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1. Status på inklusion på skoleområdet 
Knud Nordentoft præsenterede status på inklusionsområdet med en indledende præsentation af 
vision og politiske mål for børne- og ungeområdet. Herunder hvordan læringsmål, sociale mål og 
mål om sundhed samt mål fra handicappolitikken spiller sammen med inklusionstilgangen på 
skoleområdet.   
 
For at illustrere, hvordan inklusion praktisk planlægges og gennemføres på hver eneste af 
kommunens 11 skoler præsenterede Knud et eksempel på en arbejds- og tidsplan. Hver af de 11 
skoler skal inden den 22. august aflevere planen til Knud Nordentoft. Det er en plan som præciserer, 
hvad der gøres på hver skole og hvornår det gøres i forhold til inklusion. Planen indeholder blandt 
andet, hvordan der skal arbejdes med de fysiske rammer, med organisering, med daglig pædagogisk 
praksis, kompetenceudvikling osv. Det blev uddybet, hvordan der arbejdes med de 9 h’er, som er en 
tilgang til undervisning af ADHD-børn. Hver skole har til inklusionsopbygning har fået ekstra 60.-
80.000 kr. til brug for klargøring til inklusion på indskolingsområdet. Der ud over kommer timer til 
projektledelse, til medarbejdertimer og til kurser.  
 
Hans Rasmussen spurgte ind til, hvor mange børn der er omfattet af de nye inklusionstiltag. Knud 
Nordentoft orienterede om, at alle kommunens skoler og alle børn på skolerne er omfattet af 
inklusionstiltaget og det vil i alt sige, at ca. 2000 børn er omfattet af inklusionstilgangen.  
 
Hans Rasmussen efterlyste, at der blev rettet opmærksomhed på det specifikke antal børn med 
særlige behov for blandt andet også at sikre, at der er tilstrækkeligt med ressourcer, der – på de 
skoler og til de årgange - hvor der er størst behov.  
 



Knud Nordentoft fremlagde, hvordan kommunen oplever færre klager med den nye form for 
tildeling af ressourcer, som sker decentralt på de enkelte skoler. Der er en oplevelse af, at behovene 
bedre tilgodeses med den nye decentrale tilgang og med introduktion af forskellige tilgange til 
børnene, som ikke alene er skærmede miljøer, men også er den pædagogiske tilgang, som den fx 
kommer til udtryk med de 9 h’er tilgang.  
 
Flere rådsmedlemmer stillede en række uddybende spørgsmål herunder, hvordan og hvor meget der 
arbejdes med skærmede miljøer? Er den ændrede tilgang introduceret både i organisationen og i 
forhold til andre forældre og pårørende? Er der sammenhæng mellem ressourcer og behov? Og 
opleves der tilstrækkeligt med ressourcer i kompetencecentrene til at imødekomme den nye tilgang 
og indskolingsform.  
 
Knud Nordentoft uddybede, hvordan der etableres skærmede miljøer afhængig af behov og de 
etableres på forskellige måder på de respektiver skoler. Det blev uddybet, hvordan der er arbejdet 
med introduktion og samarbejdsaftaler på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet og det blev uddybet, 
hvordan de 60.-80.000 kr. er ud over de ressourcer, der gives specifikt til specialundervisningen.  
 
Handicaprådet rejste ønske om flere data på hvor mange børn, der er i målgruppen for 
inklusionsindsatsen på skoleområdet og hvor mange børn, der konkret inkluderes på skolerne pt. og 
med hvilke diagnoser. Hvor mange har diagnoser som ADHD og hvor mange har handicap som at 
være døv, blind o.lign.  
 
Med bemærkning om at der fortsat er historier om, hvordan børn ikke kommer med på ture, til 
fødselsdag osv. fordi der ikke tages tilstrækkeligt højde for rammer for inklusion rejste rådet 
endvidere ønske om, at høre mere om, hvordan involverede voksne og andre forældre modtager den 
øgede inklusion.  
 
Endelig fremhævede Hans Rasmussen betydningen af, at der fortsat sikres tilstrækkelige 
specialkompetencer de rette steder, da det på trods af opbygning af kompetencecentre og 
inklusionstiltag bør forventes, at alle skoler kan besidde specialkompetencer, der kan tilgodese alle 
specifikke behov.  
 
Det blev aftalt, at Knud Nordentoft som led i opfølgning og evaluering af inklusionsindsatsen 
deltager på møde i Handicaprådet sidst på året. På dette møde fremlægges samtidig uddybende 
datamateriale og indhentede erfaringer med, hvordan både voksne, forældre, andre børns forældre 
mv. tager imod inklusionstilgangen.  
 
Slides fra præsentationen sendes ud med referatet. 
 
2. Afrapportering handleplan projekt vedrørende velfærdsteknologi  
Malene Hansen fra Social & Handicap Drift indledte med en kort præsentation af, hvordan der det 
seneste år er arbejdet med to tiltag vedrørende velfærdsteknologier på voksen-området. Det ene 
tiltag har været støttet af handicappolitikkens pulje og er i fokus på dagens dagsordenspunkt. Der ud 
over har der været et tiltag med afprøvning af udvalgte simple teknologier på konkrete tilbud på 
voksenområdet støttet af kommunens centrale pulje til velfærdsteknologi.  Marlene uddybede 
hvordan sidstnævnte har bibragt konkrete erfaringer med en række udvalgte teknologier herunder 
gode erfaringer med teknologier som vendelagner og vaske/skylletoiletter, mens der er primært er 



høstet mindre gode erfaringer med de testede spiserobotter. Handicaprådet kan hente mere viden om 
dette initiativ i en kort opsamling, der vedhæftes referatet.  
 
Marlene Hansen uddybede derefter, hvordan midlerne fra handicappolitikken har medvirket til at 
igangsætte en større udviklingsproces i Social & Handicap Drift, der involverer både ledere, 
medarbejdere og nøglepersoner. Et vigtigt startskud på arbejdet var en workshop under overskriften 
Fra gadgets til velfærdsteknologi. Dagen indeholdt oplæg om velfærdsteknologier, oplæg om 
muligheder med velfærdsteknologi for borgere med nedsat funktionsevne og arbejdet med at 
igangsætte og implementere velfærdsteknologier. På dagen blev desuden udarbejdet en række 
forslag til, hvor og hvordan organisationen ser muligheder i at inddrage velfærdsteknologi til at 
nytænke og understøtte servicetilbud og arbejdsprocesser. Et fællestræk i forslagene er fokus på, 
hvordan kommunikationsteknologier kan bidrage positivt til at løse hverdagsopgaver for brugerne. 
Der arbejdes nu på forskellig vis videre med at kvalificere ideer og tiltag i organisationen.  
 
Maj-Britt Daugbjerg Hoffmann præsenterede, hvordan midlerne fra handicappolitikken på 
børneområdet har bidraget til et udviklingsarbejde om velfærdsteknologi på institutionerne på 
børne- og ungeområdet. Som led i udviklingsarbejdet er der indledt et samarbejde med Socialt 
Udviklingscenter (SUS) med henblik på en afklaring og præcisering af, hvilke teknologier, det kan 
være relevant at arbejde videre med i organisationen. Der har samtidig været foretaget en afdækning 
af erfaringerne med velfærdsteknologi på tilbuddene, der viser, at der allerede anvendes en række 
teknologier, som hjælper brugerne i hverdagen. Det er især kommunikationsteknologier og brug af 
ipads, apps mm. og det er vurderingen, at der ikke blot er potentiale i at tage nye teknologier ind, 
men også et stort potentiale i at arbejde med en udveksling af erfaringer med teknologier og 
anvendelse af disse mellem tilbuddene. For at illustrere for rådet, hvordan de positive erfaringer 
med teknologierne kommer til udtryk viste Maj-Britt en film om, hvordan brugen af en teknologi 
opleves positivt blandt brugere på Camillehusene. Samtidig viser afdækningen, at der endnu er 
begrænset brug af nye velfærdsteknologier, der er målrettet plejeopgaver o. lign.  
 
Efterfølgende kommenterede Hans Rasmussen kort præsentationen og herunder ønske om fortsat at 
følge med i, hvad der kommer af konkrete erfaringer med teknologier hos brugerne ligesom det vil 
være interessant at følge med i de problemstillinger og dilemmaer, der kommer i og med at 
velfærdsteknologi både kan være hjælpemidler, forbrugsgoder og arbejdsredskaber, hvilket kan så 
tvivl om, hvem der skal betale for nye teknologiske muligheder.  
 
Det blev afslutningsvis fremhævet, hvordan kommunen over en 4-årig periode har afsat 10. mio. kr. 
til støtte af initiativer, der nytænker kommunens serviceydelser med velfærdsteknologi. 
 
 
3. Høring af Rammeaftale 2014 - Styringsaftale for det specialiserede socialområde og 

specialundervisning. Kommunerne i hovedstaden og Region hovedstaden (KKR) 
Elsebet Schulz præsenterede, hvordan KKR har sendt Styringsaftalen fra Rammeaftale 2014 i 
høring i kommunerne og som led i denne præsenteres den til høring i Handicaprådet.  
 
Elsebet præsenterede, hvordan Styringsaftalen for 2014 indeholder flere nye tiltag. Der har været 
nedsat en arbejdsgruppe i KKR-regi, der har bidraget til disse og Gentofte Kommune har deltaget i 
arbejdsgruppen. Blandt de nye tiltag er en anden tilgang til takster og takstgrupper. Elsebet 
fremhævede at det nye oplæg kan betyder bedre mulighed for at arbejde med differentierede takster 
og differentierede tilbud afhængig af målgruppe på et tilbud, hvilken opleves positivt, mens der 



omvendt er rettet en anderledes særlig opmærksomhed mod de konkret varslede takstnedsættelser, 
der vurderes at have konsekvenser for mulighederne for at fastholde den nuværende service på 
tilbuddene. Derfor har Gentofte Kommune fremsendt en mindretalsudtalelse mod denne del af 
takstsændringerne. 
 
Det blev desuden præsenteret at der blandt andre tiltag i Styringsaftalen er en præcisering af, at 
kommunerne selv bærer et givent regnskabsoverskud eller -underskud på 5%. Ligesom aftalen 
indeholder nye forslag om tværregional koordination vedrørende de mest specialiserede tilbud. I 
Gentofte Kommune er Blindenetværket defineret som et af de 8 mest spoecialiserede tilbud i 
regionen. 
 
Handicaprådet rejste uddybende spørgsmål undervejs og afsluttede præsentationen uden at tilføje 
kommentarer til høringen.  
 
4. Borgermøde den 29. august vedrørende handicappolitikken  
Steen Suhr-Knudsen præsenterede programmet for borgermødet og hvordan mødets formål er at 
bidrage direkte til at omsætte den nye handicappolitik i arbejdet med Handleplan 2014.  Der er pt. 
meget få tilmeldte borgere til mødet og det blev drøftet, hvordan arrangementet justeres afhængig af 
tilmeldinger de sidste dage op til mødet.  
 
Handicaprådet vil efter den kommende uges møde i DH-Gentofte melde tilbage på, hvem fra rådet 
der deltager i de respektive arbejdsgrupper og boder på mødet. 
 
5. Status på Handicappolitikken og den kommende handleplan  
Den nytrykte Handicappolitik blev omdelt. Politikken der retter fokus på forankring af indsatser og 
tiltag for borgere med handicap er ligeledes omdelt i organisationen. Det blev aftalt, at der på det 
kommende møde i rådet vil være en kort præsentation af organisationens oplæg til indsatser og 
tiltag i forbindelse med handleplanen, der skal bidrage til at forankre politikken. Find også 
politikken på http://www.handicappolitik.dk/Handicappolitik/Handicappolitik-2013-16/ 
 
 
6. Orientering fra formanden 
Formanden fremhævede følge konferencetilbud som interessante og relevante at deltage i.  
• Invitation til temadag om handicap og forebyggelse/sundhedsfremme tirsdag den 24. september 

2013.  
• IKT-messe den 3-4. september http://www.ibos.dk/ikt/konferencens-faglige-program.html 
• Carefestival den 5-7. september Fagfestival på Handicapområdet 

http://www.carefestival.dk/om.html 
• SFI – temaarrangementer: Inklusion i samfundet en utopi. Kick off den 10. september 

Hans tilmeldt  
• 40 års jubilæum på JAC http://www.jac-nord.dk/regado.jsp?type=page&id=668 
• Konference i DH-regi om frikommunesamarbejde den 21. september 
 
7. Spørgsmål og orientering fra DH 
Ingen punkter 
 
8. Orientering fra forvaltning og fagudvalg 
• Statistik fra ankestyrelsen 

http://www.handicappolitik.dk/Handicappolitik/Handicappolitik-2013-16/
http://www.ibos.dk/ikt/konferencens-faglige-program.html
http://www.carefestival.dk/om.html
http://www.jac-nord.dk/regado.jsp?type=page&id=668


Søren Bønløkke præsenterede kort det statistiske materiale på afgørelser i Det sociale Nævn og 
Beskæftigelsesankenævnet. Rådet spurgte ind til, hvordan kommunen håndterer og lærer af sager, 
der sendes tilbage med ønske om fx flere oplysninger og Søren Bønløkke uddybede, hvordan sager 
der kommer retur gennemgås mhp. læring. Det blev drøftet, hvordan der som led i læring skelnes 
mellem sager, der hjemvises til fornyet vurdering og sager, der er omgjorte.  

 
• Orientering Budget 2014 
Søren Bønløkke præsenterede, hvordan kommunen samlet set har et godt og fornuftigt budget, idet 
der er taget højde for behovet for justeringer de seneste år. Det er et budget uden plads til mange 
nye tiltag og uden umiddelbare behov for nye besparelser. 
 
Handicaprådet spurgte ind til, hvordan det går med at finde de tidligere udmeldte besparelser og 
Søren Bønløkke oplyste, at det for 2013 ser ud til, at besparelserne nås. 
 
I forhold til 2014 er der kommet den ekstra udfordring, at loftet for kommunernes serviceudgifter 
kan betyde, at der er genbevillinger i forhold til institutionerne, som ikke kan udmøntes i 2014.  
 
• Eventuelt 
Kommunens nye psykiatriplan blev omdelt. Se den også på 
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Sundhed/Sygdom/Psykisk-sygdom/Socialpsykiatriplan 
 
 
 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Sundhed/Sygdom/Psykisk-sygdom/Socialpsykiatriplan

