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Opfølgning pr. 31-10-2019 på handleplan 2019 under Gentofte Kommunes handicappolitik 
 
Idet følgende gives en status pr. 31-10-2019 på indsatsen med at implementeringen af handleplan 2019 under Gentofte Kommunes handicappolitik. 
 
I søjlerne: ”Vi vil”, ”Indsatser og projekter 2019” og ”Succeskriterier” er der en let forkortet gengivelse af teksten fra handleplan 2019, og opfølgningen herpå fremgå af 
søjlerne: ”Status” og ”Beskrivelse”. I de sidste to søjler kan de aktuelle forbrug sammenholdes med budgettet.  
 
Statussøjlen er markeret med farvekode i henhold til følgende: 
Grøn: Alt går som planlagt og succeskriterierne er enten allerede indfriede eller vil blive det til de planlagte tidspunkter. 
Gul: Alt går ikke helt som planlagt. Der er måske forsinkelser eller uforudsete hændelser, som gør, at noget har måttet justeres og tilpasses.  
Rød: Projektet kan ikke gennemføres som planlagt. Måske forhindres det af udefrakommende omstændigheder, eller ny viden betyder, at det planlagte projektet ikke giver 
mening at gennemfører. Måske er det mere hensigtsmæssigt at gennemføre noget andet 
 
Under søjlen ”Beskrivelse” gives der en kortfattet status i forhold til mål og succeskriterier, herunder gives der forklaringer på de afvigelser eller forsinkelser, der måtte 
være i forhold til det planlagte. 
 
 

1.TILGÆNGELIGHED, INFORMATION OG DIGITAL KOMMUNIKATION 
Vi vil Indsatser og projekter 2019 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

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 

1.1 Tilgængeligheden forbedres på 
Bank Mikkelsens Vej (herunder 
omkring de almene boliger) og 
Hellerupvej 24 (’Byens Hus’) 
samt i Gentofte Sportspark, 
kirkegårdstoiletter, 
Kommuneservice og 
Kildeskovshallen 
(teleslyngeanlæg) 

• En tilgængelighedsregistrering med 
prissætning af tiltag på hhv. 
Sportsparken og Hellerupvej 20-26 
behandles i Tilgængelighedsforum 

• Tilgængeligheden er forbedret de 
nævnte steder i kraft konkrete tiltag 
under Tilgængelighedspuljen. 

 

 God Adgang har lavet rapporter vedr. 
Sportsparken og Byens Hus, som anvendes 
fremadrettet af Tilgængelighedsforum ift. 
projekter i bygningerne. 
Der er opsat teleslynger, lifte og døråbnere i 
Byens Hus, og ombygningen af 
kirkegårdstoiletterne er færdig. 
 

50.000  
 
 

21.700 
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Vi vil Indsatser og projekter 2019 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

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

1.2 Tilgængelighedskursus for nye 
redaktører af gentofte.dk med 
DIVERSA som udbyder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• I 2018 og 2019 optimeres indhold og 
design af gentofte.dk med skarpere 
retningslinjer og uddannelse i 
webtilgængelighed af et 
redaktørkorps på 10-12 
hovedredaktører 

• Kortlægning i 2019 af 
tilgængeligheden på gentofte.dk 
(både under udviklingen og efter 
lancering) skal understøtte, at EU’s 
tilgængelighedsforordning for 
offentlige websteder overholdes  

• Ultimo 2019 kortlægges 
tilgængeligheden på det optimerede 
gentofte.dk omfattende teknisk 
kodning, redaktionelt indhold og 
stikprøver/diagnosticering af 
tilgængeligheden af dokumenter 

 Projektets tidsplan er skubbet grundet 
forsinkelse ifm. EU-udbud.  
Oplæring af redaktører og kortlægning af 
tilgængelighedsniveau for det nye 
gentofte.dk er derfor udsat til 2020.  

50.000  0 
 
 

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

1.3 Udarbejdelse af en UD 
(Universel Design) 
designmanual for ejendomme 
med offentlig adgang i 
kommunen 

Ultimo 2019 foreligger der dokumentation 
for, at UD er blevet tænkt ind i konkrete 
projekter 

 

 
Viden om og erfaringer med UD er 
begrænsede, og grundlaget er derfor ikke til 
stede ift. at lave en egentlig UD manual. Der 
er i stedet lavet et inspirationskatalog til 
byggestyrerne i Gentofte Ejendommes (GE).  
Der arbejdes på en UD plan for Byens Hus, 
som kan tænkes sammen med God Adgangs 
tilgængelighedsanbefalinger jf. pkt. 1.1. 

100.000  4.320 
 
 
 

1.4 Deltagelse for udvalgte 
byggestyrer i tilgængeligheds-
auditørkursus 

At mindst én byggestyrer har gennemført 
auditørkurset 

 Kurset, som Statens Byggeinstitut står for, 
blev aflyst på grund af for få tilmeldte.  

20.000 0 
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2.UDDANNELSE 
Vi vil Indsatser/projekter 2019 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

Tilskynde borger 
med handicap til at 
tage en 
kompetencegivende 
uddannelse 

2.1 Sikre at unge med særlige 
behov i lighed med andre unge 
har mulighed for at udvikle 
sociale og personlige 
kompetencer samt at de sikres 
adgang til uddannelse 

 

• Elever med særlige behov sikres lige 
deltagelsesmuligheder i kommunens 
udvekslingsprogram med Tasiilaq 

• Der sikres lighed for blandt andet 
Søgårdsskolens elever i forhold til 
besøg på Grønland og Grønlandske 
elevers besøg i Gentofte, begge steder 
med mulighed for indkvartering, 
kompetenceudvikling, jobbytte og 
mentorstøtte 

 Elever fra Søgårdsskolen var i marts afsted 
til Tasiilaq.  
Turen forløb planmæssigt og vellykket. 

125.000  125.000 

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. Afdække 
erfaringerne fra Regionens 
satspuljeprojekt i Gladsaxe, 
”Skolen på tværs” og egen 
mindre prøvehandling fra 2018 
med henblik på at beskrive 
scenarier for hvordan Gentofte 
kommune kan arbejde med 
peers og implementere 
peerstøtte 

• Scenarierne er afstemt med brugere, 
tidligere brugere af psykiatrien, LAP 
eller Sind 

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

• Scenarierne indeholder forslag om 
både frivillige og lønnede peers 

 Projektet har ligget stille det meste af 
efteråret, hvor det ikke har været muligt at 
samle den relevante personkreds.  
Projektet påtænkes genoptaget i 2020. 

80.000  
 
 
 
 
 
 

8.544 
 
 

2.3 Det gode samarbejde om det 
enkelte barn/gruppe/klasse og 
pædagogisk udvikling 
understøttes gennem en 
samarbejdsdag med 
skoleledelser og PPRs 
psykologer (ca. 60 deltagere i 
alt) for at skabe endnu bedre 
vilkår og trivsel for børn i 
udsatte positioner 

• Samarbejdet mellem skoler og PPRs 
psykologer om det enkelte barns 
trivsel udvikles og maksimeres 

• Et grafisk produkt af dagen udgør en 
fremadrettet kommunikationshjælp 
for alle parter 

 

 Der har været afholdt samarbejdsdag med 
skoleledelser og PPR- psykologer.  
Dagen blev faciliteret af konsulenter fra 
Copenhagen Coaching Center.  
Der er opfølgningsmøde i november. 

100.000  84.892 
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Vi vil Indsatser/projekter 2019 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

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 

2.4 Indkøb af 4 specialiserede stole 
til elever på Søgårdsskolen, 
som kognitivt, sprogligt og 
særlig motorisk er udfordrede 

• Eleverne i målgruppen sikres øget 
koncentration og opnår dermed større 
læringsparathed 

• Eleverne i målgruppen sikres øget 
grundlag for progression 

• Eleverne i målgruppen forbliver i det 
bedst mulige arrousal niveau og får 
bedre trivsel 

 Stolene er ankommet og taget i brug. 60.000  50.899 
 
 

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

2.5 Børn og unges læring, sociale 
relationer og sundhed 
understøttes med indsatser 
inden for IT, digitalisering og 
velfærdsteknologi 

• I et app værksted for elever med 
autismespektrum forstyrrelser 
produceres en app med læringsspil til 
smartphones, som andre skoleelever 
inviteres til at spille 

• Gennem robotworkshops og 
læringsforløb i skoler og institutioner 
producerer børn og unge med særlige 
behov samt pædagoger og lærere 
viden og erfaringer med sociale 
robotter i den specialpædagogiske 
praksis, og metoder og erfaringer 
udbredes til øvrige skoler og dagtilbud 

 App værkstedet er planlagt til opstart 
ultimo 2019, og det vil løbe ind i 2020. Det 
vil blive afviklet i samarbejde med Søgård og 
Maglegård og muligvis en skole mere 
 
 
Workshops er bestilt hos Teknologisk 
institut til afvikling i skoleåret 2019/2020. 

70.000  
 
 
 
 

75.000 

0 
 
 
 
 

0 
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4.SUNDHED OG TRIVSEL 
Vi vil Indsatser/projekter 2019 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

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 Forsøg med bisidderkorps 
forankret i frivillighed med 
henblik på at støtte den 
enkelte borger i at navigere i 
det sociale system, herunder 
støttes i forberedelse til møder 
samt støtte under og efter 
møder. Bisidderkorpset tænkes 
brugt i Social og Handicap samt 
i Jobcenter 

• Der oplæres 10 bisiddere  

• 10 borgere støttes 

• Både bisiddere og borger oplever at 
tilbuddet er relevant og  

• Projektet bliver forankret som 
selvbærende i fx Frivilligcenter & 
Selvhjælp Gentofte 

 Ved igangsætningen af projektet blev det 
konstateret, at der var en anden aktør, der 
var gået i gang med at etablere et 
bisidderkorps. Sammen med formandskabet 
blev det besluttet, at der ikke er behov for 
to korps, og projektet blev standset.  
Diverse forarbejder med kontrakter, pjecer 
osv. var påbegyndt og de økonomisk 
ressourcer var afgivet til frivilligcenteret. Vi 
arbejder på at få nogen af pengene tilbage. 

100.000  100.000 
 
 
 

4.2 I børneterapien tilbydes tidlig 
specialiseret indsats med 
opsporing og behandling af 
spædbørn med Congenit 
muskulær torticollis (CMT) og 
lejringsbetinget plagiocefali 
(LP) 

• Videreuddannelse af fire 
fysioterapeuter   

• Udarbejdelse af 
behandlingsprotokoller 

• Protokollerne afprøves i ti 
spædbørnsforløb  

 Der er udviklet et samarbejde mellem 
sundhedsplejerskerne og Børneterapien. 
Der har været afholdt sparringsmøde med 
Herlev Hospital om sikring af 
sektorovergang. Protokoller samt 
infomateriale til forældre er under 
udarbejdelse. Uddannelse af 4 
fysioterapeuter fortsætter som planlagt. 

100.000  100.000 
 
 

Fremme aktiv 
deltagelse i sociale 
fællesskaber, 
forenings- og 
samfundsliv 

4.3 Børn med nedsat 
funktionsevne tilbydes et 
klatreforløb 

• Sikringskurser til fire terapeuter 

• Ti klatreture til særligt designet 
klatrested 

 Fire terapeuter er uddannet til at kunne 
sikre børnene når de klatrer.  
En gruppe på seks børn har snart været 
igennem et 10 ugers træningsforløb med 
god effekt på både styrke i kroppen, 
udholdenhed, selvtillid og social trivsel. 
Evalueringen er påbegyndt med henblik på 
implementering af behandlingsformen fra 
2020. 

50.000  50.000 

4.4 SABU (sammen om barnets 
udvikling) er en tværfaglig 
indsats, der støtter 
samarbejdet mellem de mange 
fagligheder, som skal sikre, at 
forældre til børn med 
kompetenceplads på Lunden 
og behandling i Børneterapien, 
oplever et fagligt samarbejde 

• Udarbejde ny samarbejdsmodel 
mellem Lunden og Børneterapien 

• Etablering af tværfaglige 
projektgrupper 

• Sammen med forældrene indhente 
udsagn og viden om deres oplevelse af 
sammenhæng i deres hverdag som 
familie 

 Projektgruppen har udviklet en 
samarbejdsmodel. Der er afholdt 
tværfaglige netværksmøder med forældre. 
Projektgruppen har været igennem et 
udviklings- og uddannelsesforløb med 
emner som Inklusion, SMART målsætning, 
neuropædagogik og præventiv 
konflikthåndtering.  

150.000  125.000 



6 
 

Vi vil Indsatser/projekter 2019 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

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

4.5 Etablering af et 
familiecentreret 
småbørnstilbud i Børneterapien 
(Jeg kan holdet) 

• Familierne inspireres til 
udviklingsfremmende aktiviteter.  

• Der skabes et netværk for familierne 

• Familierne understøttes i at se flere af 
barnets ressourcer 

 Projektet er ved at blive evalueret, og der vil 
som del heraf blive udarbejdet en 
implementeringsplan i forhold til 
fremadrettet at tilbyde den 
familiecentrerede indsats i Børneterapien. 

75.000  75.000 

4.6 Understøtte at børn med 
funktionsnedsættelser i højere 
grad deltager selvstændigt i 
meningsfulde 
hverdagsaktiviteter 

• To terapeuter blev i 2018 uddannet til 
at anvende Integrated Listening 
System-programmet og anvendte (ILS) 
på 6-7 børn 

• Mål for 2019 er gøre ILS til en fast 
integreret behandlingsform 

 Behandlingsformen har en god effekt, og 
efterspørgslen er blevet så stor, at der lige 
nu er en lille venteliste til behandlingen. 
Implementeringen af ILS er således ved at 
være forankret i Børneterapien. 

50.000  50.000 

4.7 Tidlig intervention til børn med 
Cerebral parese (CP) 

 
  

• Babyer med atypiske bevægelser i 
overekstremiteter vurderes med 
særlig test 

• Forældre oplæres i behandling 

• Der arbejdes med intensiv 
intervention efter den lærte metode i 
barnets eget hjem 

 Der er ved at blive udarbejdet 
informationsmateriale til forældrene, og der 
arbejdes på udvikling af samarbejde med 
regionens hospitaler for at kunne tilbyde så 
tidlige en indsats som muligt. 
  

40.000  40.000 

4.8 Etablering af intensiv 
sanseintegrationsbehandling i 
Børneterapien 

• Uddanne terapeuter til at udføre 
sanseintegrationsbehandling 

• Behandlingsprogram udfærdiges til 
opstart af behandling i 2020 

• Skabe forbedret evne til at modulere 
sanseindtryk 

• Klæde forældre på til at kunne 
videreføre træning i hjemmet 

 Terapeuterne har gennemført de fleste 
planlagte uddannelser, og indretning af et 
behandlingsrum er planlagt til næste år, da 
Børneterapien lige er flyttet til nye lokaler. 
Der er startet på udarbejdelsen af 
behandlingsprogrammet. 

100.000  80.000  

4.9 Tværfagligt projekt til styrkelse 
af oralmotorisk behandling i 
specialbørnehaven 
Trollemosen 

• Samarbejde etableres mellem 
behandlere fra oralmotorisk team og 
Trollemosen 

• Familierne til børnene vil opleve en 
større trivsel på baggrund af 
samarbejdet mellem børneterapien og 
Trollemosen.  

 Troldemosen og Børneterapien har startet 
udviklingen af samarbejde omkring børn 
med sondeernæring. Der har været ansøgt 
om et tværfagligt forløb vedrørende det 
første barn i projektet. 
Projektgruppen har deltaget i nogle af de 
planlagte kurser.  

120.000 100.000 
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5. KULTUR- OG FRITIDSLIV 
Vi vil Indsatser/projekter 2019 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

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

5.1 Færdigudvikling af netværk for 
familier til ordblinde i folkeskolen 
(samarbejde mellem bibliotek og 
Dyslexia), og gennemføre 
arrangementer med fokus på 
ordblindhed under bibliotekets 
arrangementsvirksomhed 

• Familienetværket tilbydes oplevelser 
der inspirerer, motiverer og styrker 
netværk mellem familierne 

• Hovedbiblioteket afholder åbne 
arrangementer med fokus på 
ordblindeområdet 

 Familienetværket har holdt 4 velbesøgte 
arrangementer:  Teaterforestilling Contact 
Børnetopmøde med podcastproduktion 
True North workshop om selvtillid  
Ungdomsuddannelse: videndeling med 
unge ordblinde mentorer og SPS vejledere. 
Biblioteket har afholdt 2 arrangementer 
med oplysende foredrag: 
Sehested/ Bartholdy: Gå efter drømmen 
Mie Finnemann Schultz: Børn og 
læsevanskeligheder. 

60.000  
            
 
         

50.700 
 
 
 
 

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 

5.2 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 etableret et samarbejde med 
skolernes resursecentre/PPR om at 
skabe kontakt til relevante familier 

• Der er opbygget et netværk som i 
løbet af 2019 afholder 4-6 
arrangementer, der fastholder 
deltagerne og tiltrækker relevante 
eksterne samarbejdspartnere og 
oplægsholdere 

 Samarbejdet med PPR om kontakt til de 
relevante familier er etableret, og der er 
planlagt møder med de tre skoler, der har 
AKT-kompetencecentre mhp. på sparring og 
kontakt til forældre. 
Netværket er under etablering, og det 
første netværksmøde afholdes enten i 
december eller i starten af 2020 

 110.000  110.000 
 
 

Fremme en større 
variation og 
rummelighed i 
kultur- og 
fritidslivet til gavn 
for alle  

5.3 ”Kultur der Dur” suppleres med 
særlige bevægelsesfaciliteter i 
forbindelse med den midlertidige 
placering på Gentofte 
Sportspark. Dette for at 
understøtte meningsfulde og 
genkendelige aktiviteter mens 
Bank Mikkelsens Vej ombygges 

Mindst 50 borgere afprøver aktiviteterne, 
og det vurderes generelt positivt af 
brugere og personale 

 Ca. 20 borger havde glæde af at afprøve 
bevægelsesfaciliteterne, så målet om 50 
blev ikke nået.  
Desværre var placeringen af faciliteterne 
ikke optimal, da nogle telte gjorde det svært 
at se og komme hen til aktiviteterne. Dette 
tages med i evaluering af Kultur der dur 
med henblik på en bedre at plan over 
pladsens aktiviteter, telte madvogne mv. til 
næste år.  

25.000  25.000 
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Vi vil Indsatser/projekter 2019 Succeskriterier Status Beskrivelse Budget Forbrug 

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

5.4 Samarbejde med Elsass fonden 
om inklusion af borgere med CP i 
det almene foreningsliv. 
Læringen herfra udbredes til 
andre grupper af borgere med 
handicap 

• Afvikling af trænerweekend med 
uddannelse af trænere i håndtere 
borgere med CP og øvrige handicap 

• Der etableres klub i klub tilbud, dvs. 
særhold i almene klubber 

• Afholdelse idrætsdag og/eller en 
sommercamp   

 Der samarbejdes med Elsass fonden om 
udbredelse af deres klub-i-klub model, som 
også vil indgå i specialsportskurser for 
foreninger i den fælleskommunale 
idrætspuljes kommuner.  
Der er udarbejdet Specialsportskatalog for 
2019/20 med en stærkere forankring i den 
fælleskommunalidrætspulje 
Der er etableret trampolin hos Josephine 
Sniders Ungdomsboliger  

100.000 82.576 
 
 

 
 

6.BOLIG OG LOKALSAMFUND 
Vi vil Indsatser/projekter 2019 Succeskriterier status  Budget Forbrug 

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

6.1 Stimulerende Udeliv tager form i 
kraft af brugerinvolvering og 
samskabelse med tilbuddene på 
Bank Mikkelsens Vej og andre 
relevante aktører 

Der etableres et skur ved Bank Mikkelsens 
Vej 17 til handicapcykler som kan lånes ud 
til andre tilbud 

 Pga. ombygning af varmecentral på BMV 17 
afventes støbning af fundament til skur. Alt 
er er klargjort og klar til etablering. Det 
forventes at støbningen igangsættes inden 
årets udløb af Gentofte Ejendomme. 

120.000  
 
 
 

64.000 
 

6.2 Specifikke oplevelses- og 
bevægelsestiltag afprøves 

Etablering af starten på en mini legeplads 
på det andet hjørne af Bank Mikkelsens 
Vej 17, f.eks. med en karrusel der kan 
tilgås fra kørestole 

 Der er i mellemtiden plantet et smukt men 
stort træ på arealet, hvor der har været 
planlagt oplevelses- og bevægelsestiltag. 
Hele området skal derfor re-tænkes ift. 
installeringen af oplevelses- og 
bevægelsestiltag.  

100.000  0 
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