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1. Høring af produkt fra Opgaveudvalg om arkitektur
Charlotte Wøhlk introducere høringen af produktet fra opgaveudvalget om arkitektur, herunder
hvordan der har været dialog med rådsmedlemmer undervejs bla. via deltagelse i temamøde ligesom
der har været afholdt møde med formanden for rådet.
Herefter præsenterede Charlotte, hvordan Arkitekturpolitikken er opbygget og hvordan den bygger på
og er struktureret ud fra en tilgang, der skal fremme respekten for kulturarven og stadig sikre mod til
det nye. Samtidig retter opgaveudvalget en opmærksomhed på at anerkende faglighed og herunder fx
arkitektonisk kvalitet og faglighed, flerfunktionalitet og universelt design samt bæredygtighed.
Det blev præsenteret, hvordan tekstudsnit fra den kommende handicappolitik samt oplæg til
Arkitekturpolitik peger i samme retning og matcher hinanden. Det blev præsenteret, hvordan produktet
fra opgaveudvalget retter fokus på fortætning af byggeri, det grønne grundlag og den grønne karakter
mellem husene og endelig også betydningen af dialog som form, når der skal bygges nyt og bygges om
og betydningen af vejledning, oplysning og formidling af arkitekturforståelse.
Herefter stillede Handicaprådet uddybende spørgsmål til opgaveudvalgets arbejde og oplæg. Handicaprådet roste oplægget som flot og spurgte uddybende ind til formidling. Det blev uddybet, hvordan der er
en række metoder og tiltag, der er mulige, herunder fx byvandringer. Det er et kommende skridt af
afklare, hvad og hvordan politikken skal formidles. Handicaprådet afsluttede med anerkendelse af
arbejdet.
2. Præsentation af arbejdet i Opgaveudvalg vedr. Ny udskoling
Rikke Wesch introducerede opgaveudvalgets arbejde, der er i sin afsluttende fase. Opgaveudvalgets
ambition er at styrke elevernes fremtidsrettede kompetencer og skabe mere virkelighed i skolerne
ligesom ønsket er at styrke elevernes lyst og motivation til at færdiggøre deres skoleforløb i kommunens
folkeskoler. Udvalget har til opgave at bidrage til indfrielse af ambitionerne ved at fremsætte forslag om
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retningen, processen og organiseringen for arbejdet med udskolingen samt fremsætte succeskriterier
for udskolingen, som den skal se ud ved skoleårets start i august 2019.
Herefter introducerede Rikke det foreløbige oplæg til produkt fra opgaveudvalget, der sætter retningen
for arbejdet ved et såkaldt udskolingens dna, der indeholder en række faktorer, hvortil der også er
opstillet mål og visioner. Derudover fokuserer opgaveudvalget på, at der skal opbygges et forpligtende
og udviklende samarbejde mellem skolerne, der skal skabe bedre mulighed bla. for variation og tryghed
for eleverne.
Handicaprådet spurgte uddybende ind til emnet, herunder hvornår udskolingen egentlig starter.
Generelt er det fra 7. klasse, men få skoler i kommunen starter udskolingen i 6. klasse. Der blev spurgt
ind til og uddybet, hvad der ligger i elevernes ønske om valgmuligheder og til, hvad der tænkes i forhold
til samarbejder mellem skolerne og mellem skolerne og ungdomsuddannelserne. Det blev drøftet,
hvordan det for udskolingseleverne også kan være relevant at møde samarbejdspartnere fra
virksomheder, der kan stimulere til fremtidig uddannelsesvej.
Det blev bemærket og der blev sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er nødvendigt eksplicit at nævne,
at eleverne skal være rustet til den digitale fremtid. Det var flere rådsmedlemmers oplevelse, at de unge
allerede nu er i den digitale verden og dermed ikke en fremtid, man skal hen til.
Handicaprådet udtrykte afslutningsvis bekymring for, at oplægget til den nye indsats for udskoling ikke
tager tilstrækkeligt fat på at hjælpe børn med funktionsnedsættelser i deres udskoling. Der blev
opfordret til at være mere præcis med, hvordan der sikres en god stærk udskoling for børn med
funktionsnedsættelser, hvor fx inkluderede børn med autisme bliver gjort opmærksom på den variation
af muligheder denne målgruppe har mht. fremtidig uddannelses- og arbejdsliv.
3. Godkendelse af ny Handicappolitik
Christian Madsen introducerede, hvordan rådet har arbejdet med oplæg til ny handicappolitik siden
februar. Der er nu udarbejdet et layoutet oplæg, som er bearbejdet i DH Gentofte og kommentarer fra
dette arbejde er medudsendt. Christian Madsen præsenterede, hvordan der i samarbejde med Operate
er tænkt i sammenhæng mellem billeder, tekst og layout.
Elisabet Sinding præsenterede på vegne af DH Gentofte ønsker til billeder herunder ønske om at
billederne udtrykker en større variation i afbildningen af mennesker med handicap. Bente Frimodt og
Louisa Bøttkjær støttede indspillet fra DH Gentofte om større variation i billederne og derudover, at det
er ønskværdigt, at billederne er af borgere og situationer fra Gentofte Kommune. Der var støtte til
billedet fra JAC, men de øvrige billeder skal skiftes ud med borgere og situationer i kommunen.
Handicaprådet stiller sig til rådighed i arbejdet med udvælgelse af nye billeder, idet Mitzi og Elisabet
meldte sig som deltagere i arbejdet.
Herefter blev farver og opstilling af tekst drøftet. Det blev besluttet at holde fast i de gennemdrøftede
tekster, men at gøre det nemmere at læse de hvide tekster ved indsatsområderne ved at arbejde med
layout af dem. Hjulet og drejning af tekster heri blev drøftet. Det blev besluttet at fastholde layout, dog
sådan at indholdet i tekstboksene fremstår i samme kronologi som indsatsområder i politikken. Enkelte
andre formuleringer blev drøftet igennem igen, men det blev besluttet at fastholde de eksisterende
formuleringer dog med en præcisering vedr. vejledning og instruktion i hjælpemidler. Alle DH Gentoftes
korrekturmæssige bemærkninger efterkommes.
4. Ansøgninger til den borgerrettede pulje
 Ansøgning Gluco-Diet: Et tiltag der via den ernæringsfaglige metode Gluco-Diet skal hjælpe med
vægttab hos borgere med psykiske og sociale udfordringer. Handicaprådet besluttede at støtte
ansøgningen og opfordrer samtidig til, at der gøres en indsats for, at der er så mange borgere fra
Gentofte som muligt, blandt deltagerne
 Ansøgning Sangbesøg: Støtte til en bog om sangbesøg hos børn med funktionsnedsættelse.
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Handicaprådet kan ikke imødekomme ansøgningen, da det ikke falder inden for puljen at give
forfatterstøtte.
5. Orientering fra formanden
 Deltagelse i seminar til oktober om ny folkeoplysningspolitik. Mitzi Reinau ønsker at deltage.
 Tilgængelighedsforum. Der er kommet et nyt bygningsreglement, men der hersker uklarhed om
udmøntningen ift. tilgængelighed, som undersøges og drøftes i DH og Tilgængelighedsforum.
 Henvendelse fra borger om Handicaprådets holdning til tilgængelighed ved strande. Et svar sendes
retur til afsender.
 Opfordring til at nye medlemmer deltager i temadag for kommunale handicapråd 3. oktober i
Roskilde afholdt i regi af COK og Det Centrale Handicapråd. https://www.cok.dk/temadaghandikaprad. Der er forhåndsreserveret 4 pladser. Meld tilbage til sekretæren hurtigst muligt og
inden ugens udgang.
6. Spørgsmål og orientering fra DH
 Spørgsmål om botilbuddet Chr. X Alle i Lyngby-Taarbæk
Helene Rasmussen orienterede om, at Social og Handicap Myndighed både via pressen og LyngbyTaarbæk kommune er bekendt med problemer imellem ledelse og pårørenderådet på Bostedet Chr. X’s
Allé. Gentofte kommune har 4 borgere det pågældende sted. Der er ikke fra beboerne eller pårørende
modtaget henvendelser i anledning heraf. Ved seneste handleplansmøder og opfølgning har beboerne
og de pårørende udtrykt tilfredshed med bostedet. Gentofte kommune har ikke indflydelse på ledelsen
på stedet.
7. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
 Ændring af Beskæftigelsesrådet
Helene Rasmussen orienterede om, at Beskæftigelsesrådet er nedlagt. I stedet har Erhvervs-,
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (EBI) besluttet at styrke samarbejder om beskæftigelsesindsatsen ved at gøre brug af en ny samarbejdsform i et såkaldt sparringslab. Ved et sparringslab mødes
medlemmerne af EBI og inviterede repræsentanter fra organisationer, virksomheder og borgere i et
antal timer, hvor der kan sparres om specifikke emner. Det kan eksempelvis være med fokus på at
udforske en problemstilling, udvikle en ide eller finde en løsning på en problemstilling.
Handicaprådet vil fortsat have mulighed for at give deres bidrag og bliver inviteret til specifikke labs. Fx
afholdes et sparringslab om Beskæftigelsesplan 2019, hvor også Handicaprådet vil blive inviteret.
 Ændringer i driftsoverenskomst med Rose Mariehjemmet
Rose Mariehjemmet ønsker ikke længere driftsoverenskomst med Gentofte kommune og har opsagt
den pr. 31. december 2018. Hjemmet fortsætter sit virke under anden lovgivning. Det forventes ikke at
have betydning i praksis for borgerne på stedet.
8. Eventuelt


Jan Mollerup spurgte ind til, hvornår der forventes orientering om budgettet. Det forventes til
september-mødet.



Christian Madsen orienterede om et nyt katalog over specialsport 2018/2019 omfattende
idrætstilbud for borgere med funktionsnedsættelse. Kataloget, som midler fra Handicaprådets
handleplan har støttet med 30000 kr., dækker tilbud i Hovedstadsområdet inklusiv Roskilde.
Publikationen omdeles på Søgaardsskolen, i skolernes Kompetencecentre og i øvrigt til dem der
måtte ønske det herunder til medlemmerne på mødet. I denne sammenhæng bemærkede Ole
Stephensen en henvendelse fra Goal Ball foreningen med opfordring til at flere piger deltager. Se
også kataloget s. 78.
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