RÅD: Handicapråd (2018-2021)

MØDE NR.: 9

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 3. oktober 2019

MØDESTED: Allerød Rådhus, mødelokale H

MØDETID:

TILSTEDE:

17.00 – 19.00

Finn Petersen, Carsten Hussing, Klaus Østergaard, Jesper Holdflod, Martin Wolffbrandt og
Anders Damm-Frydenberg.

AFBUD:

1.
Beslutning

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet d. 20. august 2019
Referatet tilrettes, så følgende tekst indgår under pkt. 3:
Der blev spurgt ind til følgende:
 kan det passe at elever i gruppetilbuddene ikke får den undervisning de har krav på
timemæssig og alle fag. Vi har hørt at eleverne i udskolingen der spørger personalet,
bliver svaret at så kan lærens skemaer ikke gå op.
 at der ikke laves elevplaner, samt at skolernes lærer udtrykker "elevplaner er ikke det
papir værd de er skrevet på 5 min efter de er lavet", mens en skoleleder hører på
det.
 revisitation - forvaltningen er meget sjældent repræsenteret. Elevplaner er en del af
dokumentationen til revisitationen, spørgsmålet er så hvordan sikre forvaltningen sig
så at eleverne er korrekt placeret, hvis de ikke deltager, eller elevplaner ikke er det
papir værd de er skrevet på?

3.
Beslutning

Orientering fra formanden
-

4.

Genoptagelse af drøftelse af Familieafdelingens Årsrapport 2018
Jf. referat fra 20. august 2019 deltager Familieafdelingens chef Henrik Højbjerg Andersen
med henblik på at orientere rådet om status på sagsgennemgang, kommunikationsstrategi
mv.
Henriks præsentation på mødet er vedlagt som bilag.

Beslutning

På baggrund af spørgsmål fra handicaprådet om konkrete problemstillinger i forhold til
Familieafdelingens arbejde, opfordrede Henrik til at dé konkrete familier, der oplever
problemer, henvender sig til ham.
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5.
Beslutning

Budget 2020, herunder eventuelle besparelse på handicapområdet
-

6.

Beslutning

Orientering fra fagudvalgene
 Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (TEPMU)
 Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)
-

7.
Beslutning

Status på projekt ”God Adgang”
-

8.
Beslutning

Handicappris 2019
Der annonceres efter kandidater til prisen i Allerød Nyt.

9.
Beslutning

Borgerarrangement
Finn Petersen oplyste, at borgerarrangementet forventes afholdt i 2020.

10.
Beslutning

Inklusion i Allerød Kommune – status på inklusionsarbejdet i forhold til strategi ?
-

11.

Mødedatoer i den resterende del af 2019
 Tirsdag den 3. december *)

Beslutning

*) International Handicapdag
-

12.
Beslutning

Evt.
-

Finn Petersen
Den 30. september 2019
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