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Dagsorden til Handicaprådsmøde mandag d. 18. maj kl. 15.00 til 17.00 i 
udvalgsværelse 1. 
 
 

1. Ansøgning til den borgerrettede pulje 
Børneterapien ansøger om 61.700,00 kr. til afholdelse af en cykelcamp for børn med 
funktionsnedsættelser. En vigtig del af campens formål er at generere data om 
indsatsens effekt for børnene. Resultaterne vil blive formidlet til samarbejdsparter og 
fagpersoner, og det er planen at søge om optagelse af en poster på European Academy 
of Childhood Disability (EADC) 2016.  
Forvaltningen anbefaler at ansøgningen imødekommes og lægger vægt på, at indsatsen 
har fokus på lærings- og udbredelsesaktiviteter. 
Der er tidligere fordelt 37.125 kr. (+ en ramme på 10.000 kr. til indretning af orangeri) 
Se vedlagte bilag ”Ansøgningsskema borgerrettede pulje 2015 Børneterapien”.  
 

2. Høring om Praksisplan for fysioterapi 2015-19 
Regionen har sendt Praksisplan for fysioterapi 2015-19 i høring. Se vedlagte udkast til 
praksisplan samt høringsbrev fra regionen. De ni kommuner i planområde Midt har 
udarbejdet vedlagte fælles høringssvar. Se bilag ” 
Se de tre vedlagte bilag: ”Udkast til praksisplan for fysioterapi 2015-19”, ”Høringsbrev” 
og ”Høringssvar vedr. praksisplan for fysioterapi 2015-19” 
 

3. Orientering fra formanden 
a. Nyt fra Tilgængelighedsforum 
b. Orientering om besigtigelsen af BKO Charlottenlund den 6. maj 2015 
c. Orientering om Børn og Skoles dialogmøde den 4. maj 
d. SFI arrangementet: ”Hvad har du med i rygsækken? Hvordan skolen kan 

mindske betydningen af social baggrund” bilag vedlagt  
 

4. Oplæg fra forvaltningen (kl. 16) 
Ann-Christina Matzen Andreasen fra Job- og Aktivitetscenteret (JAC)  

 
5. Spørgsmål og orientering fra DH 
 
6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

• Orientering om det kommunale tilsyn på dag- og døgntilbud for 
udviklingshæmmede og sindslidende 2014, se vedlagte notat 
Se tre vedlagte bilag: ”Notat vedr. det kommunale dag- og døgntilbud for 2014”, 
”Årsrapport 2014 Gentofte Kommune Social & Handicap Anmeldte tilsyn 2014” og 
”Afrapportering vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten 2014” 

• Orientering om ”Turkortet” samt ”klippekort til ekstra hjemmehjælp” 
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Som bilag er vedlagt brochuren: ”Turkortet” – en mulighed for at komme trygt ud af 
huset 

 
7. Eventuelt 

 
Husk at aftale med jeres stedfortræder, hvis I ikke selv kan deltage i mødet, og meddel det 
venligst til mig eller formanden.  
 
Med venlig hilsen 
Anna Charlotte Larsen Thorsted 
Vikarierende sekretær for Handicaprådet 
Direkte tlf.: 39 98 60 95 Mail: anct@gentofte.dk 


