
 

 

  

 

 

Handicaprådet 

Referat 

 

 

 

Møde 24. februar 2016 kl. 16:00 i Byrådssalen 
Tilstede: Lene Rysgaard, Lene Hornstrup, Mona Rask, John Børsting,  

Gert Lund, Anna Marie Brix Poulsen, Palle Lykke Ravn, Lene Houe. 

Afbud: Tine Hammer, Steen Jakobsen 

Sekretær: Susanne Strunk 

 

Vedr pkt 1 kl. 16.00 deltager Jørn Bech Ladekjær, Centerchef. 

Vedr pkt 2 kl. 16.30 deltager Helle Noer og Jette Trillingsgaard. 

 

 

 

Pkt. Tekst Side 

1 Limfjordsskolen, tilgængelighed  1 

2 Forældreprojekt Lagunen 1 

3 Handicaprådets beretning.  2 

4 Struer kommunes handicappolitik 2 

5 Soicaltilsynets godkendelsesrapport af CenterMidtbyen  2 

6 Motion som pædagogisk praksis  3 

7 Lyd i psykiatrien 3 

8 Integrationsindsatsen 3 

9 Evt.  4 

10 Den årlige middag på restaurant Ved Fjorden  4 
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27.00.00-G01-76-15 

1.        Limfjordsskolen, tilgængelighed 

Formand for Handicaprådet indstiller, 

til orientering vedr Limfjordsskolen og tilgængelighed samt til orientering omkring ude-

arealer ved Sundheds- pg fritidscenter v/ Jørn Beck Ladekjær, Centerchef 

Sagsfremstilling 

Planer for Limfjordsskolen er vedhæftet som bilag og planer for udearealer medtages på 

mødet. 

Beslutning 

Tilgængelighed og planer for den nye Limfjordsskole fremlægges af Jørn Ladekjær. Et 

spændende projekt er undervejs. Tegninger over udearealer er ikke taget med idet op-

lægget hertil netop på afholdt møde dd er blevet ændret.  

DH efterspørger en tættere dialog, hvilket centerchef Jørn Ladkjær er åben overfor. Det 

besluttes derfor under dette punkt, at der oprettes et tilgængelighedsudvalg, som kan 

forestå kontakten til planafdelingen i forbindelse med byggerier i kommunen. 

Lene Hornstrup, Palle Lykke Ravn og Susanne Strunk udarbejder et oplæg her omkring 

til næste møde. 

Bilag 

 Forslag optim. af Limfjordsskolen -1. Sal 
 Forslag optim. af Limfjordsskolen - Stue 

  

27.69.48-G01-1-15 

2.        Forældreprojekt Lagunen 

Formanden indstiller, 

til orientering om nystartet projekt Forældrekursus Lagunen og nyt autismetilbud v/Helle 

Noer Jepsen og Jette Trillingsgaard 

Sagsfremstilling 

Helle Noer, Limfjordsskolen og jette Trillingsgaard, BOF kommer og fortæller. 

Beslutning 

Handicaprådet siger tak til et engageret og spændende oplæg omkring de nye tiltag.  

  

Bilag/Punkt_1_Bilag_1_Forslag_optim_af_Limfjordsskolen_1_Sal.pdf
Bilag/Punkt_1_Bilag_2_Forslag_optim_af_Limfjordsskolen__Stue.pdf
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27.00.00-G01-76-15 

3.        Handicaprådets beretning. 

Formanden indstiller, 

beretning til godkendelse og videresendelse til orientering i Byrådet. 

Beslutning 

Sekretariatet udabejder beretning til godkendelse i rådet og efterfølgende til orientering i 

byrådet. 

  

  

27.69.48-G01-1-15 

4.        Struer kommunes handicappolitik 

Formanden indstiller 

til orientering om det nedsatte udvalgs arbejde med handicappolitikken. 

Beslutning 

1. procesmøde er afholdt. Mange ideer omkring form og arbejde med den videre politik 

blev drøftet og der arbejdes videre. 

Det fremadrettede arbejde med handicappolitikken tilpasses arbejdet med andre af 

kommunens politkker, som netop nu gennemgås. 

Bilag 

 fra-konvention-til-kommunal-handicappolitik.pdf 
 Handicappolitikgodkendt (2009).pdf 

  

27.00.00-G01-76-15 

5.        Soicaltilsynets godkendelsesrapport af CenterMidtbyen 

Administrationen indstiller, 

Socialtilsynets godkendelsesrapport af Center Midtbyen til orientering. 

Beslutning 

Gennemgang af rapporten udsættes idet leder af Center Midtbyen ikke har mulighed for 

at være tilstede. 

Bilag/Punkt_4_Bilag_1_frakonventiontilkommunalhandicappolitikpdf.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_2_Handicappolitikgodkendt_2009pdf.pdf
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Bilag 

 Tilsynsrapport Center Midtbyen 

  

27.00.00-G01-76-15 

6.        Motion som pædagogisk praksis 

Administrationen indstiller, 

indsatsområdet motion som pædagogisk praksis til generel orientering ved Lene Horns-

trup, centerchef. 

Beslutning 

Punktet udsat pga tidsnød. 

  

27.00.00-G01-76-15 

7.        Lyd i psykiatrien 

Administrationen indstiller, 

brug af lyd i psykiatrien til generel orientering v/ Lene Hornstrup, centerchef  

Beslutning 

Lene Hornstrup orienterer om hvordan lyden implementeres i psykiatri og handicapom-

rådet. 

  

27.00.00-G01-76-15 

8.        Integrationsindsatsen 

Administrationen indstiller, 

til generel orientering omkring integrationsindsatsen v/ Lene Hornstrup, Centerchef.  

Beslutning 

udsat pga tidsnød. 

  

27.00.00-G01-76-15 

Bilag/Punkt_5_Bilag_1_Tilsynsrapport_Center_Midtbyen.pdf
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9.        Evt. 

Administrationen indstiller, 

eventuelle meddelelser o lign fra rådets medlemmer til orientering. 

Beslutning 

Rådet godkender at der betales og udlånes en bærbar computer til formand i handicap-

rådet. Struer Kommunes IT afdeling høres herom. 

 

Gert Lund spørger til beslutning om borgerrådgiver. Socialudvalgsformand Lene Houe 

oplyser at Holstebro og Skive kommuner har sagt nej tak til et samarbejde omkring en 

borgerrådgiver og at der politisk ikke er afsat penge til en borgerrådgiver. 

 

John Børsting meddeler at han fra dd udgår af Handicaprådet. John Børsting takkes for 

de mange år i rådet. 

  

27.00.00-G01-76-15 

10.        Den årlige middag på restaurant Ved Fjorden 

Formanden byder velkommen til 

den årlige middag som finder sted på Restaurant Fjorden kl. 18.30 
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