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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

3 86359/11 Åben udkast til guideline om inkluderende folkeskoler  

4 106327/11 Åben Artikler Nordjyske og Sæby Avis  

5 110228/11 Åben Notater, input fra debatcafé 

10 110419/11 Åben Økonomioversigt HR pr. 20-10-2011 
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1. Godkendelse af dagsordenen til mødet 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 27. oktober 2011.  

  

 

Indstilling 

At dagsordenen godkendes. 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Dagsordenen godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2011.10.19  

  

 

Indstilling 

At referatet godkendes.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Referatet godkendt. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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3. Mål og værdier for inklusion i folkeskolen 

 

Sagsfremstilling 

  

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 11.august 2011 handle- og 

tidsplan for KLK’s anbefalinger til udvikling af specialundervisningen.  

Arbejdsgruppe 1 (Mål og værdier for inklusion) har udarbejdet Inklusion i 

folkeskolen – en guideline Frederikshavn Kommune.  

Guideline udtrykker en overordnet fælles holdning til inklusion og udtrykker 

konkrete mål for inklusion indtil 2020. 

  

Guideline prioriterer fællesskaber og mangfoldighed i skolen. På baggrund af 

etiske, faglige, menneskelige og økonomiske grunde satses der på øget inklusion. 

Specialområdet er vokset på bekostning af almenområdet. Med inklusionsprojektet 

bringes ressourcerne tilbage til almenmiljøet.  

Inklusion betragtes som vellykket, når eleven er fysisk, socialt/psykisk og fagligt 

inkluderet. Det betyder, at eleven er i almenmiljøet (evt. med støtte), trives og lærer 

noget. 

Inklusion er at bringe specialpædagogikken ind i almenpædagogikken.  

  

Nationale mål for inklusion er,  

at 96 % af alle elever er inkluderet i 2015 

at 97 % af alle elever er inkluderet i 2020 

  

I Frederikshavn Kommune er målet, 

at 95 % af alle elever er inkluderet i 2015 

at 97 % af alle elever er inkluderet i 2020 

  

Der vil fortsat være elever der har behov for specialklassetilbud.  

  

Frederikshavn Kommune har p.t. godt 400 elever i specialklasser. Fo r at nå målet 

betyder det, at Frederikshavn Kommune i 2020 har ca. 200 elever i specialklasser.  

Der følges årligt op på udviklingen af elevtallet i specialklasser.  

  

Målene tænkes nået ved ændret praksis fremadrettet, hvilket betyder, at elever i 

specialklasser ikke umiddelbart overføres til inkluderende tilbud, men kan fortsætte 

specialklasseforløbet. Der satses især på ændret praksis i forhold til nyindstillinger, 

således at et inkluderende tilbud vurderes i forhold til et specialklassetilbud.  

  

Frederikshavn Kommune har fokus på at inkludere især elever med generelle 

indlæringsvanskeligheder, ligesom grænsen for eksklusion af øvrige målgrupper 

flyttes, således at kun elever med massive vanskeligheder indstilles til et 

ekskluderende tilbud. Desuden tidsbegrænses visse specialklassetilbud.  

  

Konkret betyder det, at inklusionen påvirker følgende elevgrupper således:  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/8565 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bbni 

 Besl. komp: BUU 
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         Elever med generelle indlæringsvanskeligheder  

         der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 0.-3. årgang. 

Overgangen fra børnehave til skole betyder nye strukturer, som barnet 

muligvis profiterer af og dermed får en indskoling i almenmiljøet evt. med 

støtte. 

         der er et tidsbegrænset specialklassetilbud til denne elevgruppe på max. 3 

år fordelt på 4.-9. årgang 

         der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 10. årgang. De kan på 

lige vis som andre benytte kommunens ordinære 10. klassetilbud med 

henblik på en almindelig udskoling til ungdomsuddannelse  

  

         Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder  

         der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra 0.-10. årgang 

  

         Elever inden for autismespektret  

         der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra 0.-10. årgang 

         nogle elever med kontaktvanskeligheder, vil modtage 

specialklassetilbuddet med særligt henblik på hel eller delvis inklusion i det 

omfang det er muligt.  

  

         Elever med svære ADHD-lignende problematikker 

         der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra 0.-10. årgang 

         nogle elever med svære ADHD-lignende problematikker, vil modtage 

specialklassetilbuddet med særligt henblik på hel eller delvis inklusion i det 

omfang det er muligt.  

  

         Elever med AKT-problematikker (adfærd, kontakt og trivsel)  

         der er specialklasser til denne elevgruppe på 1.-9. årgang.  

         der er et tidsbegrænset specialklassetilbud til denne elevgruppe på max. 3 

år, fordelt på 1.-9. årgang 

         der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 0. årgang. Overgangen 

fra børnehave til skole betyder nye strukturer, som barnet muligvis 

profiterer af og dermed får en indskoling i almenmiljøet evt. med støtte.  

         der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 10. årgang. De kan på 

lige vis som andre benytte kommunens ordinære 10. klassetilbud med 

henblik på en almindelig udskoling til ungdomsuddannelse.  
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Inklusionen understøttes yderligere af:  

  

         ressourcer og ansvar udlagt til skolerne (arbejdsgruppe 2) 

         fokus på kompetenceudvikling hos almenlærere (arbejdsgruppe 3)  

         styrke samarbejdet mellem skoler og centrale rådgivningsenheder samt fokus 

på fælles sprog og ansvar (arbejdsgruppe 4+5)  

         ny tilgang til indstilling og visitation (arbejdsgruppe 6).  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

1.     godkender Inklusion i folkeskolen – en guideline Frederikshavn Kommune 

2.     sender guideline i høring i Handicaprådet og folkeskolerne i Frederikshavn 

Kommune 

3.     genoptager sagen, når høringssvar foreligger. 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. oktober 2011  

Godkendt, at guideline sendes i høring i Handicaprådet og folkeskolerne.  

Sagen genoptages, når høringssvar foreligger.  

Fraværende: ingen 

 

Indstilling 

At Handicaprådet udarbejder høringssvar.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Sagsfremstillingen 2. afsnit – ”at specialområdet er vokset på bekostning af 

almenområdet” – afsnittet ønskes slettet. 

  

Forinden høringssvar gives, ønskes svar på følgende:  

Bekymrende, hvad der sker med elever med generelle indlæringsvanskeligheder i 

0. – 3. årgang, først ved 4. klasse tages der hånd om dem ! – Herefter max. 3 års 

specialklassetilbud, hvad sker der efterfølgende. 

  

  
Bilag 

udkast til guideline om inkluderende folkeskoler (dok.nr.86359/11) 
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4. Presseomtale af borgermødet 6. okt. 2011 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med afholdelse af borgermødet om handicappolitikken d. 6. okt. 2011 

blev pressen inviteret. Nordjyske og Sæby Avis deltog ved mødet og i vedlagte 

bilag kan deres artikler ses. 

  

  

  

 

Indstilling 

AT orienteringen om pressens omtale i Nordjyske og Sæby Avis tages til 

efterretning.  

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Taget til efterretning. 

  

  

 

Bilag 

Artikler Nordjyske og Sæby Avis  (dok.nr.106327/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9170 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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5. Input fra borgermødet om handicappolitikken 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med afholdelse af borgermødet d. 6. okt. 2011 blev der afholdt flere 

debatcafér, hvor borgerne kunne komme med input, ønsker, drømme og 

muligheden for at diskutere relevante emner i handicappolitikken.  

  

Der blev på mødet udarbejdet notater fra de 8 x2 debatcaféer – 

sammenskrivningen af alle notaterne er vedlagt som bilag.  

  

  

 

Indstilling 

Handicaprådet drøfter notatet  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Når materialet er sammenskrevet, sendes input til medlemmerne – de enkelte 

arbejdsgrupper, til konstatering af ”om pointen er fanget”.  

  

  

 

Bilag 

Notater, input fra debatcafé  (dok.nr.110228/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/9170 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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6. KL´s handicap og psykiatrikonference 2011 

 

Sagsfremstilling 

Kommunerne er i fuld gang med at udvikle nye indsatser på handicapområdet og i 

socialpsykiatrien.  Derfor sætter konferencen i år spot på ”Nye veje til 

morgendagens indsatser”. Se programmet til højre på denne side.  

 

Konferencen veksler mellem oplæg i plenum og sessioner, hvor deltagerne kan 

fordybe sig i forskellige faglige emner. Konferencen sætter bl.a. fokus på følgende:  

 Hvad er morgendagens udfordringer?  

 Hvilke gode erfaringer har kommunerne allerede høstet, som andre kan 
lære af? 

 Hvordan dokumenterer vi, at vi når de mål, vi har sat os? 

 Hvilke nye veje skal vi gå fremover, og hvordan opfinder vi nye løsninger?  
I sessionerne vil der bl.a. være mulighed for at gå i dybden og høre mere om:  

 Inklusion på arbejdsmarkedet 

 Tværkommunalt samarbejde – hvilke muligheder giver rammeaftalen? 

 Selvbestemmelse og brugerindflydelse – både på handicapområdet og i 
socialpsykiatrien 

 Sammenhængende indsatser til mennesker med sindslidelse og misbrug  

 Rehabilitering af borgere med hjerneskade – veje til at videreudvikle 
indsatsen 

 Resultatdokumentation og effektstyring: Erfaringer fra København og Århus  

 Implementering af evidensbaserede rehabiliteringsindsatser i 
socialpsykiatrien 

Målgruppe 

Konferencen retter sig mod både myndigheds- og driftspersoner: Chefer og 

medarbejdere, som beskæftiger sig med handicap- og socialpsykiatriområdet, 

ledere og medarbejdere i sociale tilbud, herunder selvejende/private tilbud, 

politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd, samt andre aktører på 

området.  

Hvornår 

30.11.11 

Sted 

Hotel Nyborg Strand 

Østerøvej 2 

5700  Nyborg 

Pris 

Kr. 1.765,- ekskl. moms 

Tilmeldingsfrist 

29.11.11 

  

  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/10083 

 Forvaltning:  

 Sbh: nyfa 

 Besl. komp:  
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Indstilling 

Handicaprådet har modtaget ansøgninger om deltagelse i konferencen og 

Handicaprådet beslutter, hvem Handicaprådet kan bevillige deltagelse.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Aksel, Gurli, Anders, Nynne (medlemmer) deltager, da vi satser først og fremmest 

på medlemmer kan Dan (suppleant) ikke deltage. 

Samkørsel på vidt muligt.  
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7. Information til/fra medlemmerne 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra Rådets medlemmer: 

Avisartikel: Handicappede opkræves madgebyr, hvis de ikke selv i væsentlig grad 

kan være med til at tilberede mad !!.  

  

Denne ordning findes ikke i Fr.havn. I Frederikshavn får kunder til gengæld en 

rabat på 600 kr., hvis de deltager aktivt i tilberedningen.  

  

Sættes på som punkt på næste møde.  

  

  

  

Information fra Handicaprådets sekretariat:  

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Ingen yderligere bemærkninger.  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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8. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Information fra Tilgængelighedsudvalget v/Jørgen Anker Simonsen.  

  

  

Orientering om  

-       Den nye stjerneskole – vedr. tilgængelighed UBST-standard (kvalitet B – 

stærkere krav end bygningsrelementet indeholder) – bl.a. ledelinier i forb med 

flugtveje – udendørs ledelinier 

  

-       Lokalplaner vedr.  

-       Sundhedshus i Sæby 

-       Institution Peter Wessels Vej, Fr.havn  

-       Boligbebyggelse ved Lille Strand Skagen  

-       Erhvervsområde Falkevej, Dybvad  

  

-       Om rampe ved tandlæge i Sæby - på fortovsareal  

-       Om bro over Sæby Å 

Aksel Afventer svar fra Aalborg Universetet vedr. elektroniske ledelinier 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Taget til orientering 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 27. oktober 2011 Side 15 af 19 

 

9. Information fra Handicapkonsulenten 

 

Sagsfremstilling 

v/Nynne Fabricius  

  

-       Om borgermødet  

  

*** 

  

-       Om borgerprojekt  

  

*** 

  

-       Handicapkonsulenten har indstillet Fr.havn kommune/Handicaprådet til en pris.  

Prisuddeling 24. nov. 2011 i Kbh.  

  

*** 

  

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Taget til orientering.  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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10. Orientering om økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomioversigten fremlægges til orientering 

  

  

 

Indstilling 

At økonomiorienteringen tages til efterretning.  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Taget til efterretning. 

  

 

Bilag 

Økonomioversigt HR pr. 20-10-2011 (dok.nr.110419/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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11. Punkter til næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Punkter som ønskes sat på kommende møde.  

  

 

Indstilling 

Til videre foranstaltning 

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

-       Mødekalender 

-       Betaling af madordning – gebyrer 

-       Orientering fra Nyborg-mødet  

  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 

 
  



 
 

 

Handicaprådet - Referat - 27. oktober 2011 Side 18 af 19 

 

12. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

Placering af handicapkonsulent – er endnu ikke taget op i Økonomiudvalget. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011  

Ingen yderligere bemærkninger.  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: Handicaprådet 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Hind 
   

      

Kurt Nielsen 
   

      

Peter Nielsen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Flemming Klougart  
   

      

Steen Møller 
   

      

Jette Bruun Christensen 
   

      

Jørgen Anker Simonsen 
   

 

      

Gurli Nielsen 
   

      

jane olesen 
   

      

Aksel Jensen 
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