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Orientering om handicapforhold på kommunens 4 folkeskoler

Baggrund
Forvaltningen blev i juni 2019 bedt om at svare på en række spørgsmål om 
handicap tilgængelighed på kommuneskolerne. Det var 
Ulykkespatientforeningen, som gennemførte undersøgelsen med henblik på at 
afdække tilgængeligheden for elever med et bevægelseshandicap på skolerne, 
i faglokalerne og på legepladserne.

Den gennemførte undersøgelse
For at tydeliggøre tilstanden på skolerne opstillede forvaltningen et skema, om 
forholdene på hver af de 4 skoler. Dels for at gøre det tydelig for 
Ulykkepatientforeningen, men også for at tydeliggøre for forvaltningen, hvor der 
evt. var plads til forbedringer. Forvaltningens generelle indstilling er, at vi har 
generelt gode forhold til elever med et bevægelseshandicap. Næsten alle 
skolerne er i et plan og de skoler hvor der er flere planer er der en elevator. Der 
er niveaufri indgang til alle bygningerne, og legepladserne er som hovedregel 
tilgængelig for børn med kørestol. Hvis ikke er det relativt nemt at ændre på 
legepladserne hvis der er et barn med et særligt behov.

Derudover så er den fysiske afstanden mellem kommunens skoler så lille, at 
der kan vælges frit mellem de 4 skoler i forhold til, hvilken skoler der bedst 
tilgodeser et givent handicap. Kommunens frie skolevalg giver forældre 
mulighed for at indskrive deres barn på en anden skole end distriktsskolen.

Svar til Ulykkespatientforeningen er bilagt orienteringssagen.

Når man læser de indsendte svar, kan man få den opfattelse, at den fysiske 
tilgængelighed på skolerne ikke er så god som det er tilfældet. Det er 
forvaltningen desværre først blevet opmærksom på senere. Det er 
sandsynligvis også den tolkning, som Ulykkespatientforeningen har lagt til 
grund ifm. vurdering af Albertslund Kommunes svar, og som dermed bevirker, 
at Albertslund Kommune havde den 9. dårligste placering i forhold til at tilbyde 
folkeskole undervisning til børn med et bevægelseshandicap. 
Ulykkespatientforeningen har kun fået svar fra omkring halvdelen af landets 
kommuner. 

Forvaltningen har forsøgt at komme i dialog med Ulykkespatientforeningen, 
men de har ikke vendt tilbage på forvaltningens henvendelse. Derfor har 
forvaltningen sendt et nyt og mere retvisende svar på spørgsmålene fra 
Ulykkespatientforeningen, og bedt dem om at revurdere, hvordan det er at være 
elev med et bevægelseshandicap i Albertslund Kommune.

Brev til Ulykkespatientforeningen er bilagt orienteringssagen (ER FØRST KLAR 
I UGE 43).

Forvaltningen afventer svar fra Ulykkepatientforeningen, omkring hvorvidt de vil 
ændre deres fortolkning. 


