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Referat 
Handicaprådet 

Mødedato: 

24. august 2021 

Mødetidspunkt: 

16:30 

Sted: 

Rådhuset Støvring, mødelokale 2A 

Møde slut: 

 

Fraværende: 
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26 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden. 
 

Beslutning 
Susan Starbæk Nielsen var fraværende. 
Dagsorden godkendt. 
 

27 
Status vedr. Børnehuset, Læringscenter Himmerland 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Ny skole- og dagtilbudsleder af Læringscenter Himmerland, Kristian Kaffka Schwartz, 
kommer kl. 16.30 og giver foreløbig status vedr. Børnehuset og udviklingen med nye mål-
grupper og kompetencefelter. 
 

Beslutning 
Susan Starbæk Nielsen var fraværende. 
 
Kristian Kaffka Schwartz er ny leder af Læringscenter Himmerland pr. 01.08.2021. 
Kristian kommer fra en stilling som SFO- og indskolingsleder på Bavnebakkeskolen og har 
desuden erfaring fra Kollegievejen Skole i Aalborg Kommune. 
 
Handicaprådet ønsker at tale med Kristian om hvorvidt personalet i Børnehuset har de 
rette kompetencer i forhold til de børn, der visiteret til Børnehuset. 
 
Der har været væsentlig personaleudskiftning i medarbejdergruppen i Børnehuset. Kristian 
og pædagogerne har været på besøg i specialbørnehaven Fuglereden i Hobro (tilbud til 
børn i alderen 0-6 år med varigt psykisk handicap eller varig kontakt eller tilknytningsfor-
styrrelse fx Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, Tourette og andre nært beslægtede 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser). 
 
I Børnehuset arbejdes med forskellige tiltag:  

 Børnehuset er blevet TEACH inspireret  
 Indretningen er ændret for at skabe mere visuel ro  
 Der er iværksat en ny dagligdag, nye strukturer, nye piktogrammer, alle dage har 

faste rytmer. 
 Der arbejdes med neuropædagogik herunder NMT og NME. 
 Der arbejdes med social træning 
 Kristian ønsker, at de fremadrettet kan yde mere hjælp til forældrene herunder su-

pervision og undervisning i konflikthåndtering 
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Det er Kristians vurdering, at der pt. er en større specialpædagogisk viden i Børnehuset 
end tidligere. 
Han har fokus på at personalegruppen skal uddannes yderligere og håber at kunne tilbyde 
videreuddannelse i neuropædagogik på diplomniveau til pædagogerne. 
 
Der er pt. indmeldt 7 børn i Børnehuset og yderligere 4 børn vurderes pt. i forhold til om 
Børnehuset er det rette tilbud til dem. 
Børnehuset er normeret til 8 børn, så det stigende antal børn udfordrer de nuværende 
fysiske rammer. Det løses på nuværende tidspunkt ved at en børnegruppe er i et af sko-
lens lokaler. 
 
Fra Handicaprådets side ønskes en opmærksomhed på en hensigtsmæssig sammensæt-
ning af børnegrupperud fra børnenes forskellige udfordringer. 
Handicaprådet giver positiv feedback på de nye tiltag og Kristians tanker om Børnehuset 
fremadrettet.  
 

28 
Regan Vest 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
Kl. 16.45: Orientering om REGAN Vest ved Jens Ove Skjærbæk, projektkoordinator Nord-
jyske Museer. 
 
Beskrivelse af projektet i sin helhed: Bunkeren, maskinmesterboligen, velkomstbygningen, 
læringscentret og terrænet. 
 

Bunkeren:  
Dispensation for tilgængelighed 
Mulighed for besøg af handikappede 

Maskinmesterbolig: 
Adgangsforhold 
Udstilling 

Velkomstbygning: 
Parkering 
Adgangsforhold 
Indretning 
Café 
Udstilling 

Læringscenter: 
Tilbud til unge og grupper 

Terræn: 
Stiforløb  

Orienteringen forventes at tage en times tid og der vil være mulighed for spørgsmål. 
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Beslutning 
Susan Starbæk Nielsen var fraværende. 
 
Regan Vest fortæller historien om den kolde krig. 

Den atomsikrede bunker REGAN Vest blev opført i allerdybeste hemmelighed i perioden 
1963-68. Den ligger skjult 60 meter under en kridtbakke i Rold Skov i Nordjylland. REGAN 
Vest står for Regeringsanlæg Vestdanmark. Hvis en atomkrig truede landet, skulle den 
danske regering sammen med en række embedsmænd og landets regent rykke ind i bun-
keranlægget og herfra forsøge at lede landet gennem krisen. 

Det helt unikke ved bunkeren REGAN Vest er, at den stadig står med alt det originale inte-
riør intakt. Alt fra ministerkontorer og krypteringsrum til sovesale, lægerum og regentens 
beskedne gemakker står uberørte og med alle originale møbler og genstande intakt. På 
den måde adskiller REGAN Vest sig fra andre regeringsanlæg rundt omkring i verden, idet 
disse er ryddet for det originale inventar. Når bunkeren åbner for publikum (forventeligt i 
uge 42 2022), sker det under kontrollerede former med guidede rundvisninger med et 
mindre antal deltagere. Kørestolsbrugere kan ikke komme ind i bunkeren grundet dets 
indretning og trappetrin - der arbejdes i stedet på mulighed for en virtuel rundtur. 

Ved siden af bunkeren opføres en ny velkomst- og udstillingsbygning. Her kan publikum 
fordybe sig i udstillinger om Danmark og det danske beredskab under Den Kolde Krig, om 
danskernes hverdag i perioden og få mere viden om bunkeren og dens unikke konstruk-
tion. I den nye bygning finder man også publikumsfaciliteter som butik, billetsalg og café, 
og det er også i denne bygning, det nye læringscenter indrettes. Velkomst- og udstillings-
bygningen kan anvendes af kørestolsbrugere.  

Foran bunkeren ligger i dag en gul villa - maskinmestervillaen. Villaen indrettes, som den 
ville se ud i 1980, og her kan publikum gå på opdagelse i et typisk dansk hjem fra den tid. 
 
Der anlægges naturstier i området omkring og oven på bunkeren. Området er stærkt ku-
peret og kan ikke forventes egnet til gangbesværede eller kørestolsbrugere. 
 
 

29 
Orientering fra formand 

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Sagsfremstilling 
 Budgetforhandling 

 

Beslutning 
Susan Starbæk Nielsen var fraværende. 
 
Orientering fra formand omkring budget 2022: 

 Med de udgifter der kan forudsiges er budgettet i underskud med ca. 30 millioner, 
så det bliver formentlig en svær budgetforhandling denne gang. 
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 1. behandling af budget den 22.09.2021 og høring i perioden 23.09.2021-
30.09.2021. 

 5. oktober afholdes budgetdag for Byrådet 
 Der er søgt om et lån på 20 millioner. 
 Servicerammen er udfordret med 3-4 millioner. 
 Der er ikke bestilt sparekatalog endnu men det forventes, at forvaltningen vil blive 

bedt om det. 
 
Bekymringspunkter fra de medlemmer som repræsenterer Danske handicaporganisatio-
ner: 

 Får børn med behov for specialundervisning de rette tilbud til rette tid eller påvir-
kes det for meget af skolernes økonomi. 

Svar fra formand: skolernes økonomi er følsom overfor udsving. De nuværende økono-
miske rammer på skoleområdet er utilstrækkelige ifht. de behov der er. 
 PPR anbefaler specialtilbud til flere elever end det antal som reelt visiteres 
 Specialtilbuddet AK var oprindeligt til 28 elever - nu er der indmeldt 100 elever. Gi-

ver det anledning til at kigge på organisering. 
Svar fra formand: Ja - men også anledning til at være undersøgende på, hvorfor kom-
munen har så mange elever med behov for specialklasse. Der skal fokuseres mere på 
vidensdeling mellem skolerne. 
 Elever med højt fravær grundet mistrivsel f.eks. fordi de ikke er i rette skoletilbud. 

Svar fra formand: Børne- og Ungeudvalget har sagt til forvaltningen i Center Børn og 
Unge, at det ikke er acceptabelt, at der er børn som ikke kommer i skole. 

 
 Handicaprådet ønsker generelt at sætte fokus på skoleområdet herunder om der 

sættes ind for sent og om de børn som har behovet, visiteres til specialtilbud. 
 

 

30 
Eventuelt  

Sagsnr: 27.69.48-P35-1-18 
Sagen afgøres i: Handicaprådet 

Beslutning 
Susan Starbæk Nielsen var fraværende. 
 

 Handicaprådet ønsker på et kommende møde en status/ tilbagemelding på arbejdet 
med udviklende fællesskaber.  

Det skal afklares med Centerchef for Center Børn og Unge, Lene Hvilsom Larsen. 
 

 Når der er nedsat et nyt Handicapråd skal der planlægges et besøg af Børnehuset, 
Læringscenter Himmerland. 

 
 Der er en undren omkring hvorfor ny tilbygning til Kulturstationen mangler ad-

gangsforhold til handicappede. 
Det skyldes iflg. formanden, at ændring af de eksisterende bygninger, som fungerer 
som adgangsvej til tilbygningen, ikke var medtaget i byggeriet.   
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Underskriftside 

Thøger Elmelund Kristensen    

Maybritt Toft Pedersen   

Marianne Heilskov   

Rikke Sahl   

Niels Sandemann   

Susan Starbæk Nielsen   

Henning Thygesen   

 


