
 
 
 
Vedrørende:  Møde i Handicaprådet  
 
Dato:  17. april 2013  
 
Sted:  Sollentuna I, II og III - 5. sal Rådhuset  
 
Deltagere: Connie Albrechtsen (DH), Connie K. Nielsen (BT), Helle 

Klid (DH), Ivan Fogtmann (KB), Kim Jørgensen (DH), Knud 
Søndergaard (DH), Mogens Leo Hansen (KB), Niels Jen-
sen-Storch (DH), Nina Thøgersen (KB), Torben Olesen 
(DH), Krista Liljenholt Nielsen (suppleant for Helle Mathia-
sen, DH) Anne Moebius (BV), Emilie Hasle Nielsen (BV) 

 
 Tegnsprogstolke: Hanne Knudsen, Sara Høegholm 
 
Gæster: Christine Brochdorf (BV), Susan Bjerregaard (BV), Heidi 

Hviid (BV), Niels Ulsing (SKU), Carsten Jelund (SKU), Met-
te Dencker (SKU), Benthe Viola Holm (SKU), Steen Ørskov 
Larsen (SKU), Gert Krogstad-Nielsen (SKU), Mini Glud 
(SKU) 

 
Afbud fra:  Susanne Brixum (KB), Søren Thorborg (BV), Kenneth F. 

Christensen (KB) 
 
Kopi til:  Mødedeltagerne  
 
Næste møde:  21. august 2013 
 
 
TO bød velkommen til Skoleudvalgets medlemmer og repræsentanterne fra 
Børne- og Velfærdsforvaltningen til temamøde om inklusion i skolerne in-
den Handicaprådets ordinære møde. 
 
1.0. Temamøde om Inklusion i folkeskolen 
Mødet lagde ud med oplæg af Karen Il Wol Knudsen, konsulent i Danske 
Handicaporganisationer, DH, om mulighederne for inklusion af børn med 
handicap i folkeskolen.  
 
Oplægget havde til formål at sætte tankerne i gang blandt mødets deltage-
re om inklusion af børn med handicap i den almene skole. Oplægget havde 
fokus på, hvordan man kan forstå inklusion, og hvilke udfordringer der kan 
være i forbindelse med inklusion i skolerne, både i forhold til lærerne, le-
derne, forældrene og ikke mindst børnene. Oplægget blev undervejs sup-
pleret af eksempler fra andre kommuner og skoler, både i ind- og udland. 
 
Efter oplægget var der mulighed for spørgsmål til oplægsholder og tid til 
diskussion.  
 
NU/CB fortalte, at man i Hvidovre Kommune har arbejdet meget med inklu-
sion de sidste 5-6 år, og at Hvidovre allerede er godt i gang med arbejdet 
med inklusion i folkeskolerne. Det er bl.a. en målsætning at opnå en 98 pct. 
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inklusionsprocent. Til at opnå dette er der bl.a. fokus på lærernes kompe-
tenceudvikling og på at holde børnene med særlige behov i almen skolen, 
frem for at de skal tages ud og flyttes tilbage. Det blev også fremhævet, at 
det ikke kun er et spørgsmål om at skolen skal rustes til inklusion, men især 
også forældrene, både til børnene med og uden særlige behov.  
 
HK påpegede, at hun oplever, at der er stor forskel på det, der bliver fortalt 
af CB/NU, og det der opleves i hendes omgangskreds. Handicaprådet op-
fordrede forvaltningen til i højere grad at synliggøre deres indsats i forhold 
til inklusion i skolerne, da rådet ikke har været opmærksomt på de tiltag og 
målsætninger, som forvaltningen fremlagde på mødet. 
 
HH orienterede om at i Hvidovre er kun ganske få børn med særlige behov 
på specialskoler. De fleste er i specialklasser med fokus på deres kompe-
tencer, hvor de deltager i de almene klasser. 
 
NU fortalte, at han vil tage Handicaprådets opfordring op om et fællesmøde 
mellem Skoleudvalget og Handicaprådet.  
 
Børne- og Velfærdsforvaltningens pjece om inklusion 0-18 samt Børne- og 
Ungepolitik 2012-2016 blev udleveret på mødet. 
 
2.0. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
3.0. Meddelelser 
Det Centrale Handicapråd har sendt invitation ud vedr. konferencen om 
medborgerskab. TO, KFC og GKN har alle tilmeldt sig, men pga. stor til-
melding kan kun to deltage fra hver kommune. De tre tilmeldte finder en 
løsning internt i forhold til hvem der skal deltage fra Hvidovre. 
 
I juni er der dialogmøde mellem Ældrerådet, Teknisk Forvaltning, Ejen-
doms- og Arealudvalget, og formanden for Teknik- og Miljøudvalget. Mø-
dedatoen vil blive meldt ud senere. 
 
4.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 13. februar 2013 
De efterspurgte statistiske oplysninger om klagesager på social- og sund-
hedsområdet blev præsenteret på mødet. Oversigterne eftersendes med 
referatet. 
 
Det blev drøftet, hvor mange sager, der ikke når ankenævnene. AM oplyste 
i forbindelse hermed, at alle sager der ankes skal kigges på igen, og at det 
er sjældent, at der kommer nye oplysninger ind som ændrer sagen inden, 
at det når ankenævnet.  
 
5.0. Handicappolitik - Opfølgning  
Mulige initiativer som opfølgning på Hvidovre Kommunes Handicappolitik 
blev drøftet.  
 
Følgende blev bl.a. foreslået: 

- at markere FN’s internationale handicapdag d. 3. december ved 
f.eks. at lave et aftensarrangement om inklusion sammen med Sko-
leudvalget på biblioteket. 



- at lave en oversigt over projekter der vedrør handicap f.eks. i for-
hold til handicapboliger, som en måde at synliggøre handicappoli-
tikken på. 

- at holde stormøde med fokus handicappede som en måde at skabe 
indblik i handicapområdet i kommunen og fokus på området. 

- at spørge forvaltningen mere konkret ind ved f.eks. at efterspørge 
oversigter over lokaler med teleslyngeanlæg. 

- MH omtalte den nye reform og de konsekvenser den har for handi-
cappede i forhold til arbejdsmarkedet og foreslog et oplæg fra Tor-
ben Tang (se kommende møder). 

 
AM opfordrede Handicaprådet til at samles og aktivt komme med nogle for-
slag til Budget 2014 inden mødet næste gang. 
 
6.0. Spørgsmål 
Hvornår og af hvem blev tilsynene af de fire bofællesskaber i Hvidovre 
gennemført i 2011 og 2012? 
 
Forvaltningen har udført tilsyn begge år. Der er truffet beslutning om, at 
eksterne ikke kan yde tilsyn. Der er en sag på vej til udvalgsbehandling.  
 
Hvor mange borgere i Hvidovre Kommune modtager hjælp efter § 85 i ser-
viceloven og hvor mange af disse borgere bor i et af kommunens bofælles-
skaber?   
 
Der er flere områder, hvor der ydes § 85. Hjemmeboende, borgerne i bo-
fællesskaberne og psykiatrien. Forvaltningen er ved at udarbejde en møde-
sag, hvor disse tal vil fremgå.  
 
Er der nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en eventuel pårørende-
politik, som anført i handicappolitikken for Hvidovre Kommune eller er der 
planer om at nedsætte en sådan arbejdsgruppe?   
 
Det er del af handicappolitikken. Der er ikke taget initiativ til en reel stilling-
tagen. Det er en af drøftelserne, som er aktualiseret af en verserende sag i 
Bofællesskaberne, hvor der er nedsat en kontaktgruppe.  
 
 
7.0. Emner til de kommende møder 
- Handicappolitik - Opfølgning 
- FN’s handikapkonvention 
- Invitere Torben Tang til oplæg om reformen 
 
8.0.  Næste møde 
Onsdag den 21. august 2013 kl. 19.00. 
 
9.0.  Eventuelt 
KS nævnte, at handicappede der vil ind i foreningslivet kan få støtte fra 
kommunen. Forvaltningen modtog en pjece herom. 
 
KJ orienterede om, at der er blevet etableret handicapparkering på Åmar-
ken station. 
 
KJ spurgte ind til antallet af handicapboliger i Hvidovre Kommune med 
plads til hjælpere døgnet rundt, og ventetiden på disse. AM pegede på, at 



hun vil tage kontakt til visitationen med henblik på et kort notat herom inden 
næste møde.  
 
CA nævnte, at der er hul i broen over havnevej. CKN orienterede om, at 
der er folk på sagen, og at broen er blevet afspærret.  
 
AM orienterede om udarbejdelsen af ældrepolitikken i Hvidovre, som skal 
vedtages først i det nye år. Handicaprådet vil blive inddraget i skrivepro-
cessen, når forvaltningen er nået dertil, da der også er ældre med handi-
cap.  
 
 
Mødet sluttede kl. 21.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


