Handicappolitikken - handleplan

Handleplan 2019 - 2020: Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget –
Indsats 1: Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov; Fase 2.
Indsats 1:
Sæt kryds ved det eller de temaer, som indsatsen
vedrører

Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov.

 Samfundsdeltagelse og demokrati
 Boligforhold
X Børn og familieliv
 Skole og uddannelse
 Beskæftigelse og arbejdsmarked
 Tilgængelighed og mobilitet
X Fritid og kultur
Fase 1: Initiativet har indgået i forrige handleplan, hvor opgaven primært har bestået i, A: at opbygge strukturen for
indsatsen via afholdelsen af en Inspirationsaften for alle foreninger m.fl., nedsætte en Inspirationsgruppe
(repræsentanter fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
samt forvaltningsrepræsentanter); oprettelsen af en kontaktpersonordning i samarbejde med HjørringSkolen mv. og
udbygning af samarbejdet internt i Hjørring Kommune m.v.; B: kortlægge tilbud og informere om disse via en e-pjece,
der udbygges løbende, således kendskabet til tilbud højnes både blandt forældre/børn/unge og fagpersoner og C:
opstart af oprettelsen af konkrete tilbud til målgruppen
Som påpeget i tidligere afrapportering fra indsatsen, er det vurderingen, at der fortsat er et stort udviklingspotentiale
i initiativet og derfor bibeholdes indsatsen i en handleplan og overgår til en fase 2.
Samtidig er det vigtigt at understrege, at foreningerne allerede i dag gør et stort arbejde indenfor området og at de
bør anerkendes for dette, men det er vurderingen, at de gerne tager et endnu større ansvar i et konstruktivt
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samarbejde med Hjørring Kommune og der derfor er muligheder for et at løfte området yderligere.
Formålet i fase 2 er primært:
- øget fokus på at understøtte og samarbejde med foreninger m.fl. med henblik på give foreningerne redskaber
til at inkludere børn og unge med særlige behov i det almene foreningsliv – handler både om råd/vejledning,
men i nogle tilfælde også økonomi
- alternativt at foreningerne selv eller i samarbejde med Hjørring Kommune opretter særlige aktivitetstilbud til
målgruppen og at dette arbejde intensiveres – tilbud oprettes fortrinsvis i de almene foreninger eller alternativt
i handicapforeninger.
- udbygge samarbejdet mellem Børne- og Undervisningsforvaltningen og By, Kultur og Erhverv, således initiativet
bliver et reelt samarbejdsprojekt mellem de 2 forvaltninger. Der er et tæt samarbejde mellem By, Kultur og
Erhverv og HjørringSkolen og begyndende samarbejde med Handicapafdelingen i Børne- og Familieområdet,
Sundhedsplejen og Skole- og daginstitutionsområdet – et samarbejde der udbygges, intensiveres og også
koordineres med ansættelsen af den nye DGI-konsulent.
Målgruppe: børn og unge med særlige behov. Særlige behov defineres ikke ud fra diagnoser, men ud fra at de kun kan
indgå på de almene hold via særlig støtte og vejledning eller at de alternativt ikke kan indgå på almene hold, hvorfor
der kan oprettes særhold og særlige aktiviteter.
Samarbejdspartnere: Relevante foreninger m.fl.; Forældre/børn og unge, Fritids- og Folkeoplysningsudvalget,
Handicaprådet, fagforvaltninger – især Børne- og Undervisningsområdet, DGI, Parasport Danmark m.fl.

Økonomiske konsekvenser: Der er afsat en pulje under Fritids- og Folkeoplysningsudvalget til aktiviteter målrettet
initiativer til foreningstilbud til børn og unge med særlige behov. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget er der
afsat en Forebyggelsespulje, som også kan anvendes til dele af indsatsen.
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Uddybende beskrivelse af indsatsen: jf. ovenfor

Mål
(Vi vil opnå at…)

Delmål
(Derfor vil vi…)

A: Børn og unge med
funktionsnedsættelser og
særlige behov
inkluderes/fastholdes i det
lokale foreningsliv enten
alment eller via
oprettelsen af særlige
tilbud. I fase 2
intensiveres dette arbejde
Målet er at flere børn med
særlige behov får
mulighed for at indgå i
sociale fællesskaber og
samtidig dyrke en aktivitet
med fokus på bevægelse
og lignende.

Få et bedre overblik over
tilbud/udbud og
behov/efterspørgsel og få skabt
et match her. Det handler i høj
grad om at få viden og at
udbygge samarbejdet mellem
aktørerne på området jf.
oplistningen af de mange aktører
ovenfor. De første skridt er taget
her, men skal vedligeholdes og
udbygges.

Handlemål
(Det betyder, at…)

Der forventes i fase 2 at blive
taget en lang række konkrete
yderligere tiltag:
- Afholdelse af en ny
inspirationsaften med fokus på
inklusion i de almene tilbud og
generel information om
indsatsen
- Fokus på nye tilbud; pt.
arbejdes med 2-3 nye initiativer
bl.a. et samarbejdsprojekt
mellem alle/nogle
Handler også om at forvaltningen håndboldklubber og Hjørring
kommer tættere på foreninger,
Kommune om oprettelsen af et
men også forældre/børn/unge og LykkeLiga-lignende tilbud for
samarbejder om fastholdelse i
børn i alderen 6-16 år
eksisterende aktiviteter eller
- Fortsat kortlægning af
oprettelsen af nye aktiviteter.
nuværende tilbud, så
kendskabet til de mange
B: Samarbejdet med
nuværende tilbud udbygges
Børne- og
- Tættere samarbejde mellem
Undervisningsforvaltningen
forvaltninger – iværksættes som
udbygges og intensiveres
et løst formaliseret samarbejde
med forventning om synlige
resultater
- Kontaktpersonordningen ved
HjørringSkolen skal igangsættes
og ventes at blive et
kardinalpunkt i initiativet og kan

Succeskriterier (Det er
en succes, når…)
Når forældre/børn/unge har
mulighed for at deltage i fritidslivet
på lige vilkår som andre i
aldersgruppen – helst på almene
hold; alternativt på særlige hold i de
almene foreninger eller alternativt i
handicapforeninger.
Når foreningerne får en opfattelse af
at Hjørring Kommune er en
kompetent og troværdig
samarbejdspartner, der
understøtter foreningernes
initiativer og indgår konstruktivt i
samarbejdsrelationer
Når der i Hjørring Kommune er et
alsidigt og mangfoldigt fritidsliv
også til denne målgruppe af børn og
unge og at flere børn og unge med
særlige behov deltager i fritidslivet
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være fundament for yderligere
tiltag.
- Flere konkrete initiativer er i
støbeskeen og ressourcer
sættes ind, hvor der kan ventes
synlige og varige resultater

Midtvejsstatus 2019
Vi har… (handlinger)

Vi har opnået… (resultater)

Vi vil arbejde videre med …

Status 2020
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