Til medl emme

Til medlemmer i
Hvidovre Handicapråd
Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre
Børne- og Velfærdsforvaltningen
Ældre- og Handicapafdelingen
Sagsbehandler:
Emilie Hasle Nielsen

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde 19.11.2014

Telefon: 3639 3715
e-mail: ehs@HVIDOVRE.DK

Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes

13. november 2014

onsdag d. 19. november 2014 kl. 19.00
i Sollentuna II og III, 5. sal på rådhuset

Sagsnr.: 14/2724
Dok.nr.: 280876/14

(Der vil være indgang via hovedindgangen kl. 18.45, hvor Emilie står i døren og lukker ind)

Dagsorden:
1.0 Inklusion i folkeskolen - Hovedtema
Direktøren for Børne- og Velfærdsforvaltningen Christine Brochdorf vil indledningsvis orientere om det igangværende arbejde med inklusion i folkeskolerne i Hvidovre, og hvordan opgaven tænkes varetaget de kommende år.
Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte, hvordan opgaven kan løses på den mest hensigtsmæssige måde.
2.0 Godkendelse af dagsorden
3.0 Meddelelser
4.0 Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 20. august 2014
5.0 Projekt Kys livet
Foreløbig orientering om projekt ”Kys Livet”, der har kørt I Hvidovre og et par
andre kommuner siden 2011, men som stopper ved udgangen af 2014.
6.0 Vedtægter for Handicaprådet
På baggrund af drøftelserne på de forrige møder i Handicaprådet vedhæftes
forslag til vedtægter - bilag 1. Forslag til ændringer er markeret med gult og
understregning
7.0 Forretningsordenen for Handicaprådet
På baggrund af drøftelserne på de forrige møder i Handicaprådet vedhæftes
forslag til forretningsorden – bilag 2. Forslag til ændringer er markeret med
gult og understregning
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8.0 Budget 2015 - Hvordan gik det med DH-repræsentanternes forslag til budgettet?
Orientering om resultatet af budgetforliget i relation til handicapområdet og specielt de forslag til
budget 2015, som DH-repræsentanterne stillede på Handicaprådets vegne.
9.0 Pårørendepolitik
Status for arbejdet med udarbejdelse af en pårørendepolitik i lyset af møde på Dybenskærhave
den 26. august 2014 og som forberedelse til det varslede borgermøde den 9. december 2014.
10.0 Mødeplan 2015
I lighed med de seneste år foreslås der i 2015 afholdt fire møder på følgende tidspunkter:
-

Onsdag d. 11 marts 2015 kl. 19.00
Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 19.00
Onsdag d. 9. september 2015 kl. 19.00
Onsdag d. 18. november 2015 kl. 19.00

11.0 Opfølgning på beslutninger truffet på tidligere møder
- Nedsættelse af en arbejdsgruppe om inklusion som foreslået på Handicaprådets møde
den 21. maj 2014
- Mulighed for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, konferencer
mv. som drøftet på Handicaprådets møde den 20. august 2014 - Bilag 3.
12.0 Emner til de kommende møder
- Pårørendepolitik
- Handicappolitik - Opfølgning
- Fysisk tilgængelighed
- Tilgængelige informationer og kommunikation
- Tilgængelige sportsforeninger - Mentorordning
- Retssikkerhed
- Nøgletal på handicapområdet
- Bofællesskaber - Status
- Handicapvenlige legepladser
- Overgang fra barn til voksen
- Samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget
- Førtidspensionsreform, fleksjobreform, sygedagpengereform m.v.
- FN’s handikapkonvention
- Andre mulige emner og temaer?
13.0 Næste møde
Afventer godkendelse af mødeplanen for 2015.
14.0 Eventuelt
Bilag:
1. Forslag til ændring i vedtægter for Hvidovre Handicapråd
2. Forslag til ændring i forretningsorden for Hvidovre Handicapråd
3. Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste mv.
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