Vedrørende

Handicaprådsmøde

Dato:

26-08-2020

Sted:

Sollentuna 1 og 2

Deltagere:

Tina Berling (DH), Grethe Conrad Jørgensen (DH), Gunnar
Nielsen (DH), Bente Weinreich (DH), Kristina E. Young (KB),
Bente Viola Holm (KB), Charlotte H. Larsen (KB), Charlotte
Munch (KB), Torben Tang Christensen (BES), Rasmus Kern
(HAP) og Annie Arnoldsen Petersen (HAP) vikar for Signe.

Referat
HVIDOVRE KOMMUNE

Afbud: Anders Christrup Reitov (DH), Helle Solveig Hansen
(DH), Anni Knøsgaard (DH), Lisa Skov (KB) og Signe
Odgaard Laursen (HAP).

1. Orientering om ny skolestruktur
Chef for Center for Skole og Uddannelse, René Sjøholm orienterede om
tilbuddet Hvidovre Heldagsskole på Sønderkær skole samt om
specialundervisningen generelt.
René Sjøholm lagde ud med at rose det konstruktive samarbejde med
Handicaprådet. Slides fra oplægget er vedlagt og omhandlede kort
gengivet:
• Fremtidens skolestruktur.
Tilbuddet på Sønderkær skole blev vedtaget af KB i december
2019. Baggrunden var et stigende elevtal i fremtiden. Et stigende
elevtal medfører også øget pres på specialområdet.
• Hvidovre Heldagsskole
Tilbuddet åbnede 1. august i år og placeret på Sønderkær skole.
Tilbuddet er dannet af det tidligere ”Sporet” og gruppeordningerne
fra Holmegårdsskolen. Der er 3 afdelinger: Sporet, de tidligere
gruppeordninger for børn med ADHD. Desuden arbejdes der på et
dagbehandlingstilbud. Børn som tidligere gik i skole udenfor
kommunen skal rummes i det nye tilbud, hvis det overhovedet kan
lade sig gøre.
• Visioner og strategi på det specialiserede område
Koordinering af indsatserne omkring et barn skal være i top. Det
fælles ansvar skal være tydeligt og er beskrevet i pjecen ”Fælles
børn – Fælles ansvar”. Denne vision er desuden temaet for
workshoppen d 14/9, hvor Handicaprådet også er inviteret.
• Ressourcer og tilbud på skolerne.
Der findes velfungerende ressourcecentre på skolerne, som er
specialister og kan støtte eleverne ude i klasserne. De samarbejder
med PPR og Familierådgivningen. U-start teamet er et tværfagligt
team, som adresserer det stigende problem med skolevægring.
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Heldagsskolen fungerer desuden som sparringspartner for
ressourcecentrene.
Ny ”Flex 10” er et tilbud med ekstra ressourcer tilknyttet 10 klasses
elever, som har behov for lidt ekstra, uden at man ekskluderer den
fra den øvrige klasse.
”Fleksible indsatser” er skræddersyede forløb til børn i almenskolen,
som skal forebygge, de kommer i specialtilbud. Dette gælder alene
de elever, som vurderes at have glæde af at blive i almenmiljøet.
Charlotte H Larsen (KB) spurgte til antallet børn på Heldagsskolen nu.
René Sjøholm svarede at planlægningstallet er ca. 60. ”Sporet” havde
plads til 28 og de to gruppeordninger havde plads til 16. Der er således
blevet plads til flere.
Tina Berling (DH) spurgte ind til ressourcer og normering. René Sjøholm
svarede, at beløbet pr. elev er det samme i hele tilbuddet, samt at han
vurderer, normeringen er tilstrækkelig – dog uden at afvise, at man på dette
område altid kan bruge flere ressourcer.
Tina Berling (DH) spurgte ind til målgruppen og udtrykte bekymring for, at
man blander sårbare børn med udadreagerende. Til det svarede René
Sjøholm, at visitationsudvalget har ændret struktur, således de faglige
ledere er repræsenteret med 3 medlemmer. Det er hans vurdering, at det
kvalificerer visiteringen og at det er ikke oplevelsen, de tre medlemmer
tænker økonomi først.
Gunnar Nielsen (DH) spurgte ind til konceptet ”Heldagsskole.” René
Sjøholm forklarede at det er et begreb, som kendes i hele Danmark.
Skoledagen er som i den almene del – dvs. skoledag samt sfo-tid. Men
man kan f eks ikke selv indskrive sit barn i skolen. Eleverne, som alle har
en form for socioemotionelle vanskeligheder, visiteres til et forløb – ikke en
plads.
Grethe Conrad Jørgensen (DH) spurgte til antallet af elever i
dagbehandling, da hun ikke kunne få regnestykket til at gå op. René
Sjøholm forklarede, at de børn som er indskrevet ud over eleverne fra
”Sporet” og de to gruppeordninger, tidligere har deltaget i
almenundervisningen med støtte.
Grethe Conrad Jørgensen (DH) spurgte videre om der fortsat vil være
plads på skolen, når dagbehandlingen starter. Til det svarede René
Sjøholm, at det er der.
Grethe Conrad Jørgensen (DH) spurgte til antallet af børnehavebørn, som
henvises direkte til specialundervisning. René Sjøholm svarede, at man
tilstræber at give så mange som muligt en individuelt tilrettet indsats
indeholdt i ”Fleksibel Indsats”, hvilket har betydet, at færre henvises til
specialundervisningstilbud. Desuden ønsker administrationen at udbygge
samarbejdet mellem dagtilbud og skole.
Grethe Conrad Jørgensen (DH) spurgte om der er etableret en
skolebestyrelse på det nye skoletilbud. Til det svarede René Sjøholm, at
der for det første har været en overgangsbestyrelse med repræsentanter
for de tilbud som skulle bidrage med børn og at der desuden der dannes en
ny skolebestyrelse nu, hvor skolen er åbnet.
Grethe Conrad Jørgensen (DH) ønskede at vide mere om merforbruget på
specialundervisningsområdet. René Sjøholm forklarede, at det kun bliver
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muligt at indhente en del af merforbruget med den nye
budgettildelingsmodel, der er sendt i høring. René Sjøholm orienterede
videre om, at kommunens specialundervisningstilbud samlet set vil blive
reguleret med ca. 4,7 mio. kr. og at disse midler allokeres til hhv. et
udgående specialist-team der skal understøtte almenskolernes
ressourcecentre og ligeledes Hvidovre Heldagsskole samt E-klassernes
nye dagbehandlingstilbud ”Hytten” og med henblik på at finansiere et øget
elevtal på 20 elever.
Bente Weinreich (DH) spurgte, om de blinde og døve børn bliver inkluderet
i almenundervisningen eller om de også skal gå på Sønderkær. René
Sjøholm svarede at Hvidovre Kommune ikke har et tilbud til blinde. Nogen
elever kan rummes i almenundervisningen med støtte eller personlig
hjælper. Andre kommer i specialiseret tilbud.
Bente Weinreich (DH) udtrykte bekymring for, at de specialiserede tilbud
forsvinder – og med dem også den specialiserede viden
Grethe Conrad Jørgensen (DH) fortalte, at DH har været meget skeptisk
overfor det nye tilbud, men at de naturligvis håber, det bliver et godt tilbud.
Grethe Conrad Jørgensen (DH) understregede desuden, at DH mener, der
skal afsættes midler i stedet for at tage pengene fra de eksisterende
grupper. Gevinsterne kommer først på den lange bane, når kommunen
investerer på denne måde, og bør ikke realiseres på forhånd i form af
besparelser.
Gunnar Nielsen (DH) spurgte til sidst, om kommunens specialtilbud
modtager børn fra privatskolerne. Til det svarede René Sjøholm, at
privatskolerne også indstiller elever til visitation. Udgiften til specialtilbuddet
tilfalder så den distriktsskole eleven tilhører. Privatskolerne bestemmer
desuden selv, hvem de ønsker at optage.
Grethe Conrad Jørgensen (DH) sluttede debatten af med at spørge til den
officielle åbning af skolen, hvortil René Sjøholm svarede, at så snart Covid19 situationen tillader det, afholdes en official åbning af skolen. Derudover
inviterede han Handicaprådet på en rundvisning i løbet af efteråret.
2. Meddelelser
• Udskydelse af valg af suppleanter til Handicaprådet pga. Covid19 til
starten af året. Rasmus Kern (HAP) bliver indstillet til at træde ind i
stedet for Susanne Samuelsen og Michael Karlsen (BOF) bliver
indstillet som hans suppleant.
• Afbud fra to medlemmer til resterende handicaprådsmøder i 2020
pga. Covid19
• Evaluering af Handicappolitik udskydes til 2021 pga. Covid19. På
formødet med Grethe Conrad Jørgensen (DH), Rasmus Kern
(HAP), Torben Tang Christensen (BES) og Lisa Skov (KB) blev man
enige om at udsætte evalueringen til næste år. På nuværende
tidspunkt er handicaprådet åbne mht. til form og metode for
evalueringen. Der er foreslået borgermøde, skriftlig rapport fra
centrene eller et møde med repræsentanter fra centrene mv. Det
drøftes på næste møde.
• Michael Karlsen, ny chef i Center for Børn og Familier. Han inviteres
med på næste møde.
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•

Status om Parallelvej. Charlotte H. Larsen (KB) orienterede om, at
der nu politisk er frigivet midler til servicearealer. Både Charlotte H.
Larsen (KB) og Grethe Conrad Jørgensen (DH) føler sig
underinformerede om sagen. Charlotte H. Larsen (KB) bemærkede,
desuden, at man fra politisk side ikke havde forudset konsekvensen
ved udbudsformen. Annie Arnoldsen (HAP) orienterede om, at der
afholdes møder i den politiske styregruppe 16/9 samt 30/10, hvor
dispositionsforslag samt rumprogram skal drøftes. Derefter
indsendes skema A til KB. Boligselskabet DAB, som nu ejer
grunden, har i deres udbud betinget sig fuld udnyttelse af
byggeretten (ca. 1500 m2) og de vil ikke bygge mindre end 20
boliger (i udbudsmateriale stor op til 24), pga. økonomien i projektet.
KB har besluttet at der bygges i én etage, desuden er det er politisk
ønske, at der bliver adgang fra Gl Køge Landevej. Det er desuden
fastslået, at der skal være 8 p-pladser på grunden. Der diskuteres
for tiden med DAB om detaljer som eks. kælder til beboernes
depotrum, vaskeri mv.
Charlotte Munch (KB) lagde vægt på, at det er politisk besluttet, at
lejlighederne skal være små, så fællesarealerne kan blive så store
som muligt for at understøtte fællesskabet.
Grethe Conrad Jørgensen (DH) ønsker, at lejlighederne er minimum
40 m2 netto, fordi boligerne opføres som permanente boliger og
derfor skal rumme, at borgerne forandrer sig og med tiden måske
ikke ønsker fællesskabet så meget.
Tina Berling (DH) gjorde opmærksom på de introverte borgeres
behov for privatliv og ro. Til dette svarede Charlotte Munch (KB), at
bofællesskabet skal være et hjem, hvor man er del af et fællesskab.
Hun sagde videre, at bofællesskabet skal være for de beboere, som
har behov for og ønsker sig fællesskab.
Tina Berling (DH) Spurgte ind til lovgrundlaget for bofællesskabet
og blev oplyst om, at det drejer sig om permanente boliger efter
Almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85.

•

Status om handicapidræt Grethe Conrad Jørgensen (DH)
orienterede om, at Hvidovre Avis har skrevet en artikelserie om
handicapvenlige tilbud i idrætsklubberne. Der er nedsat en
arbejdsgruppe bestående af Tina Berling (DH), Grethe Conrad
Jørgensen (DH) samt Lisa Skov (KB). IFEL og Para-sport DK vil
være med til at lave et stormøde, så der for alvor kan komme skub i
sagerne. IFEL-katalog er desuden på gaden:
https://indd.adobe.com/view/866bab09-219c-47fc-8149b498a866ee53?fbclid=IwAR0zpq8v5DPB00uuBJ6VbBviRxaEjp8dM
PEGjZqGKkjzILg37Cru-mGSRNc
Tina Berling (DH): På Heldagsskolen kommer trænere og man vil
forsøge at sluse eleverne ind i klubberne. H37 gymnastikforening
samt Hvidovre Shinson Hapkido har allerede vist interesse.
Bente Weinreich (DH) foreslog kano og kajak- klubben.
Grethe Conrad Jørgensen afsluttede punktet med at fastslå, at alle
interesserede idrætsforeninger er velkomne til stormødet.

3. Økonomi – budgetstatus på rådets driftskonto (bilag 1)
Intet nyt. Der står fortsat 74.907 kr. på kontoen.
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4. Relevante arrangementer
• Workshop om fælles vision på det specialiserede område fra 0-18
år ”Fælles børn – Fælles ansvar” d. 14. september 2020 (bilag 2)
Tina Berling (DH) og Grethe Conrad Jørgensen (DH) har tilmeldt
sig.
5. Sager til drøftelse
• Godkendelse af Handicaprådets årsrapport 2019 (bilag 3)
Er sendt med ud. Signe Odgaard (HAP) har været god støtte.
Rasmus Kern (HAP) har fået den til gennemlæsning. Ingen
kommentarer fra rådet. Den er godkendt.
•

Handicappris (bilag 4)
HAP ønsker sparring om, hvordan vi kommer i gang. Grethe Conrad
Jørgensen (DH) og Bente Weinreich (DH) indgår i en arbejdsgruppe
sammen med Signe Odgaard (HAP).
Bedømmelsesudvalg: Fra Handicaprådet skal udpeges 2 DHmedlemmer: Gunnar Nielsen og Bente Weinreich. Fra SAU deltager
Charlotte H. Larsen (selvskrevet som formand for udvalget) samt
yderligere et medlem, som udpeges på mødet i SAU den 7.
september 2020.
.

6. Orientering fra DH om nye høringssager siden sidst
• Budget 2021-2024 Høringssvar med fokus på underbudgetteringer.
Savner planer for specialundervisningsområdet.
• Mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse ved ferie. Rådet
er skeptiske. Det skal sikres, at det er borgeren der udtrykker
ønsket om ferien. Anbefaling er antallet af feriedage sættes op
(nuværende niveau er 3 dage).
• Udmøntning af midler fra Ændrings- og Forbedringspuljen 2020.
Rådet er glade for, at der er fundet penge til botilbuddene. Lille
Friheden har f.eks. fået et nyt køkken.
• Orientering - tilsyn med plejecentrene og den kommunale
leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i 2019. Grethe
Conrad Jørgensen (DH) udtrykte, at hun finder det underligt, at
Handicaprådet får denne type sager til høring, men ikke
botilbuddenes tilsynsrapporter. Input er, at man i højere grad bør
inddrage de pårørende i tilsynet.
• Beslutning om nye kriterier for § 18-midler. Bente Weinreich (DH)
orienterede om, at der nu er flere muligheder for at ansøge. Rådet
er positive. Der kan nu søges til transport og forplejning.
• Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor
det sociale område i 2019. Rådet vil igen gøre opmærksom på, at
der fortsat er mange, som ikke har overskuddet til at klage. Det bør
ikke være sådan, at man undlader at klage, fordi man ikke har
overskuddet. Grethe Conrad Jørgensen udtaler, at
praksisundersøgelserne, som Ankestyrelsen laver, viser, at der er
lige så mange fejl i de sager, som ikke ankes, som i de som ankes.
7. Arbejdsplan og punkter til næste møde
• Langsigtet arbejdsplan
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•

Borgermøde
Inklusion i grundskolen/specialundervisning
Retssikkerhed
Sundhed
Tilgængelighed
Opfølgning på Handicappolitikken
Overholdelse af sagsbehandlingsfrister
Kommunikation (henvendelse fra ISAAC)

Næste handicaprådsmøde Mødet skal flyttes, idet flere af politikerne
er i Holland.
Michael Karlsen inviteres.
Drøftelse af metode til evaluering af Handicappolitik

8. Sager til pressen
• Handicapidræt Lisa Skov (KB) skriver om Handicapidræt.
9. Evt. Intet

Bilagsliste
Bilag 1: Slides om Heldagsskolen på Sønderkær skole
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