Til Handicaprådets medlemmer

Social- og Sundhedsforvaltningen
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Mødeindkaldelse og dagsorden for møde i Hvidovre
Handicapråd d. 21. maj 2008 kl. 19.00
Til Handicaprådets medlemmer.
Hermed indkaldes til møde i Hvidovre Handicapråd.
Mødet afholdes:
Onsdag d. 21. maj 2008 kl. 19.00 i mødelokalet Ny Kaffestue på
Rådhuset (Møderummet ved siden af kantinen på Rådhuset, Hvidovrevej
278).

Ældre- og Handicapafdelingen
Sagsbehandler:
Betina Engelhardt Rasmussen
Tlf.direkte: 3639 3821
Telefax: «Fax»
Åbningstider:
Mandag-onsdag: kl.09.00-14.30
Torsdag: Kl.13.00-17.30
Fredag: Kl.09.00-13.30
Brevnr.; 624807
Sagsnr,.; 50720

14-05-2008/

Dagsorden:
1.0. Godkendelse af dagsorden
2.0. Meddelelser
3.0. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 27. februar
2008
4.0. Specialundervisning i folkeskolen
Orientering om specialundervisning i folkeskolen ved Freddy Sahl.
5.0. Specialundervisning for voksne
Orientering om specialundervisning for voksne ved Kathrine Thulin.
6.0. Dialogmøde om en handicappolitik for Hvidovre Kommune
På baggrund af de indledende drøftelser på sidste møde i Handicaprådet
har arbejdsgruppen holdt sit første møde og er nået frem til et muligt
forløb af mødet, der kunne omfatte:
-

en handicaptunnel med eksempler på nogle af de udfordringer
handicappede møder i hverdagen
en stand-upper’s syn på det at have et handicap
fire korte indlæg om mulige elementer i en handicappolitik
dialog blandt deltagerne ved cafeborde om mulige elementer i en
handicappolitik.
Opsamling.

Til orientering vedlægges et notat fra mødet i arbejdsgruppen den 17.
april 2008.

7.0. Spørgsmål
7.1. Hvordan påtænker Hvidovre Kommune, Skole- og Kulturforvaltning,
at implementere den nye lovgivning om et 3-årigt uddannelsestilbud til
alle unge mennesker efter folkeskolen incl. unge med svære
udviklingshandicaps?
7.2 Overvejer Hvidovre Kommune at etablere egne uddannelsestilbud for
elever med handicap eller overvejer kommunen at benytte eksisterende
tilbud som eksempelvis Maglemosen i Ballerup?
7.
-

Emner til kommende møder
Hjælpemidler - retningslinier for tildeling m.v.
Dialogmøde om en handicappolitik
Tilgængelighed til byens udearealer og bygninger
FN’s handikapkonvention

8. Næste ordinære møde
Onsdag den 17. september 2008.
9.

Eventuelt

Bilag:
Notat fra møde om temadag.

