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1.1.1.1. Godkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsordenGodkendelse af dagsorden    

Dagsordenen blev godkendt med følgende kommentarer:  

 

2.2.2.2. Bemærkninger til referatBemærkninger til referatBemærkninger til referatBemærkninger til referat    

Referatet blev godkendt.     

    

3.3.3.3. InklusionInklusionInklusionInklusion 

Gæster: 

Ebbe RO Madsen, Leder af de tværgående forebyggelsesteams i 

Center for Børn og Voksne.    

Otto B. Christiansen, Formand for Børne og Skoleudvalget 

 

FSU oplyste, at punktet har været på dagsordenen flere gange, 

men ikke er blevet behandlet. 

 

HHR ønskede fra start, at der blev nedsat et udvalg der kunne 

følge udviklingen men det ønskede man ikke.  

 

Hørsholm Kommune er godt med ift. inklusion men der er alligevel 

brug for en status på området. 

 

FSU henviste til tidligere udsendt materiale (afrapportering af 

inklusionseftersynet) og tilføjede, at det er vigtigt at vi har fokus på 

emnet, særligt ift. de besparelser man ser i øjeblikket.  

  

 

 

Referat – Hørsholm Handicapråd 
 

Sted: Mødelokale D2 

Dato: 9. februar 2016 kl. 16.00 

  

Deltagere: Flemming Sundt (FSU) 

Jerry Ritz (JRI) 

Charlotte Kirkegaard (CKI) 

Christian Skytt (CKS) 

Thorkild Gruelund (THG) 

Annette Wiencken (ANW) 

Klaus Poulsen (KPO) 

Anja Theresa Sahan (ASA) 

 

 

Afbud Gerhard Krohn (GKR) 

Arne-Georg Stangeby (AST) 

 

 

Emne: Møde i Hørsholm Handicapråd 
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Otto oplyste, at 96% af en årgang bliver inkluderet. Heriblandt er 

der muligvis nogle børn som burde have været visiteret til et andet 

tilbud. Det er desuden også et økonomisk hensyn at inkludere. Det 

er primært et normaliseringshensyn men også et besparelses 

hensyn.  

 

ANW oplyste, at så længe vi holder os til det princip, at vi yder en 

individuel og faglig vurdering er tingene i orden. Det vigtigste er, at 

barnet bliver placeret det rigtige sted. 

 

THG tilføjede, at der er vigtigt ikke at anbringe børn i en almindelig 

klasse, hvis det ikke er det rigtige tilbud for dem samt at det er 

vigtigt, at der ikke er for meget fokus på økonomien. 

 

Ebbe orienterede herefter om kommunens inklusionsstrategi. 

 

Hørsholm Kommune har gode og inkluderende folkeskoler 

samt gode tilbud til børn med særlige behov. 

 

Kommunen hjemtager ikke børn for at redde økonomien. Alt bliver 

gjort på baggrund af faglige visitationer og i samarbejde med 

forældrene, ud fra faglige og individuelle vurderinger.  

 

Ebbe oplyste derudover, at der er sket en forskydning af 

grupperne med særlige behov. 

 

Det man kan se nu er, at folkeskolen bruger mange ressourcer på 

inklusion af børn med udad reagerende tendenser, eller fra hjem 

med skilsmisser. Der er sket en stigning i børn med forstyrrelser 

indenfor autisme spektret. Børn med diagnosen ADHD er til 

gengæld faldende. Den teknologiske udvikling har givet færre med 

Downs syndrom. 

 

Vores udfordring i øjeblikket er ældre skolebørn i udskolingen med 

store special undervisningsbehov og behov for specialpædagogisk 

bistand. 

Man benytter primært dagtilbudsbehandling.  

 

Der er stor fokus på forebyggelse og tidlig indsats og på hvordan 

kommunen kan ”spotte” disse børn og deres familier tidligere. Det 

der vanskeligt er, at man skal løse de akutte problemer, men også 

finde midler til forebyggelse og tidlig indsats.  

 

Kommunen har 130 - 135 børn der er segregerede. Nogle i egen 

kommune (50 børn). Derudover benyttes enkeltbarns-

undervisning, hvis undervisning i klassen ikke er en mulighed. Her 

gives et alternativt og begrænset tilbud. 

 

ANW spurgte til om vi kan vi gøre noget for dem i udskolingen? 

Ebbe oplyste, at der er her er tale om ”stille piger” der pludselig 
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”skejer ud” samt børn med milde former for autisme. Jo ældre de 

bliver får de det svært i sociale sammenhænge, og det er derfor 

man først opdager dem så sent.   

 

I forbindelse med ”Det nære Sundhedsvæsen” oprettes der 

skilsmissegrupper, som er velafprøvet andre steder.  

 

CSK spurgte til om man har nogle tilbud for søskende til 

handicappede, som også er en udsat gruppe. 

 

KPO oplyste at kommunen for 2 år siden havde nogle grupper, som 

var rimelig succesfulde, men da er blev ikke meldt flere til blev det 

nedlagt. KPO var positiv overfor at starte det op igen. Ebbe 

tilføjede, at vores kommunestørrelse gør det er svært at lave disse 

tilbud.  

 

CSK spurgte til kommunens erfaring med anvendelse af teknologi 

som en del af inklusionen. 

 

Ebbe svarede, at det er ikke noget vi har anvendt, men at der 

findes interessant materiale på området 

    

4. GågadenGågadenGågadenGågaden    

FSU oplyste, at rådet fandt det kritisabelt, at tingene ikke er blevet 

udbedret og afsluttet, og påpegede de steder hvor der fortsat er 

store problemer 

 

THG foreslog, at invitere Peter Antonsen (formand for Miljø- og 

Planlægningsudvalget) og Charlotte Skov (Leder af Team Vej og 

Park). Der skal bygges mange steder nu, så det er rigtig godt at få 

noget fokus på emnet. 

    

5. GigtbehandlingGigtbehandlingGigtbehandlingGigtbehandling    

FSU oplyste, at rådet ønsker at få startet en debat om emnet. 

Gigtbehandling koster det danske samfund 11,5 mia. kr. om året. 

Ny forskning om forebyggelse på området, gør det særlig relevant 

at få fokus på emnet.  

 

Det var desværre ikke muligt at få en medarbejder fra Center for 

Sundhed og Omsorg til at deltage i mødet. 

 

Der henstilles til, at Sundhedsudvalget ser på området. 

    

6. EventueltEventueltEventueltEventuelt    

CSK spurgte til om der er noget nyt omkring arbejdet for 

Bofællesskaber. 

 

THG oplyste, at der bliver kigget på punkthuse på Sophielund til 

handicappede unge.  
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CSK henstillede til, at der arbejdes videre med handicappolitikken. 

FSU var enig, idet det vil være hensigtsmæssigt at have den gjort 

færdig inden rådets valgår afslutter. 

 

FSU foreslog til sidst, at KB afsætter 1 million kr. til 

tilgængelighedsprojekter.  

 

 

 

 

 


