
 
 

Vedrørende Handicapråd 

 
1 Rundvisning i E-klasserne på Gungehusskolen Home - 

Gungehusskolen (hvidovre.dk). E-klasserne er sammen med K-
klasserne på Frydenhøjskolen Hvidovre Kommunes gruppeordning 
for elever med autisme. Der er ikke den store forskel på de to tilbud 
og man forsøger ved visiteringen at matche eleverne, så man opnår 
gode og harmoniske klasser på begge lokationer. Klasselokalerne 
bærer bræg af den stramme struktur eleverne har brug for i 
dagligdagen. Der er i alle lokaler mulighed for både at fordybe sig i 
små båse og arbejde i fællesskab omkring et stort bord. Der går 
mellem 8 og 12 elever i hver klasse. 
 
Under rundvisningen blev der besvaret spørgsmål fra rådet af faglig 
leder Holger Bernfeldt samt Centerchef René Sjøholm.  

• DH spurgte, hvor mange af eleverne kommer retur til 
almenskolen. Til dette svarede ledelsen, at det er forholdsvis 
få elever, det lykkes at sluse ud fra E-klasserne. Til gengæld 
har Dagbehandlingstilbuddet, som også hører under E-
klasserne, har succes med at sluse elever til almenskolen. 

• DH spurgte, om der bliver undervist i alle fag. Til det svarede 
ledelsen, at det gør der. Det er dog svært at tilgodese både 
elevernes behov for få voksne omkring sig og personale 
som dækker hele fagrækken. 

• DH spurgte, om E-klasserne har deres eget SFO-tilbud. 
Ledelsen svarede, at det har de, men at enkelte elever 
benytter almenskolens SFO. 

• Lisa Skov KB spurgte til rekruttering af personale til E-
klasserne. Ledelsen svarede, at det er et problem, men at 
de ansatte i E-klasserne er meget kompetente. Man benytter 
desuden kompetenceudvikling samt supervision som 
redskaber til fastholdelse og rekruttering. 

• DH spurgte, hvad forskellen på E-klasserne og 
Dagbehandlingskolen er. Ledelsen svarede, at 
dagbehandlingstilbuddet er mere indgribende og indeholder 
bla. udvidet forældresamarbejde og familiebehandling. Der 
er desuden tilknyttet psykolog som også benyttes til 
supervision af personalet. 

 
2 Proces for evaluering af Handicappolitik. 

Dato: 13-10-2021 

Sted: Gungehusskolen 

Deltagere: Tina Berling (DH) Afbud, Anni Knøsgaard (DH) Afbud, 
Grethe Conrad Jørgensen (DH), Gunnar Nielsen (DH), 
Bente Weinreich (DH), Anders Christrup Reitov (DH) Afbud, 
Helle Solveig Hansen (DH) Afbud, Bernhard Larsen Supp. 
Afbud, Lisa Skov (KB), Kristina E. Young (KB), Bente Viola 
Holm (KB) Afbud, Charlotte H. Larsen (KB) Afbud, Charlotte 
Munch (KB) Afbud, Torben Tang Christensen (BOB), 
Rasmus Kern (HAP) og Annie Arnoldsen (HAP). 
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Administrationen orienterede om, at man er i gang med en 
administrativ evaluering af handicappolitiken, som bliver politisk 
behandlet i december. DH har ingen kommentarer til det og 
understreger desuden, at arbejdet med udarbejdelsen af 
handicappolitiken har givet et meget fint samarbejde med de 
forskellige centre og handicaprådet. 
 

3 Meddelelser. 
 

• Orientering om mødet om handicapidræt. 
Der deltog ikke så mange foreninger, som man havde håbet. 
Til gengæld var begge oplæg gode. Det anbefales at næste 
periodes handicapråd holder fast i denne dagsorden sammen 
med idrætskoordinatoren fra Kultur og fritid. 

• Orientering fra DH om høringssager siden sidst.  
- Ændring af Handicaprådets vedtægter. 

Ændringerne blev vedtaget. Annie har undersøgt, hvornår 
DH skal indberette medlemmer til næste perioden 
handicapråd. Svaret fra jura er, at navnene på de 5 
medlemmer og 5 suppleanter skal være kommunen i 
hænde inden 15. november 2021. 

- Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 
indenfor det sociale område 2020. 
Handicaprådets høringssvar her affødt et notat til 
kommunalbestyrelsen fra HAP over hjemviste sager fra 
2020. Handicaprådet ønsker at få notatet udleveret og 
efterlyser desuden, at sagsbehandlingstider indgår samt 
at Børnehandicapsager også medvirker. 
Notatet er vedlagt. Sagen som indeholder to afgørelser 
(og tæller som to hjemviste sager) er efterfølgende 
stadfæstet af Ankestyrelsen. Ud af de 7 sager, er der 
således 3, som er ændret efter genvurderingen. De 
øvrige er fastholdt og efterfølgende stadfæstet. 

- Fælles kommunal indkøbsaftale på bleer på bevilling. 
- Beskæftigelsesplan 2022.  

Fin plan. Torben (BOB) orienterede om, at handicaprådet 
havde fået sagen til høring tidligt i processen. 

 
4 Relevante arrangementer.  

Alle opfordres til at sende spændende indbydelser til Annie, som så 
sørger for at rundsende. 

• VISO-konference den 7. december 2021. Tilmelding til Annie 
inden 22. november 2021. 

 
5 Arbejdsplan og punkter til kommende møder. 

• Handicapidræt. 
• Besøg på Heldagsskolen. 
• Opfølgning af Handicappolitikken evt. på bagkant af 

tilfredshedsundersøgelsen. 
• Borgermøde. 
• Inklusion i grundskolen/specialundervisning (Heldagsskolen 

13/10-2021). 
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• Jobcentrets metoder til at hjælpe og fastholde handicappede 
i job. 

• Sundhed. 
• Tilgængelighed. 
• Overholdelse af sagsbehandlingsfrister. 
• Kommunikation (henvendelse fra ISAAC). 
• Overgang fra børnehandicap- til voksenhandicapområdet 

15-12-2021. 
• Opfølgning på udrulningen af handicapidræt i 

idrætsklubberne en gang årligt. 
 
Næste Handicaprådsmøde 15. december 2021. Overgang 
fra barn til voksen på handicapområdet v Rasmus Kern og 
Mickael Karlsen. Der er booket bord på Victoria til 
efterfølgende spisning. 
 

6 Sager til Pressen. 
 
 

7 Evt. 
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