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1. ORIENTERING OM SOSU-UDDANNELSERNE SAMT DRØFTELSE OMKRING
UDBUD AF KURSER FOR HANDICAPHJÆLPERE
Uddannelseschef Hanne Stilling-Meilgaard bød Handicaprådet velkommen og var glad for, at de havde
vist interesse for SOSU-skolen.
SOSU er en erhvervsskole og der findes over 100 erhvervsuddannelser – SOSU-skolen i Nykøbing F.,
er den mindste af skolerne i Danmark.
De udbyder 3 uddannelser: Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent samt
Pædagogisk assistent. Alle 3 uddannelser starter med et grundforløb på 20 uger, som er en almen
uddannelse, hvorfor eleverne derefter frit kan vælge, hvilken uddannelse de ønsker at fortsætte med.
Hanne Stilling-Meilgaard gennemgik derefter uddannelsesforløbene og hvilke veje eleverne kan gå i
forhold til valg af uddannelse.
SOSU har tidligere haft en stor og omfangsrig kursuskalender, men der var ofte ikke nok deltagere,
hvorfor de nu tager kontakt til kommunerne og regionen for at høre, hvilke kurser de har behov for.
Der var derefter en drøftelse omkring kurser til handicaphjælpere og hvad der er behov for, hvis
sådan et kursus skal udbydes. Her blev der bl.a. nævnt som vigtige elementer på et kursus: sårpleje,
ergonomi og relationsmæssige referencer.
Hanne gjorde opmærksom på, at der vil være mulighed for AMU-kurser, da de er gratis at deltage i.
Der var en snak omkring et samarbejde med patientforeningerne, for på den måde at ruste eleverne
på bedst mulige måde til arbejdslivet og deres omgang med patienter/borgere.

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Dagsordenen godkendt.

3. GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE D. 17.12.2019
Referatet godkendt.

4. ORIENTERING FRA FORMANDEN OG HANDICAPRÅDETS MEDLEMMER





Kenneth: Der er opsat bokse i Borgerservice, hvor man kan hente pas/kørekort uden for
åbningstiden. Problemet med disse bokse er, at de øverste bokse ikke kan nås, hvis man enten
sidder i kørestol eller ikke er så høj. Der er skrevet til lederen af Borgerservice, som har meldt
tilbage, at de vil kigge nærmere på.
Bjarne: Høreforeningen har ofret 3.300 kr. på Teatret i Nykøbing for at få teleslyngen til at fungere
optimalt, så nu kan også hørehæmmede få glæde af at gå i teatret.
Rose: Fredag d. 6. marts tages 1. spadestik til CHR.
Hjernesagen har haft besøg af IKT konsulent og hørekonsulent fra CHR. IKT konsulenten er
uddannet logopæd, som har taget nogle kurser for at få ekspertise på IKT området. I Hjernesagen
oplever man, at når man som hjerneskadet borger henvender sig for at søge om hjælp til IKT, bliver
man spurgt, hvad man har brug for, hvilket er bekymrende, da man som hjerneskadet borger ikke
ved, hvad det er man har brug for, men at det netop er dét, man har brug for hjælp til at finde ud
af.
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Saeed: Der skal anlægges ny parkeringsplads ved Rehabilitering/CHR; Ejegodvej/Møllebakken. Har
Handicaprådet nogle bemærkninger i forhold til dette, da det ikke er planen, at der etableres
handicap p-pladser og en del af pladserne bliver tildelt sygehuset.
Rose: Borgerfølgegruppen har drøftet udfordringerne med mangel af p-pladser generelt til CHR, og
hvor der i forvejen er mangel på handicap p-pladser.
Bent: Der er mangel på handicap p-pladser ved Genoptræning og for nogle vil der være for langt at
gå, hvis de skal parkere ved sygehuset.
Det blev aftalt, at Tilgængelighedsudvalget mødes og kigger nærmere på parkeringspladser.
Kenneth: På dialogmødet med Social, Sundhed og Omsorgsudvalget blev det aftalt, at
Handicappolitikken skal tages op med henblik på at udarbejde en ny. Kenneth foreslog, at der blev
holdt en form for dialogaften på Frivillighedscentret, hvor man kunne invitere alle interesserede til
at deltage og komme med input til Handicappolitikken.
Det blev aftalt, at nogle af medlemmerne i Handicaprådet mødes mandag for at lægge en strategi
for, hvordan sådan en aften skal forløbe.
Det er i sidste ende Byrådet, der skal godkende Handicappolitikken.

5. DRØFTELSESPUNKTER


Opfølgning på torvet i Nykøbing F.
Rose: Jeg oplever ofte, at jeg bliver kontaktet i byen af borgere, der dårligt tør færdes på torvet eller
er kommet til skade og som spørger, om ikke Handicaprådet kan gøre noget. Rose undres over, at
der har været arkitekt på et projektet. Ovre ved Bjørnebrønden er adgangene besværlige og hun er
generelt bekymret over torvet.
Bente gav ligeledes udtryk for bekymring omkring torvet og de udfordringer det giver for borgerne.
Handicaprådet overvejer om de skrive et læserbrev til Folketidende og udtrykke deres bekymring.
De vil derudover tage kontakt til Charlotte Wiberg, der er projektleder på torvet, og bede om et
møde.



Definitionen på et handicap
Drøftelsen omkring definition på et handicap indledtes med ”bordet rundt”, hvor følgende ord, var
dem der fyldte mest: barrierer – begrænsninger – udfordringer – funktionsnedsættelse, som
påvirker din livsførelse.
Hvem er det, der er mest handicappet? – det er jo noget, der handler meget om personlighed.
Hvis man derimod har autisme, er det svært at se muligheder.
Hvis vi skal måle et handicap, er det svært at sammenligne – eksempelvis blind contra døv.
Der er mange former for handicap, hvor et hjælpemiddel ikke kan hjælpe, hvis det er et psykisk eller
kognitivt handicap.
Ovennævnte drøftelser tages med i snakken om udarbejdelse af handicappolitikken.
Punktet tages op igen på næste møde i Handicaprådet.



Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet
På det netop afholdte årsmøde i Det Centrale Handicapråd, var Kenneth bedt om at holde et oplæg
om ”Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet.
Det var en god dag, hvor ovennævnte emne, var det overordnede tema på dagen. Kenneth havde i
sit oplæg fortalt om sit liv, hvor han i en trafikulykke mistede førligheden og til, hvor han er nu. Han
havde derudover fortalt om, hvad der arbejdes med i Handicaprådet i Guldborgsund Kommune.

4

5.1. Handicaprådets arbejdsform
 Synliggørelse af Handicaprådet – orientering til pressen/Facebook.
Snak om en pressemeddelelse om etablering af torvet.
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6. EVENTUELT


6.1.

Drøftelse om de to nye skoler: Bygning af ny skole i Sundby samt renovering af Lindeskovskolen –
det er vigtigt, at Handicaprådet involveres tidligt i projektet. Saeed tager kontakt til Søren Pedersen.
PUNKTER TIL NÆSTE MØDE

Tilgængelighed
Definitionen på et handicap
Handicapkørsel
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