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Kontaktperson

Helle Risager Lund
Tlf. nr. 44526019
Mail.: ssfbudget@herlev.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
omkring Rammeaftalen
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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
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
Tværfaglige sundhedsteam, pædagogisk vejledning til forældre, søskendenetværk,
kommunens forebyggende
Servicelovsforanstaltninger især aflastning.
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
Herlev Kommune driver ikke tilbud på børneområdet.
faglige udvikling på egne
tilbud
Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel
Beskriv ændringer i
forventninger til det faglige
Autismespektret:
indhold og kompetencer i de
tilbud, som kommunen
SFO og klubtilbud
Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud / SFO-tilbud i tilknytning til
efterspørger
specialundervisningen. Ved specialundervisning på Herlev Kommunes skoler,
gives et SFO-tilbud.
Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt.
Nogle unge med autisme vil ikke kunne magte den uro, et stort sted vil medføre.
Et klubtilbud skal ligge i fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både
for at give de unge mulighed for at have venner i nærheden og for at minimere
transporttiden.
Døgntilbud
Aktuelt er 8 børn og unge med handicap anbragt udenfor hjemmet. Heraf er 4
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Børneområdet
anbragt i familiepleje og 4 på institution. Heraf er de 2 børn udadreagerende
autister og/eller har en psykiatrisk overbygning og kræver et højt specialiseret
tilbud.
Der vil derfor nu og i fremtiden alene være tale om at købe pladser, idet dog
mindre børn søges anbragt i familiepleje, hvis det er fagligt forsvarligt.
I f.t. alle døgnanbringelser skal der være et nært beliggende undervisningstilbud.
Der vil oftest være behov for specialiseret pleje og specialpædagogisk viden.
Aktuelt er det de dårligst fungerende børn med autisme, der anbringes udenfor
hjemmet. Anbringelsesårsagerne er oftest, at forældrene ikke magter barnet
længere i kombination med, at barnet har behov for en særlig pleje, træning
og/eller pædagogik. Derfor vægtes anbringelsesstedets specialtilbud højere end
geografisk placering.
P.t. mangler døgntilbud til
Unge med problemer indenfor kontakthæmningsspektret (ADHD, OCD, Tourette
og visse former for autisme).
Unge med en af ovennævnte diagnoser og hvor den unge samtidig er
udadreagerende.
Der er et helt udækket behov for akutpladser.
Tidligere kunne amtet pålægge en døgninstitution eller en aflastningsinstitution at
tage et barn ind på overbelægning. Den situation eksisterer ikke længere.
Aflastning
Der mangler aflastningstilbud i institutionsregi. Der mangler især tilbud til unge,
til autister og til de udadreagerende med ADHD, Tourette m.m..
Nedsat fysisk funktionsevne:
SFO og klubtilbud
Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud/SFO-tilbud i tilknytning til
specialundervisningen.
Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt.
F.eks. kræver nogle af de fysisk handicappede unge på Geelsgaardskolen særlig
pleje og stiller særlige krav til de fysiske faciliteter. Et klubtilbud skal ligge i
fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både for at give de unge
mulighed for at have venner i nærheden og for at minimere transporttiden.
Døgntilbud
P.t. mangler døgntilbud til børn og unge
der er stærkt fysisk handicappede, men intellektuelt bedre fungerende
Aflastning
Der mangler aflastningstilbud til børn med særlige handicap, som f.eks. døvblinde
børn.
Psykisk udviklingshæmning:
Specialbørnehaver
Målgruppen til specialbørnehaver varierer meget, men der er gennemgående tale
om børn med betydelige funktionsnedsættelser. De vil være stærkt
udviklingshæmmede og/eller fysisk handicappede og vil ofte have komplekse
eller sammensatte handicaps (døvblinde, udadreagerende autister,
multihandicappede). Herlev Kommune køber 2-4 pladser i eksterne
specialbørnehaver i andre kommuner, hvilket forventes at være behovet også
fremover. Børnene har så forskelligartede funktionsnedsættelser og behov, at der
ikke vil være hverken faglig eller økonomisk baggrund for at etablere egne tilbud.
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Børneområdet
Der vil derfor fortsat være behov for at købe pladser i andre kommuner.
I specialbørnehaverne vil der i hverdagen skulle være særlig ekspertise og viden
til stede i form af bl.a. fysioterapeut, psykolog, tale/hørepædagog samt pædagoger
med specialpædagogisk viden og erfaring. Der skal være kendskab til
komplicerede og sammensatte handicap. Der vil skulle være ressourcer til at give
børnene megen pleje og omsorg. Kontakten vil ofte være 1:1. Med andre ord: En
stor personalenormering, der er tværfaglig sammensat.
På specialbørnehaveområdet vil der skulle findes tilbud tæt på Herlev, da børnene
er hjemmeboende og ikke skal tilbringe for lang tid med at blive transporteret.
Lang transporttid er hverken fagligt eller økonomisk forsvarligt.
Herlev Kommune har selv en række gruppeordninger for de børn, der magter at
blive integreret med andre børn.
SFO og klubtilbud
Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud/SFO-tilbud i tilknytning til
specialundervisningen. Ved specialundervisning på Herlev Kommunes skoler,
gives et SFO-tilbud.
Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt.
Et klubtilbud skal ligge i fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både
for at give de unge mulighed for at have venner i nærheden og for at minimere
transporttiden.
Der er et helt udækket behov for akutpladser.
Tidligere kunne amtet pålægge en døgninstitution eller en aflastningsinstitution at
tage et barn ind på overbelægning. Den situation eksisterer ikke længere.
Aflastning
Der eksisterer kun ganske få aflastningsinstitutioner, hvor børnene er på venteliste
omkring 1 år. Derfor forsøges ofte med private aflastningsfamilier. Det er en god
løsning til nogle børn, men de er svære at finde, da det at have et aflastningsbarn
med handicap, bl.a. stiller krav til de fysiske faciliteter. En anden nødløsning kan
være at tilbyde pasning i hjemmet, men det giver ikke samme grad af aflastning til
familien.
Aflastning er ikke i sig selv et pædagogisk tilbud, men et tilbud om pasning. De
børn og unge, der har behov for aflastning i institutionsregi, vil ofte være så
plejekrævende eller kræve så meget opsyn, at der er behov for en høj
personalenormering, og at personalet har specialviden om handicap. F.eks. skal
personalet ofte have kendskab til, hvad de skal stille op med et epileptisk anfald.
Der stilles krav til de fysiske rammer både i f.t. tilgængelighed og til, at det skal
være muligt at lave aktiviteter med børnene på stedet.
Sindslidelse:
Vi ser en stigning i antallet af børn med udadreagerende adfærd i kombination til
andre diagnoser. Disse børn og unge bliver det stadig vanskeligere at finde
døgntilbud til. Vi kan frygte en udvikling, hvor det i stigende grad vil blive
nødvendigt på grund af den kommunale forsyningsforpligtelse at oprette
enkeltmandsprojekter, hvilket hverken er fagligt eller økonomisk forsvarligt.
P.t. mangler døgntilbud til børn og unge
Unge med problemer indenfor kontakthæmningsspektret (ADHD, OCD, Tourette
og visse former for autisme).
Unge med en af ovennævnte diagnoser eller psykoser og hvor den unge samtidig
er udadreagerende.
Herlev Kommune planlægger at etablere et kompetencecenter i forhold til ADHD
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Børneområdet
og undervisning i et samarbejde mellem skole og Social- og Sundhedsforvaltning.

Øvrige bemærkninger
Ved døgnanbragte børn var det i amtet hovedreglen, at børnene/de unge ikke
modtog fritids- og klubtilbud, idet de socialpædagogiske tilbud var til stede i
døgntilbuddet. Denne praksis har vi videreført som hovedregel, men er stødt på
problemer, når barnet går i heldagsskole, hvor vi ikke altid kan undgå at betale
fuld takst for fritids/klubdelen af tilbuddet.
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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 Det er aftalt, at Herlev Kommune overtager driften af Botilbuddet Skovgården
og hvilke konsekvenser det
for 24 psykisk udviklingshæmmede fra Regionen i sommeren 2009. Skovgården
får for kommunens udbud af er oprettet efter ældre- og handicapboliglovgivningen, men tilbuddet svarer til et §
tilbud
108-tilbud.
Herlev Kommune vil undersøge mulighederne for at oprette et døgndækket
bofællesskab i Herlev for målgruppen af unge stærkt fysisk handicappede, som er
primært normalt begavede. Bofællesskabet vil også kunne indeholde
aflastningspladser. Herlev Kommune har ikke selv nok borgere i målgruppen, så
etablering af et sådant bofællesskab skal ske i samarbejde med andre kommuner.

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
Hjemmevejledning og værested for psykisk udviklingshæmmede.
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
På området for psykisk udviklingshæmmede er der fokus på det
faglige udvikling på egne
neuropædagogiske arbejde.
tilbud
Kommunens pædagogiske konsulent er til rådighed for tilbuddene.
Der er bruger- og pårørenderåd på Hørkær, Højsletten og bofællesskabsområdet.
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
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne (i Region Hovedstaden) indgår
en aftale om, at handlekommunen kontakter betalingskommunen, hvis det er
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Voksen området, handicap
aktuelt at flytte en borger til et andet tilbud, således at betalingskommunen kan
vurdere, om de selv har et tilbud til borgeren.
Det er et problem når tilbuddets målgruppebeskrivelse og ydelsesbeskrivelse
stemmer overens med borgerens, og tilbuddet så alligevel efter kort tid anmoder
om betalingstilsagn til finansiering af ekstra ressourcer.
Det er nødvendigt, at der etableres en koordinering i f.t. de vanskeligst placerbare
borgere, da alternativet kan være, at for mange kommuner hver for sig må
etablere alt for dyre enkeltmandsprojekter.
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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
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
1. Autisme
kommunens forebyggende
foranstaltninger.
Botilbud
Efter enten § 107 eller § 108 vil Herlev Kommune især få behov for køb af
botilbud til unge med autisme og andre kontaktforstyrrelser.
Der er behov for at ændre et bofællesskab til at have autister som målgruppe.
Dette skal ses på baggrund af, at sammensætningen af borgeres handicap i Herlev
er under forandring.
Der er fortsat behov for køb af pladser til egentlig botræning; ikke mindst til
grupper af autister, med ADHD m.fl..
Der vil især fremover komme til at mangle tilbud til autister og andre
kontakthæmmede (ADHD m.fl).

2. Nedsat fysisk funktionsevne
Beskæftigelses- og samværstilbud
Et højt specialiseret tilbud på området for beskyttet beskæftigelse vil tage
udgangspunkt i specifikke handicap, f.eks. til døve, blinde, autister, sindslidende
m.fl.
Vil sikre en høj grad af individuel pædagogisk støtte.
Tilbuddene skal være beliggende tæt på brugernes hjem/botilbud, d.v.s. tæt på
Herlev.

3. Psykisk udviklingshæmning
Botilbud
Efter enten § 107 eller § 108 vil Herlev Kommune især få behov for køb af
botilbud til ældre psykisk udviklingshæmmede med et stort aldersbetinget
plejebehov.
Specialiserede døgntilbud vil typisk være tilbud til helt specielle målgrupper som
f.eks.:
o Udadreagerende autister
o Udviklingshæmmede med sindslidelse
o Erhvervet hjerneskade
o Dobbeltdiagnose (sindslidelse og stofmisbrug)
o Døve, blinde, døvblinde

o

Multihandicappede
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Voksen området, psykiatri.
o Enkeltmandsprojekter
De specielle målgrupper indebærer såvel specifik specialviden som særlige
ydelser. Den særlige behovsopfyldelse vil vægtes højere end den geografiske
placering.
Af de 6 bofællesskaber er 1 på nuværende tidspunkt beregnet til en ældre gruppe
af psykisk udviklingshæmmede. Der vil i løbet af få år være behov for 2 af
bofællesskaberne til denne målgruppe. Derudover er der behov for pladser med
døgndækning svarende til et egentlig alderdomshjem.
Aflastning
Aktuelt benytter vi kun få institutionsaflastningspladser til voksne psykisk
udviklingshæmmede og fysisk handicappede. Når det sker, vil der være tale om
o En forlængelse af en børneforanstaltning.
o En situation, hvor ægtefællen ikke længere magter at have
vedkommende hjemme hele tiden.
o En akut situation, mens der ventes på et mere permanent tilbud eller
o Når vedkommende har behov for at der bliver taget af sig i en periode.
Med undtagelse af de få situationer, hvor en aflastningsfamilie har eller påtager
sig opgaven, vil der næsten altid være behov for at købe pladsen i en anden
kommune.
De store overgange af hjemmeboende børn med handicap er omkring de 18 år nu.
Mange forældre har en forventning om, at de kan blive boende hjemme lidt endnu
og at hjælpen fortsætter uændret. D.v.s. at de har en forventning om aflastning
som hidtil. Det øger behovet for køb af pladser.
Nærhed til dagtilbud vil blive vægtet, så hverdagen kan være så normal som
muligt.
Der vil primært være tale om pasning og pleje. De, der har behov for aflastning i
institutionsregi, vil ofte være så plejekrævende eller kræve så meget opsyn, at der
er behov for en høj personalenormering og at personalet har specialviden om
handicap. F.eks. skal personalet ofte have kendskab til, hvad de skal stille op med
et epileptisk anfald. Der stilles krav til de fysiske rammer både i f.t.
tilgængelighed og til, at det skal være muligt at lave beskæftige brugerne på
stedet.
Beskæftigelses- og samværstilbud
Herlev Kommune driver Job og Aktivitetscentret Hørkær og Værestedet
Peberkværnen i tilknytning til bofællesskaberne for psykisk udviklingshæmmede.
Disse tilbud fortsætter med deres nuværende målgrupper og faglige indsats. Der
vil fortsat blive udbudt pladser til andre kommuner.
Der er behov for køb af specialiserede pladser Der er desuden behov for køb af
aktivitets- og samværstilbudspladser til ældre (demente udviklingshæmmede) og
især til især døve og hørehæmmede.
Et højt specialiseret tilbud på området for beskyttet beskæftigelse vil tage
udgangspunkt i specifikke handicap, f.eks. til døve, blinde, autister, sindslidende
m.fl.
Vil sikre en høj grad af individuel pædagogisk støtte.
Tilbuddene skal være beliggende tæt på brugernes hjem/botilbud, d.v.s. tæt på
Herlev.

4. Sindslidende
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Voksen området, psykiatri.
Herlev Kommune driver Aktivitetsteamets værested for sindslidende samt
IFAktivisterne (idrætstilbud til sindslidende i samarbejde med Ballerup
Kommune). Disse tilbud fortsætter med deres nuværende målgrupper og faglige
indsats. Der vil fortsat blive udbudt pladser til andre kommuner.
Herlev Kommune forventer at være selvforsynende m.h.t. beskæftigelse af
sindslidende samt at sælge enkelte pladser. Der vil være behov for at købe
mentorordninger m.v. på foranledning af Jobcenter Herlev.
Herlev Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af et kompetencecenter
indenfor socialpsykiatrien. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde mellem
kommunens botilbud til personer med en psykisk lidelse (Juvelhuset) og
kommunens øvrige tilbud til målgruppen (Aktivitetsteamet).

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

Ingen

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med
fokus på ændringer
Beskriv ændringer i den
Den faglige udvikling af socialpsykiatrien varetages af Aktivitetsteamet og
faglige udvikling på egne
Botilbuddet Juvelhuset, der tilsammen arbejder på at være et kompetencecenter
tilbud
for socialpsykiatrien.
Socialpsykiatrien bygger på brugerinddragelse. Her er fokus på psykosocial
rehabilitering og recovery.
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
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne (i Region Hovedstaden) indgår
en aftale om, at handlekommunen kontakter betalingskommunen, hvis det er
aktuelt at flytte en borger til et andet tilbud, således at betalingskommunen kan
vurdere, om de selv har et tilbud til borgeren.
Det er et problem når tilbuddets målgruppebeskrivelse og ydelsesbeskrivelse
stemmer overens med borgerens, og tilbuddet så alligevel efter kort tid anmoder
om betalingstilsagn til finansiering af ekstra ressourcer.
Det er nødvendigt, at der etableres en koordinering i f.t. de vanskeligst placerbare
borgere, da alternativet kan være, at for mange kommuner hver for sig må
etablere alt for dyre enkeltmandsprojekter.
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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 Herlev Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Ballerup Kommune om
og hvilke konsekvenser det
lægedækning og medicinhåndtering til stofmisbrugere. Aftalen trådte i kraft pr. 1.
får for kommunens udbud af januar 2009.
tilbud

Beskriv ændringer i forventninger til kommunens efterspørgsel som konsekvens af
ovenstående planer

Det forventes herefter, at der fremover kun vil være behov for køb af maksimalt 1
helårsplads.

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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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 Herlev forventer at fortsætte med STU på Maglemosen. SVIKA & Egedammen
og hvilke konsekvenser det
anvendes som i dag efter behov.
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. 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
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

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
Undervisningsdelen gives fra de mest specialiserede tilbud, hvorfor vi forventer en
forventninger til det faglige
høj grad af individuel tilrettelæggelse af undervisningen, samt at tilstødende
indhold og kompetencer i de ydelser som f.eks. nødvendig fysio- og ergoterapi, psykologstøtte m.v. indgår i
tilbud, som kommunen
tilbuddenes ydelser.
efterspørger
Et højt specialiseret tilbud på området vil tage udgangspunkt i specifikke handicap,
f.eks. til døve, blinde, autister, sindslidende m.fl. og vil sikre en høj grad af
individuel pædagogisk støtte.
F.eks. kræver nogle af de fysisk handicappede unge på Geelsgaardskolen særlig
pleje og stiller særlige krav til de fysiske faciliteter. Nogle unge med autisme vil
ikke kunne magte den uro, et stort sted vil medføre.
Vi har færre børn og unge i målgruppen til Geelsgaardskolen og flere til den særlig
tilrettelagte ungdomsuddannelse.
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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
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
Vi forventer, at der er tale om specialundervisning og ikke om behandling, træning
forventninger til det faglige
eller genoptræning. Vi forventer, at der alene gives kompenserende
indhold og kompetencer i de specialundervisning i situationer, hvor undervisningen ikke kan gives den enkelte
efter Folkeoplysningsloven, Serviceloven m.v..
tilbud, som kommunen
efterspørger
Vi er opmærksomme på Kommunikationscentrenes ekspertise, som det vil være
vanskeligt at opnå andre steder.
Specialundervisning eller alternativer hertil skal indgå i handleplanen for den
enkelte borger, hvor også målet med ydelsen skal fremgå. Der skal foreligge en
udredning og en undervisningsplan. Der skal aftales opfølgning m.h.p. at sikre at
målene nås eller hvis de ikke kan nås, at dette forhold så tages med videre til
handleplanen for den enkelte.
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
Vi forventer, at der er tale om specialundervisning og ikke om behandling, træning
eller genoptræning. Vi forventer, at der alene gives kompenserende
specialundervisning i situationer, hvor undervisningen ikke kan gives den enkelte
efter Folkeoplysningsloven, Serviceloven m.v..
Vi betragter ikke KOL og brystopererede som målgruppen for kompenserende
specialundervisning, men der kan være særlige grunde.
Vi har fokus på, hvad der burde kunne leveres andre steder f.eks. i dagtilbuddets
tilbud og takst. Vi vil i højere grad være opmærksom på, hvilke tilbud, der bør
indgå i de eksisterende dagtilbud (§103 og 104) og hvilke, der er genoptræning,
jobforberedelse m.v.
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Specialundervisning eller alternativer hertil skal indgå i handleplanen for den
enkelte borger, hvor også målet med ydelsen skal fremgå. Der skal foreligge en
udredning og en undervisningsplan. Der skal aftales opfølgning m.h.p. at sikre at
målene nås eller hvis de ikke kan nås, at dette forhold så tages med videre til
handleplanen for den enkelte.
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