Referat

Forum

Handicaprådsmøde

Tid

14. marts 2019 kl. 17.00-19.30

Sted

Byrådssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse

Deltagere

Dorthe Stieper, DH
Karin Beyer, DH
Rasmus Frimodt, DH
Sine Holm, DH
Carsten Svensson, Byrådet
Helle Vallentin, Byrådet
Matilde Powers, Byrådet
Annelia Fähnrich Jensen, Centerchef for CSS
Charlotte Kruse Lange Centerchef for CBV

Sekretær

Henriette Hede Kaas

Afbud

Bettina Ugelvig Møller, Byrådet

Bilag
CaseNo18-2201_178 Dagsorden_Beslutnin
8308_v1_Værdighedspolitik
g- Godkendelse
2018-2021.docx.DOCX
af fok_05-03-2019 12-25-56.DOCX

Dagens tema:
Temadrøftelse ved Kirsten Callesen, psykolog og leder af Psykologisk Ressourcecenter (60 min)
Efterfulgt af spørgsmål/dialog (15 min)
”Sårbare børn og unge; Hvad sker der? Hvad gør vi?
Indhold:
1. Hvorfor ser vi et stigende antal psykisk sårbare børn og unge?
2. Hvad kan/vil vi gøre ved det?
3. Hvordan hjælper vi familierne og de børn og unge, der allerede er væltet?
Herunder spørgsmålene:
1. Hvor mange børn og unge er der i Furesø Kommune?

2. Hvor mange børn og unge i Furesø har psykiske diagnoser p.t.?
3. Hvor mange af disse børn er under seks år?
4. Hvordan har udviklingen på området været over de sidste ti år?
5. Hvordan er nomineringen i vuggestuer, børnehaver og dagpleje i Furesø?
6. Hvor mange børn og unge i skolealderen har diagnoser som autisme og ADHD?
7. Hvor mange af disse går i henholdsvis almene klasser, specialklasser som
autismecenteret eller specialskoler udenbys?
8. Hvad er klassekvotienten på skolerne i Furesø?
9. Hvor lange er skoledagene? Bliver de sat ned her i Furesø?
10. Hvor langt er Furesø Kommune med planerne om etablering af NEST-klasser? Og evt.
gentænkning af almenområdet for at undgå eksklusion?
Referat:
Sine Holm bød velkommen til Kirsten Callesen og hver deltager præsenterede sig kort.
Kirsten Callesen præsenterede sig selv og sit oplæg (præsentationen er vedlagt).
Kirsten oplyste bl.a. at ca. 20 % af de børn der har en diagnose, er dem som trækker på ressourcerne.
Den gruppe af børn og unge, som bliver sent diagnosticeret, er ofte dem som bliver hårdest ramt.
Ny forskning viser, at brug af diverse skærme (telefon, tablets og pc) begynder at tegne et billede af,
at brugen af skærm kan have en negativ virkning på barnets udvikling.
For lidt berøring/øjenkontakt i de første 3 år af barnets levetid har umiddelbar indflydelse på
udvikling.
Flere børn bliver medicineret med f.eks. ritalin (til børn med ADHD) og man kender ikke virkningen.
Det er ikke selve diagnosen der er problemet, det er følgetilstandene der skal tages hånd om.
Uanset hvilken skole barnet går på, kan der være skoleværing og det er følgetilstandene som skal
behandles for at barnet bliver klar til skole igen.
Efter oplægget var der mulighed for at stille spørgsmål til Kirsten, samt kommentere oplægget:
HR gav udtryk for, at det var et meget spændende foredrag. Foredraget gav ideer til hvordan man
som kommune kan tænke ”ud af boksen”, bl.a. i forhold til hvordan man kan arbejde med de børn
som har skoleværing og isolerer sig hjemme. Endvidere blev der givet udtryk for, at det er interessant
at tænke på, at det ofte er følgesygdommene til en diagnose, som er de mest invaliderende. Der var
enighed i, at forældresamarbejdet har stor betydning.
HR spurgte ind til hvad Furesø Kommune kan gøre her og nu, hvortil Kirsten foreslog, at hvis der er
mulighed for at etablere et sted hvor de børn der isolerer sig, kan komme og være sammen, kunne det
være en start. Det skal et sted, hvor det bliver interessant for børnene at komme. Der kan kigges på
læringsstile, og arbejdes med hvert barn i deres tempo. Flere børn med diagnoser, har traumer som
følgesygdom, og traumer handler om belastning. Om barnet kan klare belastningen, i at være i skole
eller ej, det er individuelt. De børn som ikke kan klare belastningen, er dem som skal have støtte.

HR spurgte endvidere ind til, hvordan vi bliver bedre til, at finde de børn der skal være i et
specialskoletilbud? Kirsten nævnte, at det altid vil være bedst med et individuelt tilrettelagt forløb,
for dem som lærer anderledes, så der bliver fokus på styrker i stedet for svagheder. Som nævnt, kan
der tænkes læring ind på en anden måde, end den traditionelle skole.
Endvidere har kemien mellem barnet og skolelæren og de andre børn stor betydning. Skolelæren skal
kunne regulere barnet, og have fokus på at skabe gode relationer. Det er vigtigt. Ingen kan lære, af
nogen de ikke bryder sig om.
Det sidste der blev spurgt til fra HR, er om hvordan Furesø Kommune kan hjælpe forældrene bedst
muligt.
Kirstens bud er, at det kan være vi skal tale anderledes til forældrene. På Søstjerneskolen arbejdes der
med forældrene – de får viden om følgevirkningerne mv. Forældre kan få hjælp til hverdagen f.eks,
med praktisk hjælp i hjemmet, hvilket kan give forældre bedre overskud. I skal selv finde en måde at
være i dialog med forældre, så de får den nødvendige hjælp.
Pause med spisning (15 min)
1. Opfølgning på konkrete tiltag der er sket / planlagt inspireret af temadrøftelsen og
workshoppen om overgang fra barn til voksen v. Charlotte Kruse Lange (15 min)
Charlotte Kruse Lange præsenterede opfølgning på de konkrete i overgangen fra barn til voksne
(se vedlagre præsentation).
Forvaltningen har fokus på, at tage udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og behov, og at
der implementeres koordinerende rådgiver i børnehandicap.
Endvidere er det et lovkrav, at der løbende skal foretages evaluering af forløbet, både på børneog voksenområdet min. en gang årligt.
Rådgiveren inviterer til et overgangsmøde, når den unge når 16 års alderen og der vil fremover
blive lagt en mødeplan for perioden frem til den unge fylder 18 år.
Det er også besluttet, at der skal være mere skriftlig vejledning om muligheder og
opmærksomheder i overgangen fra barn til voksen på kommunens hjemmeside. Endelig vil
forvaltningen tage initiativ til, at der inviteres til netværksmøder for de 15-19 årige og deres
familier. Der blev givet udtryk for, at det var nogle gode og konkret initiativer.
Gode råd til sagsbehandlingen
HR drøftede, at der bør være en UU-vejleder med i overgangen, selv om oplevelsen er at UUvejlederen ikke altid er klædt på til opgaven omkring STU. Forvaltningen oplyste, at UUvejledningen er hjemtaget til Furesø Kommune, og at de er inden over alle STU-forløb, så rette
tilbud findes.
HR gav udtryk for, at det skal være en mulighed, at den unge og deres forældre har indflydelse
på dagsorden til et møde, hvortil Forvaltningen oplyste, at det altid er en mulighed.
Forvaltningen oplyste også, at barnet og forældrene sammen med rådgiveren skal evaluere
mødet, hvor der indgår en opsamling på, hvad der er lavet af aftaler. Det er sagsbehandlerens
ansvar, at det bliver gjort.
HR gav udtryk for, at der er en tryghed i, at der er en dagsorden, og at begge parter møder ind

forberedte, men at mødet opleves som uformelt.
HR spurgte ind til, hvordan forældrene bliver oplyst om, at der er en dagsorden og om der findes
en procedure?
Forvaltningen svarede, at det ikke er et lovkrav, men det er god forvaltningsskik, at der skal
indkaldes med dagsorden og evt. tidsfrister, hvis der er behov for at indhente dokumentation til
sagen. Det nye er, at Forvaltningen vil vi lave en køreplan for den unge over halvandet år fra den
unge er 16½ år til det 18. år, således bliver det lettere for familien og den nye sagsbehandler at
følge sagen ind i voksenlivet.
HR gav udtryk for, at det der arbejdes med i forvaltningen skrider godt frem og at der skal
udarbejdes en pressemeddelelse om de tiltage der er, samt at de borgere der deltog i
Fyraftensmødet også får tilbagemelding på tiltagene.
Forvaltningen vil gerne afholde et årligt netværksmøde for familier i overgangsfasen sammen
med HR, hvilket HR takker ja til.
2. Kort fra DH’erne (15 min)
Høringssvar vedr. fokusområde ”Ensomhed”, som skal indgå i værdighedspolitikken.
Høringsfristen er 25. marts 2019.
HR besluttede ikke at skrive et høringssvar, og at de kommentarer der var til oplægget, bliver
skrevet ind i dagsordenspunktet af Annelia Fähnrich Jensen.
HR er enige i formuleringerne og ser frem til hvordan det bliver i praksis.
Center for By og Miljø inviterer HR til at deltage i nyt udvalg om ”Paragraf 17, stk. 4, udvalg om
trafik”. Sine deltager i det omfang det er muligt.
Invitation til informations- og dialogmøde vedr. rekreative faciliteter på Flyvestationen.
DH har deltaget idet invitationen har været sendt til DH, hvor Rasmus Frimodt har deltaget.
Karin Beyer fortalte, at i de lokalsamfund, hvor der er dagtilbud, skal tilgængelighed også være i
spil og ikke kun ved nybyggeri. Pladsanvisningen bør vide hvordan tilgængeligheden er i Furesø
Kommunes dagtilbud. Endvidere opfordres der til, at hjemmesiden opdateres med
tilgængelighed. Det vil Byrådet spørge forvaltningen om.
HR opfordrer Byrådet til at undersøge, om det er muligt, at der kan afsættes en pulje i nye
budgetforhandlinger til, at de gamle dagtilbud optimeres med bedre tilgængelighed.
Dorthe Stieper fortalte at hun deltog i borgermøde om Syvstjernevænge. Dorthe har på mødet
spurgt til beboersammensætningen, som er en bred sammensætning. Dorthe har talt med Susanne
Philipson efterfølgende, som har oplyst, at beboerne er med til at beslutte om tilbuddet er noget
for dem, i forhold til deres ønsker og behov, og at beboerne ikke er behandlingskrævende.
Dorthe fortalte også, at Sind har samtaler med kommunen, om at få lavet en cafe i Lyspunktet.
3. Kort fra politikerne (15 min.)
Matilde Powers fortalte, at hun har modtaget en del henvendelser vedr. Syvstjernevænge fra

borgerne i området. Furesø Kommune har få botilbud, og mange borgere ønsker at bo i nærheden
af deres familie og netværk. Der er enighed i det politiske fagudvalg om, at der skal etableres
flere botilbud og at det er vigtigt at borgerne orienteres og inddrages i processen, i forhold til det
kommende byggeri og det gode naboskab.
Carsten Svensson fortalte, at han er i dialog med forældre med tvangsfjernede børn, og at det i
den type sager er vigtigt, at kommunikationen helst kun er med en sagsbehandler. Samt at det er
vigtigt, at der læres af de sager, hvor dialogen er gået skævt.
4. Kort fra forvaltningen (15 min.)
Charlotte har på næste møde et punkt på om Danmarkskortet.
5. Evt. (5 min.)
Næste møde er i april. Sine er forhindret i at deltage.
Endvidere opfordrer Sine til, at HR begynder at tænke på hvad der skal drøftes på
borgmestermødet.
Helle Valentin foreslog, at der tales om inklusion og foreslår at invitere Kirsten Callesen igen
eller bruge nogle af Kirsten gode ideer.
Et punkt kunne også være, at der tales om muligheden for at der skabes andre rammer for de børn
som har skoleværing.

