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Indledning 
Kommunes arbejde med at forbedre forholdene for borgere med handicap er forankret i Handicappolitik 2019, som fastsætter følgende vision: 
Gentofte Kommune skal være et godt sted at leve, bo, uddanne sig og arbejde for alle borgere – uanset handicap. 

 
Handicappolitik 2019 er bygget op om seks indsatsområder: 

• Tilgængelighed, information og digital kommunikation 

• Uddannelse 

• Arbejdsliv 

• Sundhed og trivsel 

• Kultur- og fritidsliv 

• Bolig- og lokalsamfund 
 

Politikken hviler på FN’s Handicapkonvention og på de bærende principper for dansk handicappolitik, herunder sektoransvarsprincippet.  
 

Årlige handleplaner  
Der findes ingen facitliste for, hvordan disse mål kan/skal nås. Arbejdet med gradvist at forbedre vilkårene for borgere med handicap er en proces, hvor alle 
må engagere sig og samarbejde om at gennemføre forbedringer – skridt for skridt. Handicaprådet vedtager årligt handleplaner med udviklingsprojekter inden 
for de seks indsatsområder. Udførelsen af handleplanerne sker i samarbejde med relevante offentlige, civile og private aktører, herunder 
handicaporganisationerne, foreninger, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder med specialviden m.fl. 
 
Budget 2020 
I kommunens budget er der afsat ca. 1,9 mio. kr. til Handicappolitikkens Handleplan 2020. Der forventes et mindre forbrug i 2019 på ca. 450 t.kr., som vil 
blive overført til 2020. Det samlede budget for Handleplan 2020 bliver dermed på i alt ca. 2,35 mio. kr. 
 
Budgettet vil overordnet set blive anvendt således: 

1. Der afsættes 150.000 kr. til den borgerrettede pulje 
2. Der afsættes 50.000 kr. til strategiske projekter, deltagelse i konferencer, temamøder og kommunikation mv. 
3. De resterende ca. 2,15 mio. kr. afsættes til udviklingsprojekter på de seks indsatsområder 

 
For hvert projekt i Handleplan 2020 fremgår det nødvendige budget for aktiviteter i 2020. For projekter, der vil strække sig ind i 2021, er der også anført et 
foreløbigt budget for 2021. Dermed fremgår det tydeligt, at beslutning om disse projekter i 2020 planen, forventes at betyde, at de i handleplanen for 2021 
vil give et træk på budgettet for 2021 med de her anførte beløb. Det er dog kun anvendelsen af budgettet for 2020, der besluttesmed Handleplan 2020.  
På de sidste sider i handleplanen er der en oversigt over fordelingen af midlerne på de forskellige projekter i 2020 samt forventningerne for 2021. 
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TILGÆNGELIGHED, INFORMATION OG DIGITAL KOMMUNIKATION 

 
Der skal være bedst mulig fysisk og digital tilgængelighed for alle 
Gentofte Kommune vil løbende forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum, hvor der er behov, og hvor det er muligt. Det gælder i bygninger, i trafikken, i parker og på 
veje. Den digitale kommunikation skal kommunen også udvikle med systemer, hjemmesider, dokumenter og sociale medier mv., så alle borgere kan deltage aktivt i 
uddannelses-, fritids- og arbejdslivet. 
 

Vi vil Indsatser og projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

Arbejde for at forbedre tilgængeligheden 
i trafikken, så alle nemmere kan komme 
frem og færdes sikkert 

    

Arbejde for at forbedre tilgængeligheden 
overalt, hvor der er behov, og hvor det er 
muligt i takt med, at kommunen 
udbygger og renoverer sine bygninger 

    

Løbende udvikle tilgængeligheden til 
information og kommunikation ved at 
levere kommunens hjemmesider, 
dokumenter og formularer i et format, 
som alle borgergrupper kan anvende 
relevant 

Fuld kortlægning (teknik og redaktion) på 
nyt gentofte.dk før launch, inkl. rapport 
og anbefalinger 

Den nye teknisk leverandør og redaktørkorpset 
anvender webtilgængelighedskriterierne korrekt 

35.000  

Kurser for administrator og supportere i 
webtilgængelighed 

Administratorer og supportere rådgive optimalt om 
prioritering af opsætning, rettelser og udvikling 

15.000  

Brugere involveres i udvikling og test af 
nyt gentofte.dk 

Tilgængelighedsbrugertest har medvirket til udvikling af 
på nyt gentofte.dk 

50.000  

Sørge for, at tilgængelighedsforum 
internt i kommunen arbejder for at skabe 
større viden om tilgængelighed, 
herunder viden om principperne bag 
universelt design. Tilgængelighedsforum 
vil årligt udarbejde en handleplan herom 

    

I stigende grad ind tænke universelt 
design og inkluderende arkitektur i de 
kommunale bygge- og anlægsprojekter 

Universel design i Kommune service  Der udføres en tilgængelighedsløsning i 
Kommuneservice, som løfter sig over det almindelige 
regelbeskrevne tilgængelighedsparadigme 

50.000  

Universel design i Byens Hus Fastlæggelse af et samlet tilgængelighedsprojekt  for 
Byens Hus både indvendig og udvendig  

200.000  
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Vi vil Indsatser og projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

Deltagelse for udvalgte byggestyrere i 
tilgængeligheds-auditørkursus 

Mindst én byggestyrer har deltaget i auditørkursus 25.000   

 
 

UDDANNELSE 

 
Alle skal have lige mulighed for uddannelse og livslang læring 
Gentofte Kommune ønsker at indrette strukturer og organisationer, så de til enhver tid fremmer livslang læring og ”læring uden grænser” for alle borgere. Alle børn, unge 
og voksne, uanset forudsætninger, skal i videst mulig omfang have mulighed for at uddanne sig, hvad end det er i det almene uddannelsessystem eller gennem tilpassede 
uddannelses- og læringsmiljøer. Gentofte Kommune ønsker at arbejde i helheder og skabe gode sammenhænge i overgange fra barn til ung, ung til voksen og uddannelse til 
beskæftigelse.  
 

Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

Tilskynde borgere med handicap til at 
tage en kompetencegivende uddannelse 

2.1 Bedre overgange fra Søgårdsskolen til 
STU 

• Uddannelsesforløb påbegyndt i specialskolen 
videreføres og videreudvikles hos JAC 

• Der samarbejdes med STU og på tværs af 
institutioner i kommunen om en central fordeling af 
de praktiksteder, de enkelte institutioner råder over 

• Tilbuddet målrettes i højere grad til den unges 
ønsker, fremfor at afprøve den unge i en praktik, 
der tilfældigvis kan tilbydes på stedet 

150.000  150.000  

Arbejde med ”læring uden grænser” i et 
forpligtende samarbejde mellem 
pårørende, professionelle og børn, unge 
og voksne med handicap 

2.2 Videreføre indsats om Peerstøtte 
Gentofte via beskrivelse af scenarier 
for implementering af Peerstøtte 

• Scenarierne er afstemt med nuværende og tidligere 
brugere samt LAP og Sind 

• Scenarierne er afstemt med de sociale tilbud inden 
for socialpsykiatrien i Gentofte Kommune. 

• Scenarierne indeholder forslag om både frivillige og 
lønnede peers 

80.000  
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Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

Sikre, at alle borgere med handicap får 
adgang til de nødvendige 
kompenserende hjælpemidler samt 
vejledning i brug og anden støtte til at 
kunne gennemføre en uddannelse og 
indgå i læringsfællesskaber 

2.3  Sansestimulerende inventar til elever   
med motorisk og psykisk uro 

• De sansestimulerende hjælpemidler medvirker til et 
bedre læringsmiljø for både elever og medarbejdere 

• Elever med særlige behov hjælpes til bedre at 
kunne deltage i den daglige undervisning 

• Eleverne kan koncentrere sig i længere tid 

80.000  40.000 

Sørge for at skabe læringsmiljøer for 
personer med handicap, der har 
vanskeligt ved at indgå i det ordinære 
uddannelsessystem 

    

 
 

ARBEJDSLIV 
 
Alle skal have mulighed for at have et aktivt arbejdsliv 
Vi ønsker, at alle borgere i Gentofte Kommune kan udnytte deres ressourcer og have et godt arbejdsliv.  
 

Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

Bistå borgere med handicap med at 
udvikle deres kompetencer og 
funktionsmuligheder samt støtte dem i at 
uddanne sig, så de kan fastholde og 
udvikle et arbejdsliv 

    

Udbrede kendskabet til mulighederne for 
støtte og fleksibilitet til et arbejdsliv på 
særlige vilkår, herunder i fleksjob, eller et 
arbejdsliv på almindelige vilkår med 
kompenserende hjælpemidler 
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Fremme mulighederne for lige adgang for 
borgere med handicap på kommunens 
arbejdspladser 

    

 

SUNDHED OG TRIVSEL 
 
Alle skal kunne trives i deres hverdag og leve et sundt og aktivt samfundsliv 
Gentofte Kommune tænker derfor sundhedsperspektivet, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag ind i alle vores indsatser for borgere med handicap. Borgere er 
forskellige, og indsatserne målrettes efter forskellige behov. Vi har fokus på at reducere ulighed i sundhed. 
 

Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

At alle oplever sundhed og trivsel som et 
fælles ansvar og en integreret del af 
samarbejdet mellem pårørende, 
professionelle og borgere med handicap 

4.1 Specialiseret indsats i Børneterapien 
vedr. opsporing og behandling af 
spædbørn med Cogenit muskulær 
torticollis (CMT) og lejringsbetinget 
plagiocefali (LP) 

Behandlingsprotokoller udarbejdes og afprøves på 10 
spædbørnsforløb 

40.000  

4.2 Systematisk brug af ultralydsscanner 
ved fysio- og ergoterapeutiske 
behandlinger 

Sundhedsindsatsen løftes med viden om de gavnlige 
effekter ved brug af ultralydsscanner både for 
målgrupper i Center for Specialterapi og borgere, der 
selv ikke kan angive, hvor der er smerter, samt andre 
relevante borgere   

184.000  

4.3 Det Gode måltid • Projektet udbredes på ét botilbud, hvor der udføres 
ernæringsscreeninger før og efter på alle brugere 

• Erfaringer fra projektet udbredes til øvrige 
institutioner og tilbud i målgruppen 

75.000  

4.4 Sundhedsfaglig udredning blandt de 
120 voksne beboere på Bank 
Mikkelsens Vej 

Borgere med risiko for at udvikle demens og andre 
specifikke sygdomme opdages så tidligt som muligt, så 
der kan sættes ind 

100.000 100.000 
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Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

4.5 Tegn Til Tale i Camillehusene • Alle Medarbejdere uddannes i Tegn Til Tale 

• Tegn Til Tale anvendes som supplerende 
kommunikationsform ift. til det verbale sprog 

• Børnene og de unge kan kommunikere bedre og 
give udtryk for ønsker og behov 

• Børn og unge får større indflydelse på eget liv  

125.000  

4.6 Udvikling af systematisk pædagog- 
og socialfaglig dokumentation som 
et effektivt værktøj til at holde styr 
på barnets individuelle udvikling og 
daglige pædagogiske rutiner i 
Camillehusene 

• Alle medarbejdere arbejder mere kontinuerligt med 
pædagogiske mål og delmål, som et afgørende 
fundament for børnenes og de unges udvikling 

• Alle medarbejdere arbejder på grundlag af samme 
viden, og har de samme forudsætninger for at skabe 
opmærksomhed på børnenes og de unges udvikling 

50.000 
 

 

Fremme aktiv deltagelse i sociale 
fællesskaber, forenings- og samfundsliv 

4.7 Sports camp og idrætsdag i 
samarbejde med Parasport 
Danmark og foreningslivet 

• Børn og Unge tilknyttet Børneterapien får mulighed 
for at afprøve forskellige fritidsaktiviteter 

• Mulighederne for et aktivt fritidsliv for børnene og 
de unge synliggøres – herunder via infoaftener for 
forældrene 

40.000  

4.8 SABU ( sammen om barnets 
udvikling)  

• Forældrene oplever, at der samarbejdes tværfagligt 

• Forældre oplever større sammenhæng i deres 
hverdag som familie 

15.000  

Fremme den enkeltes mulighed for at 
handle selvstændigt og være med til at 
skabe trivsel i eget liv 

4.9 Etablering af Intensiv 
sanseintegrationsbehandling i 
Børneterapien 

• Behandlingsprogram udfærdiges til opstart i 2020 

• Forbedret evne til at modulere sanseindtryk 

• Forældre klædes på til at træne hjemme 

160.000  

4.10 Tværfagligt projekt om oralmotorisk 
behandling i Troldemosen 

• Tværfaglige forløb afprøves på de tilknyttede børn 

• Familierne til børnene oplever større trivsel 

120.000   

4.11 Tværfagligt stemmeforløb i 
samarbejde mellem Børneterapien 
og PPR 

• Børnene oplever forbedret, styrke, balance, 
stemmefunktion og respiration 

• Der evalueres med muskel- og balancetests, 
stemmefunktionsprøver og feedback  

• Resultater og erfaringer formidles i PPR og 
Børneterapien og med artikel i et fagblad 

35.000 38.000 
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Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

4.12 Øge kvaliteten af den forebyggende 
indsats med  gruppeforløb for unge 
over 18 år med angst 

• Kvalificere og facilitere angstforløb i grupper 

• Flere unge gribes inden drop af uddannelse og 
netværk. 

175.000 175.000 

 
 

KULTUR- OG FRITIDSLIV 

 
Forskellige udfordringer – lige muligheder for at have et aktivt kultur- og fritidsliv 
Et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv rummer muligheder for fællesskaber og deltagelse for alle, også borgere med handicap. Kultur- og fritidslivet bliver stærkere, 
når alle er med. Der skal arbejdes videre med at sikre den størst mulige inklusion i de almene tilbud og udvikling af særtilbud til dem, der har behov for det. 
 

Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

Øge tilgængeligheden til de eksisterende 
tilbud, både den fysiske tilgængelighed 
og tilgængeligheden til information om 
de tilbud, der findes 

    
 

Understøtte dialogen mellem foreninger, 
kulturinstitutioner, kommune, borgere 
med handicap og pårørende om, hvordan 
denne gruppe borgere i højere grad kan 
inkluderes i kultur- og fritidslivet 

5.1 Familier og pårørende til børn, der er 
inkluderet i folke- og privatskoler 
oplever at være en del af et let 
tilgængeligt, givende og meningsfuldt 
socialt og kulturelt netværk 

Der er afholdt 3-6 netværksmøder for familier 70.000  

Fremme en større variation og 
rummelighed i kultur- og fritidslivet til 
gavn for alle  
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Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 

Understøtte etableringen af nye kultur- 
og fritidstilbud, som kan øge inklusionen 
af borgere med handicap 

5.2 Etablering af et fritidstilbud på 
Kulturskolerne for unge mellem 15 og 
25 år med handicap. 
 

• Der gennemføres to halvår med hver 18 
undervisningsgange inden for de tre kunstretninger: 
Musik, Drama og Billedkunst 

• De unge føler tilknytning til en gruppe af 
ligesindede i et meningsfuldt fællesskab 

• Ensomhed mindskes, og der skabes mulighed for 
dannelse af venskaber 

• De unge udtrykker sig selv og deres identitet 
gennem kunst og kreative processer 

• De unge lærer Kulturskolerne at kende og får 
mulighed for at deltage i andre aktiviteter 

100.000  
 
 

 

Styrke møder mellem borgere med og 
uden handicaps i kultur- og fritidslivet 

5.3 1 times motion om dagen for borgere 
med særlige behov 

• Der indarbejdes et modul om træning af borgere 
med særlige behov i Foreningslederakademi 2020 

• Der afholdes specialsport kurser for trænere og 
ledere om træning af borgere med særlige behov 

• Foreninger understøttes i at oprette nye særhold 

• Mulighederne for 1 times motion afklares ift. 
institutioner på børne- og voksenområdet,  der 
etableres faciliteter hertil på mindst to institutioner 
og personalet uddannes i at understøtte brugerne 

175.000   

 
 

BOLIG OG LOKALSAMFUND 

 
Attraktive, tidssvarende og inkluderende boliger og boligområder – i alle livets faser 
Gentofte Kommune vil arbejde for en bred vifte af boligformer, der understøtter den enkelte borgers behov, ressourcer og kompetencer med mulighed for at indgå i sociale 
fællesskaber. De sociale fællesskaber understøttes af attraktive og inkluderende lokalsamfund. Kommunen ønsker, at lokalsamfundenes boligområder fremstår åbne og 
inviterende for alle under hensyntagen til lokale og kulturelle særpræg og med rum for aktiviteter, fællesskaber og netværk.  
 

Vi vil Indsatser/projekter 2020 Succeskriterier Økonomi 
2020 

Økonomi 
2021 
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Skabe mulighed for en bred variation af 
botilbud og boligformer i kommunen 
med gode rammer for fællesskaber, 
samvær og netværk 

    

Inddrage berørte borgere i forbindelse 
med planlægning, etablering og 
renovering af boliger og udearealer 

    

Skabe mulighed for stærke og 
levedygtige lokalsamfund, der 
understøtter sammenhængskraft og det 
lokale engagement  
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Budgetoversigt 2020 2021 

Den borgerrettede pulje 150.000  

Strategiske projekter, deltagelse i konferencer, temamøder og kommunikation mv. 50.000  

Udviklingsprojekter   

1.1 Kortlægning af nyt Gentofte.dk 35.000  

1.2 Kurser i webtilgængelighed 15.000  

1.3 Brugerinddragelse i test af Gentofte.dk 50.000  

1.4 Universelt Design i Kommuneservice 50.000  

1.5 Universelt Design i Byens Hus 200.000  

1.6 Tilgængelighedsauditørkursus  25.000  

2.1 Overgange fra Søgårdsskolen til JAC 150.000 150.000 

2.2 Peerstøtte Gentofte 80.000  

2.3 Sansestimulerende inventar 80.000 40.000 

4.1 Tidlig indsats ved CMT og LP 40.000  

4.2 Systematisk brug af ultralydscanner 184.000  

4.3 Det gode måltid 75.000  

4.4. Sundhedsfaglig udredning blandt BMV områdets beboere på voksenområdet 100.000 100.000 

4.5 Tegn Til Tale 125.000  

4.6 Systematisk pædagog og socialfaglig dokumentation 50.000  

4.7 Sportscamp 40.000  

4.8 SABU 15.000  

4.9 Sanseintegrationsforløb 160.000  

4.10 Oralmotorisk Team 120.000  

4.11 Stemmeforløb i Børneterapien 35.000 38.000 

4.12 Kvalificere gruppeforløb og den forebyggende indsats for unge over 18 år med angstproblematikker  175.000 175.000 

5.1 Netværk for inkluderede familier 70.000  

5.2 Kultur tilbud til unge med handicap 100.000  

5.3 Inklusion i idrætslivet 175.000  

I alt 2.349.000 313.000 
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