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Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:
Gribskov kommune
Kontaktperson

Jeanette Nina de Mailly
Tlf. nr. 7249 6630
Mail.: jndma@gribskov.dk
Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr.
”Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde” af 3.
marts 2006.
Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også
skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister.
Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.
Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i
kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de tilbud, der indgår i rammeaftalen.
Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Husk at
 felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år
 angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til

Generelt
Generelle kommentarer til
rammeaftalen

Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:
Evaluering af samarbejdet
Gribskov Kommune finder generelt, at der samarbejdes afslappet, tillidsfuldt og
omkring Rammeaftalen
hjælpsomt omkring Rammeaftalen, og at arbejdet signalerer at dette er et fælles
ansvar.

Børneområdet
Børneområdet er omfattet af paragrafferne: § 32, § 36, § 67 stk. 2 (herunder også aflastning) og § 67 stk.
3.
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
Ingen ændringer for området
og hvilke konsekvenser det får
for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel
hos tilbud i andre kommuner:
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Gribskov kommune
Kontaktperson

Jeanette Nina de Mailly
Tlf. nr. 7249 6630
Mail.: jndma@gribskov.dk
Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr.
”Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde” af 3.
marts 2006.
Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også
skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister.
Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.
Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i
kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de tilbud, der indgår i rammeaftalen.
Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Husk at
 felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år
 angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med fokus på
ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
§67, stk 3
Der indmeldes efterspørgsel på færre pladser, end til rammeaftalen 2009, for
domsanbringelser og på samme niveau i forhold til pædagogisk observation. Der er et
skønnet behov på ca. 1 årsplads til domsanbragte unge fra GK, - og dels udviklingen
omkring den type børn, der har ophold på Asylcenter Gribskov. Der er i 2009 ikke
anvendt pladser til domsanbragte, men det er naturligvis vigtigt at der er pladser når
behovet opstår – et behov der er meget svært at spå om.
I forhold til autismespektret, kan det være svært at finde det rette kvalificerede tilbud til
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Gribskov kommune
Kontaktperson

Jeanette Nina de Mailly
Tlf. nr. 7249 6630
Mail.: jndma@gribskov.dk
Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr.
”Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde” af 3.
marts 2006.
Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også
skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister.
Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.
Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i
kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de tilbud, der indgår i rammeaftalen.
Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Husk at
 felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år
 angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til
børn.

Voksen området, handicap
Voksen området omfatter § 103, § 104, § 107, § 108 og § 185b, stk. 3 om almene boliger
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer §185b, almenboligloven, Ahornparken. Der pågår for nuværende overvejelser om at
og hvilke konsekvenser det får undersøge behovet for at etablere et nyt botilbud efter almenboligloven, med nær fysisk
for kommunens udbud af
og organisatorisk tilknytning til Ahornparken. Målgruppen vil være ældre med
tilbud
udviklingshæmning. Gribskov Kommune (GK) kan forudse et behov ift. ældre med
udviklingshæmning i egen bolig, og nuværende ældre beboere på Ahornparken, der ville
kunne profitere af et botilbud kun rettet mod ældre med udviklingshæmning. Hvis
tilbuddet bliver en realitet vil det blive beskrevet på Tilbudsportalen, og medtaget ift.
Rammeaftalen, med henblik på evt. salg af pladser til andre kommuner.
§103, Kilden. Som nævnt i redegørelsen for 2009 etablerede GK i 2008 dagtilbuddet
Kilden i henhold til lov om specialundervisning for voksne og servicelovens § 103. GK
har konstateret en stigende efterspørgsel efter pladser til unge, der er berettiget til et
tilbud efter lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der arbejdes derfor på
at udvide Kildens tilbud til også at kunne tilbyde et STU-uddannelsesforløb.
En udvidelse i Kildens tilbudsvifte vil sandsynligvis medføre udvidelse i det samlede
pladstal på Kilden.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

GK vil - når STU er etableret på Kilden - så vidt det er muligt benytte disse pladser til
kommunens borgere.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig efterspørgsel
hos tilbud i andre kommuner:
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Gribskov kommune
Kontaktperson

Jeanette Nina de Mailly
Tlf. nr. 7249 6630
Mail.: jndma@gribskov.dk
Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr.
”Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde” af 3.
marts 2006.
Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også
skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister.
Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.
Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i
kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de tilbud, der indgår i rammeaftalen.
Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Husk at
 felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år
 angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med fokus på
ændringer
Gribskov Kommunes kvalitetsudviklingsprojekt omkring de sociale tilbud i kommunen;
Beskriv ændringer i den
”Det Gode Sociale Tilbud” , drejer sig om at udvikle de sociale tilbud i kommunen frem
faglige udvikling på egne
tilbud
imod effektive pædagogiske virksomheder, der formår at rekruttere/fastholde
kompetente, professionelle medarbejdere, holde tilfredsstillende pædagogisk kvalitet, og
sikre rimeligt omkostningsniveau i form af konkurrencedygtige priser. Projektet startede
op i sommeren 08, og er nu godt i gang. Projektet forventes at udmunde i en
model/koncept for det gode sociale tilbud, suppleret med et dynamisk idekatalog om
fagviden og god praksis.
Projektet ”Systematisk dokumentation og måling af pædagogisk praksis og effekt”, vil
omhandle udvikling af metode og IT-understøttelse til dokumentation og måling af
pædagogisk praksis og effekt. Projektet sker i samarbejde med DPU (Danmarks
Pædagogiske Universitet). Projektet forventes at starte op hen over 09, og sker i
samarbejde med 1 døgntilbud og 1dagtilbud, samt 2 forvaltningsteams.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
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Kontaktperson
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Tlf. nr. 7249 6630
Mail.: jndma@gribskov.dk
Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr.
”Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde” af 3.
marts 2006.
Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også
skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister.
Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.
Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i
kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de tilbud, der indgår i rammeaftalen.
Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Husk at
 felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år
 angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
§104, Kobbel-Husenes dagtilbud, vil som led i en organisationsændring i løbet af 2009
blive lagt sammen med Daghjemmet, hvor perspektivet er bedre økonomi i det samlede
dagtilbud, også ved evt. vigende efterspørgsel. Indholdet i tilbudene og antallet af pladser
forbliver det samme. GK vil i 2009 analysere behov og efterspørgsel ift. målgruppen.
Umiddelbart forventes det ikke at få konsekvenser for rammeaftalen.

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov Kommune
Øvrig specialundervisning og rådgivning

Side 6 af 14 sider.

Voksen området, psykiatri.
Voksen området omfatter § 103, § 104, § 107, § 108 og § 185b, stk. 3 om almene boliger
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer §108, Fabianhus, Der arbejdes aktuelt på at konvertere et antal pladser til §107, da
og hvilke konsekvenser det
der har været en væsentlig mindre efterspørgsel efter § 108-pladser i både 2007 og
får for kommunens udbud af 2008. Pladserne efter §107 forventes at kunne bruges til udrednings- og
tilbud
afklaringsforløb.
§185b, almenboligloven, Søfryd. Der pågår overvejelser om at omdanne Søfryd til et
ikke døgndækket botilbud, med individuelt tildelte ydelser efter Sel. § 85
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

GK har forventning om at få en bredere og mere fleksibel tilbudsvifte, som
medfører, at kommunen så vidt det er muligt kan benytte egne tilbud til kommunens
borgere.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Gribskov Kommunes kvalitetsudviklingsprojekt omkring de sociale tilbud i
kommunen; ”Det Gode Sociale Tilbud”, drejer sig om at udvikle de sociale tilbud i
faglige udvikling på egne
tilbud
kommunen frem imod effektive pædagogiske virksomheder, der formår at
rekruttere/fastholde kompetente, professionelle medarbejdere, holde tilfredsstillende
pædagogisk kvalitet, og sikre rimeligt omkostningsniveau i form af
konkurrencedygtige priser. Projektet startede op i sommeren 08, og er nu godt i
gang. Projektet forventes at udmunde i en model/koncept for det gode sociale tilbud,
suppleret med et dynamisk idekatalog om fagviden og god praksis.
Projektet ”Systematisk dokumentation og måling af pædagogisk praksis og effekt”,
vil omhandle udvikling af metode og IT-understøttelse til dokumentation og måling
af pædagogisk praksis og effekt. Projektet sker i samarbejde med DPU (Danmarks
Pædagogiske Universitet). Projektet vil for alvor starte op hen over 09, og sker i
samarbejde med 1 døgntilbud og 1 dagtilbud, samt 2 forvaltningsteams.
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
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Voksen området, psykiatri.
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
§108, Fabianhus. Der arbejdes i 2009 på en tættere tilknytning til GK, ved at
Fabianhus fremover organisatorisk indgår i den samlede socialpsykiatri for
kommunen, med fælles områdeledelse for Fabianhus og det nuværende kommunale
Team Socialpsykiatri.
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Misbrug, forsorgshjem og krisecentre
Området omfatter § 101, § 109 og §110
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Gribskov Kommune finder særlig grund til at have fokus på misbrugsområdet
og hvilke konsekvenser det
herunder:
får for kommunens udbud af
− Generelt udviklingen i forbrug og priser på området, da udgifterne på
tilbud
området har vist sig langt større end forudset.
− Undersøgelse og nærmere afklaring af, om tilbudsviften på misbrugsområdet
modsvarer Gribskov Kommunes behov for tilbud samt en vurdering af om
opgaverne kan løses bedre og billigere i andet regi resultatet forventes at
foreligge primo 2009
− Gribskov Kommune har fået medhold i Velfærdsministeriet mht, at akut
hjælp til afrusning/afgiftning er en sygehusopgave/regionsopgave, herunder
også stabiliserende ophold efter et afrusning- og afgiftningsforløb, men
området overvåges fortsat.
− Sammenhæng mellem medicinsk og social behandling herunder
tilvejebringelse af det lægefaglige personale i kommunen.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Såfremt det vurderes at kommunen kan løse opgaverne både bedre og billigere i
andet regi, vil efterspørgslen falde set ift både døgn- og dagtilbud.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Der er ingen ændringer på nuværende tidspunkt.
kommunens forebyggende
Området analyseres fortsat
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

Ingen ændringer

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med fokus
på ændringer
Beskriv ændringer i den
Kommunen driver ikke selv tilbud
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
Der er udfærdiget kvalitetsstandarder som følges – endvidere anvendes
forventninger til det faglige
Tilbudsportalen.
indhold og kompetencer i de Kommunen har 2 rådgivere ansat med særlig viden omkring misbrugsområdet. De
tilbud, som kommunen
fører tilsyn med både behandlingssteder og det faglige indhold, som skal være
efterspørger
tilstede, når borgere skal modtage behandling.
Krisecentre:
Der har kun været 2 kvinder på krisecenter i 2008. Forventningen er at behovet for
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Misbrug, forsorgshjem og krisecentre
køb af pladser fastholdes på nuværende niveau.
Misbrug:
Der mangler et dagbehandlingstilbud i Regionen, som kan motivere, afklare og,
behandle. Nordsjællands Misbrugscenter har lukket deres 19-ugers
dagbehandlingstilbud og har nu kun et 6-ugers dagbehandlingstilbud. Det anses ikke
for at være optimalt for området.
Det er bla. med denne baggrund, at kommunen selv forsøger at finde frem til andre
løsninger, som er både bedre, billigere og fagligt forsvarlige set ift borgere, som skal
i behandling. Det er endvidere nødvendigt at tilbyde dagbehandling i stedet for
døgnbehandling, da udgifterne ifm døgnbehandling er meget høje.
Øvrige bemærkninger
Hjemløse:
Kommunen finder fortsat, at der er store udfordringer på hjemløseområdet. Det er
fortsat kommunens vurdering, at der er borgere, der opholder sig længere end
nødvendigt på forsorgshjem ift. at kommunen kan begynde en indsats. Nogle
forsorgshjem opererer med årsafregninger. I disse tilfælde kommer det først til
kommunens kendskab ved årets afslutning (når der modtages en regning). Mhp en
hurtigere udslusning, bør forsorgshjemmene give besked til handlekommunen, når en
borger får ophold på stedet, og der bør fremsendes en opholdsplan. Det bør overvejes
at indføre pligt til månedsafregning således, at der sker en fakturering ved udgangen
af hver måned. Hermed kommer udgiften heller ikke som en overraskelse for
kommunen ved årets udgang.
Denne procedure bør overvejes indført ift alle forsorgshjem i Danmark.
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Specialundervisning for voksne og øvrige områder
Tilbud: SVIKA, Maglemosen, Egedammen
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer Ingen
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Når STU på Kilden er etableret, forventes GK at benytte dette tilbud i de tilfælde,
hvor det kan lade sig gøre. Der forventes derfor en vigende efterspørgsel på andre
STU-tilbud.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
Gribskov Kommune har i 08 nedlagt Hjerneskadecenter Nordsjælland. Pga. stærk
nedgang i efterspørgsel på ydelser fra kommunerne.
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Lands- og landsdelsdækkende tilbud. Social delen
Lands- og landsdelsdækkende tilbud, social delen
Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia,
Døvblindecentret, Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej,
Nyborgskolen, Institut for blinde og svagtseende, Synscenter Refnæs
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
Ingen
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med fokus
på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Lands- og landsdelsdækkende tilbud. Undervisningsdelen
Lands- og landsdelsdækkende tilbud, undervisnings delen
Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia, Døvblindecentret,
Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej, Nyborgskolen, Institut for blinde og
svagtseende, Synscenter Refnæs
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ingen

-

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
Aktuelt har vi ingen børn, der har behov til tilsvarende tilbud.
kommunens forebyggende
Vi har heller ingen på prognoselisten, men vil der blive født børn med vidtgående
foranstaltninger.
behov på disse områder, vil vi også fremadrettet have behov for disse tilbud.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger

-

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med fokus
på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
-
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Tale høre syn: Kommunikationscentre
Tilbud: Tale høre instituttet, Center for syn og kommunikation, Kommunikationscentret og Center for
specialundervisning for voksne o.a.
Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af Gribskov Kommuner har og vil fortsat udvikle egne kompetencer på dette felt.
tilbud
På den baggrund forventer vi at behovet vil være vigende.
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med fokus
på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
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Øvrig specialundervisning og rådgivning
Tilbud: Falck hjælpemidler, Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, Specialtandplejen Gentofte, specialtandplejen i Rudersdal og
Børneterapien Gentofte

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.
Beskriv de fremtidige planer
og hvilke konsekvenser det
får for kommunens udbud af
tilbud
Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig
efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:
Beskriv ændringer i
kommunens forebyggende
foranstaltninger.

Beskriv ændringer i
forventningerne til
kommunens efterspørgsel af
tilbud som konsekvens af
ændringer i kommunens
forebyggende
foranstaltninger
Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med fokus
på ændringer
Beskriv ændringer i den
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
efterspørger
Øvrige bemærkninger
GK skiftede pr. 01.01.09 leverandør af specialtandplejen fra Rudersdal Kommune, til
Frederikssund Kommune.
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