Referat Handicaprådet
Ekstraordinært møde
Dato og tidspunkt:

20. april 2009 kl. 17.00

Sted:

Frederikssund Rådhus, Torvet 2, Frederikssund
Mødelokale F2 lokale A105, Stuen - ved hovedindgangen

Deltagere:

Grethe Olsen (formand), Astrid Schøbel (næstformand), Tina Tving
Stauning, Jimmy Larsen, Svend Larsen, Ninette Hartwich, Hanne
Kyvsgaard, Pia Adelsteen, Anne Mette Worch, Ejkild Steen og Judith
Hansen.(stedfortræder)
Fra administrationen:
Jytte Therkildsen

Afbud:

Astrid Schøbel, Charlotte Jacobsen (stedfortræder), Anne Mette Worch,
Lis Olsen (stedfortræder), Tina Tving Stauning, Torben Petterson
(stedfortræder) og Svend Larsen.

Referent:

Jytte Therkildsen

1. Godkendelse af dagsorden:
Beslutning: Godkendt.
2. Høring over psykiatri- og handicapplaner
Bilag: Begge planer fremsendes i papirform (Da Byrådsmedlemmerne har fået planerne,
fremsendes de ikke i papirform med elektronisk ).
Beslutning:
Høringssvar:
Handicaprådet gav positivt udtryk for at psykiatri- og handicapplanerne er gode overordnede
planer, der angiver retningen for den fremadrettede indsats på området. Rådet ser frem til
flere konkrete handlingsaktiviteter, der kan understøtte planerne. Rådet havde en god dialog
om planerne og ønsker sig inddraget i de fremadrettede handlingsaktiviteter, der skal udmønte
planerne.
Handicaprådet havde et enkelt rettelsesforslag til planerne, herunder udgår et afsnit under
Social Service, der er meningsforstyrrende, ligesom der ønskes indarbejdet ordforklaringer på
de steder i planerne, hvor faglige udtryk kan virke for indforstået, hvis man ikke som almindelig
borger er kendt med begrebet.

1

3. Høring om centralisering af specialklasser.
Bilag: Høringsbrev og materiale er tidligere fremsendt elektronisk og samtidig i papirform til de
ikke politiske medlemmer og deres stedfortræder af rådet.
Beslutning:
Bjarne Nielsen bedes uddybe side 3. afsnit 1. i det fremsendte høringsmaterialet:
Fastholdelse af en specialklasserække på Jægerspris Skole vil indebære geografiske fordele
for eleverne. Samtidig vil det kunne være en faglig fordel, at der er to specialklasserækker,
således at der kan ske den mest hensigtsmæssige placering af den enkelte elev.
Bjarne Nielsens uddybning af side 3, afsnit 1., den 21. april.:
De geografiske fordele vil være for eleverne i Horns Herred, idet de i langt de fleste tilfælde vil
komme på specialklasserækken på Jægerspris Skole. De vil undgå den længere transport og i
særlig grad den forlængede transporttid i morgentrafikken.
Samtidig har vi den mulighed i de helt særlige tilfælde, hvor en kommende specialklasseelev
ikke så gerne skal være sammen med en konkret anden elev, at vi her kan vælge den anden
specialklasserække. Konkret har vi et tilfælde, hvor to plejeanbragte søskende har stor fordel
af, at være på hver sin skole.
Jeg uddyber gerne om fornødent og deltager også meget gerne i et møde om sagen.
Venlig hilsen Bjarne
Ninette Hartwich udtrykker betænkelighed ved:
Afsnitte 3. side 3 i materialet: Færre elever i specialklasser:
At der gradvist skal undervises flere elever med ret betydelige skolevanskeligheder i den
almindelige klasse.
Samt betænkelighed ved:
Afsnit 4. side 3 i materialet: Økonomi:
Hvorvidt besparelsen skal komme specialklasserne til gode, eller om det skal anvendes til at
forøge den centrale specialundervisningspulje og dermed stimulere en fortsat udvikling med at
forfølge børnepolitikkens mål om gradvist at reducere antallet af elever i specialklasser.
Betænkelighederne fra Ninette Hartwich skal indarbejdes i Handicaprådets endelige
høringssvar, som skal være sekretær Gitte Klinch Andersen i hænde senest den 13. maj kl.
12.00.

4. Eventuelt:
Intet.
Næste møde er torsdag den 11. juni kl. 19.00.
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