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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

 

3. Oplæg v/ Helle Munk, forstander på STU 

Uddannelsescenter UiU. 

(se præsentation i bilag) 

 

Helle Munk fortæller om den historiske ramme for 

ungdomsuddannelsen i Utterslev, herunder retskravene vedr. disse 

uddannelser. Handicaprådets bliver præsenteret for de 

uddannelsesmuligheder, unge har på UiU, hvilket inkluderer 10. 

klasse, STU, klub samt Den Særlige Jobformidling (DSJ). 

 

Margit Koltze spørger ind til fleksibiliteten i tilbuddene kommunerne 

imellem. Der bliver videre diskuteret de fire kategorier, i hvilke de 

unge bliver inddelt i Københavns Kommune. 

 

Der er mulighed for fire år på UiU for de unge, hvorefter UiU arbejder 

videre med jobformidling, hvilket de har haft stor succes med. Helle 

Munk understreger her, hvor nødvendigt det er med tæt og løbende 

opfølgning til personerne i job på særlige vilkår. Hos UiU oplever 

man ikke et problem med at finde jobsteder, man har kunnet finde 

jobs til alle som har ønsket det. KLAP projektet under LEV nævnes 

videre. 

 

Medarbejdergruppens faglighed og forskellige udviklingsfokuspunkter 

bliver præsenteret. 

 

Afsluttende berettede Helle Munk om, hvilke udfordringer man 

oplever på STU området; grundet beskæringer er der kun én takst per 

elev, uafhængigt af dennes behov. Mange elever har dobbelt 

diagnoser, og mange er ubehandlede, fordi der mangler ekspertise på 

området, særligt er der ikke nok specialiserede psykologer og 

psykiatere. Dette er ikke et københavnsk, men et landsdækkende 

problem.  

 

En anden problematik vedrører, at man har flyttet IQ grænsen, således 

at der først er støtte og hjælp nok for elever ved en IQ på 50 og 

derunder, hvor man før talte om en grænse ved en IQ på 70, hvorved 

en stor gruppe bliver ’tabt’ i det almene system. Herudover får mange 

unge ikke anden støtte end selve STU tilbuddet. Dette er en udvikling, 

der vækker stor bekymring hos UiU. 

Endvidere har vi en stor gruppe unge, der efter det attende år er 

overladt til sig selv, hvilket typisk afføder psykiske komplikationer. 
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Janne Sander takker Helle Munk for oplægget. 

 

Helle Munk viser Handicaprådet rundt i uddannelsescentrets 

faciliteter, der er fleksibelt indrettet efter ungemålgruppen, de benyttes 

af. 

 

 

Drøftelse af Handicaprådets dialogmøde med Økonomiudvalget 

den 30. august 2016 

Budgetønskerne for 2017 diskuteres, og Janne Sander gennemgår de 

budgetønsker Handicaprådet vil støtte op om, herunder; 

’Øget støtte- og plejebehov på handicapområdet’ (Den supplerende 

budgetmodel), ’Udvidelse af eksisterende kørselsordning til borgere 

med synshandicap’, ’Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede’ 

samt ’Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet’. 

Disse er Handicaprådet primære budgetønsker, videre støtter man op 

om ’Specialiseret rehabilitering på sundhedsområdet’ samt 

’Specialiseret rehabilitering på socialområdet’. 

 

Dagsordenspunktet ’Inklusion i folkeskolen’ til ØU-mødet diskuteres, 

herunder tilgængeligheds problematikker som del af 

inklusionsudfordringen. Tine Heerup præsenterer punktet ved ØU-

mødet. 

 

Sekretariatet bedes medbringe listen over Handicaprådets 

tilgængelighedsinitiativer til ØU-mødet til omdeling. 

 

 

4. Meddelelser 

Invitationer til årskonference er sendt ud – del gerne. 

Der bliver opfordret til, at konferencen til næste år skal lægges, så den 

kun beslaglægger en halv arbejdsdag (eftermiddag). 

 

5. Eventuelt 

Der er intet til punktet. 

 

Janne Sander hæver mødet. 

 

 


