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Handicaprådets høringssvar vedr. omlægning af Børnecenter 

København 
 

 

Handicaprådet takker for det tilsendte høringsmateriale og ønsker at 

fremsætte nedenstående bemærkninger til forslaget om omlægning af 

supportstrukturen til dagtilbud og skoler i BCK regi. 

 

 

Som udgangspunkt er det jo rigtig glædeligt, at forvaltningen arbejder 

for, at alle børn med særlige behov får kompetente behandlingstilbud 

og støtte, uanset om de er enkelt-integrerede eller i en 

specialinstitution. 

Helt grundlæggende er Handicaprådet dog meget bekymrede for, at 

specialområdet mister en masse kompetencer og en faglighed, man har 

været lang tid om at opbygge. 

Handicaprådet var, som nævnt i høringsmaterialet, blandt flere 

interessenter, inviteret til et ’uformelt kaffemøde’ den 16. september 

2016, for at diskutere den fremtidige organisering af specialområdet. 

Under mødet understregede repræsentanterne fra Handicaprådet 

gentagne gange problematikkerne ved en sammenlægning, og 

fremsatte et ønske om, at der i det kommende forslag var 

konkretiseret, hvorledes man vil sikre, at ressourcerne for det enkelte 

barn med særlige behov ikke mindskes eller udvandes i 

almenområdet, foruden ønsker om reelle tal på området i det endelig 

forslag. Rådet mener ikke, at der er sket nogen ændringer i forslaget 

på baggrund af de kommentarer, der blev fremsat ved mødet. 

 

I høringsmaterialet er der kun i overordnede vendinger fokus på 

fagligheden for medarbejderne indenfor de forskellige 

supportområder, men der nævnes utrolig lidt om de egentlige 

konsekvenser for børnene. Der står skrevet i materialet, at bl.a. 

Handicaprådet har været med til at drøfte forslaget mhp. en 

kvalificering deraf, men det præciseres ikke, hvordan man vil sikre, at 

den tværgående videndeling og kompetenceudvikling styrkes med 

omlægningen. Der vil blive investeret i ’at komme godt på plads med 

omlægning og de nye arbejdsformer’, men hvorledes det er en sikring 

af, at der ikke opstår tab af faglig specialisering, er uklart. 
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Handicaprådet opfordrer til, at der konkretiseres en struktur og 

afsættes ressourcer til at forsøge at dæmme op for det formodede 

faglige tab, og understreger på det kraftigste, at det skal sikres, at hvis 

de supportfunktioner (f.eks. fysio- og ergoterapi), som i dag er 

organiseret under BCK, men som er placeret lokalt på 

specialinstitutionerne, skal udvides til også at kunne benyttes af 

almenområdet, så skal det ikke gå ud over børn i specialtilbud i form 

af, at tilbuddet eks. skal flyttes fra specialinstitutionen eller, at der 

bliver skåret ned på behandlingsomfanget. 

 

Rådet håber meget, at disse opfordringer vil blive implementeret i det 

fremtidige omlægningsarbejde.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Janne Sander 

Formand for Handicaprådet i København 

 

 

 


