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Afbud 

 

Referent 

 

Gæster 

 

 

 

Karin Beyer, DH 

Rasmus Frimodt, DH 

Sine Holm, DH (formand) 

Bettina Ugelvig Møller, Byrådet 

Carsten Svensson, Byrådet 

Matilde Powers, Byrådet 

Øjvind Vilsholm, Byrådet (næstformand) 

Tine Gram (Velfærdsdirektør) 

Charlotte Kruse Lange, Centerchef for CBV 

Annelia Fähnrich Jensen, Centerchef for CSS 

 

Dorthe Stieper, DH 

 

Dorte Kirkebæk 

 

Dorthe Hölck 

Helle Saabye Pedersen 

Vibeke Krohn 

Bilag ”Lovpligtige kvalitetsstandarder” 

”Høring af SKI-udbud af bleer og lignende hjælpemidler” 

1. Dagens tema 

”Skoleværing og arbejdet med at styrke skoleglæde” v. Dorthe 

Hölck (60 min) 

 

Dorthe Hölck præsenterede sig selv og holdt oplæg om ”Skoleværing og 

arbejdet med at styrke skoleglæde”, hvor hun gennemgik de særlige 

udfordringer, børn med en autismediagnose kan have i skoletilbud målrettet 

børn, der ikke har en diagnose. Oplægget er vedlagt som bilag. Hun 

definerede i den forbindelse skoleværing og gennemgik nogle af de 

værktøjer fagprofessionelle kan anvende for at fremme skoleglæden, 

eksempelvis stille konkrete og tydelige spørgsmål, informerer barnet om 
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planlagte aktiviteter, samt hjælpe barnet med at forstå og reagere emotionelt 

på andres følelser. 

 

Derefter drøftede Handicaprådet med faglig sparring fra Dorthe Hölck, hvad 

skolerne rent fysisk kan gøre for at hjælpe et autistisk barn ind på skolen. 

Det blev også drøftet, hvordan de andre børn i klassen - og deres forældre - 

kan få den nødvendige viden og forståelse for de udfordringer en autistisk 

klassekammerat kan have, samt hvad Handicaprådet kan gøre for at udbrede 

viden og forståelse herfor. 

 

Dorthe Hölck oplyste, at den fysiske indretning og organisering af blandt 

andet klasselokalet og gangarealer kan hjælpe et autistisk barn med 

kognitivt at overskue skoledagen. Derudover anbefalede hun, at skolerne har 

et beredskab, som kan hjælpe barnet med at komme tilbage i skole, når 

skolevægring opstår. Hjælpen bør udvides til også at foregå i hjemmet – og 

ikke kun i skolen. Det er vigtigt, at skolen hurtigt tilbyder et barn med 

skolevægring hjælp, da der er risiko for at barnet udvikler en 

belastningsreaktion. På Socialstyrelsens hjemmesiden kan man læse om og 

se statistik for udviklingen i antallet af børn med skolevægring.  

 

Det blev foreslået, at Handicaprådet evt. kunne tale med 

skolebestyrelserne/Skole-samråd om udmøntningen af inklusionsstrategier i 

forhold til autisme. 

  

 

2. Drøftelse af kvalitetsstandarderne vedr. SEL § 83, 83 a, 86 og 

Forebyggende hjemmebesøg v. Annelia Fähnrich Jensen (20 min) 

 

Annelia Fähnrich Jensen oplyste, at de lovpligtige kvalitetsstandarder 

vedrørende servicelovens § 83, § 83a, § 86 og forebyggende hjemmebesøg 

hvert år skal godkendes politisk. Hjælpen gives efter en konkret og 

individuel vurdering, og der er ikke lagt op til ændringer i selve 

serviceniveauet. Kvalitetsstandarderne skal på fagudvalgsmøde i september 

2021.  

 

Karin Beyer bemærkede, at der var megen elestik i formuleringen af 

kvalitetsstandarderne, men at hverdagen ikke altid afspejlede dette. Specielt 

fremhævede hun emnet praktisk hjælp. Under hovedrengøring (som kun 

undtagelsesvis bevilges) står bl.a. ”fjernelse af spindelvæv”, noget som man 

dog måtte forvente kunne ske i den regelmæssige rengøring. Men faktum er, 

at hjemmehjælperne kun har nogle få minutter til afstøvning i en bolig. 

Generelt er tidsrammen for medarbejdernes ydelse blevet stærkt beskåret.  
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Under emnet ”forebyggende besøg” anmodede Karin Beyer om at man 

fremover medtager screening for begyndende høretab og nedsat syn. Disse 

funktionstab optræder desværre ofte snigende i den ældste del af 

befolkningen, så der ikke bliver gjort noget ved det.  

 

Det blev aftalt at Annelia Jensen indkalder DH-Furesø til et møde om 

kvalitetsstandarderne med henblik på en bredere drøftelse af indholdet 

sammen med de kommentarer, som Karin havde med ved mødet.    

 

      Matilde Powers tilføjede, at der ofte bliver efterspurgt mere frihed i 

tilrettelæggelse af arbejdet for den enkelte medarbejder på sundheds- og 

omsorgsområdet, og at vi derfor skal være forsigtig med at gå i detaljer i 

selve kvalitetsstandarden. Hertil bemærkede Karin Beyer, at fleksibilitet kan 

være godt, men personalet (og borgerne) oplever, at der ikke er tilstrækkelig 

tid til de opgaver, som borgeren er visiteret til.  

 

 

3. Status på processen vedr. ”Handleplan for boliger til borgere med 

særlige behov og seniorer” v. Annelia Fähnrich Jensen (15 min) 

 

Annelia Fähnrich Jensen oplyste, at handleplanen for boliger til borgere 

med særlige behov og seniorer var på udvalgsmøde i august, og at der 

havde været flere kommentarer til den. Analysen omhandler de boligtyper 

der er relevante for seniorer, der er udarbejdet en prognose for behovet for 

boliger til borgere med særlige behov, der er seniorer f.eks. plejeboliger, 

visiterede ældreboliger og fokus på hvad der kunne være af fremtidige 

behov, der i dag ikke er dækket  

 

Martilde Powers oplyste, at det er en rigtig fin rapport, der giver et positivt 

billedet af, at kommunen ikke akut mangler boliger målrettet seniorer og 

borgere med særlige behov. Det giver ro til at vurdere, hvad der politisk 

skal sættes i gang. Der er et ønske om at bygge fleksible boliger, således at 

borgerne – hvis rammerne er der - kan blive i egen bolig, når plejebehovet 

ændrer sig. 

 

      Karin Beyer tilføjede, at det er positivt, at der ses på fleksible boliger. 

 

 

4. Opfølgning og debat vedr. besøg på autismecentret 4. august 2021, 

v. Sine Holm (15 min) 

 

Handicaprådet var inviteret på besøg på autismecentret den 4. august 2021 

for at høre nærmere om centrets arbejde og se de fysiske rammer.  
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Handicaprådet drøftede, hvordan genkendelighed og forudsigelighed er 

implementeret i lokalerne, og at det var positivt, at der var en 

gennemgående tilgang til børnene, herunder at der blev tilstræbt en 

normaliseret skoledag i de største klasser med henblik på at sluse eleverne 

ud i en almen skolegang efter folkeskolen. 

 

Handicaprådet drøftede ligeledes de fysiske rammer i autismecentret, 

herunder muligheden for at følge eleven ind og frem til klassen, de 

forskellige temperaturniveauer i klasselokalerne, belysningen, 

klasselokalernes størrelse i forhold til antallet af børn og deres specifikke 

udfordringer og det medfølgende støjniveau. Særligt udviklingen i antallet 

af børn og voksne i lokalerne og støjniveauet vil Handicaprådet følge tæt. 

Der blev foreslået en inspirationstur til Maglebjergskolen i Lynge. 

 

Handicaprådet noterede, at der kun var et par enkelte børn ud af 

autismecentrets 77 børn, som ikke mødte i skole, derudover var der ca. 10 

% af børnene, som havde aftaler med skolen om ikke at have fuld skoledag. 

Handicaprådet havde ligeledes noteret, at der ikke var skåret ned i lærernes 

timeantal. 

 

Tine Gram bemærkede afslutningsvist, at Udvalg for Skole og 

Ungdomsuddannelse har bedt om en analyse af kommunens interne 

specialtilbud, som forhåbentlig er færdig ultimo 2021. Der er mange 

dilemmaer at tage højde for, herunder om kommunens forskellige 

specialtilbud skal samles samme sted eller fordeles på flere skoler, og 

hvordan man sikrer relevante kompetencer i specialtilbuddene mv. 

Derudover er ambitionen, at flere børn skal opleve glæden ved at deltage i 

fællesskaberne på almenområdet, og derfor er der stort fokus på, hvordan 

rammerne herfor i endnu højere grad kan indrettes, så de også kan rumme 

børn med særlige behov. 

 

5. Høring vedr. SKI-udbud af bleer og lignende hjælpemidler*, v. 

Karin Beyer (2 min) 

 

Karin Beyer bemærkede, at denne sag burde været sat på dagsordenen af 

forvaltningen. Handicaprådet skal sikre, at der har været inddraget 

brugerrepræsentanter i arbejdet med udformning af kvalitetskriterierne, 

hvilket er sket. Formalia er således i orden. 

 

6. Nyt fra DH’erne (13min) 

 

Karin Beyer oplyste, at de i dagsordenen nævnte punkter under ”Nyt fra 

DH’erne” er områder, som hun beskæftiger sig med for tiden. Hun oplyste 
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videre, at hun var blevet bedt om at give råd om etablering af handicap p-

pladser ved det nye botilbud på Kirke Værløsevej.  Efterfølgende har det 

vist sig, at en vejingeniør har krævet en anden udformning end foreslået af 

Kommunale Ejendomme, en udformning som Karin finder 

uhensigtsmæssig. 

 

Rasmus Frimodt fortalte en god historie om et møde med Visitationen, hvor 

der gik under to døgn fra ansøgning om hjælpemiddel til bevilling, og hvor 

der havde været en god og åben kommunikation. Til sammenligning havde 

han hørt om en tilsvarende sag i en anden kommune, som var måneder 

undervejs og blev påklaget til Ankestyrelsen. 

 

Sine Holm oplyste videre, at Handicaprådet er gået videre med tilbuddet om 

at benytte den digitale inddragelsesplatform ift. rådets fokus på pårørendes 

vilkår og rettigheder og evt. udarbejdelse af en pårørendepolitik. 

 

 

7. Nyt fra politikerne (10 min) 

 

Matilde Powers orienterede om projekt ” Frisk i naturen”, som har til 

formål at inspirere landets kommuner til at gøre mere brug af naturen i 

arbejdet med psykisk sårbare. Den 4. oktober 2021 inviterer Handicaprådet 

til inspirationsmøde på Naturskolen om, hvordan Furesø Kommune kan 

bruge naturen i arbejdet med psykisk sårbare. Der er sendt en invitation ud 

til ledere og medarbejdere i kommunen. Matilde Powers oplyste også, at 

hun havde skrevet til forvaltningen for at høre, hvilke tilbud  

Furesø Kommune har til psykisk sårbare. 

 

Det blev drøftet, at Naturskolen ikke er tilgængelig for kørestolsbrugere, og 

Hjortøgård og multisalen på Rådhuset blev nævnt som alternative 

muligheder til arrangementet den 4. oktober 2021. Det blev aftalt, at 

inspirationsmødet i første omgang fastholdes på Naturskolen, men at det 

kan flyttes til Rådhuset, såfremt der er behov eller vejret tilsiger det. 

 

Matilde Powers orienterede om indvielsen af Botilbuddet Søndersø. Stedet 

emmede af ro, og værelserne var store og rummelige med god plads. To af 

beboerne havde lavet ”råbe-test” fra hvert sit værelse, og de havde ikke 

kunne høre hinanden, hvilket tyder på, at lydisoleringen virker. 

 

Carsten Svensson orienterede om den fortsatte dialog med Flextrafik   

omkring lang ventetid på transport fra teststederne. 
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8. Nyt fra forvaltningen (13 min) 

 

Charlotte Kruse Lange orienterede om Danmarkskortet for omgørelser i 

Ankestyrelsen 2020. Forvaltningen har i 2020 haft 99 klagesager i 

Ankestyrelsen og en samlet omgørelsesprocent på 33. Der er tale om et 

samlet fald på 3 procent siden 2019. På voksenområdet er 

omgørelsesprocenten 21, hvilket er et fald med 19 procent siden 2019. På 

børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten 50. Omgørelsesprocenterne 

ligger alle under landsgennemsnittet. På børnehandicapområdet drejer det 

sig om i alt 17 sager, hvor 4 sager er ændret og 13 sager er hjemvist. 

Forvaltningen har fokus på at arbejde med læring fra sagerne, og der er 

iværksat forskellige tiltag. Medarbejderne i børnehandicap har i foråret 

2020 fået undervisning i Ankestyrelsen om målgruppevurderinger, og 

Ankestyrelsen har efterfølgende sendt temapraksisundersøgelse ud til alle 

landets kommuner. For at sikre ensartethed bliver klagesagerne nu alene 

behandlet af den faglige koordinator. Forvaltningens egen opgørelse over 

klagesager i 2021 tyder på, at der allerede er en effekt af de iværksatte 

tiltag. Effekten af de iværksatte tiltag forventes først at slå igennem på 

Danmarkskortet fra næste år. 

 

Charlotte Kruse Lange orienterede også om status på første år med de nye 

vejledende serviceniveauer på det specialiserede børneområde. Hun oplyste, 

at revisionen af serviceniveauerne kommer som meddelelsespunkt   

på fagudvalgsmøde i september. Der er udarbejdet et notat, der beskriver de 

ændringer, som er foretaget. Der er tale om tekstnære ændringer og mindre 

justeringer. Afsnittet omkring tabt arbejdsfortjeneste og skolevægring er 

blandt andet omformuleret. 

 

Charlotte oplyste også, at serviceniveauerne bliver brugt i mange 

sammenhænge for at sikre ensartethed i praksis, samtidigt med at der i de 

enkelte sager foretages en konkret og individuel vurdering.  

 

Charlotte orienterede videre om, at Center for Børn og Voksne på baggrund 

af Handicaprådets tilbagemeldinger til den handicappolitiske redegørelse 

har bedt alle centrene gennemgå deres bidrag med henblik på blandt andet 

at tydeliggøre borgerperspektivet og det handicappolitiske fokus. Der er 

også lavet om på strukturen i redegørelsen, så de enkelte tiltag står under 

det ansvarlige fagudvalg.  

 

Charlotte orienterede afslutningsvist om status på magtanvendelser, som var 

på som meddelelsespunkt i august. Der har været en positiv udvikling i 

forhold til antal af magtanvendelser. På det specialiserede voksenområde 

indgår fem borgere i opgørelsen, og en borger har været årsag til 
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størstedelen af magtanvendelserne. Der er sket et fald med 60 procent for 

den pågældende borger. 

 

9. Evt. 

 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 


