Fysisk og Psykisk funktionsnedsættelse.
Alternativets principper og mærkesager for den lokale Handicappolitik i Aarhus.
Den lokale handicappolitik er udarbejdet af Politikgruppen Social og Ligeværd i perioden marts - maj 2021
I same periode blev der udarbejdet en national Alternativ Handicappolitik.
Den lokale politik er godkendt på Alternativet Aarhus Politikmøde d. 19.03.2022.

VISION (forkortet – se den nationale vision nederst i teksten)
Alternativet i Aarhus arbejder for, at mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
- har samme vilkår og muligheder, som alle andre borgere,
- bliver mødt med værdighed of anerkendelse,
- bliver inkluderet i dagligdagens samfund,
- oplever en retssikkerhed, som lever op til FN’s handicapkonvention og EU’s erklærede mål om et retfærdigt
og inkluderende EU.

Syv fokusområder for lokal Handicappolitik
1. Familie – og Socialforvaltning
2. Dagtilbud
3. Folkeskole
4. Uddannelse
5. Arbejdsliv
6. Fritidsliv
7. Seniorliv

Fem principper for lokal Handicappolitk
1. Undgå standardiseringer
2. Fremme tilgængelighed.
3. Skabe smidige overgange.
4. Sikre økonomisk ligestilling.
5. Udvikle samskabende nytænkning.

Ti mærkesager for lokal Handicappolitik
Principper og mærkesager inden for hvert område
Familie- og Socialforvaltning
Familier, hvor børn eller voksne, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal tilbydes en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor de personlige livsbehov og retssikkerheden er sikret. Samtidig skal
sagsbehandlingen udmøntes i en relationel velfærdsforståelse, hvor dialog og gensidighed vægtes højt.
Både i samarbejdet med børn og forældre og med voksne er der en gennemgående socialrådgiver, som har
let adgang til specialviden og supervision.
Familie- og netværksperspektivet vægtes højt sammen med det socialfaglige.
1. Gennemgående socialrådgiver på tværs af indsatser.
2. Frisættelse af socialrådgiverens faglighed. Udvikling af ansvar og medinddragelse i et autentisk
samarbejde mellem borger og medarbejder.

Dagtilbud
Leder, pædagoger og øvrige medarbejdere i Vuggestuer, dagplejer og børnehaver har viden og let adgang
til viden inden for specialområder. Dagtilbud, som modtager børn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, får relevant specialpædagogiske kursus og supervision via forvaltningens specialkonsulenter.
3. Etablering af familiestue i dagtilbuddet, hvor forældre på forskellig vis blive inddraget.
Folkeskole
Læring er en løbende proces, og optimalt er undervisning fleksibelt og tilpasset de enkelte elever. Det
gælder naturligvis også for børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Ændring af fysiske rammer,
kortere dage, særlige læseplaner m.m. kan skabe det rette læringsmiljø. Og de strukturelle barrierer kan
ofte overvindes med mindre standardisering. Klasserummet og klassekammeraterne er også en vej til
gensidig udvikling og forståelse af både fag og relationelt samspil og læring.
4. Oprette Nest-klasser kendt fra Katrinebjergskolen i tre-fire folkeskoler i Aarhus Kommune. En Nestklasse har 4 elever med autisme, 12 elever fra distriktet og 2 lærere. Filosofien bag Nest er, at børn er mere
ens end forskellige.
5. Skole-online. Et tilbud til børn eller unge som af forskellige grunde vægrer sig ved at gå i skole. De får
undervisning i mindre grupper via nettet. Et tilbud som varetages af særligt uddannede lærere uden for
distriktsskolen.
Uddannelse
Ungdomsuddannelser og videregående uddannelse foregår som regel i store enheder i forskellige og
sammensatte bygninger. Ofte er det uoverskuelige miljøer. Tilgængeligheden, de hyppige skift, lyd- og
lysforhold og antallet af studerende rummer store strukturelle barrierer, som skal overvindes, for at få det
gode studieliv.
6. BPA (borgerstyret personlig assistance) skal revideres og udvikles. De nuværende regler betyder, at BPA
er forbundet med stor administration i kommunerne.
7. Oprettelse af Trivselsteam ved forskellige institutter/campus kan forebygge dropout, og ikke kun for
studerende med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
Arbejdsliv
Samarbejde mellem den gennemgående socialrådgiver og et team af jobkonsulenter udvikler
jobmuligheder for personer med fysik og psykisk funktionsnedsættelse. Jobkonsulenten arbejder aktivt
med fokus på at skabe ny forståelse i virksomheden, når det drejer sig om handicap og funktionsnedsættelse. Det er vigtigt at ændre synet på handicap til at forstå, at det mere handler om personens
særlige vilkår eller omstændigheder skabt af funktionsnedsættelsen end det handler om personens vilje og
indstilling til at arbejde.
8. Skønsprincippet ved 225-timers reglen skal være reglen frem for undtagelsen. Der er lovhjemmel for, at
personer med en begrænset arbejdsevne, ud fra et konkret skøn i kommunen, kan fritages for reglen, fordi
de ikke vil kunne arbejde 225 timer inden for et år.
9. Alt arbejde er arbejde. Tilbud om flextimer som tæller.

Fritidsliv
?
Seniorliv
Borgere med førtidspension overgår til folkepension ved pensionsalderen. Det betyder at adgange til flere
af de kreative aktiviteter og værksteder ophører. Fx adgangen til Karavana. De kreative aktiviteter skal
bevares i seniorlivet.
10. Ved overgang fra førtidspension til folkepension skal adgangen til aktivitetscentre for voksne med
udviklingshæmning og med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte i hverdagen bevares.

Drøftet og besluttet i Politikgruppen Social og Ligeværd d. 26.4.2021

VISION
ALTERNATIVETS HANDICAPPOLITIK
Alternativet arbejder for et Danmark, hvor mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har
mulighed for at udleve deres drømme og ambitioner på lige fod med andre mennesker.
Alternativet arbejder for, at mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser bliver mødt med
værdighed, og anerkendes på lige fod med andre mennesker. Livstilfredshed for alle.
Alternativet arbejder for øget fokus på tilgængelighed og tilpasning, som en forudsætning for, at mennesker
med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser oplever at blive inkluderet og være en del af samfundet. For
at nå hertil er det vigtigt med markant mere specialisering på området. I forlængelse heraf vil Alternativet
hindre, at kommunerne omkostningsfrit kan tilsidesætte gældende lovgivning.
Alternativet ønsker en forandring af arbejdsmarkedet og uddannelser, så handicappede i videst muligt
omfang får adgang. Derudover ønsker Alternativet en forandring af de politiske systemer og deres
organisering, samt en markant styrkelse af retssikkerheden, således at Danmark lever op til internationale
forpligtelser for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder FN’s
handicapkonvention og EU’s erklærede mål om et mere retfærdigt og inkluderende EU.

