftet. Det blev aftalt at opgaveudvalgene gøres opmærksomme på at indtænke eventuelt 
repræsentation af rådsmedlemmer og / eller handicapvinklen i det pågående arbejde. Ligesom 
opgaveudvalgene orienteres om, at handicaprådet som vanlig er høringspart på de fremtidige oplæg fra 
opgaveudvalgene.  

9. Eventuelt 

Ingen punkter. 
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