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Kirsten Bundgaard  
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Bemærk: Punkt 3.4: 
Inkl. årshjul temadrøftelser/dialogmøde med magistraten m.fl. 

 
Punkt 3.3: 
- styregruppen for tilgængelighed 

- brugerråd for Aarhus Kommunes kørselsordning (1 plads i stedet for 
Nauja Fleischer) 

 
Punkt 4.2: 
Børn- og Ungeudvalget behandler sagen på sit møde den 31. januar 2018. 

Byrådet henviste sagen til BU-udvalget på sit møde den 13. december - 
link til byrådsmødet: 

https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-
moeder/2017/2017-12-13/Referat-5a5e/Stensagerskolens-fremtidige-
fysiske-ramm.aspx  

 



Side 2 

 
1   Godkendelse af dagsorden og referat 

  
1.1   Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Peter Bach-Nielsen, fungerende 
næstformand 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2   Præsentation 
  
2.1   Præsentation af Handicaprådets medlemmer og sekretariat (Bilag) 

Medlemmerne præsenterede sig selv og fortalte lidt om deres erfaringer med 
handicapområdet. 

 
3   Til beslutning 
  

3.1   Valg af formand 
Mogens Toustrup indstillede Finn Amby, som blev enstemmigt vedtaget.  

 
3.2   Valg af næstformand 
Mette Bjerre stillede op og blev enstemmigt valgt. 

 
3.3   Udpegning af repræsentanter til arbejdsgrupper 

Sekretariatet udarbejder en oversigt over Arbejds- og styregruppe, hvor handicaprådet 
skal være repræsenteret til næste møde.  
På dagens møde drøftes Styregruppen for tilgængelighed og Brugerråd for Aarhus 

Kommunes kørselsordning.  
Per Jensen forklarer formålet med Styregruppen for tilgængelighed og pointerer, at det 

er Handicaprådet, som sætter rammerne for styregruppen. Der sidder 2 repræsentanter 
fra Danske Handicaporganisationer og 1 fra Handicaprådet. Finn Amby lagde op til debat 

om styregruppens fremtidige rolle i forhold til et ønske om at blive nomineret til 
Tilgængelighedsby. Den fremtidige rolle skal drøftes i formandskabet. Finn Amby 
opfordrer til, at medlemmerne opsøger deres bagland i forhold til at indstille kandidater 

til styregruppen, og at dette bliver taget op igen på næste møde.  
Per Jensen introducerer Brugerrådet for Aarhus Kommunes kørselsordnings formål. Der 

skal udpeges et nyt medlem til Brugerrådet. Det er ikke eksplicit hvorfra. Almaz 
Mengesha foreslår at hun stiller op, da hun finder det interessant og bliver valgt til 
posten.  
 

 
3.4   Handicaprådets mødeplan for 2018 (Bilag) 

Der udtrykkes problemer med mødetidspunkterne d. 1. marts og d. 22. marts. Det bliver 
aftalt at sekretariatet prøver at finde erstatningstidspunkter for disse. Sanne Lauridsen 

og Almaz Mengesha har vanskeligheder med møder på torsdage, da de begge arbejder 
sent. Derudover kan Sanne Lauridsen ikke deltage 16. august og Mahad Yussuf d. 21. 
juni, men sender deres suppleanter i stedet. Resten af tidsplanen bliver godkendt.  
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Finn Amby bemærker, at der bør sættes navn på suppleanter for embedsmændene, da 
disse også har en vigtig rolle i rådet.  

 
4   Til drøftelse 
  

4.1   Forslag til proces for ny Handicappolitik v/Per Jensen (Bilag) 
Per Jensen præsenterer arbejdet med en ny handicappolitik. Kritikpunkter af den 

eksisterende er, at den ikke er målbar og mangler ambitioner. Handicaprådet har en 
central rolle i arbejdet med en ny politik, måske i form af en arbejdsgruppe. Det bliver 
pointeret, at det vil få budgetmæssige konsekvenser at have ambitioner, og at 

politikerne skal inddrages.  
Per Jensen fremlægger to scenarier, som bliver drøftet:  

Proces 1 lægger op til at arbejde videre på den eksisterende politik. Proces 2 starter helt 
forfra med en ny politik. 
Finn Amby pointere, at handicappolitikken er et styringsredskab i forhold til, hvad 

handicaprådet skal fokusere på. Der skal lægges fokus på, hvad Aarhus Kommune reelt 
kan gøre noget ved. Han har ikke gode erfaringer med at involvere for mange forskellige 

parter, som er en del af forslaget til proces 2.  
Almaz Mengesha mener, det er vigtigt at levendegøre visionerne og få præciseret, hvad 
der er den konkrete mening bag de fine ord, man ofte bruger i en politik. Hun finder det 

vigtigt, at det bliver formidlet bedre ud til alle, som handicappolitikken kunne være 
relevant for. Hun mener, man bør bygge videre på den eksisterende politik, have korte 

processer og gøre den eksisterende politik mere målbar.  
Sanne Lauridsen bakker om dette. Hun foreslår, at man lader sig inspirere af 
Handicaprådets ”blå bog” og gøre handicappolitikken kort og præcis. Hun pointerer også, 

i forhold til tidsfrister, at det er vigtigt, at man ikke forhaster processen. I Danske 
Handicaporganisationer er der blevet snakket om, at man i fremtiden kunne skubbe 

udarbejdelsen af en ny politik, så rådet når at have arbejdet sammen et år inden, der 
skal laves en ny politik.  

Finn Amby indskyder, at han synes, man skal have en ny politik i slutningen af 2018 
eventuelt begyndelsen af 2019.  
Mogens Toustrup tilslutter sig, hvad der er blevet sagt og foreslår, at man laver delmål. 

På den måde kan man påvirke budgetforhandlingerne, som ligger midt i den perioden 
handicappolitikken er gældende.  

Mette Bjerre påpeger, at det hun hører er, at det er en kobling af de to processer, der er 
mest stemning for.  
Nina Rasmussen er enig med Mette Bjerre, der er gode elementer i den eksisterende 

politik. Men pointere, at man ikke skal være bange for at tænke forfra, og at man skal 
huske på, hvem målgruppen er.  

Finn Amby konkluderer, at der er stemning for en kombination af de to processer, hvor 
man bygger oven på den gamle og tilføjer flere mål.  
Mahad Yussuf supplerer med, at der også skal tilføjes delmål.  

Almaz Mengesha tilføjer, at man kunne tage Re-think konceptet til sig.  
Der skal findes en temadag til at arbejde med handicappolitikken.  

 
4.2   Status i forhold til fysisk placering af Stensagerskolen v/Jan Kirkegaard 
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Jan Kirkegaard opsummerer kort problemstillingen med Stensagerskolen. Ellekærskolen 
er et alternativ på grund af det faldende elevtal. Børn og Unge udvalget var på tur til 

Holme Søndergaard, Stensagerskolen og Ellekærskolen. Der er endnu ikke en fast kurs 
for, hvad der skal ske. D. 31.01.2018 er der møde i udvalget, hvor der skal sættes en 
kurs for projektet.  

Mette Bjerre supplerede med, at Gentænk Gellerup kan være en hindring i forhold til at 
flytte til Ellekærskolen, da det ikke er vides om, der bliver lukket andre skoler, som gør 

det nødvendigt at inddrage Ellekærskole som distriktsskole. Hun fortæller også, at 
Ellekærskolen kommer til at miste sine specialklasser, hvis Stensagerskolen bliver flyttet 
til Ellekærskolen.  

Jan Kirkegaard forklarer, at målgruppen for Stensagerskolen er børn med svære fysiske 
og psykiske handicap, som gør, at de ikke vil trives i specialklasser på trods af 

hjælpelærer. Personalet på Stensagerskolen er specialiseret i at håndtere disse elever. 
Ellekærskolen har normalt 6-7 specialklasser med 6-8 børn i hver klasse, men har pt. 9 
klasse. Disse elever har psykisk/følelsesmæssige problemer, men forudsætningerne til at 

få glæde af at gå på en almindelig skole. Projektet med at flytte Stensagerskolen har et 
perspektiv på 2-3 år. Der for fokus på at overgangen bliver glidende. Man har erfaring 

med at grundig forberedelse og nok tid giver den bedste overgang. Planerne med 
Gentænk Gellerup ligger klar i løbet af foråret og vil blive taget med i betragtningerne, 
når man skal vælge ny placering til Stensagerskolen.  

Peter Bach-Nielsen udtrykker bekymring om, hvorvidt man er opmærksom på at sikre 
den nødvendige forudsigelighed, eleverne på Stensagerskolen har brug for i processen. 

Jan Kirkegaard fortæller, at de er meget opmærksomme på at gøre det, der giver mest 
mening pædagogisk.  
Nina Rasmussen påpeger, at man skal huske, at der på Ellekærskolen er en større 

samling af speciallærere, som gerne skal følge med eleverne, og at der også er 
venskaber på tværs af klasserne, som man skal være opmærksom på, når man flytter 

specialklasserne.  
 

5   Til orientering 
  
5.1   Orientering om Handicaprådets arbejde (Bilag) 

Finn Amby orienterer om, at handicaprådets ”blå bog” med pejlemærker og spilleregler 
smat visionsoplægget stadig er grundlag for handicaprådets arbejde. Han udtrykker ikke 

behov for ændringer, men gør opmærksom på, at forretningsordningen kan laves om, 
hvis medlemmerne ønsker det. 
 

5.2   Nyt fra organisationer m.m. 
Der er vedlagt invitationer til årsmøde i Det Centrale handicapråd og CareWare.  

Medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer får deres udgifter dækket af 
Handicaprådet. Embedsmændene skal selv finde finansiering. De medlemmer som ønsker 
at deltage kan kontakte sekretariatet.  

 
5.3   Præsentation af Aarhus Kommunes ny hjemmeside v/Per Ryolf 

Per Ryolf fortæller om de overvejelser, man har gjort sig i forhold til Aarhus Kommunes 
nye hjemmeside. Der bliver især lagt vægt på at forklare, hvordan man har haft fokus på 
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at gøre hjemmesiden så tilgængelig som mulig, blandt andet i forhold til farve kontraster 
og hvilke filer, der bliver lagt ud.  

Sanne Lauridsen spørger til, om man er klar over vigtigheden af, at der er tekster på 
videoer. Per Ryolf takker for at blive gjort opmærksom på dette, og vil tage det til 
efterretning.  

 
6   Eventuelt 

  
6.1   Eventuelt 
Almaz Mengesha spørger til muligheden for at få bilagene i Prepare/First Agenda. 

Sekretariatet tager dette til efterretning.  
Sanne Lauridsen ønsker, at evaluering af dagens møde kommer på dagsordenen.  

 
Evaluering af dagens møde: 
Almaz Mengesha var godt tilfreds med mødet. Sanne Lauridsen synes, at mødet har 

være konstruktivt og godt styret. Der er blevet nået det, der skulle nås uden hast.  
Der er generelt stor ros til formanden.  

 
7   Fotografering af Handicaprådets medlemmer (til brug på hjemmeside) v/Per 
Ryolf 

  
 

 


