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Kommuneqarfik Sermersooq 
Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik 
Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked 

Ulloq / Dato: 22. august 2018 
Sags nr.: 47.00-A08-1-17 
Sull. / Sagsbeh.: kakj 
Dir. tlf.: 368120 
Mail: SI@sermersooq.gl 

 

Referat 
Møde i Handicaprådet 

 
Tid: onsdag d. 22. august kl. 14.00 

Sted: mødelokale 2, Rådhuset 1. sal, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk 
 

 

Deltagere: 

Viggo Johansen, formand  

Aviaaja Geisler, næstformand 

Nanette Hammeken Arboe, medlem 

Sara Jilsø Fleischer, medlem 

Paulus Napatoq, medlem 

Laila Skydsbjerg Skytte, chefrådgiver for MISI 

Peter Brix Adsersen, fagchef for Myndighedsområdet – Børn & Familie 

Kasper Kjeldgård Jensen, referent  

Deltog ikke: 

Martha Lund Olsen, direktør for MI – Børn & Familie 

Sofia Rossen, fagchef for Myndighedsområdet – Velfærd & Arbejdsmarked 

Susanne Kærulff Christensen, fagchef for Handicap og Socialpsykiatri – Velfærd & Arbejdsmarked 

Ellen Magnussen, fagchef for Foranstaltningsområdet – Børn & Familie 

 

Dagsorden 

Nyt fra formanden 

Møde med direktør Isak Nielsen Kleist (af Viggo Johansen) 

- Viggo Johansen har holdt møde med Isak Nielsen Kleist. 

- De har et nyt møde d. 5. september.  

o Rådets medlemmer kan sende emner til Viggo, som Viggo så vil drøfte med Isak. 

o Viggo orienterer efterfølgende Handicaprådets medlemmer om mødet.  

1) Nyt fra forvaltningen 

1.1. Store udfordringer med børn med handicap som har det svært i Folkeskolen (af Peter 

Brix Adsersen – fagchef for Myndighedsområdet) 

- Nogle børn med handicap er svære at rumme i folkeskolen. Fra skoleforvaltningens side er 

der et ønske om/behov for, at børnene kan modtage et andet tilbud end skolerne kan give.  

o Det drejer sig om børn med svære adfærdsvanskeligheder.  
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- Men det tilbud kan forvaltning for Børn og Familie (MI) ikke give, fordi Børn og Families 

ansvarsområder ligger uden for skolen.  

o Børnene og deres familier skal understøttes, men at give dem et andet tilbud end 

skolen, kan Børn og Familie ikke (med henvisning til Folkeskoleloven som 

rammesættende for, hvad det er muligt i forbindelse med undervisning).  

o Udfordringer med børn med handicap som har det svært i folkeskolen, skal løses af 

folkeskolen.  

o Resultatet er, at de aktuelle børn falder lidt mellem to forvaltninger. 

- Fremadrettet: Der er et ønske om konstruktiv dialog mellem forvaltningerne.   

o Der er ikke en god løsning endnu. Lovgivningen er også en strukturel begrænsning. 

1.2. Stordriftsfordele ved at samle specialundervisningen et sted? (af Nanette Hammeken 

Arboe) 

Spørgsmålet tog delvist udgangspunkt i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen, der trådte i kraft. 1. 

august.  

- Spørgsmål: Der er planer om, at ASK og USK skal nedlægges og lægges sammen.  

o En samling af specialundervisning ville måske kunne give bedre læringsmetoder og 

gevinster?  

o Er der potentielle stordriftsfordele ved at samle elever med samme type handicap i 

et miljø?  

- I øjeblikket går mange børn med autisme i en specialklasse 

o Men det er ikke hensigtsmæssigt for børn med autisme at være en del af det 

miljø/den type klasse.  

Forvaltningens svar (af Laila Skydsbjerg Skytte). 

- Specialundervisningen er spredt på de individuelle skoler, og det er den enkelte 

skoleleder/inspektør, der har ansvaret.  

- Ønsketænkning: En skoleinspektør med primær ansvar for specialundervisningsområdet på 

tværs af forskellige skoler i et geografisk meningsfuldt område. 

- Udfordringer 

o Den nye bekendtgørelse lægger op til, at elever skal være tilknyttet en stamklasse.  

 Hvordan vil det spille sammen med en særlig specialklasse?  

o Udfordringer med børn, der kun har behov for at være i en specialklasse i halvdelen 

af deres skoletid? 

o Organisatoriske og pladsmæssige udfordringer  

Handicaprådet indskærper, at fokus på den enkelte handicappedes behov er afgørende, uanset 

om specialklasser samles eller ej.  

1.3. Støttepersonskoordinator Pipaluk Lynge-Rasmussen – ønske om orientering fra hende 

til næste Handicaprådsmøde (torsdag d. 13. september) 

Handicaprådet vil gerne, at støttepersonskoordinatoren blandt andet besvarer følgende spørgsmål: 

- Støttepædagoger er ofte ufaglærte. Er der videreuddannelse og kompetenceløft for disse 

medarbejdere? (af Nanette Hammeken Arboe) 

- Kan forvaltningen dedikere resurser til at uddanne de stabile og vedholdende 

støttepersoner. Skal man satse særligt på at uddanne denne gruppe? (af Nanette 

Hammeken Arboe) 
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- Er der samarbejdsmuligheder med andre forvaltninger og sundhedsvæsnet? (af Sara Jilsø 

Fleischer) 

Handicaprådet vil gerne orienteres om, hvordan følgende udfordringer kan løses:  

- Støttepersoner for børn med handicap er ansat at to forskellige forvaltninger – henholdsvis 

Børn og Familie (MI) samt Børn og Skole (MA). Det betyder blandt andet: 

o En støtteperson følger barnet i skoletiden, mens en anden støtteperson overtager 

uden for skoletiden. 

 Fx er en støtteperson ansat 20 timer af den ene forvaltning og 20 timer af 

den anden forvaltning.  

 Det giver udfordringer rent skattemæssigt – kun den ene arbejdsgiver har 

hovedkortet, mens der betales fuld skat hos den anden arbejdsgiver (af Laila 

Skydsbjerg Skytte og Viggo Johansen) 

 Det gør det sværere at fastholde medarbejdere. 

1.4. Ny specialklasse for børn med handicap (af Laila Skydsbjerg Skytte) 

- 3 (oprindeligt 4) børn skal i en specialklasse ved skolen i Nuussuaq (en blå bygning fysisk 

adskilt fra skolen).  

- Klassen udstyres med specielle møbler, og en talepædagog vil være til rådighed.  

o Talepædagogen vil hjælpe med at forbedre kommunikationen mellem lærere og 

elever. 

- Der er fokus på nærmeste udviklingszone, og skoleplanen er skræddersyet til den enkelte 

og klassens behov.  

- Fokus på rådgivning og vejledning, fx af en børne- og ungekonsulent. 

- Fremadrettet: Laila tager kontakt til Mette og Linda for at høre, om de har muligheder for at 

planlægge aktiviteter med fysio- og ergoterapeuter. I øjeblikket er lovgivningen er en 

hindring, da børnene skal visiteres til terapeuterne.   

1.5. Ny Fagchef for Handicap og Socialpsykiatri i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

- Susanne Kærulff Christensen er ansat som fagchef for Handicap og Socialpsykiatri. 

2) Godkendelse af referat 

2.1. Rettelser til referatet 

- Laila Skydsbjerg Skytte påpegede to fejl (som er udbedret). 

2.2. Godkendelse af referatet 

- Med de aktuelle rettelser blev referatet godkendt.  

 

3) Punkter fra Handicaprådet 

Ingen. 

 

4) Eventuelt 

4.1. Status på planlægning af møder med udvalg (af Viggo Johansen) 
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- Aviaaja Geisler finder datoer til møder med udvalgene.  

- Deadlines på input til møder med udvalgene: den 29. august 

 

4.2. Beskæftigelsesindsats for folk med autisme (af Nanette Hammeken Arboe) 

- Nanette Hammeken Arboe har i samarbejde med kommunen og en jobkonsulent et møde i 

slutningen af september med arbejdsgivere i Nuuk. Her præsenteres et projekt om 

beskæftigelse for personer med autisme for arbejdsgiverne. 

- Dernæst skal arbejdsgiverne melde ud, om de er interesseret i at ansatte personer med et 

handicap.  

 

4.3. Forslag: To typer af møder i Handicaprådet (af Sara Jilsø Fleischer) 

- 1) Møder med både medlemmer og tilforordnede (forvaltningens repræsentanter) 

- 2) Arbejdsmøder kun for medlemmer.   

Beslutning: referenten skal også finde lokaler til arbejdsmøder.  

 

4.4. Manglende inddragelse i udarbejdelsen af en pjece om handicappede og muligheder i 

kommunen (af Nanette Hammeken Arboe) 

- Den proces burde Handicaprådet have været inddraget i.  

- Hvis Handicaprådet var blevet hørt, havde kvaliteten været bedre: 

o Det er eksempelvis problematisk, at det fremstår som om, forældre selv skal tage 

noter til sagsbehandlingsmøder og lignende. Der er kommunen og 

sagsbehandlerens opgave 

- Praksis for inddragelse af Handicaprådet i udformningen af fx pjecer og andet 

informationsmateriale bør tages op som punkt til næste møde (d. 13. september).  

 

4.5.  Input til Socialstyrelsens udviklingsråd (af Viggo Johansen) 

- Viggo Johansen er også medlem af Socialstyrelsens udviklingsråd. 

- Deres næste møde i oktober handler om handicap.  

o Medlemmerne af Handicaprådet opfordres til at sende relevante emner til Viggo, 

som Viggo så vil tage op på mødet.  

 

4.6. Mailkonto til Handicaprådet (af Nanette Hammeken Arboe) 

- Ønsker til en mailkonto: 

o Borgere skal kunne skrive direkte til rådet.  

o Alle medlemmer kan tilgå mailen.  

- Udfordring:  

o At få adgang til en kommunal mailkonto.  

- Løsning bliver en mailkonto – eller ”postkasse” – som forvaltningen administrerer. Herfra 

sender forvaltningen mails videre til Handicaprådets medlemmer. 
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4.7. Handicaprådet skal henvende sig til de relevante udvalg i referatet (af Viggo Johansen) 

- Referatet skal tydeligt angive, hvilke punkter der har særlig relevans for hvilke udvalg.   

 

Næste møde 

Møde med medlemmer og tilforordnede: torsdag d. 13. september kl. 14-16  

- Deadline for punkter til dagsordenen: 6. september  

 

Arbejdsmøde (kun medlemmer): mandag d. 3. september kl. 14.-15.30.  

 

Inuulluaqqusillunga // Med venlig hilsen 

 Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik  

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 


