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Børn og Unge
Bilag 1.
Handicaprådet har modtaget et bilag med afkrydsningsskema og vurdering af
behov for forventet forbrug af tilbud 2014 samt overvejelser om tilbudsviften
på både Børn og Unge og Voksen området.
Der, hvor vi ser, at der sker forandringer i tilbuddene er (afkrydsningsskema
1), at kommunen tilkendegiver, at man forventer et faldende behov for pladser
udenfor kommunen. Som tidligere er vi bekymrede for, hvis kommunen løbende vil forsøge at hjemtage velplacerede personer fra andre kommuner, for at
kunne oprette egne tilbud.
Fri – Tekst
Af beskrivelsen til punkt 9 ses, at der regnes med et faldende forbrug af døgnpladser til alle områder inden for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne. Vi er opmærksomme på, at man i stedet for vil oprette flere fleksible
pladser.
Det beskrives, at der er stigende antal, der diagnosticeres med ADHD, men
der beskrives ikke, hvor stor en del af disse, der vil have brug for et specialiseret tilbud. Ligeledes beskrives det heller ikke, hvor mange af disse, der har
mere end en diagnose.
Handicaprådet er bekymret for, at man i kommunen har en formodning om, at
mange inden for området Børn og Unge med nedsat psykisk funktionsevne vil
kunne inkluderes i den almindelige folkeskole med støtte.
Inklusion kan være godt for mange af disse børn, men det skal ske efter en
grundig undersøgelse af, om barnet er egnet til inklusion, eller om det vil være
bedst tjent med at blive undervist på en specialskole,
Vi går ind for inklusion, fordi vi mener, at alle har ret til at kunne deltage i samfundet og dets fællesskaber, men vi er også klar over, at det stiller store krav
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til lærerne og Folkeskolen. Efteruddannelse af lærere og pædagoger vil blive nødvendigt,
hvis det skal lykkes.
Oprettelse af fleksible aflastningstilbud for børn - og unge frem for anbringelse på institution
vil i mange tilfælde være at foretrække, men det må aldrig blive økonomien, der bestemmer,
hvad der er bedst for den enkelte. Også her bør det være en grundig og faglig begrundelse,
der ligger til grund.
Voksenområdet.
På voksenområdet ser vi med glæde, at der forventes en udvidelse af botilbuddet Skovlyset
med 6-8 pladser i 2013.
At forsøge at udsluse udviklingshæmmede til job på særlige vilkår i private virksomheder
giver god mening, da det giver borgerne identitet og netværk.
En styrket indsats på hjerneskadeområdet har længe været tiltrængt, så ansættelse af en
hjerneskadekoordinator er et stort skridt på vejen.
Det beskrives, at der i REVA sker en ændring fra 58 heltidspladser til 25 heltidspladser og 30
deltidspladser, men det er ikke beskrevet, hvilken betydning det vil få for de borgere, der
”kun” kan opnå en deltidsplads.
Med venlig hilsen
På Handicaprådets vegne
Birgit Hagen
Formand

-2-

