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Furesø Kommunes handicappolitik er vedtaget af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune. 

Handicappolitikken gælder for alle sektorer, går på tværs af alle ansvarsområder i kommunen og tager højde for al 

lovgivning, der har betydning for borgere med funktionsnedsættelse.  

 

Rammen for Furesø Kommunes handicappolitik er FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap. 

Konventionens formål er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at personer med handicap fuldt ud kan nyde 

alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for 

deres naturlige værdighed.  

 

Visionerne for det handicappolitiske område i Furesø Kommune er, at kommunen: 

 

 på alle fagområder yder en indsats for, at kommunen arbejder for principperne i FN-konventionen om 

Rettigheder for Personer med Handicap.  

 skaber muligheder for, at borgere med funktionsnedsættelse kan deltage aktivt i samfundslivet ud fra den 

enkeltes egne ønsker, muligheder og behov på lige vilkår med andre borgere. 

 skal være udviklende, sikre effektivitet og sammenhæng mellem de forskellige fagområder, således at 

borgere med funktionsnedsættelse kompenseres og oplever, at tilbuddene er koordinerede. 

 sikrer kvalitet, sammenhæng og retssikkerhed for borgere med funktionsnedsættelser. 

Furesø Kommune ønsker med handicappolitikken at bidrage til, at borgere med funktionsnedsættelse kan opnå det, 

der for den enkelte opleves som maksimal livskvalitet. Kommunen har med Handicappolitikken forpligtet sig til - 

med udgangspunkt i borgerens ønsker, muligheder og behov - at arbejde for tilgængelighed for borgere med 

funktionsnedsættelse, så borgerne har: 

 

 adgang til skole og uddannelsestilbud 

 adgang til at deltage på arbejdsmarkedet 

 adgang til at modtage specialtilbud 

 mulighed for at benytte kommunens idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter 

 en oplevelse af sammenhæng mellem de forskellige fagområder og politikker 

 mulighed for at modtage et tilbud om bolig, der passer til borgerens livssituation 

 adgang til information. 

 

Der skal i Byrådsperioden udarbejdes en handicappolitisk redegørelse, der belyser de indsatser, der har været på 

områder omfattet af politikken. Denne handicappolitiske redegørelse for perioden 2017 til 2021 er udarbejdet af 

Center for Børn og Voksne med bidrag fra og i samarbejde med de øvrige centre i Furesø Kommune. 

 

Redegørelsen beskriver de vigtigste handicappolitiske indsatser, der har været iværksat siden sidste 

handicappolitiske redegørelse i 2017 på hvert fagudvalgs område.  

 

Der redegøres ligeledes for planlagte handicappolitiske indsatser, samt forslag til temaer og fokusområder for det 

handicappolitiske arbejde i fagudvalgene i de kommende år. Det er angivet, hvilke 2030 mål indsatsen understøtter, 

da handicappolitikken ligesom de øvrige politikker skal understøtte målene for kommunens udvikling frem mod 

2030. 

  

INDLEDNING 
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1. Beskæftigelse og erhverv 
 

1.1. Handicappolitiske indsatser siden 2017 

 

Jobcentret har arbejdet bredt og fokuseret på at fastholde og bringe borgere med funktionsnedsættelser 

ind på arbejdsmarkedet understøttet af de handicapkompenserende ordninger, der er behov for.  

 

Samarbejde med Dansk Handicapforbund 

Siden 2018 har Jobcentret og en række udvalgte kommuner samarbejdet med Dansk Handicapforbund, 

for at bringe flere borgere med funktionsnedsættelser ind på arbejdsmarkedet igen. Fokusområderne i 

2018-2019 har været at bringe borgere på ledighedsydelse tættere på fleksjob via et styrket og mere 

formaliseret samarbejde med virksomhederne.  

 

I 2020-2022 er indsatsen rettet mod borgere med funktionsnedsættelser generelt set, hvor nogle af dem 

for eksempel har diagnoser som psykiske lidelser, kroniske smerte i bevægeapparatet og 

lungesygedomme. Gennem projektet er der ansat en jobformidler, der sikrer en tæt dialog og håndholdt 

indsats over for de pågældende borgere både før og efter borgerne eventuelt kommer i job, løntilskud 

og/eller praktik. Indsatsen er et supplerende tilbud til borgere, der modtager dagpenge, kontanthjælp og 

fleksjob. Projektet med Dansk Handicapforbund startede den 1. januar 2021 og afslutter juni 2022. Målet 

er, at 75 borgere modtager dette supplerende tilbud og 40 % overgår til ordinært arbejde. Fra 

projektstarten til den 4. juni 2021 er foreløbig 27 borgere visiteret til projektet. I forhold til målsætningen 

pr. juni 2022 er 8 borgere kommet i ordinær beskæftigelse, svarende til en foreløbig jobeffekt på ca. 26 

%, hvilket svarer til det foreløbige forventede resultat. Der er fortsat en tæt opfølgning på de borgere, der 

endnu ikke har opnået job.  Generelt vurderer forvaltningen, at tilbagemeldingerne fra borgerne til 

jobformidler er gode, og at de borgere der er kommet i beskæftigelse, fungerer bedre socialt og har opnået 

en større tilfredshed ved at være en del af arbejdsmarkedet.  

 

Det Mobile Servicehus 

"Det Mobile Servicehus" blev etableret i 2017 med fokus på at knytte borgere på ledighedsydelse tættere 

til virksomheder. Det er en "straks aktiverende indsats" for borgere med en funktionsnedsættelse, som 

begrænser dem i at få et fleksjob. De pågældende borgere er blevet matchet med kommunale opgaver og 

har eksempelvis hjulpet til ved større arrangementer, udført praktisk arbejde i kulturhuset eller lavet 

aktiviteter for ældre mennesker på plejehjem. Initiativet har betydet, at borgerne har fået troen på, at de 

kan få foden ind på arbejdsmarkedet igen. 

 

Advisory Board 

Endvidere er der etableret et Advisory Board bestående af lokale virksomheder, der skal rådgive 

Jobcentret om, hvordan borgere med funktionsnedsættelser bedst muligt kommer i job. 

 

Samarbejde med Frivilligcenter Furesø  

Jobcentret har siden 2019 haft et samarbejde med Frivilligcenter Furesø om at etablere et frivilligt 

netværk primært målrettet kvindelige førtidspensionister med ikke-vestlig baggrund. Som 

førtidspensionist har en del af disse enten fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. I netværket har der 

været fokus på at øge deres livskvalitet og integration i forhold til eksisterende eller nye fælleskaber. Via 

 
HANDICAPPOLITISKE INDSATSER  
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netværket har deltagerne haft mulighed for at deltage i fællesspisninger, motion, udflugter og lignende. 

Der har ligeledes været afholdt et arrangement om sundhed. Inden Corona havde Frivilligcentret ca. 30 

deltagere i netværket, der blandt andet trænede yoga, dyrkede grøntsager, deltog i sy-og strikkeklub, 

fællesspisning og udflugter til forskellige seværdigheder i kommunen. Frivilligcentret havde planlagt en 

række aktiviteter for det frivillige netværk i 2020 og 2021, men de har i vid udstrækning være sat i bero 

på grund af Corona-restriktioner. De forventes at blive genoptaget i løbet af 2021.  

  

Frivilligt mentorkorps  

Furesø har et frivilligt mentorkorps for borgere fra 16 og 65 år, der har behov for at blive støttet i deres 

faglige og personlige udvikling. De hjælper borgere, som har vanskeligt ved at fastholde et job eller en 

uddannelse, eller som mangler et netværk og branchekendskab for at få hverdagen til at fungere. En 

række af de borgere, som gøre brug af det frivillige mentorkorps har fysiske eller psykiske 

funktionsnedsættelser. Forvaltningen visiterer en borger til en frivillig mentor, hvis de vurderer, at der er 

behov og mulighed for det. Siden 2017 har tilbuddet løbende været benytte af ca. 10-20 borgere. Under 

Corona-nedlukninger har tilbuddet stort set været sat i bero, men forvaltningen forventer, at det bliver 

igangsat i løbet af 2021.  

 

Den Kommunale Ungeindsats  

I år 2019 blev den Kommunale Ungeindsats (KUI) oprettet for at få flere unge i uddannelse og job. KUI 

har det samlede ansvar for alle unge fra 8. klasse og indtil det fyldte 30 år, indtil de har gennemført en 

ungdomsuddannelse og/eller er kommet i fast job.  KUI er organiseret på tværs af uddannelses-, 

beskæftigelses- og socialindsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter 

grunduddannelsen.  

 

Ved en tværfaglig Ungekonference med fagprofessionelle fra de tre fagcentre Center for Børn og Voksne, 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse og Jobcenter Furesø sikres en tværfaglig koordinering og en 

helhedsorienteret samlet plan for den enkelte unge med henblik på at støtte på vejen til uddannelse eller 

job.  

 

Der tilbydes en gennemgående ungeguide til unge som af personlige, sociale eller helbredsmæssige 

årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Ungeguidens hovedopgave er at støtte den 

unge gennem det samlede forløb frem mod fastholdelse i uddannelse eller job.  

 

Samarbejde med JOBINPLACE  

Furesø Kommune har i samarbejde med JOBINPLACE tilrettelagt et særligt uddannelsesforberedende 

forløb for unge under 30 år. Forløbet er specifikt målrettet unge, som har brug for støtte og vejledning for 

at finde deres vej til uddannelse eller job. Der er tale om unge med fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser, f.eks. angst, OCD og forstyrrelse inden for autismespektret. De unge får hjælp til 

at klare de udfordringer de møder og til at få struktur på deres hverdag. De tager højde for de unges 

individuelle skånehensyn og tilbyder blandt andet individuelle og coachende samtaler, vejledning om 

mulige uddannelser og jobområder, et personlig sundhedsprogram samt mulighed for praktikforløb i 

virksomheder.  

 

Fontænehuset 

Fontænehuset Furesø er et socialt arbejdsfællesskab for mennesker, der af forskellige årsager er uden for 

arbejdsmarkedet. Fælles for alle er en psykisk sårbarhed. Fontænehuset arbejder med socialøkonomiske 

aktiviteter. De har forskellige projekter inden for køkken, grafisk design, rengøringsservice, trykkeri og 

praktisk arbejde.  
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Beskæftigelsesprojektet 

Beskæftigelsesprojektet er et tilbud til unge i alderen 16-30 år, der ikke er på offentlig forsørgelse, men  

som har brug for en støttende indsats i forhold til at komme i arbejde og uddannelse. Projektet fungerer 

som en træningsbane i forhold til at få en aktiv dagligdag med uddannelse, job og fritidsinteresser. Det 

kan for eksempel være unge, der ansættes ordinært med løn i en periode eller unge, der har brug for et 

fritidsjob. De unge er ofte kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger, som eventuelt kan bestå 

af psykiske problemer, misbrugsproblemer, kriminalitet mm.  

 

Sund i livet 

Jobcenter Furesø har en særlig sundhedsindsats, der hedder 'Sund i Livet', som er rettet mod langtidssyge 

borgere. Projektet er en del af kommunens beskæftigelsesindsats til kvinder med ikke-vestlig baggrund. 

En del af målgruppen har udfordringer med for eksempel fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. 

Indsatsen startede op i januar 2019. Fokus har været rettet på en lille del af målgruppen, der ud over 

ledighed også har flere større helbredsudfordringer. Kvinderne har deltaget i en række sundhedssamtaler 

med en sygeplejerske, hvor de bliver mere bevidste om fysisk- og mental sundhed, medicinforbrug og 

egne ressourcer. Der har været iværksat forløb i 2020, som har været sat på pause på grund af Corona. 

Det forventes, at de bliver igangsat igen i løbet af anden halvår i 2021.    

  

 

1.2. Handicappolitiske indsatser i de kommende år 

 

Samarbejde med Dansk Handicapforbund 

Jobcentrets samarbejde med Dansk Handicapforbund fortsættes og videreudvikles for at bringe flere 

borgere med funktionsnedsættelser ind på arbejde markedet igen. Erfaringerne for samarbejdet skal blandt 

andet bruge i kommunens fremadrettede indsats for at få flere ikke-vestlige kvinder i arbejde, da nogle af 

kvinderne også har funktionsnedsættelser. [Færre står uden for arbejdsmarkedet 2.3].  

 

Advisory Board 

Furesø Kommune har i samarbejde med Dansk Handicapforbund etableret et dialogforum bestående af 30 

virksomheder, der frem til juni 2022 skal rådgive Furesø Jobcenter om yderligere initiativer, der kan 

bringe borgere med funktionsnedsættelser tættere på virksomheder og beskæftigelse. [Færre står uden for 

arbejdsmarkedet 2.3].   

 

Beskæftigelsesprojektet 

I 2021 vil der være et særligt fokus på, at sårbare unge i alderen 16-18 år får tilbud om fritidsjob og/eller 

praktikforløb under Beskæftigelsesprojektet. De unge bliver ansat i en tidsbegrænset ansættelse, hvor 

formålet blandt andet er at skabe motivation/afklaring for uddannelse og samtidig skabe en forståelse for 

det at være tilknyttet arbejdsmarkedet. Ansættelsen skal blandt andet resultere i, at de unge bliver mere 

afklaret i forhold til fremtidige uddannelsesmuligheder og at formidle elev/læreplads gennem etablerede 

praktikker, som er fundet gennem Beskæftigelsesindsatsen. Som førnævnt er de unge ofte kendetegnet 

ved at have komplekse problemstillinger, som eventuelt kan bestå af psykiske og fysiske 

funktionsnedsættelser, misbrugsproblemer, kriminalitet mm. [Færre står uden for arbejdsmarkedet 2.3]. 

 

Etablering af to socialøkonomiske virksomheder 

Socialøkonomiske virksomheder giver socialt udsatte, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, nye 

muligheder for at bidrage til fællesskabet. Blandt andet er tanken, at socialøkonomiske virksomheder kan 
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være en løftestang for, at blandt andet førtidspensionister får tilknytning til arbejdsmarkedet igen. Derfor 

vil Furesø Kommune arbejde på at tiltrække flere socialøkonomiske virksomheder.  

På nuværende tidspunkt findes der en socialøkonomisk virksomhed i Furesø. Det er Fontænehuset, som er 

et socialt arbejdsfællesskab for mennesker, der af forskellige årsager er uden for arbejdsmarkedet. Fælles 

for alle er en psykisk sårbarhed. Derudover er kommunen i dialog med virksomheder i Furesø, der også 

ønsker at understøtte ansættelsen af førtidspensionister. [Færre står uden for arbejdsmarkedet 2.3]. 

 

 

2. Kultur, fritid og idræt 
 

2.1. Handicappolitiske indsatser siden 2017 

 

Kulturhusene 

Der er i begge kulturhuse tænkt i tilgængelighed for foreninger og foretaget forbedringer inden for 

teleslynger i henholdsvis teatersale og i mødelokaler. 

 

Stien har, som følge af seniorbofællesskabsbyggeriet på den gamle Bybæk skoles område, fået opgraderet 

tilgængeligheden i området med anlæggelse af fortov med belysning og ny vejbelægning. Dertil kommer, 

at handicaptoiletforholdene er blevet opgraderet, og hovedindgangen er blevet udstyret med elektronisk 

døråbner, der kan betjenes 1 meter fra døren. Dørtrinnet dertil er blevet udjævnet.  

 

Bibliotekerne 

Bibliotekerne har opgraderet deres hjemmeside, så den lever op til kravene til tilgængelighed på 

hjemmesider.  

 

Siden 2017 har Bibliotekerne haft et særligt indsatsområde vedrørende materialer til ordblinde og 

læsesvage unge og voksne. Det betyder, at denne samling nu præsenterer sig bedre, og at flere bliver gjort 

opmærksom på samlingen og muligheden for at låne den type materialer.  

 

Alle udendørs afleveringsautomater er etableret, så kørestolsbrugere kan benytte dem. 

 

Idræt  

Trappeafsnittene i Farum Arena er blevet forsynet med lister, og tribuneafsnittet vil blive forsynet med 

belysning og fluorescerende tape, således at borgere med nedsat syn lettere kan orientere sig. Der er 

ligeledes etableret teleslynge i hal 1 og 2, og der arbejdes på at få teleslynge i hal 3. I de øvrige haller i 

Farum Arena bruges mobilt teleslynge-anlæg, såfremt hallerne bruges til borgerrettede møder. 

 

Tribunerne i Søndersøhallen er udskiftet, således at borgere, som går dårligt, har lettere adgang. 

 

På Farum Park er der etableret pladser til kørestolsbrugere midt for banen, hvilket giver et bedre udsyn til 

kampen. 

 

Kunstgræsbanerne i Furesø Kommune etableres/renoveres med ekstra bredde låger, således at 

kørestolsbrugere kan komme igennem lågerne. 

 

Farum Arena har fået etableret handicapindgang med automatdør og rampe til kørestolsbrugere. 
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Furesø Kommune samarbejder der ud over aktivt med Specialsportguiden med henblik på at få lokale 

tilbud vist i guiden, men især for at kunne tilbyde kommunes borgere med handicap flere 

aktivitetsmuligheder på tværs af kommunegrænser.  

 

Musikskolen 

Musikskolen har videreuddannet en af skolens musikpædagoger med musikterapeutuddannelsen for at 

kunne tilbyde børn og unge med særlige behov (autisme/ADHD og lignende) musikundervisning. 

 

Inklusion 

Furesø Kommune arbejder ud fra flere vinkler i understøttelsen af at inkludere børn og unge med 

forskellige handicaps i kommunens foreningsaktiviteter. Der er bl.a. dedikeret puljer på i alt 150.000 kr. 

om året med dette formål (Foreningsguidepuljen, Inklusionspuljen og Pulje til arbejde med børn og 

voksne med særlige behov), som foreninger, mfl. kan søge. 

 

Furesø Fritidsvejledning arbejder bredt med inklusion af børn og unge og modtager ca. 200 henvendelser 

om året fra både forældre, værger samt fagpersoner – Sundhedsplejen, socialrådgivere, skolelærere m.v. 

Andelen af henviste børn og unge med fysiske eller psykiske handicaps ligger på mellem 10 og 20 

procent og Furesø Fritidsvejledning samarbejder med en bred vifte af foreninger om at understøtte 

inklusion af denne gruppe børn og unge. Der ud over understøtter Fritidsvejledningen forskellige 

projekter med henblik på at afdække overgange fra specialtilbud til ordinære foreningstilbud. 

 

Forvaltningen har tidligere afholdt kurser/workshops om inklusion af sårbare grupper; dette gentages igen 

i november 2021, hvor foreningerne vil mødes til inspirationsoplæg og dialog om, hvordan sårbare børn 

og unge kan blive en del af netop deres forening. 

 

 

2.2. Handicappolitiske indsatser i de kommende år 

 

Tilgængelighed 

De igangværende tiltag med fortsat fokus på tilgængelighed fortsætter – også for kørestolsbrugere og 

borgere med nedsat syn og hørelse. Dette gælder også under foreninger. [Kulturhuse med flere aktive 

brugere 5.1].  

 

 

3. Dagtilbud og familier 
 

3.1. Handicappolitiske indsatser siden 2017 

 

PPR 

I 2019 blev der i PPR 0-6 år skabt en ny organisering, der har til formål i et tæt tværfagligt samarbejde at 

bidrage med at udvikle pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddene og sikre en hurtig pædagogisk 

indsats omkring børn med behov for en særlig indsats. 

 

Sundhedspleje og dagtilbud 

I 2020 blev der etableret et forsøg med tættere samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud, med det 

formål at sikre en god start for alle børn i overgangen fra hjem til dagtilbud. Samarbejdet har bl.a. 

udmøntet sig i, at Sundhedsplejersken kan støtte den enkelte familie i at give vigtig viden om barnet 
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videre til dagtilbuddet og til at etablere et tillidsfuldt samarbejde mellem familien og dagtilbuddet, når 

barnet starter. 

I 2021 startede endvidere et samarbejde, hvor sundhedsplejen bidrager til børnefaglige undersøgelser med 

den sundhedsfaglige viden om barnet. 

  

Dialog og borgerinvolvering  

Center for Børn og Voksne har i samarbejde med Handicaprådet haft et længere forløb med henblik på at 

afdække, hvordan centret kan sikre en bedre kommunikation med borgerne, og at borgernes perspektiv 

inddrages. Der er i den forbindelse lavet en plan for 16-18 årige på børneområdet vedrørende overgangen 

fra barn til voksen, og der har været afholdt borgermøde herom i 2020. 

 

Vejledende serviceniveau børnehandicapområdet 

Byrådet har i 2020 vedtaget et vejledede serviceniveau på børnehandicapområdet. Formålet med 

serviceniveauet er at sikre information og forventningsafstemning om de ydelser og det serviceniveau 

som borgerne kan forvente, en ensartet praksis i sagsbehandlingen samt sammenhæng mellem politiske 

mål, budgetramme og serviceniveau. 

 

 

3.2. Handicappolitiske indsatser i de kommende år 

 

Styrket netværksinddragelse 

Furesø Kommune har i en årrække arbejdet hen imod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats for 

børn og unge i en udsat position. En bevægelse som går under navnet Furesøtrappen. Et element i den 

udvikling er en styrket netværksinddragelse. Det inddragende netværksmøde anvendes som 

grundlæggende metode i samarbejdet med barnet/den unge og familien på børnemyndighedsområdet og i 

Familiehuset i Center for Børn og Voksne. Samtidig må kendskabet og brugen af metoden gerne sprede 

sig til andre samarbejdspartnere.  

 

Formålet med de inddragende netværksmøder er:  

 

 At inddrage barn, forældre og netværk 

 At skabe fælles mål og løsninger i samarbejdet med den enkelte familie 

 At skabe dialog, koordinering og ansvarsfordeling mellem forældre og fagpersoner 

 At formidle viden og styrke det tværfaglige og professionelle samarbejde 

 

Forankringen starter på det udsatte børneområde og udbredes herefter til børnehandicap. 

Forankringen blev påbegyndt i 2019, men har siden nedlukningen af Danmark på grund af Corona været 

på standby. [Furesømodellen for det gode børneliv 3.1]. 

 

Inddragelse af frivillige organisationer på børneområdet (Røde Kors)  

Centret vil samarbejde med Røde Kors om at udbrede kendskabet til og brugen af frivillige 

organisationers tilbud i Furesø Kommune. [Civilsamfundet bidrager til stærke fællesskaber 5.3]. 

 

Forebyggende og tidlig indsats 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse vil arbejde for at styrke forebyggelse og tidlig indsats over 

for børn og unge, og har samlet den forebyggende indsats for børn og unge på hele 0-18 års området i 

almenområdet. Hermed fortsætter og styrker vi det tværfaglige og strategiske arbejde omkring alle børn 

og unge på 0-18 års området, og vi styrker den samlede udvikling og indsats på tværs af almenområdet og 
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de tilknyttede specialtilbud. Dette har betydet, at forebyggelsesområdet for børn og unge pr. 1. januar 

2021 er blevet en del af Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, med det formål at skabe endnu 

bedre muligheder og betingelser for at arbejde forbyggende. 

 

Det vil bl.a. udmønte sig i: 

 

 En fælles og strategisk kompetenceudvikling, der styrker arbejdet med udviklende læringsmiljøer for 

alle professionelle medarbejdere på tværs af dagtilbud og skoler.  

 Kvalificering og udbygning af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for børn, unge 

og deres familier i henholdsvis dagtilbud og skole. 

 

Den fælles indsats for børn, unge og deres familier bygge på principper som: 

 

 Vi arbejder med et ressourcesyn på børn og forældre 

 Vi tager altid udgangspunkt i konteksten omkring barnet, og de relationer barnet indgår i, og vi 

arbejder altid med barnets og familiens netværk 

 Vi løser opgaverne sammen og har en samlet plan for barnet/familien 

 Vi står på en stærk faglighed i vores tværfaglige samarbejde. 

 

De fælles principper styrker arbejdet med kerneopgaven og skaber et solidt udgangspunkt for at håndtere 

udfordringen med at fastholde udsatte børn og unge på almenområdet og samtidig reducere behovet for 

specialtilbud. 

 

Derudover understøtter principperne de forebyggende indsatser, der sikrer sundhed, trivsel og lige 

muligheder for børn uanset social baggrund og giver forældrene støtte til ansvar og handlekraft i eget liv. 

[Færre børn oplever negativ social arv 2.2]. 

 

 

4. Skole og ungdomsuddannelse 
 

4.1. Handicappolitiske indsatser siden 2017 

 

Kompetencecenter for Inklusion og Læring 

I Furesø Kommune er der etableret et Kompetencecenter for Inklusion og Læring, bestående af 

psykologer, tale-hørekonsulenter, pædagogiske vejledere og fysioterapeuter med en udgående funktion 

fra Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse.  

 

Kompetencecentrets kerneopgave på skoleområdet er at bidrage til: 

 

 Udvikling af læringsmiljøer og pædagogiske handlemuligheder i samarbejde med lærere, pædagoger 

og forældre, således at alle elever kan lære som del af sociale fællesskaber, trives og udvikle sig bedst 

muligt. 

 At løse særlige opgaver i forhold til elever med behov for specialundervisning eller anden 

specialpædagogisk bistand, således at disse elever kan lære som del af sociale fællesskaber, trives og 

udvikle sig bedst muligt. 

 Medvirke til kompetenceudvikling hos lærere, pædagoger og ledelser. 

 Bidrage til et stærkt forældresamarbejde.   
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Forebyggende og tidlig indsats1 

Der har været et udviklingsarbejde mellem Kirsten Callesen og autismecentret i skoleåret 19/20, der 

sammen med andre indsatser skal styrke læringsmiljøet2. 

Der vil i de tre kommende år arbejdes med en kompetence- og udviklingsplan for det samlede 

specialområde i Furesøs skolevæsen3. 

 

Mellemformer 

I skoleåret 2019/2020 påbegyndte Furesø skolevæsen forskellige lokale prøvehandlinger med at udvikle 

”mellemformer”. ”Mellemformer” er undervisningsformer og miljøer, der retter sig mod både børn med 

specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov, og som øger skolernes 

inklusionskraft, og bidrager til at flest mulige børn og unge kan gå i, udvikler sig og trives i den lokale 

folkeskole.  

 

”Mellemformer” fusionerer kompetencer fra almen- og specialområdet, og skaber rammer, der er 

tydelige, overskuelige, strukturerede, tryghedsskabende og ikke mindst rolige og positive. Derved kan 

flere børns behov imødekommes, samtidig med at børnene bliver i eller kommer tilbage til det almene 

børnefællesskab i deres klasse. 

 

Målet med at udvikle ”mellemformer” er at skabe stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er – 

og i deres lokale miljø. Skolerne gjorde sig forskellige erfaringer med ”mellemformer”, inden corona-

situationen satte en midlertidig stopper for udviklingen af lokale ”mellemformer”. I skoleåret 2021/2022 

skal prøvehandlingerne genoptages og arbejdet skydes i gang i september, hvor der afholdes et tema- og 

inspirationsmøde for alle skoleledelser om emnet. 

 

Specialtilbud, styrket faglighed 

Gennem de seneste år er etableret et stærkt netværk for lederne for Furesøs interne specialtilbud. 

Netværket er forum for sparring, videndeling og refleksion med lederkollegaer i samme position og er 

betydningsfuldt ift. at undgå alenehed og at styrke udviklingen i retning af et mere fælles 

specialtilbudsområde.  

 

Bl.a. gennem netværket er bevidstheden om et samlet specialtilbudsområde med forskellige specialer og 

målgrupper blevet skærpet.  

 

Det er i netværket, at vi har fået et fælles blik på behovet for kompetenceudvikling på tværs af de enkelte 

specialtilbud. Et spor i en igangværende analyse af specialtilbudsområdet har været at identificere inden 

for hvilke felter, der opleves behov for større faglig viden. Med udgangspunkt i den undersøgelse 

igangsættes i november 2021 et to-årigt kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i Furesøs 

interne specialtilbud. 

 
4.2 Handicappolitiske indsatser i de kommende år 
 

Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledag 

behandling 

Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse har etableret et to årigt 

projekt for at styrke den tværfaglige forebyggende indsats på tværs af folkeskoleloven og serviceloven for 

                                                           
1 Se afsnit om Forebyggende og tidlig indsats under punkt 3.2 
2 Dette arbejde ligger også under Udvalget for Dagtilbud og Familier 
3 Dette arbejde ligger også under Udvalget for Dagtilbud og Familier 
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at sikre, at børn med særlige udfordringer kan være en del af fællesskabet lokalt – enten i almentilbud 

eller i lokale specialtilbud. Indsatsen skal sikre bæredygtige løsninger i de eksisterende strukturer og er 

ikke i sig selv et nyt tilbud, men udvikling af metoder, der kan imødekomme og sættes ind i forhold til 

ekstraordinære og komplekse problemstillinger, hvor børn er i mistrivsel. [Færre misbrugere og socialt 

udsatte 2.4]. 

 

Kompetencecentret for Inklusion og Læring 

Kommunens vision er, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle 

forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. Det betyder, at alle børn og elever uanset handicap 

eller andre udfordringer så vidt muligt tilknyttes almenområdet i skoler og dagtilbud. 

 

Kompetencecentret vil arbejde videre med at: 

 

 Bidrage til forandrings- og udviklingsprocesser på individ-, gruppe- og organisationsniveau. 

 Bidrage til tværprofessionelt samarbejde på alle niveauer. 

 Inddrage forældres og elevers ressourcer og perspektiver  

[Furesømodellen for det gode børneliv 3.1] 

 

Broen 

I Furesø Kommune har vi et stort ønske om at skabe mulighed for, at alle børn kan opleve glæden ved at 

deltage i fællesskaber og at lære, trives og udvikles i passende rammer med udgangspunkt i det enkelte 

barns behov. Vi vil gerne arbejde på at skabe bæredygtige og fagligt forsvarlige løsninger for alle børn, så 

tæt på almenmiljøet som mulig og ud fra et nærhedsprincip.  

 

Broen er et nyt brobygningstilbud målrettet elever, der i løbet af et skoleår rammes af alvorlig mistrivsel, 

stress eller skolevægring, og som derfor vurderes i en periode at være bedst hjulpet i et mindre tilbud med 

stor specialpædagogisk viden. Eleverne kan som udgangspunkt visiteres til Broen for en 12 måneders 

periode. Broen kan betragtes som et afklaringsforløb, der har til hensigt at hjælpe eleverne tilbage i 

trivsel. Samtidig foretages en vurdering af, hvilket skoletilbud der fremover med udgangspunkt i elevens 

funktionsniveau bedst mulig kan sikre trivsel og udvikling for den enkelte. Vi følger eleven ud i det nye 

eller tilbage til det tidligere tilbud, så både eleven og de voksne føler sig trygge omkring hinanden. Vi 

afslutter først eleven, når vi føler, at der er tryghed og ro det nye sted [Trivsel og læring 3.2].  

 

Tilgængelighed på skoler 

Kommunens vision er, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle 

forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. Det betyder, at alle børn og elever uanset handicap 

eller andre udfordringer så vidt muligt tilknyttes almenområdet i skoler og dagtilbud. 

 

Furesø bør fokusere særligt på, at handicappede børn og unge, med funktionsnedsættelser får de samme 

muligheder som andre, for at gennemføre uddannelse. [Trivsel og læring 3.2]. 

 

 

5. Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 
 

5.1. Handicappolitiske indsatser siden 2017 

 

Forebyggelsesindsatser målrettet borgere med psykisk funktionsnedsættelse 
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Furesø er en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv hele livet. Da forskningen viser en 

ulighed i sundhed i forhold til psykisk syge borgere, har der i 2020 været gennemført 

spørgeskemaundersøgelse om livsstilsvaner og generel trivsel, hvor blandt andet 78 brugere af 

socialpsykiatriens tilbud (Lyspunktet, Skiftesporet, Kontaktordningen samt kommunens to botilbud) har 

svaret på spørgsmål om livsstilsvaner. På baggrund af resultatet af afdækningen og for at give lige 

muligheder, jf. FN konventionen, vil der blive iværksat en række konkrete indsatser i 2021 til forbedring 

af sundhed og livsstil for psykisk syge borgere. Der er blandt andet planlagt indsatser med fælles 

madlavning og spisning, etablering af målrettede rygestopindsatser, samt at nuværende 

netværksaktiviteter kombineres med bevægelse og kost, fx gåture i grupper.  
 

Derudover er der fokus på, hvordan bevægelsesaktiviteter kan indgå i fællesskaber, fokus på brobygning 

mellem kommunale aktiviteter og det frivillige foreningsliv, samt videreudvikling af eksisterende 

indsatser med fokus på mental sundhed. Alt dette for at understøtte at borger med psykiske 

funktionsnedsættelse kan opnå det, der for den enkelte opleves som maksimal livskvalitet herunder fysisk, 

metal sundhed og fællesskaber. 

 

Virtuel bo-støtte  

Center for Børn og Voksne har længe ønsket at kunne nå borgerne virtuelt som et supplement til centrets 

tilbudsvifte og den måde, centrets medarbejdere kan være i dialog med borgerne på, når de har behov for 

støtte. Kommunikation over SMS, telefon og video er i dag vores primære virtuelle værktøjer i arbejdet 

med kommunens borgere. Det har været virksomme værktøjer i en tid præget af COVID-19, hvor der har 

været en række fysiske begrænsninger i det borgernære arbejde. Vi oplever i dag, at virtuel bostøtte i form 

af SMS, telefon og video er blevet mere normalt, og at der særligt i kombinationen med fysisk kontakt er 

mulighed for at tilrettelægge meningsfulde bostøtte-forløb for borgerne. Der er både fordele i forhold til 

borgernes udvikling og rehabilitering ved blandt andet at træne virtuelle færdigheder, fleksibilitet i 

indsatsen og sparet transporttid. Desuden når vi borgere, som vi tidligere havde svært ved at få kontakt 

med, og som foretrækker denne form for kontakt. 

 

Det er de færreste sager, som kan løses uden fysisk kontakt, og derfor er virtuelle værktøjer vigtige at 

tænke ind som en del af en helhedsorienteret indsats og ikke en selvstændig metode. Alt sammen efter 

aftale med borgerne. 

 

Udviklingen på det virtuelle-marked følges løbende og blandt andet kan Virtuel Reality være 

virkningsfulde indsatser at inddrage på sigt.  

 

Rådgivningscafeen 

Center for Børn og Voksne har gennem de seneste år arbejdet for, at flere borgere kan tilbydes et lokalt 

botilbud, aktivitets- og samværstilbud eller støtte og vejledning fra eget lokale bo-støttekorps, hvilket 

blandt andet giver bedre mulighed for, at borgeren kan deltage i et socialt liv i nærområdet. Centret har i 

den forbindelse arbejdet på, at Rådgivningscafeen skal fungere som den primære indgang til borgere, som 

ønsker støtte i Furesø Kommune. Hensigten har været at skabe en let adgang for alle borgere, der har et 

støttebehov. Viften af tilbud og aktiviteter, som Rådgivningscafeen kan henvise til, er samtidig udvidet 

således, at borgerne nu har mulighed for at vælge blandt en lang række relevante lokale tilbud og 

aktiviteter som fx cafétilbud, sundhedsfremmende tilbud, pårørendegrupper, oplevelsesaktiviteter, 

frivillige indsatser, undervisning mm. Tilbudsviften udvikles løbende på baggrund af borgernes ønsker og 

behov.  
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Borgerundersøgelsen, som er beskrevet under punktet om de forebyggende indsatser, viste at der allerede 

i 2020 var en høj tilfredshed med kommunens indsatser. Undersøgelsen gav dog også plads til, at 

borgerne kunne pege på relevante tilbud, de ønskede at kunne få tilgang til. På den baggrund er der 

igennem 2021 udviklet en række nye tilbud i afdelingen for Socialpsykiatri og udsatte borgere. Blandt 

andet er der i dag flere åbne netværks- og aktivitetstilbud, samt flere nye tilbud målrettet sundhed og 

kreative aktiviteter. Inden udgangen af 2021 afvikles endnu en borgerundersøgelse blandt områdets 

målgruppe.  

 

Rådgivningscaféen holder åbent to dage ugentligt og modtager aktuelt ca. 20 personlige henvendelser på 

ugebasis. Der opleves en gradvis stigning i antallet af henvendelser. 80% af alle henvendelser løses 

igennem råd og vejledning samt henvisning til åbne tilbud/aktiviteter. De øvrige 20% tilbydes støtteforløb 

hos kommunens interne borgervejledere. Medarbejderne i Rådgivningscaféen oplever en stor tilfredshed 

hos de fremmødte borgere, som er glade for, at de nemt og hurtigt kan modtage relevant rådgivning og 

støtte. En stor del af henvendelserne i Rådgivningscaféen kommer fra borgere med sociale og psykiske 

udfordringer.  

 

En anden stor målgruppe i rådgivningscaféen, er borgere med autismespektrum forstyrrelser. I 

samarbejde med VISO, er der ved at blive udviklet nye indsatser, herunder et gruppetilbud for unge 

autister som hedder ”lær at forstå din autisme”, ligesom antallet af pladser på vores eget botilbud er 

udvidet fra 5 til 10 pladser. 

 

Samarbejde med og brobygning til frivillige organisationer 
Arbejdet med at involvere frivillige og foreninger i løsningen af borgernes udfordringer er styrket. Fra 

Rådgivningscafeen henvises ofte til relevante tilbud hos frivillige interesseorganisationer og foreninger, 

ligesom der tænkes i brobygning til civilsamfundet og de frivillige organisationer for borgerne på vores 

botilbud, så det føles trygt at begynde i et nyt tilbud eller en ny aktivitet. Der er etableret et konstruktivt 

samarbejde med interesseorganisationerne SIND & LEV, som afvikler frivillige tilbud til målgruppen i 

kommunens lokaler. Herudover er der etableret samarbejde med lokale foreninger med henblik på 

afvikling af fælles aktiviteter i efteråret 2021. Dette foregår også i samarbejde med Center for kultur og 

fritid. Ligeledes inviteres borgere og pårørende til at byde ind med nye initiativer, som kan afprøves. 

Hensigten er, at borgere, frivillige og professionelle i fremtiden skal finde løsninger i fælleskab. 

 

Sammenhængende borgerforløb 

Furesø Kommune har siden 2016 deltaget i frikommuneforsøget ”En plan for sammenhængende 

borgerforløb”. Sammenhængende borgerforløb er en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, hvor der 

anvendes koordinerende netværksmøder til sammen med borgeren og relevante parter at samarbejde om 

en helhedsorienteret indsatsplan. Forløbet har haft sigte på at give en familie eller en person én plan – én 

samlet indsats - for at komme på fode, selv om borgeren oplever udfordringer på mange livsområder. Det 

kan for eksempel være funktionsnedsættelser, sygdom, misbrug eller mistrivsel hos børn. 

 

Bolig Task Force 

I 2017 blev der nedsat en Bolig Task Force på tværs af centrene Center for Børn og Voksne, Center for 

By og Miljø, Center for Kommunale Ejendomme, Center for Økonomi og Ressourcer og Center for 

Sundhed og Seniorliv. Formålet var at arbejde frem mod etableringen af flere egne botilbud til borgere 

med sociale udfordringer og/eller fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, samt at sikre adgang til flere 

billige boliger til udsatte borgere eller borgere med funktionsnedsættelser. 
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I samarbejde med Handicaprådet og God Adgang er der i 2020 etableret et botilbud på Syvstjerne Vænge 

10 i Værløse med plads til 10 borgere med psykiske og sociale udfordringer. Derudover er byggeriet af to 

botilbud på Kr. Værløsevej ved Søndersøskolen også i gang. Botilbuddene på Kr. Værløsevej etableres i 

en sammenhængende bygning. Det ene botilbud er en sammenlægning af de to afklaringstilbud, som i dag 

ligger på henholdsvis Lerstedet og Højeloft Vænge, og dette tilbud vil få plads til seks borgere på Kr. 

Værløsevej og fire borgere på Lerstedet. Det andet tilbud bliver et midlertidigt botilbud til ti unge med 

autismespektrum forstyrrelser. Dette tilbud er en erstatning og udvidelse af tilbuddet i Jonstrup. Begge 

botilbud forventes færdige i sidste halvdel af 2021. Furesø kommune udvider dermed kapaciteten på egne 

botilbud fra 49 pladser til 65 pladser. En udvidelse på 16 pladser. 

 

Yderligere målrettede sundhedsfremmende aktiviteter. 

Center for Sundhed og et Seniorliv har etableret et demensteam som central enhed på tværs af områder i 

centret med fælles arbejdsgrundlag ud fra demensstrategi/værdighedspolitik og fokus på kontinuerlig 

udvikling og implementering af nye tiltag. Der er ansat demensvejledere med særlige pædagogiske og 

psykiatriske kompetencer på plejehjem og i hjemmeplejen, for at sikre basis personalet bliver bistået i 

plejen og omsorgen for de borgere, der har særlige udfordringer i deres demens. 

[Furesø er en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv - hele livet] 

 

Sundhedsfagligt samarbejde og borgerinvolvering  

Demensstrategien sikrer, at alle borgere med varigt fremadskridende nedsat psykisk funktionsevne 

tilbydes en personcentreret omsorg med udgangspunkt i deres behov, ønsker og muligheder. 

 

Brugerinddragelse  

Center for Sundhed og Seniorliv arbejder på at sikre en øget brugerinddragelse og indflydelse i 

forbindelse med udbud på hjælpemiddelområdet. Handicaporganisationerne har valgt en repræsentant, der 

sidder med i arbejdsgruppen og sikrer, at der indkøbes de relevante kompenserende hjælpemidler.  

Handicaprådet høres i forbindelse med udbud. I arbejdet med øget brugerinddragelse er der fortsat fokus 

på at videreudvikle i forhold til alle de relevante opgaver og udviklingsområder, der ligger i CSS. Centret 

har borger- og brugerinvolvering i arbejdet med værdighedspolitik og demensstrategi. 

 

 

5.2. Handicappolitiske indsatser i de kommende år 

 

Revidering af serviceniveau på voksenområdet 

Serviceniveaet på voksenhandicap og –psykiatriområdet er fra 2016. Der er derfor behov for en 

revidering, så det fortsat opfylder formålet om at sikre information og forventningsafstemning om de 

ydelser og det serviceniveau som borgerne kan forvente, en ensartet praksis i sagsbehandlingen samt 

sammenhæng mellem politiske mål, budgetramme og serviceniveau. 

 

Fokus på mental og fysisk sundhed 

På kommunens bo- og specialtilbud vil mental og fysisk sundhed også fremad have et stort fokus. På 

botilbuddene motiveres beboerne til at føre en sund livsstil, og der er flere åbne tilbud, som tilbyder 

cykleture, fitness, gåture, badminton, mindfullness osv. [Færre livsstilssygdomme 2.1] 

 

Styrket lokal misbrugsindsats 

Center for Børn og Voksne vil etablere en styrket indsats i kommunen i forhold til at støtte borgere, der 

henvender sig med misbrugsproblematikker. Flere borgere skal have råd og vejledning af kommunens 

medarbejdere hos henholdsvis Myndighed og i Rådgivningscafeen, inden de evt. visiteres videre til 
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eksterne leverandører af misbrugsbehandling. En del af de borgere, der henvender sig med 

misbrugsproblematikker er kendt i Jobcentret og/eller det specialiserede område i forvejen. Derfor skal 

initiativet give borgerne en mere sammenhængende indsats, da flere indsatser bliver leveret af de 

borgervejledere, som borgeren kender i forvejen ligesom samarbejdet med Jobcentret intensiveres. 

[Færre misbrugere og socialt udsatte 2.4]. 

 

Omlægning af bo-støtte området 

Center for Børn og Voksne har gennem de seneste år arbejdet for, at flere borgere kan tilbydes støtte og 

vejledning fra kommunens egne bo-støttekorps, da lokalt forankrede tilbud giver bedre mulighed for at 

understøtte borgerens positive udvikling, rehabilitering mv, samt mulighed for en bedre koordinering af 

de indsatser borgeren møder. Arbejdet med at omlægge bo-støtte området fortsætter. [Færre misbrugere 

og socialt udsatte 2.4]. 

  

Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledag 

behandling 

Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse har etableret et to årigt 

projekt for at styrke den tværfaglige forebyggende indsats på tværs af folkeskoleloven og serviceloven for 

at sikre, at børn med særlige udfordringer kan være en del af fællesskabet lokalt – enten i almentilbud 

eller i lokale specialtilbud. Indsatsen skal sikre bæredygtige løsninger i de eksisterende strukturer og er 

ikke i sig selv et nyt tilbud, men udvikling af metoder, der kan imødekomme og sættes ind i forhold til 

ekstraordinære og komplekse problemstillinger, hvor børn er i mistrivsel. [Færre misbrugere og socialt 

udsatte 2.4]. 

 

Samarbejde med frivillige organisationer på voksenområdet  

I samarbejde med Center for Kultur og Fritid, har Center for Børn og Voksne påbegyndt en undersøgelse 

af muligheden for at inkludere borgere med fysiske og psykiske handicap i foreningsaktiviteter. Der er 

taget udgangspunkt i det socialpsykiatriske voksenområde, dvs. borgere med psykiske lidelser i alderen 

30-64, som ikke hører under ældreområdet (65+) eller fritidsvejledningen (6-29). Der skal iværksættes 

små prøvehandlinger for at se, hvordan man kan hjælpe og understøtte denne målgruppe i forhold til at 

deltage i det almene kultur- og fritidsliv.   

 

Relevante frivillige organisationer skal tænkes ind som en del af tilbudsviften. [Civilsamfundet bidrager 

til stærke fællesskaber 5.3].  

 

Netværksinddragelse som metode  

Center for Børn og Voksne vil fortsætte arbejdet med implementering af netværksinddragelse som 

metode.  

 

På voksenområdet kan inddragelse af pårørende og netværk være af stor betydning for den enkeltes 

muligheder for at tackle og mestre de udfordringer, de møder. Netværket kan ligeledes have en vigtig og 

understøttende rollebåde mens borgeren bor på f.eks. et botilbud, men også når borgeren skal stå på egne 

ben. Centret vil derfor have stort fokus på at genskabe eventuelle brudte relationer, at skabe nye relationer 

eller bevare og styrke de relationer, der er. Ønsket er, at der skal ske en systematisk kortlægning af 

netværket og i den forbindelse vil der både være fokus på pårørende, det nære netværk og det 

professionelle netværk. Inddragelsen skal ske der, hvor det giver mening for borgeren. [Civilsamfundet 

bidrager til stærke fællesskaber 5.3]. 
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Boliger til ældre og borgere med særlige behov 

Center for Sundhed og Seniorliv har i gangsat en analyse af behovet for flere ældreegnede boliger, 

tryghedsboliger og plejehjemspladser, samt en handleplan herfor. I maj 2021 forelægges centrets 

anbefalinger til Byrådet. Anbefalingerne indeholder forslag til, hvordan Furesø imødekommer de behov, 

der er og forpligter sig til at overholde kommunens forsyningsforpligtigelse i forhold til seniorer.  

 

Kataloget for visiterede boliger til ”borgere med særlige behov” skal opdateres, så det fremgår hvilke 

boliger, der er egnede til hvilke målgrupper. På grund af Corona har dette arbejde været 1 år undervejs, 

men kataloget er nu klar til høring og dialog med Handicaprådet. [Flere senioregnede boliger 3.3].  

 

Tryghedsboliger 

Center for Sundhed og Seniorlig arbejder også med: 

  

 Demensplejehjem, opnormering af Solbjerghaven i forhold til borgere, der er særligt udfordret i deres 

demens. 

 Grundigere behandlings – og vurderingsophold for borgere, der er særligt udfordrede eller komplekse 

i deres sygdomsforløb og ekstra ressourcer til udredningsopgaven og overgangsstøtte til borgeren (og 

dennes pårørende). 

 Boliger målrettet kognitivt friske med fysiske funktionstab 

 Bedre overgange mellem sektorer og internt i kommunen(forløbsfacilitator) 

Værdighedspolitikken, som underbygger arbejdet med ”en god og værdig ældrepleje”, er blevet 

evalueret for 1 år siden via af borger interviews og medarbejderinddragelse i samarbejde med 

Seniorrådet - og nye handlinger er sat i værk. [Tryg og omsorgsfuld ældrepleje 3.4] 

  

 

6. Natur, Miljø og Grøn omstilling 

 
6.1. Handicappolitiske indsatser siden 2017 

 

Samarbejde med DH-Furesø og God Adgang 

Center for Kommunale Ejendomme udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde af 

kommunale ejendomme og pladser med fokus på tilgængelighed i tæt samarbejde med God Adgang. 

Registreringen udføres ligeledes i tæt samarbejde med DH Furesø, som deltager i statusmøder omkring 

projektet, samt Handicaprådet. 

 

Tilgængelighedspulje 

Der har været afsat 0,5 mio. kr. om året til tilgængelighedspuljen for kommunale ejendomme. Fra 2021 er 

puljen steget til 0,9 mio.kr. om året. Tilgængelighedspuljens samlede budget anvendes til forbedring af 

tilgængeligheden i de kommunale ejendomme generelt. På baggrund af rapporter udarbejdet af God 

Adgang prioriteres de ejendomme, hvor indsatsen er mest påkrævet. Udmøntningen af det samlede budget 

er tænkt forelagt Handicaprådet hvert år til orientering med en opfølgning på de planlagte opgaver på et 

møde senere på året. 

 

Til eksempel er der i 2021 afsat kr. 750.000 til forbedring af adgangsforhold på Lyngholmskolen. Den 

resterende del af puljen tænkes anvendt til forbedring af handicap parkering ved flere kommunale 

ejendomme, ligesom der er reserveret et beløb til gennemgang af flere ejendomme. Fortrinsvis 

daginstitutioner. 
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Der er gennemført registreringer af tilgængeligheden i 10 daginstitutioner. Disse registreringer anvendes 

først og fremmest i forhold til de konkrete bygninger, men de vil også fremadrettet blive brugt som et led 

i oplæring i forhold til at sørge for tilgængelighed, når der skal bygges nyt samt om- eller tilbygges. 

 

Derudover er tilgængelighed blevet fast fokus område ved alle bygge- og renoveringsprojekter på 

kommunens ejendomme. 

 

Endelig er der sat løbende fokus på, at kommunens medarbejdere i Center for Kommunale Ejendomme 

og Anlæg bliver uddannet i og deler viden om tilgængelighed.  Grundet Corona blev kursus i universel 

design aflyst. Her var to medarbejdere fra CKEA tilmeldt. På trods af dette, så er planen om at styrke 

viden om tilgængelighed hos projektledere i CKEA stadigvæk en plan, der er besluttet at gennemføre. 

Så det er både et tiltag, der er besluttet, men også en plan, der kommer til at løbe over en årrække. 

 

Tilgængelighed på skoler 

Kommunale Ejendomme og Anlæg har i skoler m.v., hvor enkelte borgere med handicap skal undervises, 

etbleret adgangsforhold, belysning, toiletforhold osv. for at sikre en god dagligdag for disse borgere, 

f.eks. på Solvangskolen, Lyngholmskolen eller Syvstjerneskolen. 

 

 

6.2. Handicappolitiske indsatser i de kommende år 

 

Information om tilgængelighed på rekreative stiforløb 

Center for By og Miljø vil arbejde for at etablere mere natur og øge biodiversiteten på kommunale arealer 

i både by- og landområder. Ved etablering af rekreative stier vil centret informere om tilgængeligheden 

for borgere med funktionsnedsættelse, fx kørestolsbrugere. Centret ønsker i den forbindelse at 

gennemføre en analyse af de eksisterende rekreative stiforløb, for bl.a. at kunne informere på kommunens 

hjemmeside mm. om hvilke stiforløb, der er egnede for borgere med funktionsnedsættelse, fx 

kørestolsbrugere. Center for By og Miljø har i samarbejde med DH-Furesø gennemgået kommende vej- 

og sti projekter med henblik på at sikre tilgængeligheden i projekterne, samt drøftet mangler på det 

eksisterende vejnet. [Mere natur – øget biodiversitet 1.1]. 

 

Bæredygtig transport 

Centret tænker derudover i løsninger i alle vej- og stiprojekter, der øger fremkommeligheden for 

bæredygtig transport. [Bæredygtig transport 1.2]. 

 

Center for By og Miljø arbejder for, at der ikke er barrierer for at vælge en aktiv transportform. Det kan 

være etablering af ramper i byrummet, så det er muligt at køre på trehjulet cykel eller installering af 

lydfyr i trafiklys, så borgere med nedsat syn trygt kan krydse veje og gå ture i byen. [Færre 

livsstilssygdomme 2.1]. 

 

Der skal også etableres el-lade standere ved handicapparkeringspladser. [Bæredygtig transport 1.2]. 

 

 

 

7. Byudvikling og bolig 
 

7.1. Handicappolitiske indsatser siden 2017 og fremover 
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Byens rum 

Center for By og Miljø ønsker at fremme høj kvalitet i arkitektur og byrum og sikre, at byens rum er 

tilgængelige for alle gennem lokalplanlægning, fx sikre ramper til kørestolsbrugere ved siden af trapper 

[By- og boligudvikling med vægt på natur, miljø og god arkitektur 6.1].  

 

Boliger til borgere med funktionsnedsættelse 

Centret ønsker også, at der gennem lokalplanlægning sikres et varieret udbud af boliger herunder 

tilgængelige boliger i én etage, der egner sig til borgere med funktionsnedsættelser [Flere boliger til 

borgere med funktionsnedsættelse 6.3].   

 

Levende Bymidter 

Center for By og Miljø ønsker at fremme levende bymidter med høj arkitektonisk kvalitet i arkitektur og 

byrum og understøtte oplevelser for alle borgere. Omdannelse af bymidterne skal samtidig sikre, at byens 

rum også er tilgængelige for borgere med nedsat funktionsevne. [Levende bymidter 7.3]   

 

Trafiksikkerhed 

Center for By og Miljø har også fokus på at forbedre trafiksikkerheden for borgere med nedsat 

funktionsevne. Der kan fx være tale om etablering af heller på midten af kørebanen eller indstilling af 

trafiklys med et ”langt grønt lys”, så borgere med nedsat gangfunktion kan komme trygt over vejen. 

[Reduceret trafikstøj og bedre trafiksikkerhed 8.2] 

 

Varieret udbud af boliger 

Center for By og Miljø ønsker, at der gennem lokalplanlægning sikres et varieret udbud af boliger 

herunder tilgængelige boliger i én etage, der egner sig til seniorer [Flere senioregnede boliger 3.3].  

 

 

8. Digitalisering og innovation 
 

  

8.1. Handicappolitiske indsatser siden 2017 

 

I marts 2019 fik vi ny hjemmeside, en hjemmeside med fokus på tilgængelighed. Det er vigtigt, at al 

information på hjemmesiden er tilgængeligt for alle brugere og kan anvendes af brugere med 

funktionsnedsættelser og handicap. Det betyder blandt andet, at hjemmesiden skal kunne læses op, at 

kontrasterne lever op til tilgængelighedskravene og at indholdet opbygget så det er nemt at gå til. Der 

arbejdes fortsat med at sikre og optimere tilgængeligheden på furesoe.dk og subsites. Vi har i sommeren 

2021 fået installeret et værktøj, der kan gøre word dokumenter tilgængelige, så vi også kan sikre at 

dokumenter på hjemmesiden lever op til tilgængelighedskravene.  

 

 

8.2. Handicappolitiske indsatser i de kommende år 

Byrådet har besluttet, at deltag.furesoe.dk skal bredes videre ud, så det ikke kun er kommunens egne 

projekter, der kan få borgernes input digitalt. Derfor understøtter forvaltningen, at Handicaprådet kan gå 

forrest og prøve platformen af. Det er vi i dialog med dem om lige nu [5.3. Civilsamfundet bidrager til 

stærke fællesskaber]. 
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9. Borgerrådgiver 

 

I 2020 besluttede Byrådet at tilføre ekstra ressourcer til den eksisterende borgerrådgiverfunktion med 

henblik på at sikre læring, bevidsthed og uddannelse i forvaltningen. I marts 2020 fik kommunen sin egen 

Borgerrådgiver, som skal være medvirkende til, at organisationen kan lære af den dialog, der er med 

borgerne. Læringen skal blandt andet fremme en bevidsthed i forvaltningen omkring de problemstillinger, 

der er vigtige for borgerne, så sagsbehandlingen kan udvikles med borgeren som udgangspunkt. Derfor er 

uddannelse og kompetenceudvikling et centralt element i borgerrådgiverfunktion. Borgere med 

funktionsnedsættelse har også mulighed for at tage kontakt til Borgerrådgiveren for at få råd og 

vejledning. 
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