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1.   autismeafdelingen 

Afdelingsleder Nicoline H kansson gav en rundvisning i lokalerne for 
specialklasserne og fortalte 
Balsmoseskolen. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Acadresag nr. 22/41 

Beslutning 

Godkendt. 

3. Meddelelser  

 
1. Udbetaling af   
2. Dagsorden og referater i First Agenda 
3. Solsikkeprogrammet 
4.  

 Beslutning 

, 
udbetalt. 
 
Ad 2. Beslutningen om First Agenda afventer fortsat afklaring i direk-

 skal bruge det fremover, vil alle blive in-
troduceret til og vejledt i brugen af systemet. 
 
Ad 3. Centerchef Tine Vesterby orienterer, at direktionen er positivt 
stemt for, 

, at sagen be r, 
sagen behandlet politisk og om den skal i 

 
 
Ad. 4. 

 

4.  ng  

Sagsfremstilling 

af cases .   
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Konstitueret skolechef Peter Brixen og leder af PPR Maria Mittag bi-

r   

Beslutning 

Leder af PPR, Maria Mittag, og skolechef Peter Brixen fremlagde to 
 

 
en for-

fra skolen, bli-
ver det at komme tilbage. Det at have bare en lille tilknytning til sko-

i skole. 
 

, 
rtigt i vores samfund. Vi har lige haft en coronapandemi, vi 

ser en stigning i spiseforstyrrelser, den stigende digitalisering betyder 
 samme principper, der vir-

ker  
 
Case 1: 
Skolen oplevede en velfungerende dreng i 9.klasse, som stoppede 

en ene dag til den anden. Han fik angst og 
havde autismediagnose. 
Skole, PPR og Center for Myndighed for Social Service (CMS) skulle 
sammen finde det rette skoletilbud: Psykiatrien pegede 

de til denne anbefaling. PPR var dog nys-
, om der skulle noget andet til og fik i sidste ende aftalt med 

 behandl

skolegang i kompetencecentret. 
 

 
 bliver diagnosticeret 

sent?  
Peter Brixen , at de ser nogle sene diagnoser 
net og i udskolingen 

 Samtidig sker det 
nogle gange, at problemerne ikke opdages
fungerer godt. 
hinanden, er det ikke altid, at , , skiller sig 
ud. 
 

, oblem
dag til den anden. 
 
Psykiatrien kender ikke altid skolernes muligheder ift. mellemformer. 

 
dre rammer mellem almen og specialklasse. Mestringsgruppen 
Balsmoseskolen er et godt eksempel 
det eksempel  elsen mindre end de maksimale 28, 

-
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sammen i en klasse. Kommunen er med i et projekt, som er foran-
kret i STUK vedr. udvikling af mellemformer, bl.a. NEST.  
 
Det er ikke kun klassekoefficienten, der betyder noget for trivslen. I 

faktisk , hvis 
klassen er for lille. Det handler , hvordan under-

,  
Der er forskellig lever en 
anden ting klasseledelse , 
nelsen er tilrettelagt  
delse. 
 
Case 2:  
Skolen oplever en pige med angst for bakterier. Hendes angst udvik-
lede sig hurtigt og til sidst ville hun kun sidde i en hule i et skab. Hun 
blev udredt og fik en autismediagnose. Vejen tilbage i skole handlede 
om, der 
hjalp hende i den rigtige retning. Hun er nu tilbage i mellemformen 

en tydelig struktur og at kunne give hende tilpasse forstyrrelser
 

 
Dialog  

, , 
at  i skole?  
 

, , at f
 fra deres overbevisning om, hvad der er godt for 

deres barn. 
net blidt i den rigtige retning med 

n til skolen og i   
 

, hvordan kommunen indd  
 

, at b
drene. 
 

 at d

situation. 
 

amarbejdet med psykiatrien?  
 
Det er en udfordring, at psykiatrien ofte 

om dette, da der , at psykiatrien 
, hvilket ikke altid er det 

. Psykiatrien har arbejdet 

at lave detaljerede beskrivelser af, hvad et skoletilbud skal kunne. 
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, inden psykiatrien skriver de-
res rapport. Der skal arbejdes med kommunikationen mellem de to 

, 
bejde.  
 

, h der  videre fra mellem-
formen til specialskole eller dagbehandling? 
 
Peter og Maria r, at der kun er to, 
beha  visiteres til mellemformen, er det fordi sko-
len og PPR vurderer, at de vil kunne trives i dette tilbud, 

 skoleskift. Vurderingen af, hvilket tilbud 
der er det rette, sker 
ger fra psykiatrien. Kommunen vil helst give  det mindst ind-
gribende tilbud.  
 

 
 

even har et lavt kognitivt funktionsniveau, 
skal han/hun der er almindelig afgangseksa-

. Men herudover er det en blandet 

agnoser. Vurderingen foretages ud fra, hvad barnet har brug for 

negruppe, der er i klassen. 
Skoletilbuddet kan evt. suppleres med behandling i hjemmet eller 
med dagbehandling. 
 

alancen mellem at give det mindste indgreb 

selv, hvad de har brug for, men er ikke blevet lyttet til. 
ler, at barnets stemme er meget vigtig og at kommunen ikke kan vi-

 tilbud, de ikke selv er motiverede for. 
 

, at det er 

ikke altid, 
finde de 

fagpersoner andre steder end i hjemmet. 

5. Danmarkskortet  

Bilag:
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Sagsfremstilling 

Social- 

markskortet.  
 
Danmarkskortet viser resultaterne af sager, behandlet i Ankestyrel-

i forhold til lands-

 
 

sen.  
 , at sagen 

skulle have et andet resultat.  
 En hjemvist sag skyldes, at Ankestyrelsen finder, at der ikke er 

oplysninger nok til, at sagen kan behandles.  
 

 
 

- og Arb
den 9. august 2022 til orientering. 

 

stikken.  

Beslutning 

Tine    er tallene 
fra 2020 og 2021, der sammenlignes, da tallene fra 2022 ikke er klar 
endnu. 
 

faldet fra 36 til 31. 
 

66 til 
An-

kestyrelsen, skal ned. Kommunen skal gerne 
, at det ikke giver anledning til klager. 

 
 lsesprocenten steget fra 58 til 67. Det 

er dog kun 12 sager, der blev sendt i Ankestyrelsen i alt. 
 
Tine r at der kan komme 

, og vi 
skal i dialog med borgerne om, hvad  
 

,  
T , at kommunen har m udgifter til botilbud 
til voksne og til Samtidigt ses et markant 

alder.  
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Desuden ses s  familiebehandling og kon-
taktpersoner. - 

skal have  
 

sats, de dyre sager s.  
 
Der bliver spurgt til, hvorvidt huslejestigninger betyder noget for af-

 
 

kolernes budgetter til specialundervisning. 
Der er mange, der oplever, di 

kan opleve, at 
udhuler deres budgetter, men den enkelte familie 

har jo stadig et behov, der skal opfyldes. , at 

billigere. 
 

 
som ikke ender i Ankestyrelsen?  
 

s i alt 6-
nehandicap .  hvor mange sager der bliver 
p hvor mange der sendes til Ankestyrelsen og hvor mange 

 
 
Det aftales, at punktet t hvor Tine un-

, om antallet af klager, der ikke 
sendes i Ankestyrelsen. 

6.  

Sagsfremstilling 

8.september 2022 og det videre 
 

Beslutning 

De medlemmer , at 
de oplevede, at T  godt og at hun gav 
en god kvittering for borgernes inputs og redegjorde godt for kom-

 
 
Tin  :  
 
Flere borgere 

, t 
bedre og der tages hensyn til individuelle behov. 
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vejledning. Det opleves, 
lige handicaps frem for usynlige, der er meget lange sagsbehand-
lingstider og nogle oplever det som en kamp at samarbejde med 
kommunen. 
 

de undervises i autisme og at der udarbejdes material
tydeligere, 

 
 

Center for Myndighed og Social Service (CMS) er 
et er 

andre dele af organisatio-
nen, hvor arbejdsgange og IT-systemer opleves som barrierer for en 

 
 

,  viser 
stor empati og som ringer bare , 
Det er en god tilgang, god kundeservice. 
 

 i samarbejdet med PPR, 
. 

en handleplan, der arbejdes med, er en CMS-
handleplan. hvad afdelingen kan 

hvordan samarbejde med skoler og dag-
 kan styrkes. 

 
baggrund af borgernes in-

puts - og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om 
 

 
Tine orienterer desuden om, at hun 

 

7. Handicappolitikken 

Sagsfremstilling 

5.  vedr. Egedal Kommunes Handi-
cappolitik. 

2. 
 

udarbejdelse af en ny Handicappolitik. 

Beslutning 

sendes til politisk behandling: 
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 November: H  
 December: Beslutning af Handicappolitikken  
 Februar: Orientering om Handicappolitikken i alle fagudvalg 

 
Arbejdsgruppen  af politikken. 

8  

Bilag: 

Sagsfremstilling 

 periode deltaget i en 
task-  sagsbehandlin-

 
 

ana-

 
 
Den socialfaglige sags gennemgang viser, at der anvendes ICS i alle 

oplys

en fast 
praksis for at anvende handleplaner samt bruges en uensartet an-
vendelse af metoder og redskaber.  
 

ndlingen. Taskforcens overordnede vurdering er, at 

for sagsbehandlingen.  
   

 

Beslutning 

 ros for at  
sikre et godt fagligt grundlag i det socialfaglige arbejde. A
sesskabeloner er blevet mere stringente i 
deres  hente oplysninger.  
blevet bedre til . 
 

konsekvent kvalitetsstan-
darder i sagsbehandlingen. Tine pointerer, at hendes egen tilgang til 
dette er, 
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en individuel sagsbehandling.  har afdelin-
gen arbejdet med at bruge standarderne mindre rigidt, men er selv-

  
 

 at kvalitetsstandarder 
de skal ikke bruges som en facitliste for, hvad man maximalt kan be-
vilge. Det er vigtigt, der er s 
kratiske spilleregler. 

9. Budgetforslag 2023   

Sagsfremstilling 

mende budgetforslag, der er re . 

Beslutning 

 budgettet behandles endeligt i B
tober 2022. 
 

, 
hvor der bliver arbejdet godt. Her er en samling mennesker, der ta-
ger arbejdet  
Tine anerkender, at a . Det er ikke sjovt, 

, at det lander godt. Mange 
andre kommuner er i samme situation. Dog er 
nogle lavt . Der er allerede sparet rigtigt meget og 
kommunen har ikke en dyr administration. 

10. Kommunikation / formidling  

Sagsfremstilling  

kommunikation og formidling som  
 
Det skal besluttes, hvad og hvor der skal kommunikeres ud fra da-

 

Beslutning 

alsmoseskolen, 
skole-

ssager. 
gang  samarbejde mellem almen- og specialklas-
serne.  
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11.  

Beslutning 

  syn 

med 
 

 Leder Charlotte Grimsted fra Sundhed og Omsorg 
visitering af  

 
 statistikken for  

 
 Beslutning om m  

 
 Orientering om handleplan  

 
 Orientering om Handicappolitik 

 
 Solsikkeprogrammet 

 
 Beslutning om r  

 
  

12. Eventuelt  

Beslutning 

 
. 20.00  




