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Siden 2015 har der været et særligt fokus på styrkel-
se af handicapområdet for børn i Aarhus kommune. 
 
Et tæt og konstruktivt samarbejde mellem forældre til 
børn med handicap, unge med handicap, frivillige or-
ganisationer, Aarhus kommune og andre interesse-
rede førte i 2015 til formulering af i alt 112 forslag til 
styrkelse af området.  
 
Der har været fulgt op på implementeringen af forsla-
gene løbende. 
 
I vedlagte præsenteres en aktuel status på samtlige 
forslag. Denne vil fremgå på hjemmesiden for Styr-
kelse af handicapområdet for børn.   
 
 95 forslag er implementereret eller under udvikling. De er 

markeret med grøn.  

 Derudover er der 17 forslag, som det er besluttet og begrun-
det, at der ikke arbejdes videre med. De er markeret med 
hvid.  

 Forslag markeret med * er forslag som blev omsat direkte ef-
ter byrådsbehandling i september 2015. Såfremt der opleves 
et behov for, at der ses på nogle af de forslag igen, hører 
forvaltningen gerne om det.  
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Aarhus kommune d. 9. april 2018 

 

 

 

MSB  

 

1) Samarbejdet mellem forældre og kommunen  

 

1.a Organisering og større tilgængelighed  

 

Forslag Status 

1. Større kompetence til rådgiver - så de kan 

træffe hurtige beslutninger, der løsner op 

for langvarige sagsbehandlingstider.  

 

Forslaget er implementeret, og der er i 

dag større fokus på sagsbehandlingsti-

den i Handicapcenteret for Børn. Det er 

ligeledes implementeret, at rådgiverne i 

Handicapcentret for børn har højere 

egenkompetence end tidligere.   

 

 

2. Specialisering af rådgivere ved at inddele i 

grupper med bestemte diagnoser.  

 

Dette er ikke i overensstemmelse med 

den nuværende praksis, hvor der arbej-

des med funktionsnedsættelse frem for 

diagnose.  

3. Den nuværende organisering indebærer, at 

der kommer mange rådgivere ind over hver 

sag. Det kan overvejes, om en ny organise-

ring med færre enheder, kunne ændre på 

dette.  

 

Der er indført en ordning med en bor-

gervejleder i Socialforvaltningen. Bor-

gervejlederen rådgiver og vejleder i dag 

borgere, så det bliver lettere for borger-

ne at henvende sig til det rette tilbud i 

MSB. Borgervejlederen kan også skabe 

kontakt til en koordinerede sagsbehand-

ler, såfremt der er behov herfor.  

Der arbejdes kontinuerligt på at styrke 

koordineringen af sagsbehandlingen fra 

flere parter. 

Handicapcentret for børn er i gang med 

en organisationsændring, der blandt 

andet har til formål at skabe en mere 

helhedsorienteret indsats. Organisati-

onsændringen er inspireret af indsatsen i 

Projekt Tættere på familien.    
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4. Det ønskes, at der skabes forhold for med-

arbejderne på Handicapcentret for børn, så 

der bliver mere ”prestige” og status i at ar-

bejde der.  

 

 

Forslaget er implementeret, da der i dag 

opleves et væsentligt større antal ansø-

gere til stillingerne i centret, end der var 

tilbage i 2015. Det vurderes, at være et 

positivt tegn på at Handicapcentret for 

Børn er blevet en mere attraktiv ar-

bejdsplads. 

Der er ligeledes implementeret en række 

personaletrivselstiltag i centret, og der 

arbejdes løbende med at styrke disse 

forhold via arbejdet med Social Kapital.  

5. Afholdelse af flere fysiske møder i stedet for 

breve eller telefonsamtaler.  

 

På baggrund af en forventningsafstem-

ning med forældrene er der mulighed for 

flere fysiske møder, såfremt dette øn-

skes.  

 

Der er møder med alle forældre ved ind-

skrivning og stratsmøde. 

  

Der er altid mulighed for at holde tele-

fonmøder. Det aftales i den enkelte 

sammenhæng mellem rådgiver og for-

ældre.  

 

Der er også iværksat en prøvehandling 

med flere mundtlige opfølgninger via 

telefon eller personligt møde med foræl-

dre fremfor skriftlige opfølgninger.  

6. Før rådgiveren tager en praktikant med til 

et møde i familien, skal rådgiveren spørge 

familien om det er i orden. 

Dette er implementeret og udmeldt på 

et personalemøde i Handicapcenteret for 

Børn. 

 

  

7. Rådgiver skal deltage i netværksmøde med 

BUC.  

 

Dette er i dag en del af normal praksis i 

det omfang, at det kan lade sig gøre, og 

der er skærpet fokus herpå i Handicap-

centeret for Børn. 

 

 

 

 

 

 

1.b Ved ansøgning/afgørelser/revurdering  

 

Forslag Status 
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8. Der efterspørges kontakt mellem rådgiver 

og familierne fx med orientering om, hvor 

langt de er med ens sag.  

 

Der vil altid være mulighed for at opsøge 

information om sagens status hos ens 

rådgiver.  

9. Når der indhentes oplysninger i forbindelse 

med revurdering og afgørelser er det vig-

tigt, at alle parter, som der hentes oplys-

ninger fra, ved hvad oplysningerne skal 

bruges til. 

 

Dette er i dag en del af normalpraksis, 

og forvaltningen vil fastholde fokus. 

 

Der er også iværksat en prøvehandling 

med flere mundtlige opfølgninger via 

telefon eller personligt møde med foræl-

dre fremfor skriftlige opfølgninger. 

 

10. Der er et ønske om kontakt mellem foræl-

dre og sagsbehandler ved revurdering – ik-

ke kun via brev.  

 

Det er intentionen, at borgeren modta-

ger en telefonopringning inden en afgø-

relse sendes til familien.  

I nogle tilfælde vil der være en forvent-

ningsafstemning mellem rådgiver og den 

enkelte borger om, hvorvidt dette er en 

mulighed.  

 

Der er også iværksat en prøvehandling 

med flere mundtlige opfølgninger via 

telefon eller personligt møde med foræl-

dre fremfor skriftlige opfølgninger. 

11. Det ønskes, at der bliver ringet til familien, 

når der er truffet afgørelse og inden brevet 

sendes.  

 

Det er intentionen, at borgeren modta-

ger en telefonopringning inden en afgø-

relse sendes til familien.  

I nogle tilfælde vil der være en forvent-

ningsafstemning mellem rådgiver og den 

enkelte borger om, hvorvidt dette er en 

mulighed.  

 

12. Der ønskes længere ansøgningsfrister og 

opmærksomhed på placering ift. helligdage 

og højtider.  

 

Der er ikke fastlagt frister for ansøgnin-

ger, men det vil der altid være mulighed 

for at få en drøftelse af med sin sagsbe-

handler, således at der bliver taget høj-

de for helligdage og højtider.  

13. Ønske om alternative ansøgningsformer – 

mulighed for at ansøge mundtligt. 

Det har altid været muligt at bede om 

alternative ansøgningsformer som fx 

mundtligt. Hvis der er et ønske herom, 

kan borgeren altid tilkendegive dette 

over sin rådgiver.  

14. Ved afslag grundet sektoransvar skal rådgi-

ver give et telefonnummer eller en mail-

adresse for at hjælpe forældrene videre i 

systemet. Det er kommunens opgave at vi-

de hvem/hvilke afdelinger, der står for 

hvad.  

Dette er i dag blevet en del af normal 

praksis, og der er fokus på det hos råd-

giverne.  
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15. Højere grad af prioritering af handleplaner 

og partshøring ved revisitering.  

 

Dette er i dag en del af normal praksis, 

når det er i overensstemmelse med lo-

ven.  

 

Handicapcentret for børn sikrer faglig 

opkvalificering af medarbejderne.  

 

 

1.c Tilførsel af viden til rådgiverne  

Rådgiverne skal have mere viden om eks. diagnoser, paragraffer, tilbudsviften, ansøgningsmuligheder, 

frivillige foreninger, arrangementer og kurser. Kan eks. fås ved: 

 

Forslag Status 

16. Temadage og kurser om de forskellige diag-

noser for de ansatte.  

 

 

Der er et tæt samarbejde mellem Handi-

capcenteret for Børn, Magistratsafdelin-

gen for Børn og Unge og Center for Spe-

cialpædagogiske Børnetilbud med fokus 

på fælles viden og læring og med fokus 

på funktionsnedsættelse frem for diag-

nose. 

 

 

 

 

  

 

1.d Ved sagsbehandlingsskift  

 

Forslag Status 

17. Ønske om færre skift af rådgivere. Det tilstræbes der i videst muligt om-

fang, men kan i praksis ikke altid lade 

sig gøre pga. sygemelding, barsel og 

jobskifte etc.  

 

Der sendes, så vidt det er muligt et var-

sel om skiftet til borgeren.  

Derudover bliver der i højere grad mak-

kerpar i sager. Makkerordningen imple-

menteres som en del af den nye organi-

sering i Handicapcentret for Børn.  

 

18. Ved sagsbehandlerskift skal man spørge 

familien, hvordan de gerne vil have sagen 

overleveret (vil forældrene selv give beskri-

velse til ny rådgiver, eller skal der ligge be-

skrivelse ved sagen).  

Der udarbejdes altid et formelt brev, 

men det er muligt at supplere mundtligt. 

  

19. Ved forudset sagsbehandlerskift skal der af- Dette er i dag en del af normal praksis, 
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holdes møde (evt. via telefon) med ny og 

gammel sagsbehandler. Forældre og den 

gamle sagsbehandler kan sammen beslutte, 

om det er relevant at inddrage andre sa-

marbejdsparter.  

hvor det er muligt. 

 

  

 

 

 

1.e Hjælp og støtte til forældre  

 

Forslag Status 

20. Der efterspørges en form for krisehjælp – 

psykologstøtte og aflastning – til forældre til 

børn med handicap. Tidligere modtog man 

psykologtimer efter man fik diagnosticeret 

et barn. 

 

Center for Specialpædagogiske Børnetil-

bud har åben telefonisk rådgivning 2 

timer ugentligt, hvor forældre er vel-

komne til at tage kontakt.  

 

Der tilbydes en lang række familiebe-

handlingstilbud, hvor forældrene kan 

indgå.  

 

Der er igangsat en prøvehandling i Han-

dicapcentret for Børn med fokus på me-

re krisehjælp til forældre i starten af et 

sagsforløb. 

 

21. Opret ferieaflastning, så familierne kan tage 

søskende på ferie uden den konstante han-

dicapopgave på skuldrene. Man har tidligere 

kunnet have det handicappede barn på fri-

tidshjemslejr i fem dage, hvilket gjorde, at 

familien kunne gøre noget andet med resten 

af børneflokken.  

Der er et skærpet fokus i 2018 på at 

samarbejde med frivillighedsområdet.  

Der arbejdes fortsat med at centrene og 

de frivillige organisationer har mulighed 

for at byde ind med ydelser. Det bety-

der, at forældre, frivillige og centre 

sammen kan komme med et forslag til 

en ordning, hvor alle aktører samarbej-

der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.f Styrkelse af den skriftlige kommunikation  

 

Forslag Status 
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22. Der ønskes en mere tydelig beskrivelse af 

sagsprocedurer i forbindelse med opstart af 

en sag.  

Brevskabeloner er blevet gennemgået.  

Samtidig indgår dette som et punkt på 

velkomstmøderne for nye forældre på 

Handicapcenter for Børn.  

Der er udarbejdet en infovideo, som 

fortæller om, hvordan en sag starter op. 

 

23. I forbindelse med klagesager, ønskes det at 

Handicapcenteret for Børn giver borgeren 

mulighed for at gennemlæse ankebesvarel-

sen, inden den sendes til Ankestyrelsen.  

Jf. bekendtgørelse 1128 af 24/9 2015 

sendes ankebesvarelser til klager til 

borgeren samtidig med, at det fremsen-

des til Ankestyrelsen. I den proces vil 

borgeren altid være inddraget via en 

partshøring, hvor alle væsentlige oplys-

ninger i sagen også vil blive formidlet til 

borgeren. Borgeren vil derfor altid ken-

de til grundlaget for ankebesvarelsen.  

24. Der ønskes korte referater af samtaler, som 

har betydning for det videre forløb – evt. i 

punktform. Hvad er aftalt, hvad kommer til 

at ske? Et sådant referat bør ikke være bin-

dende juridisk.  

Jf. lovgivningen skal der i forbindelse 

med samtaler tages notat om alt det, 

der er relevant for sagen. De vil derfor 

altid være juridisk bindende.  

 

 

 

2) Én indgang til kommunen og samarbejde på tværs  

 
2.a Én indgang til Kommunen 
 

Forslag Status 

 

25. Derudover ønskes der bedre koordinering 

omkring overgange. Det skal sikres, at viden 

fra én aktør overdrages til den næste. Der 

skal være en god praksis for overgange inden 

for specialområdet.  

Praksis i dag er at rådgivere altid skal 

overdrage relevant viden.  

 

Der er dog mulighed for at arbejde vide-

re med dette i tilknytning til udviklings-

arbejdet omkring livs -og årshjulet.  

 

Der afholdes 16 års og 17½ års møder 

mellem familien, børneområdet og vok-

senområdet.   

 

I 2018 arbejdes der i Socialforvaltnin-

gen med en større inddragende proces, 
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hvor der udvikles på tiltag, der skal sik-

re bedre overgange mellem børneområ-

det og voksenområdet.   

 

 

 

2.b Let tilgængelig viden  
 
Det foreslås, at hjemmesiden opdateres, så man her kan hente viden om forskellige ting. Konkret fore-

slås det, at hjemmesiden skal give overblik over: 

 

 

2.c 

Di-

gi-

tal 

af-
las

tni

ng

sor

dni

ng 

 

26. Forslag Status  

26. Ydelser og tilbud som kan være relevante 

når man kommer ind i systemet – heri bør 

også Ungdomscentrets tilbud inddrages. 

 

          Forældrenetværk 

          Frivillige 

          Samarbejdspartnere/andre aktører, mm 

Autismeindsigt, som er et e-

læringsprogram, er et nyt tiltag udarbejdet 

af Center for Specialpædagogiske Børnetil-

bud. Programmet henvender sig til børn, 

unge og voksne med autisme samt deres 

forældre og nærtstående. Formålet er at 

give konkrete råd og vejledninger, som 

kan gøre hverdagen lettere for familien.  

 

Udover autismeindsigt kommer der også 

nyhedsbreve ud på hjemmesiden og ud-

valgte tilbud vil fremgå med beskrivelse på 

hjemmesiden. 

 

Pt. pågår der tilsvarende Autismeindsigt 

udarbejdelse af ADHD-indsigt.  

   

27. Det foreslås, at der laves en indgang på 

hjemmesiden, hvor den enkelte borger kan 

spørge ind til forskellige forhold og få råd og 

vejledning.  

 

Det forekommer via autismeindsigt og 

fremover udvikles hjemmesiden i et sam-

arbejde med borgerne, der har særlige 

behov på udvalgte områder. 

  

28. Det ønskes, at Bestillerplanen på hjemmesi-

den, som er fra 2010, revideres samt at den 

gøres mere lettilgængelig.  

 

 

Bestillerplanen er et dynamisk internt ar-

bejdsredskab i Socialforvaltningen, som 

anvendes til at planlægning og styring på 

tværs af udfører og myndighed. Dokumen-

tet har en teknisk karakter og vurderes 

ikke relevant at offentliggøre på hjemme-

siden. 

29. Det foreslås, at brochurerne i Handi-Info 

opstilles efter diagnose/handicap, alder 

osv., da det er svært at finde rundt i dem. 

Der tages løbende stilling til den bedst mu-

lige opstilling i Handi-Info. Input er løben-

de velkommen. 

Og der laves en gennemgang af materialet. 
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Forslag 

 

Status 

30. Den nuværende registrering vedr. aflast-

ningsordning opleves som tung og omstæn-

dig, idet timesedler skal sendes frem og til-

bage mellem aflaster og forælder. Det fore-

slås, at der laves en digital aflastningsord-

ning, hvor det hele kører elektronisk. 

Der pågår fortsat et afklarings arbejde i 

Handicapcenteret for Børn om mulighe-

derne for elektronisk håndtering.  

 

 

2.d Børnehus 

 
 

Forslag 

 

Status 

 

31. Det foreslås, at man laver et børnehus, hvor 

man samler administrative enheder, som 

har med børn med handicap at gøre (Handi-

capcentret, Børneteam, mfl.). 

Forslaget er bragt med over i de samlede 

drøftelser omkring Aarhus Kommunes 

Handicappolitik, fordi det kræver en sær-

skilt finansiering.  

 

Handicapcentret for Børn er i overvejelser 

om mulighederne om et familiehus sam-

men med Center for Specialpædagogiske 

Børnetilbud.  

 

 

2.e Langvarige forløb med støtteperson 

 
 

Forslag 

 

Status 

 

32. Handicapcentret for Børn bør ved behov 

kunne tilbyde langvarige forløb med støt-

teperson til de lidt større børn med udvik-

lingsforstyrrelser, som varetages af be-

handlere med specialkendskab til gennem-

gribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet 

skal fortsætte et godt stykke ind i voksen-

alderen. Lignende tilbud gives på ungeom-

rådet til den unge er 23 år (normalområ-

de). 

 

Det er fuldt implementeret som en del af 

tilbudslisten.  

 

3) Skole/daginstitution  

 
 

Forslag 
 

Status 

33. Der foreslås frit valg blandt almene boliger 

inden for visiteret skoledistrikt eller hjælp til 

at finde ny bolig, når et barn placeres i an-

den del af byen.  

Det tilstræbes i videst muligt omfang, men 

i praksis er det ikke altid muligt pga. antal-

let af boligansøgninger sammenholdt med 

udbuddet af almene boliger, som kan 

rumme familier med børn med handicap. 
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4) Kurser/arrangementer/Vidensdeling  

4.a  
 
Forældre til børn med handicap efterspørger generel viden på området, samt mulighed for erfaringsud-

veksling med ligestillede. Derfor foreslås følgende: 

 
     

Forslag 

 

Status 

34. Orienterings/informationsarrangementer 

eks. om tabt arbejdsfortjeneste (erfaring 

med dette på voksenområdet med succes).  

Dette sker blandt andet ved velkomstmø-

der for forældre på Handicapcenteret for 

Børn.  

Ligeledes er der afholdt en række temaaft-

ner. 

 

35. Hjælpe og vejlede forældrene til at kunne 

hjælpe barnet – Empowerment. Handi-Info 

kunne koordinere forældrekurser ala Center 

for Specialpædagogiske Børnetilbuds Early 

bird-program for forældre. 

Kan ses på hjemmesiden for Center for 

Specialpædagogiske Børnetilbud. Projektet 

Atlass gennemføres i øjeblikket som for-

søgsprojekt, der sigter mod at styrke for-

ældrekompetencer. 

36. Ønske om forældretræningsprogrammer 

som varetages af behandlere med speciali-

seret kendskab til de forskellige problemstil-

linger for forskellige diagnoser.  

Det foregår via projektet ATLASS- Familie-

indsats i Socialforvaltningen og visiteres 

via Handicapcenteret for Børn.  

 

37. I stedet for et forældreråd foreslås det, at 

de nuværende dialogmøder med forenin-

gerne udvides ift. deltagerkredsen (eksem-

pelvis med repræsentanter fra Handicap-

centret) og afholdes hver 3. måned. Infor-

mation fra møderne skal længere ud, såle-

des at forældre og andre interesserede også 

får besked om nyt. På disse møder efter-

spørges, fra frivillige foreninger, blandt an-

det viden om organiseringen i Handicapcen-

tret. 

Der er etableret et forældreråd i Handicap-

centeret for Børn og oplevelsen er, at dette 

er velfungerende, hvorfor rådet fastholdes.  

 

 

4.b Kurser, arrangementer og viden til nye forældre  
 
Som forældre til et barn med handicap opleves stor usikkerhed og uklarhed omkring hvordan systemet 

fungerer, og hvilke muligheder man har for hjælp. Derfor foreslås følgende:  

 
 

Forslag 

 
Status 

38. Informationsmappe med introduktion til 

kommunens opbygning, samarbejdspartnere 

og støttemuligheder.  

Siden forslaget er der udarbejdet organisa-

tionsdiagram med opgavefordeling og kon-

taktinformation på samarbejdspartnere.  
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Der arbejdes løbende med at lægge rele-

vante materialer på hjemmesiden.  

39. Der bør afholdes et velkomstmøde med alle 

nye familier. * Dette kan både være indivi-

duelle møder eller et fællesmøde. Der bør 

informeres om, hvordan det er at have en 

sag hos Handicapcentret – hertil kan vel-

komstbrochure støtte op omkring den in-

formation, der bliver givet.  

Forslaget er implementeret.   

Der holdes fast velkomstmøder for nye 

forældre i centret.  

40. Orienteringsmøde for nye forældre i syste-

met 4-6 gange årligt. Møderne bør bl.a. in-

deholde; hvor skal man henvende sig, hvilke 

tilbud er der, hvordan er organiseringen i 

Handicapcentret og kommunen generelt, 

samt overordnede muligheder og rammer.  

 

Der er en øget opmærksomhed på dette.   

Der holdes fast velkomstmøder for nye 

forældre i centret. 

Forældrerådet holder kvartalsvise oriente-

ringsarrangementer i regi af forældrerådet.   

41. Vejledningssamtaler om hvad ens mulighe-

der er, og hvad man kan søge – samtale 

som dem Handi-Info stod for i sin tid.  

Forslaget er implementeret, og det bety-

der, at det i dag er muligt at få samtaler 

omkring ens muligheder. 

 
 
4.c Kurser, arrangementer og viden til raske familiemedlemmer  
 
Når et barn får en diagnose, opleves det ofte, at de raske familiemedlemmer glemmes i det store sy-

stem. Derfor ønske fokus på følgende:  

Forslag Status 

 

42. Genopstarte Handi-Infos arrangementer for 

raske søskende, gerne som længere forløb 

end de fem gange det tidligere var. Dette 

kan skabe et netværk for de raske søskende.  

Der afholdes i dag løbende søskendekur-

ser i Center for Specialpædagogiske Bør-

netilbud, og yderligere information kan 

fås i Handicapcenteret for Børn. 

 

43. Familienetværksmøde hvor den enkelte fami-

lie og deres netværk inviteres til at høre om 

barnets handicap samt hvilken belastning, 

det typisk er for en familie at have et barn 

med handicap.  

Handicapcenteret stiller viden til rådighed 

i forhold til familier, der ønsker råd og 

vejledning. Herudover vil der i forhold til 

familierne være mulighed for vejleder-

ordning.  

44. At tænke forældrekurser bredere, så de også 

kan rumme fx bedsteforældre og evt. raske 

søskende.  

 

Det arbejdes der på via fælles lærings-

konference, projektet ”forældrekurser” og 

ATLAS- Familie-indsats”. Desuden er der 

mulighed for deltagelse i Autisme-indsigt, 

som er et e-læringsprogram udarbejdet 

af Center for Specialpædagogiske Børne-

tilbud. Programmet henvender sig til 

børn, unge og voksne med autisme samt 

deres forældre og nærtstående. Formålet 

er at give konkrete råd og vejledninger, 

som kan gøre hverdagen lettere for fami-

lien. 
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4.d Kurser, arrangementer og viden til professionelle  

Blandt forældrene opleves det generelt, at de professionelle der arbejder med deres børn, har en 

manglende viden om diagnoser og handicaps, derfor foreslås følgende: 

Forslag Status 

45. Temadage og kurser om de forskellige diag-

noser.  

 

I regi af læringskonferencer kan forældre, 

frivillige og ansatte vælge at tage afsæt i 

udvalgte temaer med særlig relevans for 

forældre, frivillige og ansatte. Læringskon-

ferencer sigter mod at styrke forældrenes 

viden og erfaringsudveksling. 

 

Der har bl.a. været kvartalsvise temamø-

der og den årlige Aarhus-konferecen på 

autismeområdet.  

  

46. Pædagoger i specialregi ønsker, at den vi-

den de har, bliver anvendt. Både i forhold til 

en helhedsorienteret sagsbehandling og i 

forhold til specifikke handicaps. Altså at dia-

logen styrkes – ikke kun mellem forældre og 

forvaltning (myndighed), men at de pæda-

gogiske medarbejdere/institutioner med-

tænkes og bruges.  

Det arbejdes der løbende med i regi af læ-

ringskonferencer også i forhold til et tætte-

re samarbejde. 

 

Der er intensiveret indsats med kvartalsvi-

se samarbejdsmøder mellem Handicapcen-

tret for Børn og Center for Specialpædago-

giske Børnetilbud. Derudover er der en god 

kontakt efter behov mellem de to centre i 

det daglige samarbejde. 

 

 

UU-vejledning  
 
 

Forslag 

 
Status 

47. Der er et ønske om UU-vejledning af børn 

og unge med særlige behov, som bør vare-

tages af vejledere med specialviden.  

Dette er i dag en del af normal praksis i det 

omfang, det er muligt, og specialviden ind-

hentes i forbindelse med udarbejdelsen af 

individuelle handleplaner.  

 

UU inddrages altid ved unge over 15 år.  
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MBU 
3. Skole/daginstitution 
 
 

Forslag Status 

48. Børn i specialklasser mangler almindelige 

private legeaftaler i nærområdet – børn 

isoleres og stigmatiseres.  

Dette må bero på en drøftelse mellem den 

enkelte skole og forældrene, da muligheden 

for at arrangere sådanne legeaftaler alene 

ligger på den enkelte skole. 

  

49. Forældre skal kunne vælge et tilbud, hvor 

pædagogiske rammer ikke koster fx natur-

teknik eller afgangsprøver på et alminde-

ligt fagligt niveau.  

 

Tilbuddene vælges i samarbejde med foræl-

drene, og derfor vil der være mulighed for 

dette.  

 

 

50. Ønske om fokus på stabile voksne for børn 

med særlige behov, så de ikke skal bruge 

unødvendig energi på at forholde sig til 

nye voksne.  

 

I de pædagogiske tilbud arbejdes der løben-

de på at skabe så stabile rammer for børne-

ne, i det omfang det er muligt, men det er 

ikke altid muligt i praksis pga. jobskifte, 

sygdom etc.  

 

 

 
 
 
4. Let tilgængelig viden  
 

Indberetningspligt ift. magtanvendelse 
    

Forslag 

 

Status 

 

51. Der ønskes central indberetningspligt ift. 

magtanvendelse og dermed ensartet rets-

sikkerhed for alle, gældende både for speci-

altilbud og de almene tilbud (inspireret af 

Helsingør Kommune). Der er pt. kun central 

indberetningspligt på specialområdet i Aar-

hus Kommune. 

 

Der er procedurer og regler for magtan-

vendelse i de almene tilbud, og det er sko-

le- og dagtilbudslederne, der har kompe-

tence og ansvar for registrering og opfølg-

ning. Der er pt. ikke planer om en central 

registrering.  

 

 

Fælles 
 

1. Samarbejdet mellem forældre og kommunen 
 

Livshjul / årshjul  
 
Der er lavet et livshjul med fixpunkter og planlagte møder, eks. skolestart og 17 ½ års møde. Livshju-
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let skal skabe gennemsigtighed i, hvad der sker hvornår for alle aktører omkring barnet. Kombineret 

med livshjulet udarbejdes et individuelt årshjul som et brugbart værktøj i samarbejdet. 
 
Årshjulet indeholder relevante punkter for det enkelte barns kommende år, eks. planlagte samtaler, 

netværksmøder og ansøgningsfrister. Årshjulet kan ses som en forebyggende indsats og kan dermed 

være stressreducerende. Det skaber tryghed for forældre, at der er en fast retning at forholde sig til. 

 

 

Forslag 

 

Status 

52. Hjulet kan fungere som et intranet ala det 

skolesystemet har. Ønske om præcisering 

af hvem der er forpligtet til at deltage på 

møderne.  

 

Hjulet anvendes i projektet Tættere på Fa-

milien, og med henblik på senere implemen-

tering i hele centret.    

 
 
 
2. Én indgang til kommunen og samarbejde på tværs 
 

2.a Én indgang til Kommunen 

 

 
Status 

 

Forslag 

53. Der skal være et velfungeren-

de/koordinerende netværksmøde, da dette 

kunne løse mange problemer.  

 

Det tilstræbes der altid i det daglige arbej-

de.  

Bl.a. via anvendelse af Signs of Safty/Tegn 

på Trivsel.  

54. Ønske om det ”gamle” system med, at der 

er en socialrådgiver, der tager hånd om he-

le familien, når der kommer et barn med 

handicap. Det hed specialbistand og det 

sørgede for, at familien ikke gik i opløsning. 

Det bestod bl.a. af fastlagte møder med al-

le, samt hjemmebesøg, der kunne give et 

billede af hvordan familien fungerede 

I Aarhus Kommune har man valgt at priori-

tere specialisering frem for den brede løs-

ning, da det giver borgerne mulighed for at 

få hjælp af en specialiseret rådgiver inden 

for et afgrænset område. På nuværende 

tidspunkt ligger rammerne derfor ikke op til 

at implementere forslaget.  

 

 
 
2.b Hjælpeordninger  
 
Der opleves kassetænkning i støtteordninger fra forskellige forvaltninger. 

 

Status Forslag 

55. Der ønskes en familiehjælpeordning, hvor 

timerne følger barnet. Dette ville give den 

enkelte familie en større fleksibilitet. Eks. 

forslag om at indføre en forsøgsordning i 

Aarhus Kommune jf. forslag til folketings-

beslutning om forenkling af hjælp til børn 

med handicap. 

Dette indbefatter et fælles budget mellem 

magistratsafdelingen for Børn og Unge og 

magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 

Beskæftigelse, som i praksis vil være svært 

at implementere. Eftersom der også er tale 

om en meget lille målgruppe, vurderes det 

ikke at være relevant at arbejde videre med.  
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56. Der ønskes mere samarbejde mellem bør-

neteamet og skolen vedr. indkøb og indstil-

ling af hjælpemidler. Eks kunne der laves 

leasingaftale mht. hjælpemidler, så skoler 

kan lease ved leverandører eller MSO.  

Det foregår via tættere dialog i et forsøg på 

at udnytte ressourcerne bedre.  

 

Det er udelukkende et samarbejde mellem 

MSO og skoleområdet. 

 

 

 
2.c Nyhedsbrev fra kommunen  
 

Forslag Status 

57. Det foreslås, at der udsendes nyhedsbrev 

fra kommunen om det gode samarbejde 

osv. Eks. med en case om hvordan en sag 

foregår. 

 

Eksempelvis få de gode historier frem om-

kring inklusion (hvorfor inklusion ikke kun 

er godt for den inkluderede, men for hele 

gruppen) – se hvor det er gået godt og ud-

bred kendskabet. 

 

Der er udsendt en række nyhedsbreve fra ma-

gistratsafdelingen for Sociale Forhold og Be-

skæftigelse og Børn og Unge. Nyhedsbrevene 

er tilgængelig på hjemmesiden for styrkelse af 

handicapområdet for børn. 

 

Det overvejes at genoptage udsendelse af ny-

hedsbreve.   

 

 

2.d Inddragelse af familien ved besparelser 
 

Forslag 

 

Status 

58. Der er et ønske om medinddragel-

se/partshøring af familien inden besparelser 

evt. via informationsmøder på Handicapcen-

tret for Børn. 

 

Efter vedtagne besparelser ønskes afholdel-

se af et informationsmøde på Handicapcen-

tret (gerne i samarbejde med DH). Her kan 

der informeres om konsekvenserne – alle 

med en sag i Handicapcentret for Børn invi-

teres. 

 

 

Så vidt det bliver en realitet, afdækkes med 

de andre magistratsafdelinger, om det er mu-

ligt at gå videre med sådan en løsning.  

 

 

 
 
2.e Komplekse sager/nedsættelse af tværmagistratsligt udvalg  
 

Forslag 

 

Status 

59. Det foreslås, at der nedsættes et udvalg 

med repræsentanter fra flere magistratsaf-

delinger til at træffe beslutninger i komplek-

se sager. Udvalget skal have myndighed til 

at træffe beslutninger i særlige komplekse 

Der findes et tværmagistratsligt samarbejde 

hvor Familier, børn og unge, PPR og ledere fra 

specialinstitutionerne mødes. 

 

Der har været dialog om konkrete sager.  
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sager, hvor forskellige lovgivninger spænder 

ben for hinanden med henblik på at finde 

gode løsninger. 

 

Myndighedsafgørelsen vil altid ligge i den an-

svarlige forvaltning og kan ikke overføres til 

et udvalg.  

 

 
 

 

 

2.f Rådgivning i forhold til børn med handicap  

 

Forslag 

 

Status 

60. Det foreslås, at der oprettes en slags VISO 

for Aarhus. Enheden skal fungere som råd-

givningsenhed i forhold til handicap i bred 

forstand, hvor både forældre og professio-

nelle kan henvende sig. Stedet skal være et 

fysisk sted, men trække på viden fra prak-

sis, evt. fra de frivillige organisationer. 

 

Det foreslås, at der laves en PPR for fysiske 

lidelser. Både forældre og institutioner ople-

ver indimellem at stå med et barn, der end-

nu ikke har fået en diagnose, og hvor der er 

behov for råd og vejledning i forhold til, 

hvordan man bedst støtter barnet. 

 

Der er løbende mulighed for at anvende åben 

rådgivning på ugentlig basis i Center for Spe-

cialpædagogiske Børnetilbud.  

Rådgiverne har mulighed for ugentligt spar-

ring hos psykolog.  

Desuden er der et tværfagligt forum/Samråd, 

som afholdes hvert 14. dag.  

 

 
 

2.e Regelforenkling 

 

Forslag 

 

Status 

61. Der er et ønske om generel regelforenkling 

– både for at frigive tid til sagsbehandling 

og tid til familien, men også for at sikre 

retssikkerhed.  

 

Der arbejdes løbende på et højt informations-

niveau og større kontakt mellem rådgiver og 

borgere.  

Der er velkomstmøderne for nye forældre i 

centret og der er udarbejdet en introvideo, 

der er tilgængelig på hjemmesiden.  

Der er også iværksat en prøvehandling med 

flere mundtlige opfølgninger via telefon eller 

personligt møde med forældre fremfor skriftli-

ge opfølgninger. 

Handicapcentret satser derfor på at iværksæt-

te flere telefoniske kontakter og hjemmebe-

søg.  
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3. Skole/daginstitution 
 
3.a Hjælpeordninger 
 
 
Der opleves kassetænkning i støtteordninger fra forskellige forvaltninger 
 

Forslag 

 

Status 

62. Der ønskes en familiehjælpeordning, hvor 

timerne følger barnet. Dette ville give den 

enkelte familie en større fleksibilitet. Bevil-

lingen skal følge barnet.  

Dette indbefatter et fælles budget mellem ma-

gistratsafdelingen for Børn og Unge og magi-

stratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæf-

tigelse, som i praksis vil være svært at imple-

mentere. Eftersom der også er tale om en me-

get lille målgruppe, vurderes det ikke at være 

relevant at arbejde videre med.  

 

63. Der ønskes mere samarbejde mellem bør-

neteamet og skolen vedr. indkøb og ind-

stilling af hjælpemidler. Eks. kunne der la-

ves leasingaftale mht. hjælpemidler, så 

skoler kan lease ved leverandører eller 

MSO. Alternativt centralt hjælpemiddelde-

pot på skolerne. 

 Magistratsafdelingen for Børn og Unge arbej-

der tæt sammen med børneteamet - og der 

findes allerede i dag et centralt hjælpemiddel-

depot, som dækker både skoler og dagtilbud. 

 

Samarbejdet omkring hjælpemidler ligger mel-

lem skoleområdet og MSO.  

64. Forslag om forenkling af hjælp til børn 

med handicap jf. forslag til folketingsbe-

slutning. Det foreslås, at der indføres en 

forsøgsordning i Aarhus Kommune.  

 

Forslaget har været til anden behandling i fol-

ketinget og er herefter blevet forkastet. Mini-

steriet lægger derfor op til at kommunerne selv 

må håndtere dette. På nuværende tidspunkt vil 

der ikke arbejdes videre med nævnte forslag, 

da denne vil kræve en omlægning af økonomi-

en.  

 

65. Der opleves problemer med døgnaflast-

ning. Der er et slip i aflastningstiden fra 

skolen lukker og frem til kl. 17.00. Lovgiv-

ningen vil ikke snakke sammen.  

 

Der arbejdes løbende på at mindske udfordrin-

gerne med konkrete løsninger efter behov.  

I praksis bliver det ofte til et tilkøb af timer ved 

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud for 

at løse denne opgave.  

 

 

3.b Specialklasser  

 

Forslag 

 

Status 

66. For elever i specialklasser, specialskoler og 

enkeltinkluderede elever med særlige be-

hov, ønskes der et tværgående forældre-

råd/forældrebestyrelse bl.a. med høringsret, 

Det vurderes at specialklassernes sikrede ret 

til plads i skolebestyrelsen, samt nogle af de 

øvrige forslag, såsom fælles læringskonferen-

ce og forældrerådet på Handicapcentret for 
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dialogmøder (MSB + MBU) og formidling af 

best pratice.  

Børn, er tilstrækkeligt til at dække dette be-

hov. 

 

 

3.c Mere kontakt mellem skole og rådgiver  
 
Der ønskes en bedre kommunikation mellem skole/daginstitution og rådgiveren. Til dette foreslås: 
 

Forslag 

 

Status 

67. Kontinuerlige møder mellem personale med 

kontakt til barnet (skole/daginstitution) og 

rådgiver.  

Projektet ”Tættere på Familien” er et forsøg 

på at afprøve dette, hvor der er hyppigere 

opfølgninger og flere personlige møder. Pro-

jektet starter 1.november 2016 og forløber 

frem til 2019, hvor det evalueres.  

 

68. Vidensdeling, da det vil gøre det nemmere 

for skolen at modtage børn med særlige ud-

fordringer. Denne proces skal tidligt i gang, 

og ikke først når der er opstået et udfor-

drende samarbejde.  

Der er åbenhed for dette med forældrenes 

samtykke.  

 

 

69. Tilbagemeldinger til rådgiver fra børneha-

ve/skole hvis noget går godt.  

 

Der bliver løbende bedt om udtalelser til råd-

givere ved status på barnets kompetencer. 

 

70. Til netværksmøde med BUC skal både skole-

lærer og skoleleder deltage. Skolelederne 

ønskes inddraget, da de har beslutnings-

kompetence på skolen.  

 

Børne og Unge Psykiatrisk center (BUC) ind-

kalder til udskrivningsmøder/netværksmøder, 

hvor skolerne også inviteres. Det er herefter 

op til den enkelte skole, hvem der deltager på 

mødet, men skolelederne vil få muligheden 

for at deltage.  

 

71. Rådgiverne skal have beslutningskompeten-

cer, når de deltager på netværksmøder og 

møder på BUC mv.  

 

På nogle områder er der uddelegeret ansvar, 

men på andre områder er det nødvendigt 

med en ledelsesmæssig – eller kollegial spar-

ring.  

 
3.e Bedre samarbejde mellem tilbud og skole  

 

Forslag 

 

Status 

72. Der ønskes et bedre samarbejde mellem af-

lastning og skole. Eks. skal aflastning være 

opmærksom på, at barnet har lektier, og 

der skal være bedre adgang til internet for 

børn i aflastning. 

 

konkret foreslås det, at institutionen, hvor 

barnet er i aflastning skal have adgang til 

forældreintra, så de kan se barnets lektier. 

 

Der vil altid være mulighed for at lave aftaler 

mellem aflastning og skole, når der er behov 

for dette.  
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3.f Mere viden til skolen 

 

Skolen skal have mere information om de forskellige handicaps samt andre relevante oplysninger eks. 

information om foreninger på området. Det foreslås: 

Forslag 

 

Status 

73. Der skal udarbejdes en hjemmeside, hvor 

skolen kan få overblik over relevante infor-

mationer såsom diagnoser, frivillige forenin-

ger, tilbud osv.  

 

Hjemmesiden er under fortsat udvikling og er 

tilgængelig for alle. 

 

 

 
 
5. Samspil mellem kommune og frivillige samt fritidsaktiviteter 
 
5.a Kendskab til og brug af frivillige patientforeninger og organisationer  
 
Der findes i dag en masse viden i de frivillige patientforeninger og organisationer som både forældre og 

professionelle ville kunne få stor glæde af. Denne viden kan deles ved:  

 

 

Forslag 

 

Status 

74. Information om frivillige organisationer både 

til forældre og professionelle i form af pjecer 

og hjemmeside med oversigt over eksiste-

rende frivillige organisationer. Der skal ska-

bes et overblik over hvilke frivillige forenin-

ger der findes, samt de arrangementer som 

afholdes. DH har allerede et overblik over 

foreninger, så dette var et sted at starte.  

Projektet Forældrekurser har kørt i en 2-årig 

periode fra 2016-2018. Projekt handler dels 

om udbygning af netværk mellem forældre 

og dels handler om samarbejde mellem 

kommune og frivillige organisationer.   

 

Der er ligeledes øget fokus på samarbejdet 

med frivillighedsområdet i forbindelse med 

forskellige aktiviteter i regi af Frivilligheds-

hovedstad 2018.   

75. Ønske om tættere samarbejde mellem 

kommune og frivillige organisationer ift. at 

udbyde og formidle kurser.  

 

Der er et øget fokus på samarbejdet med fri-

villighedsområdet i forbindelse med forskellige 

aktiviteter i regi af Frivillighedshovedstad 

2018.   

  

 

5.b Hjælp til frivillige organisationer  
 
De frivillige organisationer har stor viden som både forældre og professionelle kan nyde godt af. Men 

de frivillige organisationer - særligt de små - har behov for hjælp til følgende: 

 

 

Forslag 

 

Status 

76. Ønske om en kommunal tovholder til for-

eninger, som kan rådgive foreninger både 

Vi er altid åbne over for rådgivning og spar-

ring ved henvendelser. 
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ift. akutte spørgsmål og best practice på den 

lange bane.  

 

I Handicapcentret for Børn er der to konsulen-

ter, der særligt arbejder med fokus på samar-

bejdet med frivillighedsområdet.  

 

77. Et hus til frivillige organisationer, hvor orga-

nisationer kan udveksle erfaringer og hvor 

forældre kan mødes med ligestillede.  

 

Aarhus Kommune er meget interesseret i 

styrkelse af samarbejdet med frivillige. Der 

findes allerede et hus til de frivillige og der 

opfordres derfor til at gøre brug af det allere-

de eksisterende. Socialforvaltningen går ger-

ne i dialog om anvendelse af huset ved be-

hov.  

 

5.c Viden om diagnoser til fritidsaktiviteter 
 
Mange oplever, at det er svært at inkludere deres børn i fritidsaktiviteter. Dette ville kunne afhjælpes, 

hvis der var større viden om diagnoser. 

 

Forslag 

 

Status 

78. Temadage og kurser om diagnoser til fri-

tidsaktiviteter. Man kan benytte de vejlede-

re som allerede findes i frivillige foreninger. 

Kommune skal være koordinator.  

Såfremt dette efterspørges af de frivillige, vil 

der være mulighed for at kontakte modtagel-

sen for Handicapcenteret for Børn. Der vil her-

udover også være mulighed for at arbejder 

videre med dette i Frivilligmatrix i forvaltnin-

gen.  

79. Lokal/national vidensbank som sendes ud til 

fritidsaktiviteter. Kan indeholde både viden 

om diagnoser samt tilgange til børn med 

særlige behov.  

 

Der arbejdes ikke videre med en vidensbank, 

men der vil altid være mulighed for at kontakte 

modtagelsen for Handicapcenteret for Børn. 

Herudover vil det være muligt at få nærmere 

information på hjemmesiden.  

80. Tilbud om konkret fx specialpædagogisk vej-

ledning eller hørekonsulent til en fritidsakti-

vitet. Evt. fra handicaporganisationer eller 

som et tilbud fra kommunen til det enkelte 

barn. Dvs. konsulentbistand til den enkelte 

forening om et konkret barn for at få inklu-

sionen til at lykkes.  

 

Der vil ikke være mulighed for at oprette et 

fast tilbud, men der vil altid være mulighed for 

at kontakte modtagelsen for Handicapcenteret 

for Børn. Herudover vil det være muligt at få 

nærmere information på hjemmesiden. 

 

 

 

5.d Fritidsaktiviteter for børn med særlige behov  
 
Flere børn opleves inkluderet i det almene miljø i form af skoler og institutioner. Derfor er der også 

behov for tværgående og særlige aktiviteter, hvor der er plads til børn med særlige behov. 

 

Forslag 

 

Status 

81. Inviter fritidsorganisationer til at arrangere 

aktiviteter for børn med særlige behov og 

alm. børn – tværgående aktiviteter mellem 

Der er en arbejdsgruppe bestående af ansatte 

fra FBU centre og frivillige organisationer, hvor 

der vil være mulighed for at arbejde videre med 
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MBU og MSB.  dette. Det har der også været gjort i forældre-

kursus regi.  

82. Aktivitetshus mellem MSB og MBU, med 

fokus på særligt tilrettelagte aktiviteter og 

fritidstilbud. Både aktiviteter kun for børn 

med særlige behov samt fælles aktiviteter 

mellem børn med særlige behov og børn 

uden handicap.  

 

Der er løbende fokus på muligheder eller samar-

bejde med Sport og Fritid og MBU herom.  

  

83. Ønske om at gentænke samarbejdet mel-

lem MSB + Sport og Fritid + lokale fritids-

foreninger med henblik på at styrke et me-

re varieret udbud af særligt tilrettelagte 

sport og fritidstilbud for børn og unge med 

div. handicap  

 

– der ønskes bl.a. en årlig opdatering af 

Sport og Fritids hjemmeside ift. handicap-

idræt.  

Der er løbende fokus på muligheder eller samar-

bejde med Sport og Fritid og MBU herom. 

 

 
5.e Andet 

 

Forslag 

 

Status 

84. Forslag om at politikerne arbejder hen 

imod, at handicapområdet kommer på 

statsbudgettet, så kommunerne ikke risi-

kerer at blive straffet for at overskride 

budgetterne, hvis de vælger at behandle 

deres svageste medborgere ordentligt – og 

så hjælpen ikke står og falder med, om 

man bor i en rig eller fattig kommune.  

Dette ligger uden for handicapcenterets befø-

jelser, i den forstand at det kræver en politiske 

beslutning. Forslaget har været forelagt det 

politiske niveau via det samlede materiale af 

styrkelse af handicapområdet for børn.  

 

 

Allerede iværksat eller i gang med at blive det  
 
 

1. Samarbejdet mellem forældre og kommunen 
 
 
1.a Organisering og større tilgængelighed 
 
 

Forslag 

 

Status 

85. Der er behov for at kende rammerne sags-

behandler og forældre imellem.*  

 

Forslaget er implementeret 
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86. Færre sager til rådgiveren. Giver mulighed 

for grundighed og fordybelse, samt vejled-

ning og rådgivning af forældre. Afprøvning 

af Sverigesmodellen.*  

 

Forslaget er implementeret 

87. Større fokus på hele familien.*  

 

Forslaget er implementeret 

88. Kontinuerlig kontakt mellem rådgiver og 

forældre.* 

 

Forslaget er implementeret 

89. Der efterspørges rådgivning frem for sags-

behandling.*  

 

Forslaget er implementeret 

90. Ønske om, at rådgiveren har mulighed for 

at besøge familien eller barnets institution, 

så rådgiverne får indsigt i det enkelte barn 

eller familien.  

 

Der kan aftales sådanne møder mellem part-

nerne når der er behov  

91. Bedre tilgængelighed via:  

 

o Telefontider skal udvides og over-

holdes og/eller åben telefontid ved 

en socialrådgiver.* 

 

o Beskeder på telefonsvarer skal væ-

re mere tydelige.* 

 

o Mulighed for at aftale tid, hvor 

man kan ringe.* o Øget tilgænge-

lighed over mail.* 

 

Forslaget er implementeret.  

92. Socialrådgiver skal selv finde kontaktop-

lysninger på andre aktører.  

 

Socialrådgivere er som udgangspunkt behjæl-

pelig med hensyn til at fremskaffe kontaktop-

lysninger på andre aktører  

 

 

1.b Velkomstmøde for nye familier*  
 
Et velkomstmøde med sagsbehandler for nye familier. Det opleves som mindre forskrækkende med 

opringninger fra handicapcentret, hvis man er blevet budt velkommen til centret. 

 

Forslag 

 

Status 

93. Kan understøttes af en velkomstpakke 

med skriftlig information 
Forslaget er implementeret og der tilbydes i 

dag velkomstpakker for nye familier hver 2. 

måned 
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1.c Ved ansøgning/afgørelser/revurderinger  

 

Forslag 

 

Status 

94. Højere grad af rådgivning og vejledning fra 

rådgiverens side om, hvad der er muligt at 

ansøge om.*  

 

Forslaget er implementeret 

95. Der er behov for en begrundelse om hvor-

for en bevilling er ændret, særligt når for-

holdene i familien er status quo.*  

 

Forslaget er implementeret 

96. Der ønskes tydelig begrundelse for afslag, 

samt tydelige alternativer.*  

 

Forslaget er implementeret 

97. Ønske om længere tidsfrister for forældre 

til at svare på forskellige henvendelser. 

Familier har i dag 2 uger, mens kommunen 

har 8 uger.*  

 

Forslaget er implementeret 

98. Ved procedurer, ved eks. visitationssamta-

ler, skal der være mere fokus på borgeren 

frem for på skemaet.*  

 

Forslaget er implementeret 

 

1.d Tilførsel af viden til rådgiverne 
 
Rådgiverne skal have mere viden om eks. diagnoser, paragraffer, tilbudsviften, ansøgningsmuligheder, 

frivillige foreninger, arrangementer og kurser. Kan eks. fås ved: 

 

Forslag 

 

Status 

99. Oplæg for rådgivere om handicap af frivilli-

ge foreninger (på socialrådgiverskole samt 

Handicapcentret).*  

 

Forslaget er implementeret 

100. Åbne arrangementer, hvor erfarne 

forældre holder oplæg om en bestemt di-

agnose.* 

 

Forslaget er implementeret 

 

1.e Ved sagsbehandlerskift  

 

Forslag 

 

Status 

101. Ved uforudsete sagsbehandlerskift 

skal der udarbejdes en procedure herfor så 

det sikres, at forældrene orienteres.*  

 

Forslaget er implementeret 
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1.f Styrkelse af den skriftlige kommunikation  

 

Forslag 

 

Status 

102. En kritisk vurdering af standardbreve 

(er i gang).*  

 

Forslaget er implementeret 

103. Der skal ligge en vandrejournal ved 

en sag med bl.a. familiens ønsker omkring 

kommunikationsform.*  

 

Forslaget er implementeret 

104. Der skal være et princip for, hvornår 

man som forælder skal have svar på en 

henvendelse (samt tilbagemelding, hvis 

noget er forsinket).* 

Forslaget er implementeret 

  

 
2. Én indgang til kommunen og samarbejde på tværs 

 

2.a Én indgang til Kommunen  
Der ønskes én indgang til kommunen. 

 

Forslag 

 

Status 

105. Der skal være en koordinerende 

sagsbehandler/tovholder for familien, øn-

sket er, at familien skal opleve grøn bølge 

igennem systemet.(*)  

 

Forslaget er implementeret 

 

 

2.b Let tilgængelig viden  
 
Det foreslås at hjemmesiden opdateres, så man her kan hente viden om forskellige ting. Konkret fore-

slås det at hjemmesiden skal give overblik over: 

 

Forslag 

 

Status 

 
106. Kontaktinformationer for forældre – 

hvem, hvor og hvornår skal man som for-

ælder rette kontakt til, både ved første be-

kymring, under udredning og ved over-

gange (evt. også en pjece).* 

 

Forslaget er implementeret 

 

2.c Målgruppeafklaring* 

 

Forslag 

 

Status 

 
107. Tydelighed omkring målgruppeafkla-

ring – placering i Familiecenter eller Handi-

Forslaget er implementeret 
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capcentret, hvad er årsagen? 

 
3. Skole/daginstitution 
 
 
Mere viden til skolen 
 
Skolen skal have mere information om de forskellige handicaps samt andre relevante oplysninger eks. 

information om foreninger på området. Det foreslås: 

 

Forslag 

 

Status 

 
108. At der afholdes tværgående temada-

ge og kurser om de forskellige diagnoser 

for skole/daginstitution og SFO.* (allerede 

i gang)  

 

Forslaget er implementeret 

 
4. Kurser / arrangementer / vidensdeling 

 

Kurser, arrangementer og viden til forældre 
 
Forældre til børn med handicap efterspørger generel viden på området, samt mulighed for erfaringsud-

veksling med ligestillede. Derfor foreslås følgende: 

 

Forslag 

 

Status 

 
109. Åbne arrangementer, hvor erfarne 

forældre kan holde oplæg for andre/nye 

forældre og rådgivere om en bestemt di-

agnose samt det at være familie med et 

barn med handicap/kronisk sygdom, også 

om de mere lavpraktiske ting – kompeten-

ceudvikling af rådgiverne + hjælp og støtte 

til nye forældre - evt. noget i stil med ca-

fearrangementer.*  

 

Forslaget er implementeret 

110. Forældreråd der mødes eks. hver 3. 
måned, så der sikres løbende dialog med 
Handicapcentret. Samme formål som de 
nuværende arbejdsgrupper, men med 
større deltagelse fra MBU. Deltagerne skal 
alle have en aktiv sag i Handicapcentret – 
med bred repræsentation. Nye forældre in-
formeres om gruppen og kan således tage 
kontakt dertil, hvis de har ting, de ønsker 
drøftet på et møde – således sikres kom-
munikationen løbende.* 

 

Forslaget er implementeret 

 
 
5. Samspil mellem kommune og frivillige samt fritidsaktiviteter 
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Kendskab til og brug af frivillige patientforeninger og organisationer  
 
Der findes i dag en masse viden i de frivillige patientforeninger og organisationer som både forældre og 

professionelle ville kunne få stor glæde af. Denne viden kan deles ved:  
   

Forslag 

 

Status 

 
111. Invitere frivillige organisationer ud 

for at fortælle om børn med handicap, 

herunder det at være ”offentlige familie” 

som en følgevirkning af børnenes og de 

unges handicap. Oplæggene kan være i 

dagtilbud, på relevante videregående ud-

dannelsesinstitutioner, de almene skoler, 

HCB mm.*  
 
 

Forslaget er implementeret 

112. De frivillige skal ikke overtage det 
kommunale arbejde, men være et supple-
ment. *  

 

Forslaget er implementeret 

  


