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Mødelokale 381 på 

Aarhus Rådhus 

 

Tid: kl.17:00 – 20:00 

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 23. oktober 2017 

DELTAGERE: ANETTE POULSEN, PETER BACH-NIELSEN, KIRSTEN BUNDGAARD, NAUJA MAY FLEISCHER, BODIL VIBE RASMUSSEN, HELEN CONWAY-

BLAKE, JENS LASSEN, TRINE BUUS KARLSEN, SANNE LAURIDSEN, ALI NUUR, CLAUS BJARNE CHRISTENSEN, LOTTE FENSBO, PER JENSEN, JANE KALLE-

STRUP,  

AFBUD FRA: BIRTE RERUP, JAN SEJERSDAHL KIRKEGAARD, KNUD MATHIESEN 

 

 DAGSORDENS-

PUNKT 

BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION 

GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

1.1 Godkendelse af dagsor-

den og referat. 

Bilag  Godkendt dog med bemærkning fra Nauja, at hun gerne vil have ført til 

referat, at når hun ønsker at drøfte specialundervisning, så er det ikke 

for at drøfte som personsag men på grund af generel interesse for om-

rådet.  
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TIL DRØFTELSE 

2.1 

Kl. 17.05 – 

17.50 

 

 

 

 

 

Kl. 17.50 – 

18.00 

Temadrøftelse om magtanvendelse.  

Introduktion til problemstillingen: 

• På Socialforvaltningens område 

v/Kirsten Bundgaard og 

• På Børn og ungeområdet v/Birgit Høg, 

konsulent i PPR/Børn og Unge 

I forlængelse af drøftelsen giver Lotte Fensbo, 

konsulent i PPR/Børn og Unge en orientering 

om Back2School – en skolefraværsindsats. 

Lovgrundlag og retningslinjer på Børn- og Ungeområdet 

vedlagt – bilag 2.1.1 

 

Instruktion fra Socialforvaltningen – bilag 2.1.2 

Udklip fra Serviceloven – bilag 2.1.3 

 

Kirsten Bundgaard fremlagde kort lovgrundla-

get og de måder, man anvender magtanvendelse 

på i VoksenHandicap. Derudover hvordan man 

løbende arbejder med de magtanvendelser, der 

har fundet sted samt hvad man gør for at ned-

bringe antallet. Kirstens oplæg er vedhæftet 

dette referat. 

Birgit Høg fremlagde kort forskellen i lovgrund-

laget mellem VoksenHandicap og Børn og Unge 

området. Dette er desuden beskrevet i bilag til 

dagsordenen. Birgit fortalte desuden, at alle nye 

medarbejdere kommer igennem et introforløb 

om magtanvendelse. Den enkelte skole har frit 

valg i forhold til hvilken pædagogik man ønsker 

at anvende i forhold til at forebygge magtanven-

delse. Der er mulighed for at få sparring på den 

enkelte sag om magtanvendelse fra PPR og det 

bliver i høj grad anvendt fra skolernes side. 

Der er en pligt til at registrere magtanvendelse 

og udviklingen kontrolleres ved kvalitetssamta-

ler, der finder sted hver andet år. 

Lotte Fensbo orienterede om Back2School- pro-

jektet. Lottes slides er vedlagt referatet. Der blev 
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udtrykt ønske om, at PPR indgik et samarbejde 

med Handicapcenteret for Børn, da de kender 

mange af børnene og deres udfordringer.  

Kl. 18.00 –  

18.15 

 

Spisepause 

2.2  

Kl. 18.15 -

19.00 

 

Temadrøftelse vedrørende førtidspension og 

udviklingshæmmede: 

Orientering v/Jesper Bork og Ulla Lomholt 

Istrup, Beskæftigelsesforvaltningen om data og 

praksis for udviklingshæmmede. 

 Er blevet udsat til næste møde. 

 

 

 

2.3. 

Kl. 19.00 – 

19.30 

Høringssag: 

Stensagerskolens fremtidige fysiske placering 

Lene Vestervang Olsen, Koordinerende projektleder 
i Børn og Unge deltager under drøftelsen 
 

Høringsfrist for svar fra Handicaprådet er 24.10.2017 

Høringsmateriale vedlagt – bilag 2.3.1, 2.3.2. og 2.3.3. 

Foruden Lene Vestervang Olsen deltog Tina 

Degn Rasmussen under dette punkt til at be-

svare spørgsmål. Alle var enige om at de fysiske 

rammer for Stensagerskolen i dag ikke er gode 

og at en flytning til Ellekærskolen vil være en 

kæmpe forbedring. Der er en bekymring over at 

de elever der går i specialklasser på Ellekærsko-

len skal flyttes til Næshøjskolen. Det skal ikke gå 

ud over nogle børn som er særligt svage, at Sten-

sagerskolen skal have bedre rammer og dette 

kræver en særlig opmærksomhed i processen.  

Der var kritik af høringsfasen – den er ikke lang 

nok og Handicaprådet får materialet for sent. 

Børn og Unge har brugt den normale hørings-

frist på 4 uger (der er fejl i dateringen af hø-

ringsbrevet). Uheldigt at det lige blev sendt ud 

efter sidste møde i Handicaprådet. Børn og Unge 
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opfordres til at tjekke Handicaprådets møde-

plan, som findes på nettet inden de sender i hø-

ring. Handicaprådet opfordrede til mest mulig 

inddragelse af forældre og pårørende i forbin-

delse med flytteprocessen både i forhold til ele-

verne på Stensagerskolen og specialklasserne. 

Desuden bør der være et særlig obs på kørsels-

udgifter, således at der ikke kommer forøgede 

udgifter til kørsel, der kan reducere de økonomi-

ske rammer, der er afsat til undervisning og den 

pædagogiske indsats i forhold til børnene. Der 

er sendt et fælles høringssvar fra Handicaprå-

det, som vedlægges som bilag. 

 

TIL ORIENTERING/BESLUTNING 

3.1 

Kl. 19.30 – 

19.50 

Nyt fra organisationer, forvaltninger og politi-

kere. • Tilgængelighedsby 2019 – beslutning om at Han-

dicaprådet bakker op om initiativet og nedsætter 

en arbejdsgruppe v/Jane Kallestrup – bilag 3.1.3 

• Der skal udpeges endnu et medlem til Brugerrådet 

for Kørselskontoret (Nauja er allerede valgt). Be-

slutning om, hvem der også deltager – bilag 3.1.2 

 

• Oplæg om ansøgning til Tilgængeligheds 

by 2019 blev besluttet.  Der bliver skre-

vet ud omkring personer til arbejds-

gruppen. Ansøgningen skal behandles i 

byrådet inden den indgives. 

• Umiddelbart var der ingen der meldte 

sig. DH undersøger om der er nogen 

udenfor Handicaprådet som ønsker at 

deltage og melder dette tilbage til Jane 

Kallestrup.  
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• Orientering om VIVE-rapporten samt det videre 

forløb i forhold til ny økonomisk politik v/Per Jen-

sen (bilag 3.1.1) 

• Kulkransporet – en bedømmelseskomité har valgt 

at arbejde videre med to forslag (link til dommer-

betænkning). Beslutning om Handicaprådet øn-

sker at blive orienteret på et af de kommende mø-

der i 2017 eller efter, at vinder af konkurrencen 

bliver fundet i februar 2018? v/Anette Poulsen 

 

• ViVE-rapporten: Der anvendes forskel-

lige fremskrivningsmodeller. 2 rappor-

ter: 1) traditionelle anbringelsessager 

og 2) specialområdet. Analysen tages 

med ind i revisionen af de anvendte mo-

deller for fremskrivning, som finder sted 

i foråret 2018 i forbindelse med revisio-

nen af den økonomiske politik, hvor by-

rådet finder ud af hvordan de endelige 

modeller skal se ud. 

• Kulkransporet: Handicaprådet vil gerne 

orienteres inden der træffes beslutning 

om hvilket forslag som vælges. Det er 

vigtigt at forslaget lever op til at Aarhus 

skal være en by for alle.  

 

 

FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 

4.1 

Kl. 19.50 – 

19.55 

 

Næste møde 
November: 

• Misbrug af handicapparkeringspladser 

• Orientering om bevilling fra tilgængelighedspuljen 

v/Jane Kallestrup 

• Arbejdet i det nye handicapråd 2018-21 

• Besøg af DOKKX-bussen (kl. 18.00) 

• Emnerne til november mødet blev god-

kendt. Desuden flyttes temadrøftelse 

vedrørende førtidspension og udvik-

lingshæmmede også til november mø-

det. 

• Kulkransporet 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Bolig-og-Projektudvikling/Projekter/Sydhavnskvarteret/Dommerbetaenkning.pdf
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Bolig-og-Projektudvikling/Projekter/Sydhavnskvarteret/Dommerbetaenkning.pdf
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December: 

• Orientering om den nye hjemmesideløsning og 

dens tilgængelighed v/Per Ryolf, Kommunikati-

onsafdelingen 

• Juleafslutning 

• Der blev desuden foreslået evaluering af 

rådets arbejde på december mødet.  

 

EVENTUELT  

5. 

Kl. 19.55 – 

20.00 

Evaluering af dagens møde v/Anette Poulsen 

- Hvordan er mødet forløbet? Der blev taget en runde. De væsentligste kom-

mentarer var: Et meget godt og interessant 

møde. De personer, som var kaldt ind, var gode 

og var godt inde i de sager de repræsenterede.  

Bodil opfordrerede til, at vi blev bedre til ikke at 

gå for langt ud i drøftelser af afledte emner, som 

f.eks. at drøftelsen af flytningen af Stensagersko-

len også blev en længere drøftelse af kvalitets-

standarder for specialklasser.  Dette kan være et 

interessant emne, men bør i givet fald tages op 

separat og forberedes. 

Anette synes, at det kan være svært at cutte af 

på rette tidspunkt. Hun fik ros for sin mødele-

delse og blev opfordret til at cutte af hurtigere. 

Jens foreslog, at man kunne lave en battle på til-

gængeligheden i byen, da der ved hvert møde 
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udtrykkes modstridende holdninger til hvordan 

det står til med tilgængeligheden i Aarhus. 

Dejligt at der var ordentlig tid til evaluering og 

til de enkelte punkter. 


