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Indledning 
Kommunes arbejde for 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 borger med handicap er en proces, hvor alle må 
engagere sig og samarbejde om at gennemføre forbedringer – skridt for skidt. Handicaprådet vedtager årligt handleplaner med udviklingsprojekter indenfor 
de seks indsatsområder og mere tværgående projekter. Udførelsen af handleplanerne vil ske i samarbejde med relevante offentlige, civile og private aktører, 
herunder handicaporganisationerne, foreninger, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder med specialviden mfl. 

 

Budget 2019 
I kommunens budget for 2019 er afsat 1,877 mio. kr. til handicappolitikkens handleplan for 2019, og i 2018 er der et mindreforbrug på ca. 550 t.kr., som 
overføres til 2019. Det samlede budget for handleplan 2019 bliver således på i alt ca. 2,43 mio. kr. 

 
Budgettet vil overordnet set blive anvendt således: 

1. Der afsættes 200.000 kr. til den borgerrettede pulje 
2. Der afsættes 100.000 kr. til strategiske projekter, deltagelse i konferencer, temamøder og kommunikation mv. 
3. De resterende ca. 2,13 mio. kr. afsættes til udviklingsprojekter på de seks indsatsområder 

 
For hvert projekt i handleplanen for 2019 er det nødvendige budget for 2019 anført. For de projekter, der forventes at strække sig ind i 2020, er der også 
anført et foreløbigt budget for 2020. Dette tydeliggør, at igangsætning af disse projekter, forventes at betyde, at de i handleplanen for 2020 vil give et træk 
på budgettet for 2020 med de her anførte beløb, men det er kun fordelingen af budgettet for 2019, der tages stilling til med denne handleplan. 

På sidste side af denne handleplan er der en oversigt over fordelingen af midlerne på de forskellige projekter i 2019 samt forventninger for 2020. 
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TVÆRGÅENDE INDSATSER OG PROJEKTER 

I slutningen af 2017 blev der foretaget en ekstern evaluering af arbejdet med at forbedre forholdene for borgere med handicap i kommunen. 
 
Evalueringen blev fremlagt og drøftet på et temamøde den 8. marts 2018 med deltagelse af Handicaprådet, politikere, kommunens tværgående 
handicappolitiske netværk og indbudte repræsentanter fra handicaporganisationerne, pårørende og borgere med handicap. 

 

Med udgangspunkt i evalueringen og opsamlingen på temamødet arbejdede Handicaprådet gennem hele resten 2018 på den nye handicappolitik 2019, som 
blev forelagt for og vedtaget af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2018. 

 
Både i Handicaprådet, i det tværgående netværk og hos de eksterne interessenter var og er der stor tilfredshed med visionen og de seks indsatsområder, som 
var hovedstrukturen i den tidligere politik, og Handicaprådet besluttede derfor kun at foretage mindre ændringer af disse. 

 

Det nye i Handicappolitik 2019 er derfor de underliggende indsatser for hvert indsatsområde. Her samler handicappolitikken op på de fleste anbefalinger fra 
evalueringen fra 2017. Evalueringen pegede dog også emner af mere tværgående karakter, som ikke hører under ét af de seks indsatsområder, og som derfor 
må håndteres i selvstændig tværgående projekter og indsatser eller ved at smitte af på tværs på indsatser og projekter under handleplanens indsatsområder. 

 
I et tværgående perspektiv pegede evalueringen på behov for, at prioritere Børne- og ungdomsområdet, Sundhedsområdet og Socialområdet med fokus på 
skjulte handicap og psykisk sårbare, og at dette bør ske med blik for de problemer, der kan opstå i overgange i livsforløbet for borgere med handicap, og den 
betydning netværk (herunder familie og pårørende) har for borgere med handicap. 

 
Herudover pegede evalueringen på en række ønsker i forhold til kommunikation, som blev foreslået håndteret med en kommunikationsstrategi, der kan: 

- Synliggøre indsatser og eksisterende tilbud, så de bliver nemmere at opdage og finde for de relevante brugere 
- Formidle det handicappolitiske arbejde, herunder Handicaprådets rolle 
- Afklare hvilke kommunikationsplatforme, der skal bringes i anvendelse til hvad, herunder afklare, hvilken rolle kommunens hjemmeside skal spille 

 

I 2019 afsættes der derfor kr. 100.000 til udarbejdelse af en kommunikationsstrategi for Gentofte Kommunes Handicapråd, herunder til at gennemføre de 
kommunikationsindsatser, som en sådan strategi måtte pege på. 

 

Det sikres endvidere, at Handicaprådet løbende er informeret om det arbejde, der foregår i opgaveudvalg (§17 stk. 4 udvalg) i kommunen, så Handicaprådet 

har mulighed for at bidrage med handicapvinkler i opgaveudvalgene og eventuelle arbejdsgrupper herunder samt mulighed for herigennem at opsamle idéer 

til indsatser og afprøvning heraf i kommende års handleplaner under Handicappolitikken. 
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1. 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 2019 Succeskriterier Økonomi 
2019 

Økonomi 
2020 

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 

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 

50.000 kr.  

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 gentofte.dk- 
redaktører 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 mod tidligere 60. 

• 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 

50.000 kr.  



5 
 

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 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 

200.000 kr. 150.000 kr. 

1.4 Deltagelse for udvalgte byggestyrer i 
tilgængeligheds-auditørkursus 

At mindst én byggestyrer har gennemført 
auditørkurset 

20.000 kr.  

 

 

2. 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 2019 Succeskriterier Økonomi 
2019 

Økonomi 
2020 

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 

125.000 kr.  
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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 

80.000 kr.  

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 

100.000 kr.  

Understøtte princippet om livslang 
læring, særligt i forhold til mennesker 
med handicap 

    

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 

60.000 kr.  

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 

70.000 kr. 
 
 
 

75.000 kr. 
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3. 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 2019 Succeskriterier Økonomi 
2019 

Økonomi 
2020 

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 

    

Fremme mulighederne for lige adgang 
for borgere med handicap på 
kommunens arbejdspladser 
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4 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 2019 Succeskriterier Økonomi 
2019 

Økonomi 
2020 

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 

100.000 kr.  

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 

100.000 kr. 55.000 kr. 

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 

50.000 kr.  

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 

150.000 kr.  

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 

75.000 kr.  
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 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 

50.000 kr.  

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 

40.000 kr.  

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 

100.000 kr. 165.000 kr. 

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. 

120.000 kr. 120.000 kr. 
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5. 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 2019 Succeskriterier Økonomi 
2019 

Økonomi 
2020 

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 

60.000 kr.  

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 

110.000 kr. 70.000 kr. 

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 

25.000 kr.  

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

    

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 

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

• Afholdelse idrætsdag og/eller en 
sommercamp 

  

 

 

6. 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 2019 Succeskriterier Økonomi 
2019 

Økonomi 
2020 

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 

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 

120.000 kr.  

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 

100.000 kr.  
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Budgetoversigt 2019 2020 

Den borgerrettede pulje 200.000  

Strategiske projekter, deltagelse i konferencer, temamøder og kommunikation mv. 100.000  

Udviklingsprojekter  

1.1 Tilgængelighedsforbedringer BMV og Hellerupvej mv. 50.000  

1.2 Tilgængelighedskursus for redaktører 50.000  

1.3 Universel Design manual 200.000 150.000 

1.4 Tilgængelighedsauditørkursus 20.000  

2.1 Udveksling med Tasiilaq 125.000  

2.2 Peerstøtte for psykiatribrugere 80.000  

2.3 Samarbejdsdag for PPR og Skoleledelser 100.000  

2.4 Specialiserede stole til Søgårdsskolen 60.000  

2.5 IT og velfærdsteknologi understøtter læring og sociale relationer 145.000  

4.1 Bisidder korps af frivillige 100.000  

4.2 Tidlig indsats ved CMT og LP 100.000 55.000 

4.3 Udvikling af motorisk uvante børn 50.000  

4.4 Ny samarbejdsform på Lunden og Børneterapien 150.000  

4.5 Jeg kan holdet 75.000  

4.6 Integrated listening system 50.000  

4.7 Tidlig intervention til børn ved CP 40.000  

4.8 Sanseintegrationsforløb 100.000 165.000 

4.9 Oralmotorisk Team 120.000 120.000 

5.1 Netværk for familier til ordblinde 60.000  

5.2 Netværk for inkluderede familier 110.000 70.000 

5.3 Kultur der Dur 25.000  

5.4 Inklusion i idrætslivet for borgere med CP mfl. 100.000  

6.1 Stimulerende udeliv 120.000  

6.2 Mini legeplads med BMV 17 100.000  

    

I alt 2.430.000 560.000 
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