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Referat fra møde i Handicaprådet den 16. september 2019 

Til stede 

Jacob Monies, DH Gentofte  
Jan Chr. Mollerup, DH Gentofte  
Eva Dam, DH Gentofte  
Elisabet Sinding, DH Gentofte  
Ina Ringgaard Sørensen, DH Gentofte 
Andreas Weidinger, Kommunalbestyrelsen 
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 
Jesper Kamp Nielsen, Kommunalbestyrelsen 
Anita Bahnsen, chef, Social & Handicap Myndighed  
 

Fra forvaltningen o.a.  

Helene Rasmussen, socialdirektør i Social & Sundhed 
Dorte Friis-Vigh, indkøbschef, Indkøb og Betaling 
Hans Andresen, skolechef, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
Christian Madsen, chefkonsulent, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
Berit Rask, specialkonsulent i Social & Sundhed (referent) 
 

Afbud 

Michael Holst, planchef, Plan og By 
 

1. Velkommen til Andreas Weidinger 
Gensidig præsentationsrunde og velkomst. 

2. Status på arbejdet med Handleplan 2020 ved chefkonsulent Christian Madsen 
Processen siden sidst blev kort skitseret. Det tværgående netværk har drøftet det tidligere fremsendte 
oplæg og Handicaprådets drøftelser af udfordringer og behov på seneste rådsmøde. Herefter blev en 
række delpunkter gennemgået. 

- Tilgængelighed.   
Hjemmeside. Det blev vendt, hvordan der aktuelt er et EU-udbud i gang ift. ny hjemmeside. Jacob 
Monies fremhævede at det, afhængig af detaljeringen af udbuddet, vil være relevant at inddrage rådet 
heri for at sikre, at der specificeres tilstrækkelige krav ift. tilgængelighed.  
Universelt Design. Det blev drøftet, at universelt design fortsat er i fokus i Gentofte Ejendomme. 
Formanden hilste det velkommen og opfordrede blandt andet til, at der tænkes i Universelt Design ift. 
adgang via Kommuneservice. Der i dag fungere som det første fysiske møde med kommunen. 

- Uddannelse.  
Overgange i børns liv og Inkluderede børns trivsel i frikvarterer og SFO. Hans Andresen deltog i punktet 
med henblik på at bringe mere viden ind om de igangværende tiltag på vej til afklaring af eventuelle 
handleplan-tiltag. Hans Andressen præsenterede blandt andet, hvor trivslen på skolerne følges hvert år 
gennem besvarelse af Den Nationale Trivselsmåling. Undersøgelsens tilgang opleves som en god vej til 
at følge trivslen på skolerne, og der er en høj besvarelsesprocent på skolerne. Gentofte kommune ligger 
over landstallet, hvilket også er forventningen. De årlige trivselsmålinger følges op af dialog mellem 
skolechef og skoleledere med henblik på at håndtere potentielle udfordringer. 
 
Jacob Monies takkede for præsentationen og uddybede baggrunden for Handicaprådets særlige 
interesse i at følge og sikre trivsel hos de mere sårbare børn og unge. Selvom kommunen generelt scorer 
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godt i målinger, så er det vigtigt at tage vare på den minoritet af mere sårbare børn og unge, der ikke 
trives og har behov for hjælp til inklusion og trivsel i dagligdagen. Det er Handicaprådets oplevelse, at 
der er børn og forældre, der oplever udfordringer hos mere sårbare børn og unge med trivslen. Det er 
ønsket at sikre bedst mulig inklusion af alle børn i folkeskolen.  

Der blev drøftet, hvordan der er forskellige igangværende tiltag med henblik på at hjælpe trivslen på vej 
for alle børn i klasserne. Det er forskellige tiltag afhængig af børnenes alder og klassetrin.  

Hans Andresen uddybede, hvordan der er en klar og tydelig forventning om, at skolerne handler på 
eventuelle problemer og konstaterede udfordringer. På baggrund af anbefalinger fra det tidligere 
opgaveudvalg om specialundervisning og støtte fra kommunalbestyrelsen er der netop pr. 1. august 
startet et vejlederkorps. Det består af 4 vejledere, der har til opgave at støtte og hjælpe inklusion og 
trivsel ude i de vante skolemiljøer i folkeskolerne og det helst så tidligt, at det er forebyggende. Andreas 
Weidinger og Ulrik Borch uddybede, hvordan der fra kommunalbestyrelsens side er fokus på arbejdet 
med trivsel og inklusion på skoleområdet.  

Jacob Monies foreslog, at vejlederteamet rykker ud til skoler allerede, når et givent barn diagnosticeres. 
Ligesom rådet opfordrede til en løbende fokus på dialog i overgang fra dagsinstitution til skolemiljø. Der 
ses frem til en senere opfølgning. 

Drøftelserne kan sammensættes til følgende potentielle tiltag: 
- Handicaprådet orienteres om skolernes årlige trivselsundersøgelse på linje med Skoleudvalget 
- Handicaprådet præsenteres for en evaluering af vejlederteamets funktion og resultater, når en sådan 
udarbejdes til Skoleudvalget 
- Handicaprådet opfordrer til, at Vejlederteamet har særlig fokus på trivsel hos børn med funktions-
nedsættelser, som f.eks. autismes, ADHD mv. 

- Arbejdsliv. 
Projektleder Caroline Van Wylich-Myxoll giver status de igangværende projekter Refleks og STAR vedr. 
udvikling i Fleksjob II på oktober- eller november-mødet. Maria Lützen deltager på oktober-mødet vedr. 
kommunens indsats som arbejdsplads. Herefter kan nye indsatser overvejes. 

- Sundhed og Trivsel.  
Helene Rasmussen orienterede om aftalt deltagelse fra Elsebet Schulz på et rådsmøde for dels at 
præsentere, hvad der er kommet ud af medicingennemgangen hos borgerne på Bank Mikkelsens-Vej og 
dels at præsentere, hvordan der arbejdes med sundhedstiltag generelt. Det blev aftalt, at ideen om 
pilotprojekt på fx Skelvej drøftes i den sammenhæng.  

- Bolig og lokalsamfund  
Handicaprådet inddrages via Tilgængelighedsforum i byggeriet af familieboliger på Palle Simonsens Vej 
og ungdomsboliger ved Sportsparken, der inviterer til deltagelse i referencegrupper.  

Handicaporganisationerne er tilfredse med muligheden for at udpege repræsentanter til disse reference 
grupper, og Handicaporganisationerne ser gerne, at der evalueres på grundlag heraf med henblik på at 
vurdere, om modellen med repræsentanter i referencegrupper bør anvendes generelt fremadrettet. 

Afslutningsvis opfordrede Jacob Monies til en fortsat tæt dialog med formandskabet vedr. den 
kommende konkretiseringen af handleplaninitiativer i det tværgående netværk. 

3. Orientering om høring af STU v. indkøbschef Dorte Friis-Vigh 
Dorte Friis-Vigh introducerede det fremsendte materiale og kommende tværkommunale udbud af 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Kravsspecifikationen fastholder det nuværende 
serviceniveau.  
Handicaprådet spurgte uddybende ind til materialet. Der blev spurgt til størrelsesorden for kommunens 
brug af STU. Det efterfølgende til referatet oplyst, at kommunen i 2019 har 19 leverandører og et 
forventet forbrug på 8,8 mio. kr. Der blev spurgt ind til sammenhængen mellem en  
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særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og et udbud af en samlet 3-årig pakke. Anita Bahnsen uddybede, 
hvordan STU forløb er et 3-årigt uddannelsesforløb, der individuelt kan tilpasses. Det blev vendt, 
hvordan der i det fremlagte materiale er forskellige niveauer og typer tilbud angivet. Der blev 
tilsvarende drøftet for og imod modulopbygning og hvordan, der aktuelt tilstræbes helt individuelle 
forløb. Eva Dam rejste bekymring for opfølgning for den enkelte elev. Det blev klarlagt, at 
opfølgningselementet ikke er en del af udbuddet, med finder sted i anden sammenhæng. Der blev 
opfordret til, at hvis man oplever STU-tilbuddet uhensigtsmæssigt, så bør den enkelte tage en 
opfølgningssamtale med den givne sagsbehandling.  

Punktet blev afslutningsvis opsummeret med Handicaprådets høringssvar. Handicaprådet tager 
oplægget til udbud til efterretning. Handicaprådet er betrygget i, at praksis er et individuelt sigte, der 
kan tage hånd om de individuelle og særlige behov borgerne måtte have.  

 
4. Orientering fra formanden 
 Vejen til det gode handicaprådsarbejde. 
Jacob introducerede et ønske om, at handicaprådets medlemmer drøfter, hvordan rådet arbejder, 
hvordan anvisninger fra KL til Handicaprådsarbejde kan inddrages og hvordan rollerne for 
medlemmerne kan fungere og udvikles på vej til at skabe bedre forudsætninger for at løfte rådets 
opgave. Derfor udsendes der til næste møde i rådet det materiale, der oprindelig blev udsendt ved 
konstitueringen i januar 2018 – med henblik på en drøftelse. 
 Tilgængelighedsforums tur til Troldemosen og Lundø.  
Jacob Monies introducerede indledningsvis, at rådet har 2 repræsentanter i Tilgængelighedsforum. De 
har netop besigtiget et meget fantastisk og opløftende tiltag med en ny rampe og legeløsning anlagt i 
forbindelse med etablering af det nye Børnehus på Bank Mikkelsens-Vej området, der rummer 
aflastningstilbuddet Lundø og børnehaven Troldemosen. 
 Tilbagemelding fra Fremtidens transport  
Jacob fremhævede pointer fra det afholdte møde om fremtidens transport og tendenser i udviklingen. 
En spændende aften der også lægger op til fortsat opmærksomhed på, hvordan handicapperspektiver 
tænkes ind.   
 Kommunikation  
- Lift i Skovshoved havn; er nu formidlet på havnens hjemmeside og delt af Jesper Kamp i politikerfora 

og sejlerfora’er på Facebook. 
- Løbecykler på Bank Mikkelsens-Vej kommunikeres nu via kommunens hjemmeside. 
- Gentofte Lige Nu: Der arbejdes aktuelt med en rubrikidé, der omtaler nye tilgængelighedstiltag. Det 

blev drøftet og vedtaget, at der arbejdes videre med yderligere artikler og formidling af de mange 
gode initiativer i Gentofte Lige Nu.  

 COK kursus om retssikkerhed – 12. december på Nyborg Strand. Kurset er gratis og der opfordres 
til deltagelse. Link til konferencen: https://www.cok.dk/retssikkerhed 

5. Orientering fra DH 
Opfølgning på tidligere rejst spørgsmål om uddannelse af chauffører i kommunen. Der følges op. 

6. Orientering fra KB  
Ingen punkter. 
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
Ingen punkter. 

8. Eventuelt 
Ingen punkter.  

https://www.cok.dk/retssikkerhed
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