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Matilde Powers, Byrådet 

Øjvind Vilsholm, Byrådet (næstformand)  
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Carsten Svensson, Byrådet 
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Vibeke Krohn 

Erik Justesen, Afdelingsleder (CKEA) 

Flemming Meilby Pedersen (CKEA) 

Per Christensen, Skolechef (CDSF) 

Peter Thomsen, Skoleleder (CDSF) 

Helle Saabye Pedersen (CDSF) 

 

”Forældrehenvendelse vedr. Autismecenteret” 

”Evaluering af rådsperioden 2018-2021” 

 

 

 

1. Tilgængelighed på dagtilbuddene v. Flemming Meilby Pedersen (30 

min) 

 

Flemming Meilby Pedersen gennemgik vedhæftede oplæg om status på 

kommunens tilgængelighedsplan i 2021. 
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Det oprindelige projekt for forbedringer af tilgængeligheden på dele af 

Lyngholmskolen forudsatte et tilskud fra den statslige 

tilgængelighedspulje. Det har desværre vist sig, at denne pulje er blevet 

nedlagt.   

 

På grund af den generelle stigning i priser på byggematerialer og 

arbejdskraft er det ikke sikkert, at budgettet på 0,7 mio. kr. kan holdes. 

Frist for aflevering af bud på projektet på Lyngholmskolen er den 30. 

november 2021. Det forventes, at kommunen modtager tre bud på 

projektet.  

 

Handicaprådet drøftede muligheden for at få yderligere midler til 

projektet fra Økonomiudvalget, hvis projektet på Lyngholmskolen 

bliver dyrere end forventet på grund af de generelle prisstigninger. 

Øjvind Vilsholm bad om en tilbagemelding når licitationsresultatet 

foreligger, så han kunne følge op på sagen hvis licitationsresultatet er 

højere end budgettet. 

 

Efter mødet er budene kommet ind og som forventet ligger det samlede 

bud på ca. 1.4 mio. kr. Det er besluttet, at sætte hele projektet i gang. 

Der anvendes 0.7 mio. kr. fra budget 2021, der oprindeligt er afsat til 

projektet. De resterende midler skal enten findes i 

tilgængelighedspuljens budget for 2022 eller ved en ansøgning om 

ekstra finansiering. Dette er endnu ikke besluttet. 

 

Flemming Meilby Pedersen oplyste, at der i 2021 er gennemført 

registrering af tilgængeligheden på 10 daginstitutioner. I en række 

tilfælde er der forhold, som ikke lever op til bygningsreglementets krav. 

Der er nu planlagt en workshop for de bygningsansvarlige, hvor God 

Adgang kan gennemgå lovkravene med udgangspunkt i de konkrete 

tilfælde. 

 

Flemming Meilby Pedersen tilføjede, at registreringen af 

tilgængeligheden på kommunens daginstitutioner fortsætter i 2022 og 

2023. I første omgang er planen at gøre en daginstitution i hvert af de 

fire områder i kommunen tilgængelig, og på sigt en daginstitution i 

hvert skoledistrikt. 

 

Karin Beyers punkt nedenfor under ”Nyt fra DH” om adgangsforhold til 

Bofællesskaberne Søndersø (P-pladser samt belægning, bredde og 

hældning af adgangssti) blev herefter drøftet med Erik Justesen. Erik 

Justesen udleverede notat af 24.11.2021 om forholdene vedr. 

Adgangsforhold til Botilbud Søndersø vedr. p-pladser, hældning og 

belægning på adgangssti og på stien rundt om bebyggelsen. 
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Karin Beyer påpegede forskellige forhold, som hun mener, ikke er i 

orden i forhold til tilgængelighed til botilbuddet. Det blev aftalt, at Erik 

Justesen gennemgår de af Karin Beyer påpegede forhold og i løbet af 14 

dage vender tilbage med en skriftlig status til Handicaprådet.  

 

2. a. Status på Autismecenteret v. Skolechef Per Christensen og 

skoleleder Peter Thomsen (30 min) 

 

Peter Thomsen gennemgik de forskellige tiltag, som er iværksat, blandt 

andet indkøb af nye møbler og parring af klasserne med de rette lokaler, 

lærer og pædagoger. Der ses på muligheden for at lyd- og lysreducere, 

og der er i første omgang bestilt lysdæmpende gardiner. Skolen 

iværksætter et tiltag af gangen for at afgøre effekten af det enkelte 

tiltag.  

 

Der er løbende dialog med forældrene til de berørte børn, og skolen 

drøfter de forskellige muligheder for at forbedre de fysiske forhold med 

forældrene. Senest er der tilknyttet en specialkonsulent i autisme til 

skolen med henblik på at understøtte skolen med nye forslag og ideer til 

forbedringer af forholdene i autismecentret.  

 

Sine Holm fremførte, at den aktuelle sag er kørt helt af sporet, den har 

affødt at forældregruppen til børn i 5-7 klasse har følt sig presset til at 

skrive læserbrev til Furesø Avis, gå i dialog med Borgmesteren og 

sendt brev til Handicaprådet for at blive set, hørt og forstået. Det må 

alle lære af og der må udvises langt større imødekommenhed og respekt 

over for forældre som vidensressource, når læringsmiljøet for børn med 

autismespektrumforstyrrelser ændres radikalt.     

 

Per Christensen orienterede om, at autismecentret er presset i forhold til 

antal lokaler, og at der er forskellige veje at gå for at løse 

udfordringerne. Der er udarbejdet en foreløbig analyse af kommunens 

interne specialtilbud, som skal forelægges det afgående Udvalg for 

skole og uddannelse i december måned. Den endelige analyse af 

behovet for specialtilbud i kommunen skal på udvalgs møde i april 

2022. 

 

Derudover ses der på muligheden for i et alment skoletilbud at oprette 

en nest-klasse for 7. årgang for børn med autisme. Der ses ligeledes på, 

hvilke muligheder der er i kommunen for at give de børn, som har 

behov herfor et pusterum, fx i skolelandbruget. 

 

Handicaprådet drøftede dilemmaet i, at kapaciteten på autismecentret er 

presset samtidig med, at presset udefra for at få en plads på centret er 
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stigende. Presset på eksterne tilbud er tilsvarende stort. Handicaprådet 

er positivt indstillet over for ideen om at oprette nest-klasser. 

 

Spørgsmålet om maxkapacitet i en klasse på autismecentret blev 

ligeledes drøftet. Da autismecenteret startede var der 27 elever, i 

2019/2020 66 elever, og nu er der 77 elever indskrevet. Om der kan 

optages flere elever i en klasse afhænger af homogenitet i klassen. Når 

et barn visiteres til autismecentret, ses der på, hvordan barnet vil passe 

ind i klassen. Der kan være en klasse med ti elever, som kan rumme 

endnu en elev, hvorimod parallelklassen med fem elever ikke kan 

rumme flere. 

 

Handicaprådet opfordrede til yderligere samarbejde om forholdene på 

kommunens specialtilbud i fremtiden. 

 

b. Visitation af børn til udredning v. Helle Saabye Pedersen (15 min) 

 

Helle Saabye Pedersen gennemgik vedhæftede slides, som viser, hvor 

mange af kommunens børn, der er henvist til psykiatrien i henholdsvis 

2018, 2019, 2020 og fra januar til april i 2021. 

 

Adspurgt oplyste Helle Saabye Pedersen, at der er 1-2 måneders 

ventetid fra det besluttes, at der skal laves en PPV til den er færdig. 

Inden da kan der have været iværksat mange forskellige tiltag.  

 

Sine Holm bad om at HR modtager opdaterede data for 2021, når de er 

tilgængelige, idet antal af henvendelser om udredning ser ud til at 

eksplodere i 2021. 

 

 

3. Drøftelse af formen på referater fra HR-møderne (10 min) 

 

Det blev aftalt, at Handicaprådet i næste periode skal beslutte, hvordan 

referaterne skal udformes.  

 

4. Evaluering af rådsperioden (35 min) 

Handicaprådet drøftede erfaringer og prioriteringer af opgaver i den 

seneste rådsperiode. Der var enighed om at foreslå det nye råd at se på 

prioriteringen af punkter på dagsordenen, da der skal være tid til pause i 

løbet af de 2 og en halv time Handicaprådet holder møde. 

 

Det blev foreslået: 
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 at invitere de nye udvalg eller udvalgsformænd til dialog på et 

handicaprådsmøde  

 at reducere antallet af oplæg fra eksterne foredragsholdere og i 

stedet tage flere drøftelser og dialog med forvaltningen om konkrete 

forhold og tiltag i kommunen. 

 

5. Nyt fra DH’erne (10 min) 

Dorthe Stieper: 

Status på arbejdet med den digitale inddragelsesplatform: 

Dorthe udarbejder i samarbejde med Claus Holm en 

kommunikationsplan, og gør den digitale inddragelsesplatform klar 

til, at det næste Handicapråd kan gå i gang med afdækningen og 

undersøgelsen af, hvilke vilkår, dilemmaer og behov omsorgs-

pårørende i Furesø har med henblik på en kvalificering af 

kommunens indsatser. 

 

 

 Status og besøg på Bostedet Søndersø:  

Selvom boligerne er lydisolerede, er der udfordringer med lyd 

mellem rummene. Det er ved at blive undersøgt, hvad årsagen er. 

Personalet er opmærksomme på, at der er behov for at få farver og 

billeder op på væggene. Dorthe Stieper ærgrede sig over, at der ikke 

var fundet midler i budgettet til at opføre et depotrum som ønsket. 

  

Karin Beyer: 

 Adgangsforhold til Bofællesskaberne Søndersø (P-pladser samt 

belægning, bredde og hældning af adgangssti.): 

Drøftet under punkt 1. 

 

 Problemer i forbindelse med afstemning pr. brev (bordhøjde, 

læselige kandidatlister mm., ret til selvvalgt hjælper.):  

Karin Beyer påpegede, at der ved kommunalvalget blandt andet har 

været problemer med bordhøjde og -liste, samt læselige 

kandidatlister. Aftalt at Øjvind Vilsholm følger op på de påpegede 

forhold. 

 

 Rutiner ved videregivelse af høring af Handicaporganisationerne 

inden udvalgsmøder: 

Ikke gennemgået 

 

6. Nyt fra politikerne (10 min) 
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Mathilde Powers oplyste, at hun – som det ser ud nu - skal være 

formand for det nye udvalg for handicap, social og psykiatri, som 

kommer til at omfattet hele det specialiserede socialområde på både 

børne- og voksenområdet.  

 

 

7. Nyt fra forvaltningen (10 min) 

Charlotte Kruse Lange beklagede indledningsvist, at forvaltningen ikke 

har orienteret Handicaprådet forud for udbuddet om sikring af ensartet 

og korrekt sagsbehandling i BPA sagerne. Baggrunden for udbuddet er, 

at sagerne er teknisk svære, og det har været vanskeligt for 

medarbejderne bl.a. at gennemskue den tunge regnskabsdel i 

sagsbehandlingen. Forvaltningen havde modtaget to bud på opgaven og 

valgte PWC, fordi opkvalificeringen af medarbejdere var prioriteret 

højest i dette bud.  

 

Der var aftalt møde mellem forvaltning og HR for at uddybe PWC 

forløbet og det forventede output den 24. november – mødet blev pga. 

sygdom aflyst og afholdes i start januar. 

 

Charlotte Kruse Lange orienterede også om en kommende 

dagsordenssag vedrørende status på konsulentopgaven med at 

gennemgå 21 sager for at afklare om borgerne i eksterne tilbud 

modtager den rette hjælp til den rette pris. Der er pt. gennemgået ti 

sager: 

 en borger er afgået ved døden 

 tre sager er faldet i takst 

 én gennemført udslusningsplan fra et midlertidigt botilbud til 

egen bolig,  

 én flytning til relevant længerevarende botilbud, da det 

oprindelige tilbud ikke kunne kompensere borgerens behov 

samt  

 én forhandling af takstniveau. 

 en sag med stigning i takst - én borger flyttet fra et midlertidigt 

botilbud, der ikke kunne kompensere borgerens behov til et 

længerevarende botilbud med en højere takst, hvor borgeren er i 

trivsel.  

     fem sager uden ændring i takst 

 

Gennemgangen af de ti sager har medført en samlet merudgift på 

360.000 kr. 
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Annelia Fähnrich Jensen oplyste, at der i øjeblikket er en udvidet 

åbningstid i forsøgsordningen med mulighed for afhentning af mindre 

hjælpemidler i depotet uden forudgående visitation. 

 

Annelia Fähnrich Jensen oplyste også, at forvaltningen har søgt en pulje 

på 7 mio. kr. hos Social- og Ældreministeriet til oprettelse af faste 

teams i ældreplejen. Der kommer svar på ansøgningen i løbet af 

december 2021.   

 

Annelia Fähnrich Jensen oplyste videre, at presset på sygehusene kan 

mærkes i kommunen, da sygehusene udskriver borgerne til eget hjem i 

et større omfang end normalt. Presset kan også mærkes på kommunens 

rehabiliteringscenter. Tine Gram er indkaldt til møde med Regionen om 

styrkelse af samarbejdet mellem region og kommune. 

 

Karin Beyer spurgte, hvornår handicapegnede boliger til børnefamilier 

kom med i boligkataloget. Annelia Fähnrich Jensen oplyste, at 

arbejdsgruppen ikke havde afdækket dette i det boligkatalog der meget 

snart komme ud, men at forvaltningen ville indtage dette i den 

næstkommende udgave af boligkataloget. 

 

8. Evt. 

Ingen punkter under eventuelt 


