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Støtteforeningen for
udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune
Formand:
Kurt Bengtsen
Skodsborg Strandvej 211
2942 Skodsborg
Tlf. 28 56 66 15
Burda@get2net.dk

Sekretær:
Jane Mona Pedersen
Furesø Parkvej 11
2830 Virum
Tlf. 29 47 13 87
hop-jmp@webspeed.dk

Næstformand/redaktør:
Linda Niebuhr
Sølyst Strandpark 9
2990 Nivå
Tlf.: 26 22 92 13
linda@sampro.dk

Bestyrelsesmedlem:
Birgit Eilertsen
eilertsen@mail.dk

Kasserer:
Elsebeth Thomsen
Bredesvinget 7 B
2830 Virum
Tlf: 21 64 63 28
esthomsen@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem:
Morten Dresling
Hjortekærsvej 15A
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 51 32 61 14
dresling@webspeed.dk

Indlæg i bladet dækker ikke
nødvendigvis bestyrelsens/
redaktionens holdning!

Suppleant:
Peter With
Åbrinken 101
2830 Virum
Tlf.: 21 78 40 21
pakwith@gmail.com
Suppleant:
Majbrit Pedersen
Ulrikkenborg Alle 25, st.th.
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 51 21 08 60
dudbassen@hotmail.com
Suppleant:
Lars Svendsen
Kærparken 51
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 22 61 22 82
Svendsen_lars@yahoo.dk

Vores blad laves til, af og for alle medlemmer.
Vi må hjælpe hinanden! Skriv!!!!!!

Send dit indlæg til: linda@sampro.dk

Deadline til december nummeret er den 1.december 2019.
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Årets budgetforhandlinger.

Jeg har lyst til i denne leder – der skal handle om årets budgetforhandlinger
– at brede emnet lidt ud til tiden i almindelighed, og Lyngby-Taarbæk kommunes holdning til de svagest stillede i særdeleshed. Et sammenfattede nøgleord vil være uforudsigelighed.
Jeg vil starte med vejret, noget så uforudsigeligt og noget danskerne elsker
at tale om såvel i udlandet som i Danmark. Hold da op for en sommer. Jeg
troede aldrig, den ville holde op. Jeg følte mig hensat til de sydlige himmelstrøg, når jeg om morgenen bare skulle tage stilling til hvilken farve shorts,
jeg skulle have på og så ellers finde sandalerne frem. Sikke et liv på stranden, i parkerne og de mange udendørs cafeer i København og omegn. Når
der indimellem kom en tordenbyge efterfulgt af sol, mindede det også meget
om vejret sydpå.
Uforudsigelighed gælder også på det udenrigspolitiske område.
Hvem
sagde Donald Trump? Han sætter adskillige lande/byer på den anden ende
ved mere eller mindre at invitere sig selv og så melde afbud i sidste øjeblik.
Om det er Danmark og/eller Polen betyder ikke noget. De lande det går ud
over betyder mindre, og argumenterne/begrundelserne tilpasses situationen.
Grønland viste sig i den forbindelse, at spille en ikke uvæsentlig rolle.
Jeg nærmer mig vores egen lille andedam med folketingsvalget og nedsættelsen af en ny regering og ikke mindst de voldsomme problemer for partiet
Venstre. Med de løfter den nye regering er fremkommet med om øget velfærd, skal vi gå lysere tider i møde; også for de handicappede. Tiden nærmer
sig, hvor løfterne skal indfries?
Apropos sommerferie tænker jeg, at de politiske kommentatorer, journalister
m.fl. må have sprunget deres sommerferie over. De har haft deres kronede
dage med at opstille hypoteser, analyser og ikke mindst jagte diverse hovedpersoner.
Det politiske griber direkte ind i årets budgetforhandlinger i kommunen. P.T
meget lidt ”forudsigeligt”. I skrivende stund er udmeldingen, at budgetter
først ligger klar omkring efterårsferien. Kommuneaftalen, der til dels bestemmer hvor mange penge kommunen har, og om skatten kan hæves, ligger
ikke klar endnu.
På trods af ovenstående uforudsigelighed er der udmeldt et omfattende og
vidtrækkende sparekatalog, og lokalavisen er, uge efter uge, fyldt op med
kommentarer, kritik af processen og argumenter for og imod en besparelse
på et givent område.
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Uforudsigeligheden og ikke mindst konsekvenserne af besparelserne i
sparekataloget omfatter i høj grad vores område. Bestyrelsen har naturligvis
indsendt høringssvar og kommenteret på de områder, vi absolut ikke kan
acceptere.
Jeg synes i øvrigt, det er en hån i overskriften at kalde det ”høringssvar til
Effektiviserings- og budgetreguleringsforslag.”
Hvad med at tage ansvar, og kalde en spade en spade?

Jeg nægter at tro på, at de enkelte medlemmer i kommunalbestyrelsen vil
lægge navn/parti til de foreslåede forringelser og besparelser i en kommune som Lyngby-Taarbæk. Det er helt uacceptabelt.
I bestyrelsens høringssvar har vi haft fokus på ”ophør af ferie på bostederne”. De udviklingshandicappede har altså også brug for ferie. Det gælder
dem, der arbejder i en beskyttet beskæftigelse, på værksteder o.l. Tænk på
hvor meget vores ferie betyder for os selv i en travl hverdag.
Et andet forslag, som bestyrelsen ikke kan acceptere, er flere lukkedage i
Støttecentret Magneten. Fra start af har tilbuddet i Magneten, og det at bo i
egen bolig hængt sammen og/eller suppleret hinanden. Der er mange fordele ved at bo i egen bolig, men bestemt også udfordringer. For den gruppe,
der tilhører de mere stille og indadvendte typer, er der stor risiko for at udvikle ensomhed, hvilket igen betyder en forringet livskvalitet. Det fællesskab,
som vi andre har i form af venner, foreningsliv, m.m. har de udviklingshandicappede i Magneten, på deres egne præmisser. De højtidsdage eks. jul,
nytår, fødselsdage m.m. hvor der ikke er familie, der kan tage sig af borgerne, stiller Magneten op. Kvaliteten af vejledningen i egen bolig er også afhængig af de tildelte ressourcer.

Endelig har vi påtalt ressourcefordelingen på specialeskoleområdet. Det ville

være uforsvarligt at skære ned der. Flere elever i klasserne vil betyde mere
uro, øget stress og dårligere vilkår for undervisning/indlæring. Risikoen for at
udvikle angst og mistrivsel, vil være åbenbar. Hvilket på længere sigt vil øge
risikoen for udgifter i en helt anden størrelsesorden end hidtil.
Er det fordelingsproblematikken i kommunen, der skal mere fokus på? Skal
skatterne hæves, som visse af partierne peger på, eller kan der findes helt
andre løsninger? I hvert fald kan det ikke være rimeligt, at det skal være de
udviklingshandicappede, der skal betale prisen.
Kurt Bengtsen.
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Så skal vi igen mødes til et par hyggelige timer. Vi skal
spille BANKO med flotte gevinster.
Tid: Søndag den 17.november 2019 kl. 14:00 – 17:00.
Sted: Lindegården, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs. Lyngby

Bankospillet tilrettelægges så alle kan deltage.
Vi serverer kaffe/te. Vand og øl kan købes. Til kagebordet ser vi gerne, at de af jer der har lyst til at bage en kage (eller købe en), medbringer den til fælles
bordet.
Vi glæder os til at se rigtig mange af vores medlemmer
og deres pårørende.
På hyggeligt gensyn
Støtteforeningen for
udviklingshandicappede i LTK.
Tilmelding: gerne hurtigt dog senest den 10.november 2019 til
Mail: kontakt@stoetteforeningenltk.dk eller Tlf. Kurt 2856 6615.
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Nyt fra bestyrelsen
På det netop afholdte bestyrelsesmøde var det centrale emne
de møder, der skal ”løbe af stablen” henover efteråret.
Vi skrev i vores seneste blad, at der var møde på Sorgenfriskolen (forældremøde) den 19. september, men dette er nu
flyttet til den 26. september.
Siden sidst er der blevet sendt invitationer ud til kommunalbestyrelse om vores midtvejsmøde den 23. oktober. Vi mangler
fortsat endelig tilmelding fra et par enkelte politiske partier.
Dette er selvfølgelig glædeligt, og vi har debatteret forløbet for
aftenen.

Vi opfordrer vores medlemmer og andre, der er interesseret i
at høre, hvordan situationen er for vore udviklingshandicappede borgere i kommunen, til at møde op og deltage i debatten.
Dialogmødet i samarbejde med Magneten er også på plads,
og også her opfordrer vi vores medlemmer til at komme og
deltage.
Er det ikke muligt for dig at møde frem til ovennævnte møder,
er du velkommen til at kontakte foreningen på
www.stoetteforeningenltk.dk eller et bestyrelsesmedlem, såfremt du har spørgsmål, som du ønsker fremført.

Elsebeth Thomsen
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Ny skoleleder: Sorgenfriskolen skal fortsat styrke kvaliteten
for de udfordrede børn
Axel Duckert har fra april taget over fra Ole Hur Jørgensen som skoleleder på
Sorgenfriskolen. Ole var skoleleder på Sorgenfriskolen i 24 år. Axel kommer
fra et job som leder af autismetilbuddet på Hummeltofte-skolen, men kender
også Sorgenfriskolen, hvor han var
lærer fra 1997 – 2005. Axel har siden
2003 og frem til 2019 desuden været
konsulent for kommunen vedr. undervisning af børn inden for autismespektret, og kom i den kapacitet også på
Sorgenfriskolen.
Støtteforeningen
bringer her et interview med Axel
Duckert.

Skoleleder Axel Duckert.

Hvordan oplever du Sorgenfriskolen i dag, i forhold til den gang du var lærer
her?
Her er sket store forandringer, bl.a. er elevtallet steget, så vi har svært ved at
få plads til alle de børn der henvises hertil. Jeg har også brugt mine første fire
måneder på at suge Sorgenfriskolens kultur til mig, for der er sket meget siden jeg var her sidst. Skolen har altid taget sig af de børn, der ikke passer i
den almindelige folkeskole. Men der er sket vigtige strukturelle ændringer:
I starten havde Sorgenfriskolen børn med generelle indlæring-svanskeligheder (svagt begavede) plus de udviklingshæmmede børn, hvor
nogen havde præcise diagnoser og andre ikke. Fra 2009 blev det så besluttet
politisk, at skolen også skulle rumme børn inden fra autismespektret fra 1 – 5
klasse (herefter skulle de fortsætte på Hummeltofteskolen). Autismebørn har
jo helt specielle udfordringer der kræver en særlig tilrettelagt undervisning.
Det har stillet store krav til skolen og lærerne/pædagogerne at tilbyde alle
disse grupper af børn gode læringsforløb samt sikre kontinuerlig efteruddannelse af lærere og pædagoger. Vi må være på tæerne og være meget fleksible med, hvordan vi anvender lærere og pædagoger i en hverdag der er fra
kl. 7.00 til 17.00.
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Hvad har skolereformen betydet?
Skal man være lidt skarp var specialområdet i
starten
noget overset i skolereformen, det var ikke rigtigt tænkt ind. Men der blev sat
fokus på det, og specialområdet fik så større fleksibilitet til at organisere undervisningen og bevægelse. Det betød også at vi med tiden kunne tilpasse timetallet i indskolingen, så dagene ikke blev for udfordrende. Vi har haft understøttende undervisning og har haft gode erfaringer med inklusion i den almindelige folkeskole, selvom det er aftaget på det seneste. Så i det hele taget har
vi efterlevet skolereformen
På Sorgenfriskolen har man altid – som led i specialpædagogikken – haft stort
fokus på tid til bevægelse og fysisk udfoldelse. Faktisk har skole-bestyrelsen i
en dugfrisk rapport dokumenteret de motoriske udfordringer for vores elever i
forhold til de rammer vi tilbyder på Sorgenfriskolen. Det er for at dokumentere
situationen efter at forslaget om en ny multihal / gymnastiksal er droppet, og
lokaler er blevet ombygget for at få plads til alle, og med mindre plads per elev.
Hvad er dine visioner for Sorgenfriskolen – i et femårigt perspektiv?
Mit mål er at Sorgenfriskolen fortsætter det gode arbejde der ydes her på matriklen. Så vi fortsat kan fastholde og videreudvikle den høje kvalitet i specialundervisningen og uddanne personalet, så de kan håndtere den stigende kompleksitet vi ser omkring børnene. Vi skal kunne arbejde med de komplekse
situationer og samtidigt få en fornuftig skolehverdag for alle børnene her på
skolen.
Der kan ske meget på området. Lyngby-Tårbæk har sat konsulentfirmaet
Rambøll til at gennemgå hele specialundervisningsområdet i kommunen. Undersøgelsen bliver nok retningsgivende for hvordan special-området både på
de almindelige folkeskoler og her på Sorgenfriskolen kommer til at spille sammen. Så hvis du spørger mig til december, kan det være at prioriteterne er ændret.
Konsulenterne blev hyret for at finde sparemuligheder – men det har vist sig at
der ikke er meget at komme efter, for vi har i forvejen drevet området så økonomisk som muligt. Men der kommer jo fortsat flere elever på specialområdet,
så sparekravene kommer nok til at præge området mange år fremover.
……….fortsættes side 10
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Hvad med udskolingen, når børnene bliver unge?
Jeg oplever generelt en større åbenhed i samfundet om at sikre beskæftigelse til unge med udviklings-handicap, og der er rigtig god hjælp at få fra Ungdommens Uddannelses-vejledning. Men det er meget individuelt fra ung til
ung om behovet er efterskole, STU eller andet. En stor udfordring er fortsat
overgangen fra børne- til voksenafdelingen i kommunerne. Der går fortsat ofte
viden tabt, men vi arbejder for at undgå det.
Hvordan ser du samarbejdet med forældrene?
Forældresamarbejdet er jo krumtappen tænker jeg. På Sorgenfriskolen har vi
jo ikke kun en relation til børnene, men til hele familien. Skole-hjemsamarbejdet er afgørende og kontaktforældrene i hver klasse er vigtige for
hvordan vi får etableret kontakt til de enkelte grupper – det kan jo være meget
forskelligt.
Sommetider kan det knibe at rekruttere kontaktforældre og skolebestyrelse
fordi vi har ret små klasser. Arbejdet i skolebestyrelserne har aldrig været mere politisk end nu. De samarbejder her i kommunen på tværs af skolerne og
har bl.a. haft møde med borgmesteren om at få tilstrækkeligt med midler at
drive et ambitiøst skolevæsen for. Vores egen støtteforening – Sorgenfriskolens nye venner – prøver at etablere sparring mellem forældre, men det er
svært at få til at flyve. Meget fungerer via de sociale medier i tættere netværk,
hvor forældre finder fælles grundlag.
Peter With, suppleant i støtteforeningens bestyrelse

Sorgenfriskolen.
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Botilbuddene Caroline Amalievej og Åbrinken
Vi har i vores seneste udsendte blade orienteret om tryghedsvagt
på Caroline Amalievej, som blev gjort permanent i Social-og
Sundhedsudvalget i april i år.
Det er glædeligt, at kunne informere om, at der pr. 1. oktober i år
er blevet bevilget fast aftendækning på både Caroline Amalievej
og Åbrinken. Det betyder også, at der vil være personale på bostederne lørdag og søndag og at weekend aktiviteter ud af huset,
fremover vil være om lørdagen.
Per Viinblad fra Magneten har ved møder på bostederne den 27.
august orienteret beboerne om disse nye tiltag.
Endnu engang skal der lyde en stor tak til forvaltningen for at have lyttet til input fra Magneten og Støtteforeningen.
Elsebeth Thomsen

OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS-OBS

Den 3. oktober kl. 19-21, vil vi anbefale jer, at komme i
Støttecenteret Magneten ( se vedlagte indbydelse).
Her kan I deltage i debatten mellem jer, jeres børn/
pårørende og Magnetens personale.
Aftenens emne er : Forventningsafklaring.
Vi ses.

HUSK også den 23.oktober 2019 på Sorgenfriskolen, hvor
vi afholder et midtvejsmøde med alle partierne fra kommunalbestyrelsen. Her vil vi forsøge at ”samle op” på de sager,
vi omtalte på vælgermødet for 2 år siden. Hvor mange af de
lovede sager er effektueret ? Hvor langt er vi kommet ? og
hvordan vil fremtiden se ud ?
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#enmillionstemmer.
På Facebook har en mor til tre handicappede børn startet denne
gruppe, som forsøger at sætte fokus på den voksende uvilje mod
at hjælpe de handicappede. Vi læser rigtig mange historier om
børn, unge og familier, der ikke modtager den hjælp, de har behov for.
En hjælp de burde få, som der står skrevet i FN`s handicap konvention:
”at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer
med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt
at fremme respekten for deres naturlige værdighed”
Pengene til handicapområdet er ikke fulgt med udviklingen i antallet af mennesker, som har et handicap og det sætter den kommunale økonomi under et voldsomt pres.
I ”Socialpolitisk redegørelse 2018” kan man læse at de samlede
omkostninger på handicapområdet er faldet fra 46,3 til 45,9 milliarder kroner, og at antallet af personer er steget fra 160.000 til
177.000.
Alle kan jo se og mærke konsekvenserne. Når vi har en kage,
der er blevet mindre og antallet, der skal have et stykke bliver
flere, så er det jo indlysende, at det bliver en kamp for at få den
andel, man har ret til.
Bak om gruppen, der dd har 16 tusinde medlemmer. Men vi ved
jo, at jo flere der står bag, jo mere bliver der lyttet.
Linda Niebuhr
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Nyt fra Handicaprådet.
Undertegnede deltog, som suppleant for Morten Dresling, i møde
i Handicaprådet den 26.juni 2019.
På dette møde var hovedpunktet at få skrevet et høringssvar til
det offentliggjorte Effektiviserings– og budgetreguleringsforslag
for 2019 til 2021.
Høringssvaret blev, som forventet, en stor afstandstagen til de
forslag, der ville forringe forholdene for vores målgruppe. Læs
om Støtteforeningens høringssvar andet steds i dette blad.
Der er planer om at etablere en gruppe/ et råd hvor tilgængelighed skal have første prioritet. Handicaprådet vil fremover have
mere fokus på Tilgængelighed.
Den 3. december er international handicapdag, og på denne dag
har LTK i 2010 besluttet, at der skal uddeles en pris, til en person/gruppe, som har ydet en indsats i lokalområdet til forbedring
af de handicappedes forhold i LTK. Vi fik lagt en tidsplan for denne event, og deadline for indsendelse af indstillinger er den
21.oktober 2019.
Her i år 2019 bliver der ikke afholdt nogen Handicapdag, og
Handicaprådet vil senere tage stilling til, om dagen evt. skal holdes sammen med andre på fx ”Frivillig Fredag”.
Kinda Niebuhr
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Boganmeldelse.

”Når udviklingshæmmede sørger”
af Susanne Hollund & Line Rudbeck.
-en bog om tab, sorg og trøst.
Jeg vil vove den påstand, at alle pårørende
og personaler, der har relationer til mennesker med udviklingshandicap bør læse
denne bog.
Mange udviklingshandicappede lever med små og store tab,
de ikke får talt om. Når et menneske i vores målgruppe reagerer uventet, vil de ofte vise sig, at der ligger en sorg til
grund for det, og at denne reaktion forsvinder, når man får øje
på det tab, som vedkommende har været ude for, og trøster
vedkommende.
Jeg er, som mor til en søn på 51 år, ked af, at jeg ikke havde
den viden for mange år siden, som jeg har fået ved at læse
bogen.
Udgivet på forlaget: Socialt Fagforlag, hvor den kan købes i
deres netshop.
Linda Niebuhr

LEVs Aftentelefon 2851 5252

Et tilbud om en støttende samtale.
LEVs aftentelefon er:

for alle, der har udviklingshandicap inde på livet.

til samtalen om det, der er svært i hverdagen

til en kort snak om en konkret problemstilling

til et godt råd til familier og pårørende

fortrolig og du har mulighed for at ringe anonymt

Ring 2851 5252 hver tirsdag mellem kl. 19-21.
Du behøver ikke være medlem af LEV.
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Planlagte aktiviteter:
Bestyrelsesmøder: Den 14.november 2019.
Budgetborgermøde 3.oktober 2019. (følg med i DGO om tidspunktet)
Midtvejsmøde med kommunalbestyrelsen 23.oktober 2019
Bankospil den 17.november 2019.
Har I ”sager”, som I ønsker, bestyrelsen skal tage sig af eller drøfte, så tag
endelig kontakt til en af os, så sætter vi det på dagsordenen.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
Hvis I ikke allerede har gjort det, så venligst send jeres mailadressse til : kontakt@stoetteforeningenltk.dk
Handicaprådet 2018-2021.
Politikere:
Hanne Agersnap (SF)
Søren P. Rasmussen (V)
Bodil Kornbek ( A )
Magnus von Dreiager (C)
Handicaporganisationer:
Ion Meyer DH ( LEV)
Arne Christensen DH ( Dansk Blindesamfund)
Paula Jakobsen DH (PTU)
Morten Dresling Støtteforeningen for udviklingshandicappede i L-T K

Støtteforeningen for
udviklingshandicappede i
Lyngby-Taarbæk Kommune
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Jatak, jeg ønsker at være medlem:
Navn:_________________________________________________
Adresse:______________________________________________
Postnr. & By:__________________________________________
Tlf.:__________________________________________________
Mail:__________________________________________________

Pårørende til:___________________________
Født:_____________
Sendes udfyldt til:
Kasserer:
Elsebeth Thomsen
Bredesvinget 7 B
2830 Virum
Tlf.21 64 63 28

eller på mail til:
kontakt@stoetteforeningenltk.dk

Herefter vil du modtage vores vedtægter, og en faktura på kontingent, kr. 175
pr person pr år

