
Handicappolitikkens 
årlige borgermøde.
Årets borgermøde om Gentofte 

Kommunes handicappolitik var 

startskuddet for indsatsen “MIN 

FRITID”. Her blev der særligt sat 

fokus på hvordan flest muligt,  med 

den rigtige indsats, forståelse og 

hjælp,  kan komme igang med en 

fritidsaktivitet. Der blev præsenteret 

og udvekslet ideer, både mellem 

fritidsorganisationer, oplægsholdere 

og nysgerrige tilhørere. Elever fra 

Søgårdsskolen og medlemmer fra 

SISU bidrog til den gode stemning 

med musik og kørestolsbasketball, 

og mindede alle om,  hvad en god 

fritidsaktivitet skaber af glæde og 

muligheder.

Programfor dagen.
• 17.00. Velkomst 
Borgmester Hans Toft og 

formand for handicaprådet Hans 
Rasmussen.• Elever fra Søgårdsskolen 

optræder.• Pause og spisning.
• SISU spiller kørestolsbasket.

• Videndeling om 
fritidsaktiviteter i 

Gentofte.• 19.15. Martin Sandø, 
Anders Midtsundsstad og 

Rune Øyen holdt oplæg 

om “ Fritid med bistand”.

• 19.45. Afrunding ved 
Kirsten Kirkegård, 

formand for Socialudvalget.

“MIN FRITID”

Handleplan 2010 og 

deltagelse i fritidsaktiviteter.
www.gentoftekommune.dk/minfritid

Borgermøde

http://www.gentoftekommune.dk/minfritid
http://www.gentoftekommune.dk/minfritid


Borgmester Hans Toft bød 

velkommen og fortalte om 

Gentofte Kommunes 

handlingsplaner og politik på 

handicapområdet. Der var ros til 

det store arbejde, der bliver gjort 

ude i  foreninger og institutioner. 

Der var også en præsentation af 

de indsatsområder kommunen vil 

arbejde med i de kommende år

 Hans Rasmussen fra 

handicaprådet opfordrede til at 

forsætte det gode arbejde og 

styrke kommunikation og 

opmærksomhed om 

handicappedes deltagelse i 

civilsamfundet.  

Efter et indslag med god musik fra 

Søgårdsskolens elever og et buffet 

bord, gik aftenens café-del igang. 

Rundt om i salen var der mulighed 

for at studere plancher fra 

fritidsorganisationer og foreninger 

og få en snak om deres arbejde og 

ideer.   

I den ene ende af salen 

demonstrerede SISU hvordan man 

spiller kørestolsbasket og alle der 

havde lyst kunne gribe en kørestol 

og spille med. Der blev kæmpet 

hårdt om bolden og alle var enige 

om at det både var sjovt og gav 

sved på panden.

Martin Sandø fra Servicestyrelsen 

fortalte om handicapinklusion i 

foreningslivet og de generelle 

udfordringer. Et pilotprojekt med 

fritidspas og foreningsguider har 

skabt gode resultater. En satspulje 

giver nu flere kommuner mulighed 

for at udbrede erfaringerne og 

arbejde med sårbare børn og 

unges inklusion i foreningslivet

Anders Midtsundsstad og Rune 

Øyen, fra Kristianssand, bidrog 

med erfaringer og metoder fra 

deres arbejde med inklusion i 

fritidsaktiviteter. 

Efter mange samtaler og 

idèudvekslinger blev aftenen 

rundet af ved Kirsten Kirkegaard 

fra Socialudvalget, som ønskede 

alle held og lykke med deres 

forsatte arbejde og indsats.

Elever fra Søgårdsskolens 6 kl.



Breddeidrætskommune.
Gentofte Kommune er blevet udpeget af 
Kulturministeriet til at være 
breddeidrætskommune og som del af et nationalt 
udviklingsprojekt satses der på 10 tiltag i forhold til 
at styrke breddeidrætten i kommunen. 

Handleplan 2010. 
Handicappolitikken fastlægger visionen, de 
bærende værdier og de overordnede mål for 
indsatsen i forhold til at sikre gode rammer og 
vilkår for borgere med et handicap i Gentofte 
Kommune.

OL Special.
Børn og Forebyggelse, ønsker som led i et af de 
mange inkluderingstiltag, som Gentofte 
Kommune igennem de forløbne år har iværksat, 
at afholde en olympisk aktivitetsdag for børn og 
unge der på forskellig vis, er udfordret af et eller 
flere handicaps.

Den borgerrettede pulje.
Der afsættes hvert år et beløb fra 
handleplansbudgettet, som borgere fra kommunen 
kan søge til egne projekter.

Den fælleskommunale 

idrætspulje.
Formålet med at etablere en fælleskommunal 
idrætspulje er at støtte op om nye idrætstilbud for 
handicappede børn og unge på tværs af 
kommunegrænserne- med henblik på, at flere på 
sigt kommer til at dyrke deres idræt i almindelige 
handicap- eller idrætsklubber.
Samtidig er det hensigten at give kommunerne 
mulighed for at vise deres aktivitetstilbud frem for 
børnene og de unge, så de kan se hvilke 
muligheder, den frivillige idræt rummer.

Min fritid.
Min Fritid er et tilbud, der hjælper mennesker 
med at komme i gang med at dyrke deres 
fritidsinteresser. Tilbuddet er baseret på en 
metode, hvor det er den enkeltes muligheder, 
ønsker, drømme og behov, der står i centrum. 

Caféen - tilbud og 
muligheder. 

- Kulturhus med adgang 
for alle.
Det er vigtigt med god 
tilgængelighed og 
rummelighed.
Det kunne fx indeholde 
en café drevet som 
pædagogisk dagtilbud/
arbejdsplads.
Udstillinger af diverse 
med fokus på handicap.
 
- Multiidrætshold.
Som introduktion til 
flere sportsgrene i 
særdeleshed indenfor 
boldspil.
Gerne som tilbud fra 
omkring 6-7 år, da der 
mangler til denne 
gruppe sårbare børn, 
som på dette tidspunkt 
kan have svært ved at 
følge med i normale 
tilbud, som de har 
deltaget i tidligere.
 
-Specialhold i etableret 
klubregi.
Fx mulighed for et 
handicap fodboldhold i 
almindelig 
fodboldklubregi 
(”parallelhold”).

Forslag fra caféen..

Hellerup Dans. 
Kørestolsdans, se mere 
www.hellerupdans.dk

SISU 
Kørestolsbasket. 
Kontakt træner Mikael 
Andersen på telefon 26 
15 80 74 eller på mail 
dr.tusse@hotmail.com

Idræt på Tværs.
Kontaktperson:
Allan Brix
E-mail abt@gentofte.dk
Tlf. 29 28 56 04

Gentofte 
Svømmeklub.
Se mere på
www.gentofteswim.dk

Gentofte 
Karateklub.
se mere om 
kørestolskarate på 
www.gkk.dk

Foreninger. 
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