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/  GENTOFTE KOMMUNE    SOCIAL & SUNDHED 

Dagsorden til møde i Handicapra det mandag den 18. marts 2019, kl. 15.00 til 17.00 i 
mødelokale G - kælderen, Gentofte Ra dhus 

1. Praksis for inklusion på skoler og GFO samt ’Borgerrejsen’ for børn med særligere 
behov ved fagchef Annemarie Kafling Andersen og konsulent Louise Christy 

Baggrund: I Handicaprådets input af 22.02.2018 til Handleplan 2019 blev stillet følgende to forslag. Et 
om brug af ”inklusionskort” til at understøtte overgange for børn og unge med handicap og et om at 
undersøge inkluderede børns trivsel i klasser, frikvarterer og GFO fulgt op af et debat-møde.  Som led i 
beslutning om Handleplan 2019 blev det aftalt først og fremmest at se på kommunens eksisterende 
arbejde med inklusion af børn og unge i skolelivet for at afklare, hvilke inklusionsindsatser, der 
eventuelt vil være hensigtsmæssige til Handleplan 2020.      

2. Drøftelse af input til Kommunikationsstrategi jf. Handleplan 2019 ved 
kommunikationskonsulent Frederik Stage 
Baggrund: I Handleplan 2019 er der afsat 100.000 kr. til at udarbejde en kommunikationsstrategi for 
Handicaprådet samt gennemføre givne indsatser. Afsæt er evalueringen af Handicappolitikken fra 2017, 
der pegede på en række ønsker til kommunikation og kommunikationsstrategi med formålet at:   
o Synliggøre indsatser og eksisterende tilbud, så de nemmere kan findes af de relevante brugere 
o Formidle det handicappolitiske arbejde, herunder handicaprådets rolle 
o Afklare hvilke kommunikationsplatforme, der skal bringes i anvendelse til hvad, herunder rollen 

kommunens hjemmeside skal spille. 
På mødet tages første skridt til afklaring af rådets input til kommunikationsstrategien med henblik på at 
udarbejde et oplæg, der forelægges rådet på et senere møde.  

3. Høring principper for kvalitetsstandard og indsatsbeskrivelser  
Bilag 3.1. Sagsfremstilling Indholds og procesprincipper 
Bilag 3.2. Notat - Principper for kvalitetsstandarder og indsats- og ydelsesbeskrivelser 
Bilag 3.3. Oversigt over eksisterende kvalitetsstandarder og indsats- og ydelsesbeskrivelser 
Bilag 3.4. Oversigt over lovgivningskrav mv 

4. Høring Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet 2019 
Bilag 4.1. Notat Høring i Handicapråd Kvalitetsstandard 2019 
Bilag 4.2. Kvalitetsstandarder §§ 83, 83a, 86 og 79a Gentofte Kommune 2019 

5. Høring Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2019 
Bilag 5.1 Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2019 
 

6. Orientering fra formanden 

 Deltagelse i workshop vedr. revision af måltidspolitikken 

 Informationsvideo fra DH – Thorkild Olesen 
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7. Spørgsmål og orientering fra DH 

8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 

9. Eventuelt 

Husk at aftale med jeres stedfortræder, hvis I ikke selv kan deltage i mødet, og meddel det venligst til 
rådets sekretær eller formanden.  
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