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Chokerende kommunal praksis i mange handicappedes sager

En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, hvordan 
kommunerne i 98 sager har visiteret gruppen af borgere med 
stærkt nedsat funktionsevne og et omfattende hjælpebehov 
til tilbuddene efter serviceloven. 40 procent af de undersøgte 
sager er i strid med regler og praksis og ville enten være  

blevet ændret eller hjemvist til kommunen, hvis de var blevet 
påklaget til Ankestyrelsen. Det er sager, der oftest handler om 
bevilling af personlig eller praktisk hjælp samt botilbud.
Undersøgelsen kan læses på Ankestyrelsens hjemmeside 
www.ast.dk under Nyheder

Ligeværd Roskilde

Ligeværd Roskilde blev stiftet 28. oktober. 

Foreningen holder klubaftener for unge, og 

formålet er blandt andet at søge midler i 

Roskilde kommune og andre til at stifte en 

egentlig UFL klub i starten af 2016. Der er 

allerede 15 frivillige tilknyttet. Formanden 

Gitte Kronbak Nielsen kan kontaktes via 

mail på gittekni@roskilde.dk

Tirsdagklub for 17-23 årige i Storkøbenhavn

For at imødekomme et særligt behov har Ligeværd Storkøben-

havn åbnet en tirsdagsklub for 17-23 årige unge Ligeværds 

klub på Horsedammen 42 i Brøndby.

Borgmester Ib Terp Brøndby indviede på kommunalbestyrelsens 

vegne Unge for Ligeværds tirsdagsklub for de 17-23 årige  

med særlige behov med ordene; ”Jeg håber og tror, I vil få 

glæde af jeres samlingsaftener i ungdomsskolens lokaler. 

Og den samfundsmæssige ressource, som ligger i lokalerne og deres indhold, 

bliver udnyttet godt”. Ib Terp overrakte 1000 kr. til Ligeværd Storkøbenhavn.

Tirsdagsklubben åbnede officielt klubben den 20 november. Planen er at de unge selv skal vælge et ”Ministerråd” 

og planlægge program og aktiviteter og flere STU’er i Storkøbenhavn skal gøres opmærksom på klubben.

Billedet er taget af klubmedlem Christian Drost fra torsdagsklubben.
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Konference: STU og livsduelighed

Konferencens formål er at inspirere og give redskaber til udvikling 

og opkvalificering af undervisning på STU. Konferencen er arran-

geret af ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund.

Udgangspunktet er det gratis undervisningsmateriale ”Dig, mig 

og fællesskabet” udviklet målrettet til STU. 

Se det på www.udviklingsmuligheder.dk

Konferencen er for ledere, undervisere og andre med interesse 

for STU samt alle andre, som arbejder med inklusion og uddan-

nelse af unge med særlige læringsforudsætninger. 

Tid og sted: Torsdag den 28. januar 2016 kl. 10.00 –15.00. 

Salon K; HUSET – KBH, Rådhustræde 13. 1466 Kbh. K.

Tilmelding Tilmelding til Lis Ellemand på lis@projektudvikleren.dk

Konference: Pulsen på Folkeskolen

Hvor er folkeskolen på vej hen? Er det en vej vi ønsker at gå, eller bør der 
trædes helt nye stier?
”Pulsen på folkeskolen” er en konference der afholdes i Odense den 12. januar.
Brian Degn Mårtensson - ”Skolen for livet eller skolen for starten?”
Stefan Hermann - ”Har vi fået lærere, der løber efter et mål, men har glemt formålet?”
Rane Willerslev - ”Uddanner vi krøllede hjerner eller papegøjer?”
Moderator: Jakob Fuglsang
Tilmelding på: www.kurser og konferencer.dk

Spændende nyt vedrørende socialøkonomi 

og udbudslov

Den 19. november blev udbudsloven vedtaget, og 

det er nu muligt i offentlige indkøb at reservere 

kontrakter for virksomheder med 30 % 

udsatte borgere som medarbejdere.

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/

L19/20151_L19_som_vedtaget.pdf


