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Hvad har politikerne i
Borgerrepræsentationen egentlig gang i?
Sommertiden er normalt et tidspunkt, hvor
alle mennesker får mulighed for at slappe
af og tanke op til arbejdstiden efter sommeren. Men i år er de vilkår, som Borgerrepræsentationen er ved at give mennesker
med udviklingshandicap så elendige, at vi
som pårørende har følt os tvunget til at
arbejde uafbrudt på at fortælle de københavnske politikere, at det, de har gang i,
er helt hen i vejret.
Kvalitetsstandarder (alene navnet skriger til himlen, når der egentlig er tale om
mangel på kvalitet):
Her bliver en såkaldt objektiv vurdering
og et bogstav afgørende for, om man kan
bo på et botilbud, eller om man skal sendes
ud i egen lejlighed med meget lidt eller
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slet ingen støtte. De, der beholder deres
botilbud, skal til gengæld ikke kunne gå på
deres dagtilbud mere end 3 dage om ugen,
og altså skal de opholde sig i botilbuddet
4 ud af ugens 7 dage.
Det bliver et kæmpe problem, fordi
normeringerne her er så elendige, at der i
bedste fald bliver tale om opbevaring frem
for et liv så tæt på det normale som muligt (Jvf. Handicapkonventionen). Vi har
netop haft en valgkamp med paroler som
”minimumsnormeringer på børneområdet”,
”gode vilkår for de ældre i samfundet”;
men INGEN har talt om mennesker med
handicap. Prøv at sætte dette ind i sætningerne ovenfor: ”Minimumsnormeringer på
Fortsættes side 7
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LEDER
bostederne” og ”gode vilkår for mennesker
med udviklingshandicap”. Jamen, meget få
mennesker er selvfølgelig uenige i de første udsagn om, at børn og ældre skal have
nogle ordentlige og bedre vilkår end i dag;
MEN mennesker med et udviklingshandicap
er altså også mennesker, som skal hjælpes
til et godt liv.
Det er ikke fordi, vi som pårørende ikke
har fortalt politikerne i Borgerrepræsentationen, hvor umulige de forhold er, som de
er ved at foranstalte for mennesker med
udviklingshandicap. Under budgetprocessen har jeg på budgetkonferencer med de
forskellige udvalg advaret om de forfærdelige konsekvenser, besparelserne vil få
for vores målgruppe. Jeg har i breve til alle
medlemmer af Socialudvalget påpeget de
forfærdelige levevilkår, de er ved at skabe
for målgruppen, og også i Handicaprådet
har jeg haft emnet oppe at vende for det
politiske niveau.
#Kære Frank-aktivisterne har allerede
gennemført to demonstrationer på Rådhuspladsen, og medlemmer af ”Synlighedsgruppen” har haft møde med politikere
fra Socialudvalget for at fortælle om det
ødelæggende, de har gang i. Mange politikere kan godt på tomandshånd se, at det
er ravruskende galt, men desværre ved vi
ikke her i slutningen af juli, om nogle af
forslagene bliver rullet tilbage igen.
Vi bliver ofte mødt med, at også vores
område skal medvirke til at få budgettet
til at gå op; MEN vi har altså i mange år
været vidner til, at der er blevet sparet på
vores område, og det er vel ingen naturlov,
at området skal vedblive med at bidrage til
besparelserne, når borgerne reelt har fået
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så dårlige forhold på bostederne, at det i
den grad er uværdigt og ikke værdigt. Værdighed er ellers et begreb, der nævnes flere
gange i kommunens egen Handicappolitik.
Vi har længe frygtet, at det næste step
vil være, at også pædagogerne på bostederne vil få nok. Og det er lige præcis,
hvad der er ved at ske. Vi får meldinger
fra pårørende, at nu har en del pædagoger
søgt andre veje, fordi vilkårene på deres
arbejdsplads er blevet så håbløse, at de
føler sig tvunget til at sige fra. På min søns
bosted stopper hans kontaktpædagog, en
af de absolut dygtigste og mest engagerede pædagoger, jeg nogensinde har mødt.
Hun kan simpelthen ikke se sig selv i de
vilkår hendes arbejdsgiver, Københavns
Kommune, byder hende og de mennesker,
hun skal være ansvarlig for.
Så kære politikere: Lad nu være med at
ødelægge et kompenserende og humant
system, som er blevet opbygget gennem
så mange år, men som nu er på voldsom
tilbagegang i Københavns Kommune. Det
er på ingen måde VÆRDIGT.
Der er to demonstrationer på vej: #Kære
Frank-aktivisterne d. 28. august kl. 16.00
og Landsforeningen for socialpædagogerne
d. 9. september kl. 17.00. Støt op om dem
begge, det er meget, meget vigtigt, at mennesker med udviklingshæmning bliver set
og hørt.
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Det’ en ommer, Frank!
Af Birte Lynghøj
Sådan lød det fra omkring 250 sommerklædte mennesker, der var samlet til #Kære
Frank – Hiphop demonstrationen d. 26. juni
foran Københavns Rådhus.
Stemningen var høj med taler og fed rap
leveret af de unge aktivister, og stemningen
fik en tak opad da nogle nyudsprungne
studiner lige kom forbi og kastede sig ud i
glad dans sammen med demonstranterne.
Fra det jyske hovedland kom multimennesket Lars Morell og rappede under stor
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jubel fra de mange demonstranter: ”Det’
en ommer”.
Med på pladsen var også Landsforeningen LEVs formand Anni Sørensen, der holdt
en meget stærk tale om sammenhold og
sin beundring for de unge københavnske
aktivister. Hun mindede os også om, hvor
vigtigt det er, at vi alle går aktivt ind, når
det gælder dem, der ikke kan selv.
Den første #Kære Frank-demonstration
løb af stablen d. 9. maj i år. Røde kasketter
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med påtryk #Kære Frank lyste for første
gang op på Rådhuspladsen.
Det kommer de også til at gøre under
næste demonstration. Arrangørerne bag
de to demonstrationer fortsætter nemlig
kampen mod nedskæringerne.
Allerede d. 28. august kl. 16.00 skal vi
til ”Nej tak – demonstration” igen!, foran
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Rådhuset, hvor Borgerrepræsentationen
indenfor stemmer om budgettet.
Vis, at vi er mange, der protesterer mod
den uværdige og ødelæggende behandling
af mennesker med udviklingshæmning. Mød
op – og få andre til at møde op!
LEV København har givet økonomisk
støtte til demonstrationerne.
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Til medlemmerne af Borgerrepræsentationen i København d. 10. juni 2019

Vumning og den virkelige verden
Brev fra bekymret borger om den manglende
kvalitet i Borgercenter Handicaps brug af
Voksenudredningsmetoden (VUM).
I en lang svarskrivelse (17. juni) til pårørende, der har stillet spørgsmål om VUM
(Voksen Udrednings Metoden) skriver borgercenterchef Mette Boskov Vedsmand:
”Formålet med metoden er, at højne den
faglige kvalitet i udredningen, samt sikre
systematisk sagsbehandling”.
Det er bare ikke altid, at tingene foregår,
som laboratoriechefen tror – uden for det
fnugfri rum i laboratoriet.
Vores datter, der bor på et af kommunens bosteder, blev udredt i marts og fik
afgørelsen tilsendt over to måneder senere.
Der blev sagt 2-3 uger.
Vi havde på forhånd bedt om at være
med og deltog følgelig også i VUM-mødet.
Som pårørende har vi virkelig svært ved
at forbinde borgercenterchefens flotte ord
om objektivitet og kvalitet med vores datters aktuelle ”vumning”.
Hele processen bærer præg af, at tingene
skal gå rasende hurtigt med manglende
kvalitet til følge.
Det undrer os meget, at Borgercenter
Handicap ikke bestræber sig på at få et
mere kvalificeret og realistisk billede af
borgeren ved systematisk at inddrage flere,
som rent faktisk har med borgeren at gøre i
det virkelige liv, fx pårørende og dagtilbud.
Det gøres ikke i dag, medmindre man
som pårørende selv udtrykkelig har bedt
om at være med til VUM-mødet (med accept fra borgeren).
Til vores datters VUM-møde var der heldigvis både en medarbejder og en leder

L E V KØ B E N H AV N S KOM M U N E K R E D S

fra botilbuddet til stede, begge med solidt
kendskab til vores datter. Men hvad sker
der, når vi – som lige nu – oplever, at flere
og flere pædagoger forsvinder fra kommunens bosteder på grund af nedskæringer
og dårlige arbejdsforhold?
Kan en nyansat medarbejder/vikar beskrive borgeren fyldestgørende med så lidt
kendskab til borgeren?
Og oven i købet måske uden der er pårørende til stede? Nej, vel!
Sagsbehandleren fra Borgercenter Handicap havde på forhånd intet kendskab til
vores datter, endsige pædagogisk faglig
indsigt i vores datters behov og ressourcer,
herunder diagnose. Hun mødte hende for
første gang.
Mange nye sagsbehandlere er for kort
tid siden ansat i Borgercenter Handicap.
Det må være begrænset, hvor megen viden
og erfaring, de har nået at opsamle – også
selvom borgercenterchefen i sit svar beskriver, hvordan man uddanner sagsbehandlerne via et introduktionskursus. Kursets
hovedformål er helt klart at undervise i
Voksenudredningsmetoden, men hvor er
blikket på borgerne? Det lader til at være
helt forsvundet.
Det bliver en katastrofe for borgeren,
især hvis der ikke deltager bosteds-medarbejdere, som har godt kendskab til borgeren, og som har faglig indsigt i borgerens
ressourcer og behov. Og endnu større katastrofe, hvis borgerens pårørende ovenikøbet
ikke bliver inddraget.
I vores datters tilfælde indgik der til
vores undren, ingen beskrivelse af, hvordan vores datter fungerer på dagtilbuddet.
Fortsættes side 15
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Her tilbringer hun faktisk 4 dage om ugen,
tager af sted tidligt om morgenen og kommer hjem ved 15.30 tiden. Der må da være
nogle relevante iagttagelser, der skal med i
en helhedsvurdering af borgeren, hvis det
skal give nogen mening – kvalitet, kunne
man sige.
Vores datter har deltaget i vores familieliv gennem 51 år, og vi kender hende mindst
lige så godt som skiftende medarbejdere og
vikarer på bostedet. Vi pårørende har stor
viden, og vi har livshistorien. Så selvfølgelig
skal det være et ”must” for Borgercenter
Handicap at indkalde pårørende, der vil
være med til at kvalificere hele vumningen.
Der skal selv sagt også være et forudgående samarbejde om Baggrundsbeskrivelsen, der indgår som en del af grundlaget for
vumningen. Baggrundsoplysningerne skal
naturligvis være opdaterede og aktuelle.
Det er de bestemt ikke altid nu. Det lader
til, at hurtig ekspedition er vigtigere end
kvalitet.
Adskillige steder blev vores datter vurderet af Borgercenter Handicap til bedre,
end hun rent faktisk fremtræder for os og
omverdenen.
Det er et uhyggeligt vigtigt opmærksomhedspunkt især i forhold til de nye kvalitetsstandarder, der sænker serviceniveauet
(politisk vedtaget i Københavns Kommune)
i uhørt grad.
Er VUM i øvrigt det samme over hele
landet, eller vummer København borgerne
bedre, end de faktisk er, i forhold til andre
kommuner?
Vi kan med rette som pårørende frygte,
at faglig kvalitet og objektivitet er ikkeeksisterende, selvom Borgercenter Handicap påstår det modsatte.
Vi kan med rette forudse, at det vil resultere i fejlagtige støttebogstaver og tal.
Med de nylig vedtagne kvalitetsstandarder
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i Københavns Kommune vil det få fatale
følger for mange borgere med udviklingshæmning. Fx: Hvis de har bogstav C skal
de ud at bo i egen lejlighed med ingen eller
minimal støtte. Hvis de er på et botilbud,
kan de kun få lov til at komme på deres
dagtilbud 3 dage. Var det hensigten?
Med venlig hilsen
Birte Lynghøj
Mor til datter med udviklingshæmning

Sørg for:
• At din pårørendes baggrundsoplysninger
er opdaterede og aktuelle.
• At mødet ikke afholdes uden at du også
er til stede.
• At der er personale til stede, som har
faglig indsigt i din pårørendes ressourcer
og behov.
• At din pårørende får en skriftlig tilbagemelding på revurderingen, herunder visitationsudvalgets indstilling og endelige
VUM-scoring.
Tilmeld jer den nye facebookgruppe: ”Handicapaktivisterne”. Den er nystartet, men
allerede fyldt med en masse debat og
informationer om, hvordan Københavns
Kommune behandler borgere med udviklingshæmning.
Se også levkk.dk. Her findes der fx vejledning om, hvordan man kan ansøge om
socialpædagogisk ledsagelse ”ud af bostedet”.
Der er også invitation til en workshop,
som LEV afholder for pårørende medlemmer, som har oplevet eller forventer at
opleve nedskæringer på ledsagelse (servicelovens § 85) og/eller dagtilbud (servicelovens § 103 el. § 104). Det vil foregå på
Rentemestervej 40, se nærmere på levkk.dk
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HERlige juni-jazzrytmer i
Horisontens dejlige have
Foto: Kathrine Schmidt Jensen • Tekst: Birte Lynghøj

Dagtilbuddet Horisonten på Pallesvej 80 kunne for første gang byde masser af gæster
inden for til jazz i haven - oven i købet på en dejlig solbeskinnet formiddag d. 20. juni.

Naboer, borgere fra andre dagtilbud og pårørende strømmede glade og forventningsfulde ind i haven for at høre god jazz og hygge sig med hinanden.

L E V KØ B E N H AV N S KOM M U N E K R E D S
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Horisonten havde fået fat
på et supergodt jazzorkester ”Rose Room Dixie”,
som sammen med servering af forfriskninger
bl.a. lækre hjemmebagte
kager, hurtigt fik stemningen i vejret.

Og så blev der danset! Er der
noget mere herligt end musik og glade mennesker under
en blå himmel uden en sky i
sigte?
Tak for nogle dejlige timer i Horisontens have. Vi er mange,
der håber på, at Horisonten vil invitere igen om et år.

L E V KØ B E N H AV N S KOM M U N E K R E D S
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KLAPjob
Vi har skabt 3.000 job til førtidspensionister - vi er klar til at
skabe endnu flere!
Der har i mange år været talt om og forsøgt
at skaffe jobs til mennesker med særlige
behov. Landsforeningen LEV har knækket
koden i forhold til mennesker med kognitive vanskeligheder.
KLAPjob-medarbejdere er lige så forskellige som alle andre på arbejdsmarkedet. De
konkrete forventninger til arbejdsmarkedet
kan være uklare, men fælles for medarbejderne er, at de ønsker at være en del af
fællesskabet.
KLAPjob gør det enkelt
at opfylde drømmen
KLAPjob har altid 200 ledige job til rådighed.
Ved det første møde mellem kandidaten og
KLAPjob-konsulenten sørger konsulenten
for at:
• Gøre jobønskerne meget konkrete.
• Lytte og oversætte til realistiske muligheder.
• Foreslå konkrete, ledige job med det
samme.
• Være konkret i forhold til, hvad det enkelte job kræver.
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KLAPjob-konsulenten tager altid udgangspunkt i kandidatens kompetencer
og støttebehov, sådan at der hele tiden er
fokus på arbejdet og ikke på handicappet
som begrænsning.
Indsats for mange handicapgrupper
KLAPjob har kandidater med en bred vifte af
kognitive handicap, fordi virksomhedernes
tilgang til medarbejderne er ret ensartet.
Der tages hensyn og stilles krav. Det gælder, uanset om der er tale om mennesker
med udviklingshæmning, mennesker med
autisme, spasticitet, psykisk sårbare unge
eller andre handicap.
For den enkelte kandidat betyder det,
at virksomheden og arbejdsfællesskabet
bliver et diagnosefrit område, hvor der lægges vægt på deres kompetencer og ikke på
deres handicap.
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Idrætsskolen for
Udviklingshæmmede
fejrer 25 års jubilæum

Af Jørn Jensen - formand for Idrætsskolens
bestyrelse
Idrætsskolen for Udviklingshæmmede
kan i år fejre 25 års jubilæum, og det blev
markeret med et brag af en idrætsdag
d. 15. maj for nuværende og tidligere elever
samt venner fra de københavnske dagtilbud. Vejret var strålende, så det var perfekt
til festligholdelsen i Grøndals Multicenter

22

hvor der på boldbanen var stillet op med
scene og musik fra LAVUK Entertainment.
Velkomsttalen blev holdt af Jan Gintberg,
der i sin beskrivelse af skolens opstart humoristisk sammenlignede med en humlebi.
I teorien kan den ikke flyve, men af en eller
anden grund lykkes det alligevel på trods af
mange diskussioner mellem forvaltninger
og styrelser. Og man må sige, at det er
lykkedes, så vi fik en festlig jubilæumsdag

L E V KØ B E N H AV N S KOM M U N E K R E D S
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med højt solskin. Skolens lærere sørgede
for opvarmning af alle gæsterne til musik
fra højttalerne, så de kunne gå i gang med
forskellige idrætsøvelser. Det var muligt
at deltage i bl.a. boksning, zumba, klatring
og floorball. Der var noget for alle, så man
kunne få prøvet sine muligheder.
Efter de indledende aktiviteter holdt
Forstander Søren Stenkilde jubilæumstale,
og han begyndte med at hylde skolens un-
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dervisere og specielt idrætslærer Jette W.
Nelson, der har været med siden skolens
start for 25 år siden.
Søren ridsede skolens historie op fra
starten i Tingbjerg til de nuværende lokaler
i Grøndal Multicenter, en beliggenhed der
passer rigtig godt til skolens arbejde, centralt i København og med mulighed for samarbejde med mange forskellige idrætsgrene.
De første år for skolen var vanskelige, som
Jan Gintberg havde antydet, men skolen og
pårørende kæmpede for eksistensen, så
vi i dag har en velfungerende skole med
balance i økonomi og med et stabilt elevgrundlag.
I 1994 blev der optaget 25 elever på
årskurset og næste år optages der 47 elever– næsten en fordobling. Gennem årene
har skolens lærerstab udviklet undervisningen i idræt for udviklingshæmmede, og
der arbejdes hele tiden med nye ideer til
aktiviteter som nye fag, udgivelse af undervisningsmateriale og samarbejde med
eksterne institutioner om undervisning
og forskning indenfor det idrætsfaglige
område for udviklingshæmmede.
Skolen arbejder videre med en vision
om stadig at være det bedste undervisningstilbud i idræt for udviklingshæmmede
i Danmark.
Efter talerne og frokosten, hvor Grøndalscenterets café kunne servere sunde
Fortsættes side 25
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burgere, var der kropsteater på Folketeatrets scene. En imponerende forestilling
hvor de medvirkende elever gik fuldt op i
præstationen og gennemførte hele 8 forskellige sketcher uden den mindste vaklen. Publikum sad stille i den mørklagte
teatersal og fulgte forestillingen, og der
var mange der lige skulle optage lidt af
stykket på mobilen.
Efter teaterforestillingen fandt Jette,
Idrætsskolens første forstander Ole Ansbjerg blandt publikum, og han blev hyldet
fra scenen for det fantastiske initiativ han i
høj grad var medvirkende til at gennemføre
i 1994. Uden Oles indsats havde vi ikke haft
Idrætsskolen for Udviklingshæmmede, og
vi havde ikke været til fest her i dag.
Efter mørket i teatersalen skulle gæsterne ud i solen på plænen, hvor der var
fodboldturnering.
I alt 8 hold stillede op, og efter hård
kamp kunne man kåre vinderen af turneringen. De, der ikke bare ville være tilskuere til
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fodboldkampene, kunne prøve klatrevæggen eller handlebanen.
Dagen sluttede med fest og underholdning af bandet ”Fars Rum”, så alle kunne
hygge sig med vennerne i solen.
Alle besøgende havde en oplevelsesrig
dag med masser af indtryk af de forskellige
aktiviteter på Idrætsskolen for Udviklingshæmmede. Flere fik skærpet interessen
for et årskursus på skolen, så der kan nok
forventes mange ansøgninger til næste år.
Tak til skolen for en fin idrætsdag, og tak
til alle, der har medvirket til, at skolen har
udviklet sig til den enestående institution
i dagens sportsverden for mennesker med
udviklingshæmning.
Idrætsskolen for Udviklingshæmmede
er den eneste skole af sin slags i Danmark.
Hvidkildevej 64, 2400 København NV
Tlf. 38 88 28 46
www.idraetsskolen.net
Mail: info@idraetsskolen.net

WWW.LEVKK.DK
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175 kr.

❐ Årligt uden blad

Betal først, når girokortet modtages.

❐ Livsvarigt med blad (enkelt person)

❐ Årligt uden blad

By:

3.500 kr.

75 kr.

225 kr.

150 kr.

Landsforeningen LEV · Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup
Tlf. 3635 9696 · Fax 3635 9697 · E-mail: lev@lev.dk · www.lev.dk

Telefon:
E-mail:
Landsforeningen LEV er interesseorganisationen, der siden 1952 har arbejdet for at
forbedre udviklingshæmmedes vilkår.

Postnummer:

Adresse:

Evt. samlevers navn (parmedlemskab):

Navn:

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER:

*) Angiv her hvilket år du forventer at afslutte dit studie:

Undertegnede ønsker at blive medlem af LEV København

❐ Guldmedlem med blad (pr. år)
5.000 kr.
Et Guldmedlem får ret til at bruge LEVs logo samt at blive nævnt på LEVs hjemmeside.

❐ Alm. med blad

800 kr.

300 kr.

❐ Årligt abonnement

Firmamedlemskaber

800 kr.

❐ Årligt for forening med blad

3.500 kr.

425 kr.

❐ Årligt for par med blad

❐ Livsvarigt med blad (enkelt person)

300 kr.

❐ Årligt med blad
❐ Årligt for par med blad

Pensionist/studerende *)
❐ Årligt med blad

Medlemskontingent: sæt venligst X		

Du kan også tilmelde dig på www.lev.dk

Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

HUSK
PORTO

