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NOTAT 

Til Børne- og Ungdomsudvalget 

 

 

Høringssvar vedr. Fremtidens Fritidstilbud 

Handicaprådet takker for det fremsendte høringsmateriale vedrørende 

Fremtidens Fritidstilbud.  

 

Generelt er det positivt, at man vil arbejde hen imod i højere grad at 

gøre folkeskolen til forældrenes førstevalg ved at skabe bedre 

sammenhæng mellem skole og dagtilbud.  

 

Når det kommer til at sikre børn med særlige behov (specialområdet) 

forekommer planen stadig noget uspecifik, hvorfor Handicaprådet har 

svært ved at kommentere kvalificeret på det.  Flere steder er det endnu 

ikke afklaret, om specialtilbuddet bør indgå i 1:1 strukturen. 

Handicaprådet opfordrer til, at den manglende afklaring på området 

betyder, at personale, forældre og Handicaprådet tages med på råd 

inden fremtiden for specialfritidshjem Dyveke, specialKKFO 

Friluftsskolen, Stifinderen, Klassserækkens børn og gruppeordningen 

ved Lundhusskole afgøres. 

 

Handicaprådet bakker op omkring den fleksible løsning, hvor børn 

med særlige behov får mulighed for at indgå i relationer med børn 

inden for både normal- og specialområdet.  

 

Dog vil Handicaprådet gerne understrege, at inklusion ikke kun 

omfatter særordninger for enkelte børn, men i lige så høj grad at skabe 

et inkluderende miljø inden for normalområdet. Dette indbefatter bl.a. 

videreuddannelse af pædagoger i håndtering af børn med særlige 

behov, sikring af rimelige normeringer, og ordentlige indretning af 

institutionerne (der tilgodeser børns meget forskellige behov både 

fysisk og psykisk). Således handler inklusion også om, at det er muligt 

for både børn og forældre med et handicap at komme ind på 

matriklen, som f.eks. i dag godt kan ligge på fjerde sal uden en 

elevator. 

 

Generelt vil Handicaprådet plædere for, at folkeskolereformen ikke 

må resultere i, at dagtilbuddene bliver reduceret til opbevaring af 

børnene. Det gælder for alle børn. Der er brug for kvalificerede 

pædagoger, samt plads og tid til at være sammen med børnene. Bliver 

institutionerne for store, og ledelsen spredt ud på for mange matrikler 

kan dette overordnede mål være vanskeligt at opnå.  
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