
 

 

 

 
 
Til medl emme 

Mødeindkaldelse og dagsorden til møde 17.4.2013 
 
Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd. Mødet afholdes  
 

onsdag d. 17.4.2013 kl. 19.00 
i Sollentuna I og II, 5. sal på rådhuset 

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

 
Dagsorden: 
 
1.0. Inklusion i folkeskolen 

Hovedtemaet for mødet er inklusion i folkeskolen, specielt mulighederne for 

at integrere børn med handicap i det normale undervisningsforløb og de ud-

fordringer, det indebærer for elever, lærere, ledelse og forældre. 

 

På mødet vil Karen Il Wol Knudsen, Danske Handicaporganisationer, DH 

bidrage med et oplæg om mulighederne for inklusion af børn med handicap i 

folkeskolen. 

 

Endvidere deltager medlemmer af Skoleudvalget og repræsentanter fra Bør-

ne- og Velfærdsforvaltningen i mødet om inklusion.    

 

Pause 

Efter pausen afholdes ordinært møde i Handicaprådet. 

 
2.0. Godkendelse af dagsorden 

 
3.0. Meddelelser 

 
4.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 13. februar 2013 

De efterspurgte statistiske oplysninger om klagesager på social- og sund-

hedsområdet vil enten blive eftersendt eller uddelt på mødet.  
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5.0. Handicappolitik - Opfølgning  

Drøftelse af mulige initiativer som opfølgning på Handicappolitik for Hvidovre Kommune. 

 
6.0. Spørgsmål 

Hvornår og af hvem blev tilsynene af de fire bofællesskaber i Hvidovre gennemført i 2011 og 

2012? 

 

Hvor mange borgere i Hvidovre Kommune modtager hjælp efter § 85 i serviceloven og hvor 

mange af disse borgere bor i et af kommunens bofællesskaber?   

 

Er der nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en eventuel pårørendepolitik, som anført i 

handicappolitikken for Hvidovre Kommune eller er der planer om at nedsætte en sådan arbejds-

gruppe?   

 
7.0. Emner til de kommende møder 

- Handicappolitik - Opfølgning 

- FN’s handikapkonvention 

- Andre mulige emner? 

 
8.0.  Næste møde 

Onsdag den 21. august 2013 kl. 19.00. 

 
9.0.  Eventuelt 

 

 
 
 


