
18.11.2013. 

Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. 

Deltagende:  

Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk 

Helene Josefsen, Nuuk 

Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) 

Jørgen Jeremiassen, Paamiut. 

Eli Abelsen, tullersort, Tasiilaq var ikke med, han havde ikke meldt afbud. 

Fra Forvaltningen:  

Arnajaraq Eldevig, referent 

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra 

Piareersarfiit. 

TEMA for dagen: Psykisk udviklingshæmmedes muligheder efter folkeskolen. 

1. Godkendelse af dagsorden, dagsorden er godkendt. 

2. Meddelelser: Forkvinden undskylder den abrupte afmelding af mødet den 17. oktober 2013.  

Fra forvaltningen:  

- Meddelelse om: Godtgørelse i arbejdstiden, udgifter ved borgermøder, logo til rådene, møde i 

de andre byer engang om året bliver undersøgt af forvaltningen.  

- Indkaldelse til møder skal ske 14 dage før eller efter behov ifølge vedtægten for handicaprådet, 

her skal det understreges at, eller efter behov kan være at der indkaldes med kort varsel hvis 

der kommer noget op som skal behandles med det samme.  

3. Orienteringer:  

3. A. taget til efterretning, forkvinden meddeler at, forkvinden for ældrerådet har kontaktet for 

et nærmere samarbejde. 

4. Dagens tema: Psykisk udviklingshæmmedes muligheder efter folkeskolen. 

- Første oplægsholder: Vivi Christiansen fra børn og familie afdelingen. 

Vivi skulle lave oplæg om alle kommunens muligheder for børn og unge efter folkeskolen. Men 

grundet misforståelse havde hun kun taget oplysninger om Nuuk med.  

- Der oplyses om at de muligheder man har for psykisk handicappede er værestedet ”Kammagiit” 

og stedet for autister ”Pakkut”. Der bliver oplyst om at, der er plads til 18 12-25 årige børn og 

unge i Kammagiit. ”Pakkut” har venteliste. 

- Karin spørger om skoleforordningen. At skolebørn som er handicappede overgår til 

fritidsundervisningsforordningen i forbindelse med afslutning af folkeskolen. 

- Susanne siger at Paartoq fra Uddanelsesdirektoratet ved en autisme konference i Ilulissat sidste 

år, har informeret hende om at kommunen har pligt til at undervise alle børn til at blive 

eksamensklar, dette gælder f.eks. autister. Hun forklarer at der ikke er noget galt med f.eks. 
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autisters intelligens, de kræver blot lidt mere tid til at blive eksamensklar, til at få 

karaktergivende eksamen.  

- Karin siger at hendes erfaring er, at det ikke er en realitet nu, hun kan ikke genkende det at 

kommunen skulle undervise børnene til de er eksamensklar, hun havde fået at vide at børn der 

går ud fra folkeskolen uden at have fået karakter går over til fritidsundervisningsforordningen,. 

Det er det eneste psykisk handicappede har efter folkeskole, det er hendes opfattelse. 

- Susanne siger at der er mulighed for at børn kan blive i skolen længere, selvfølgelig skal f.eks. 

retarderet ikke gå i skole for altid indtil vedkommende for eksamen, men hvor det er realistisk 

at et barn eller ung kan få karakter er skolen forpligtet til at give undervisning. Et eksempel er 

bygdebørn der har fået forlænget skoleperiode fordi de ting de havde lært i bygd slet ikke 

komme på det niveau som det ellers skulle. 

- Karin mener at kommunen ikke opfylder skoleforordningen hvis det forholder sig som Susanne 

siger med eksisterende ordninger.  

- Helene har snakket med en forælder som har et autistisk barn som har fået et plads til barnet i 

et sted for ADHD’ere efter ikke havde fået hjælp i lang tid. Forælderen synes ikke at det er 

passende at en autist er blevet presset ind i en flok urolige ADHD’ere. 

- Karin vil derfor vide hvad kommunens tilbud er til psykisk handicappede børn, hvad er 

kammagiit beregnet til f. eks.? Er det til både ADHD’ere og autister? 

- Vivi forklarer at Kammagiit er et relativt nyt sted, at stedet er for alle handicappede børn og 

unge. Man har allerede bemærket at der er behov for at man behandler ADHD’ere og autister 

forskelligt og at de skal have forskellige afdelinger. Kammagiit er nyt, og man vil med tiden 

finde ud af hvad dens form egentlig skal være.  

- Jørgen vil vide om der er noget i Paamiut 

- Vivi siger at så vidt hun husker ikke noget i Paamiut. 

- Karin vil vide hvor mange der reelt kommer i Kammagiit. Hendes opfattelse er som en forælder 

der har et barn der går i Kammagiit at selvom som Vivi siger, er plads til 18 børn, har hun 

bemærket at der kun kommer 4-5 børn fast. Også selvom der reelt er afsat personale til 18 

handicappede børn. Det synes hun er et tegn på at ordningen som den er nu, ikke fungerer. 

Hun synes der skal laves en undersøgelse om hvad kommunens institutioner for handicappede 

er, og en beskrivelse af deres formål, målgruppe med videre skal laves, samt en oversigt over 

hvor mange børn der er plads til samt hvor mange der reelt bruger de enkelte institutioner. De 

oplysninger kan bruges til at kommunens tiltag kan bruges optimalt og mere effektivt.  

- Vivi siger at Dea (kammagiits leder) før i tiden har lavet optegnelser over hvor mange der 

kommer. 

- Rådet vil gerne opfordre kommunen til at der skal laves en undersøgelse om hvad kommunens 

institutioner for handicappede er, og en beskrivelse af deres formål, målgruppe med videre skal 

laves, samt en oversigt over hvor mange børn der er plads til samt hvor mange der reelt bruger 

de enkelte institutioner. De oplysninger kan bruges til at kommunens tiltag kan bruges optimalt 

og mere effektivt.  

- Rådet vil også gerne have at der laves en liste over kommunens institutioner overfor 

handicappede. 

- Arnajaraq lover at der sendes sådan en liste som sendes sammen med referatet for dette 

møde. 
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- Rådet beslutter at næste gang de skal mødes skal temaet være autisme og at de generelt skal 

lave en prioriteringsliste over de sager de gerne vil prioritere i de næste 4års arbejde.  

Næste oplægsholder er Piareersarfiit 

Personale. 

- Der er en overordnet leder  

- 7 lærere 

- 5 vejledere 

- 3 i administrationen, 1 lærling, 1 pedel, 2 i køkken/kantine. 

Piareersarfiit tilbyder: 

- vejledning til uddannelsessøgende,  

- vejledning til alle lærlinge og administrering af dem, 

-  vejledning til alle læresteder, 

-  vejledning til opkvalificering og uddannelsesvalg, 

-  karriereudvikling,  

- vejledning af alle, især med fokus på: unge arbejdssøgende mellem 15 og 29 år  

- Vejledning til videregående uddannelser 

- Opkvalificering til erhvervsuddannelser (AEU) 

- Opkvalificering til gymnasiale uddannelser- FA 

- Ikke boglige tilbud: Piorsaavik, henvisning til højskoler, arbejdstræning, særligt tilrettelagte 

forløb. 

- De enkelt der henvender sig til Piareersarfiit bliver ikke sluppet igen før de har fået et 

uddannelsesplads. De individuelle forløb bliver skræddersyet den enkelte. Der er muligehd for 

at lave en skræddersyet uddannelsesforløb for personer med ADHD, Autisme, fysisk 

handicappede og andre handicaps, der er sørget for ramper og elevatorer. 

- Rådet: Er der elevatorer i Tasiilaq og Ittoqqortoormiut? 

- I Tasiilaq er der tilpasset rullestolsbrugere, den i Ittoqqortoormiut er han ikke så sikker på, da 

lokalerne er meget lille. 

- Samtidig skal det huskes at Piareersarfiit er ingen specialskole, det er klart at alle kan få højere 

karakterer.  

- Der er også udvikling i gang med hensyn til hjælp til ordblinde ved hjælp af It-rygsæk, der er 

udvikling med talesyntese, som er allerede finansieret og som kommer om 1– 2 år. Der er 

rigtige mange samarbejdspartnere i dk, og man vil gerne påpege at næsten intet er umuligt når 

det gælder individuelle forløb.  

- Piareersarfiit har samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen, Social (Udbetaling af sociale 

ydelser), folkeskolen, tekniske skoler, Piorsaaviit. 

- Miijuk nævner at han er lige flyttet til tasiilaq fra Ittoqqortoormit. 

- Helene nævner at der er mange forældre der ikke ved noget om Piareersarfiits tilbud. 

- Susanne siger at det skyldes at det er et vejledningscenter. Piareersarfiit er ikke en social 

institution. F.eks. et person med ADHD kan få særlig forløb hos Piareersarfiit. Piareersarfiit yder 

ikke forældrehjælp. Det er sagsbehandlerens arbejde (f.eks. sagsb. I voksen omsorg) 
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- Karin: Er der adgangskrav? 

- Susanne: Nej. Når en person henvender sig til Piareersarfiit , får vedkommende tid hos en 

vejleder som skal finde ud af hvad det handler om. Derefter bliver vedkommende henvist til 

rette vejleder. Oplysninger om personen bliver sendt til vejlederen som laver et 

udredningssamtale med vedkommende. Hans sag bliver taget op til en visitationsgruppe for at 

finde den bedst mulige/egnede forløb for den enkelte. 

- Karin: Det glæder hende at høre det. 

- Susanne: Personer med psykiske handicaps f.eks. ADHD og Autisme trives godt i Piareersarfiit, 

for der er struktur, aftaler, rammer mv. 

- Arnajaraq: findes de oplysninger nogen steder? 

- Susanne: Nej. Mange tror det er kun AEU der foregår i Piareersarfiit, men det er en 

vejledningscenter.  

- Helene efterspørger en plan for autisme. 

- Karin: Det halter hos sagsbehandleren. Sagsbehandleren skal være bedre til at informere 

borgeren om rettigheder og muligheder. 

- Susanne: Vejlederen og sagsbehandleren skal snakke sammen.  

Diskussion om psykisk udviklingshæmmedes muligheder efter folkeskolen. 

Rådet synes at det er meget spændende ting Piareersarfiit har fremlagt. Men man er enige om der er for 

lidt kendskab til Piareersarfiit. Man er også enig e om at de handicappedes sagsbehandlere ved for lidt om 

mulighederne for den handicappede.  

Man synes ikke man har fået så meget ud af den første oplægsholder, med det åbenlyse grund at 

oplægsholder havde troet at det kun var Nuuk der skulle holdes oplæg om. Man håber at man vil få et liste 

over kommunens institutioner. 

4. Forespørgsler. 

Jørgen: Jørgen vil gerne vide hvad bestemmelserne for støtte til tøjkøb/sko for handicappede? Han har fået 

at vide at der kun gives engang om året. Det synes han er uacceptabelt.  

- I Paamiut er der ved butikkerne trapper/indgang der ikke er passende for handicappede og 

f.eks. svagtseende borgere. Han vil gerne vide om de må sætte fingre på sådan noget gennem 

rådet. 

- Jørgen vil gerne vide om rådet kan få visitkort 

-  Jørgen vil gerne vide om der er handicappede i Arsuk 

- Karin tilføjer til dette at de generelt mangler at få udleveret handicapstatistik. 

- Helene Josefsen: Fysioterapeuter og kommunen skal være bedre til at samarbejde. 

5. Muligheder for psykisk udviklingshæmmede efter folkeskolen. 

Karin påpeger at det er svært at bedømme noget uden at have fået overblik over hvor mange 

handicappede der er.  

Rådet ønsker fra forvaltningen en opgørelse over institutioner for handicappede i hele kommunen. 

Opgørelsen bør indeholde normering, formål og målgruppe for institutionerne. Rådet har til eksempel 

erfaret, at en institution for handicappede børn og unge er normeret til 18 handicappede børn, modtager 
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højst 4- 5 børn om dagen. Dette er ifølge rådet et eksempel på, at der er behov for mere kontrol med de 

enkelte institutioners målgruppe, normering og formål. Dermed skabes mulighed effektivisering af 

handikapområdet og bedre tilbud til personer med handicap. 

Rådet opfordrer kommunen og udvalget til at lave en bedre plan og handicappolitik for uddannelse for 

psykisk handicappede børn og unge. Især er det svært for børn og unge, der ikke har fået en egentlig 

diagnose, men som har fået en betegnelse som psykisk udviklingshæmmede. De har ikke andre muligheder 

end at få passiv pasning. Rådet har bemærket at det er nemmere for børn og unge med diagnose. F.eks. 

hvis de har fået diagnosen ADHD eller Autisme. Med en diagnose kan de børn og unge få en tiltag som lige 

netop er tilpasset dem. De børn og unge som er udviklingshæmmede har forældre, som er bekymret for 

den dag de dør eller for den dag de ikke længere kan passe deres handicappede barn. For de børn og unge 

har ikke fået en uddannelse. De børn og unge har ikke lært at begå sig i hverdagen og i samfundet. 

 

Rådet opfordrer kommunen og udvalget til i deres handicappolitik at indtænke en plan for psykisk 

handicappede børn, der ikke har lært at begå sig i livet Rådet har lagt mærke til Kommuneqarfik 

Sermersooq sender personer med vidtgående handicap ud af kommunen eller ud af landet. Rådet vil vide, 

om det ikke er en bedre løsning at oprette de nødvendige tilbud indenfor kommunen. 

Evt. 

Der skal undersøges om rådsmedlemmerne kan få emails indenfor sermersooq. 

Miijuks email er mm90@outlook.dk 

Helene vil gerne vide om rådet kan få bærbare (evt. Fra fonde) 
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