Høringssvar
Oplægget til fremtidens Uddannelsescenter Mariebjerg
Handicaprådet afgiver hermed høringssvar på oplægget til fremtidens Uddannelsescenter Mariebjerg.
Vedrørende baggrund og formål
Handicaprådet anerkender behovet for ændringer i Uddannelsescenter Mariebjerg, og bakker generelt op om de beskrevne tiltag. Handicaprådet ser dermed også med stor tilfredshed på, at man har identificeret behovet for disse
tiltag, set i lyset af den brede målgruppe, der frekventerer tilbuddet. Ligeledes
mener Handicaprådet, at for at man i Uddannelsescenter Mariebjerg kan sikre
specialiserede og helhedsorienterede tilbud, er det nødvendigt, at tænke tilbuddet mere fleksibelt og mere tværfagligt.
I oplægget udtrykkes ønske om at ’udvikle og videreudvikle den faglige sammenhængskraft’. I den forbindelse anbefaler Handicaprådet, at man i Fremtidens Uddannelsescenter Mariebjerg styrker den tværfaglige tilgang i alle tre
spor, da netop dét, efter Handicaprådets overbevisning, vil være afgørende
for at nå ambitionen om at tilbyde en specialiseret og helhedsorienteret indsats.
Handicaprådet anerkender forslaget om at nedlægge brugen af specialskolebegrebet og dermed nedlægge bestyrelsen og i stedet oprette et bruger-pårørenderåd. Især fordi det vil øge muligheden for, at netop brugerne af tilbuddet
får indflydelse herpå.
Vedrørende processen til nu
Handicaprådet bemærker, at der har været en proces med inddragelse af
ledere og nøglemedarbejdere, og savner i den forbindelse inddragelse af repræsentanter for brugerne af tilbuddet. I en tid hvor vi taler højt om, at velfærd
skabes i relationer og at ’brugerinddragelse’ og ’borgere i centrum’ er nøgleord, undrer rådet sig over manglen på inddragelse i processen.
Handicaprådet anerkender på den ene side, at nuværende ansættelsesforhold vil bestå uændret, men opfordrer på den anden side til, at man i Fremtidens Uddannelsescenter Mariebjerg sætter brugernes behov i første række
og dermed også er villig til at sikre nødvendige personalemæssige kvalifikationer.
Vedrørende de tre spor
1. Botræning og Bostøtte

Handicaprådet anerkender, at tilbuddet om botræning på Kollegiet i Vemb er
midlertidigt. Tilbuddene på Skredsande afdeling C fungerer, som bekrevet i
oplægget, som midlertidige tilbud og ’mellemstation for yderligere afklaring inden udflytning’. Handicaprådet er af den overbevisning, at der også fremadrettet vil være behov for længerevarende botilbud på Skredsande afdeling C.
2. Uddannelse og Beskæftigelse
Handicaprådet anerkender behovet for at øge fokus på at skabe relevante
job- og beskæftigelsesmuligheder for målgruppen, og vil gerne i den forbindelse opfordre til, at det ikke alene gælder den gruppe af unge, der er tættest
på arbejdsmarkedet, men alle unge. Rådet understreger dermed det synspunkt, at man målrettet bør tilstræbe inklusion for alle brugere i Fremtidens
Uddannelsescenter Mariebjerg.
Handicaprådet vil gerne konkret pege på, at når man ønsker at nærme sig
beskæftigelsesområdet, bør man også ændre strukturen i Uddannelsescenter
Mariebjerg tilsvarende, ved eksempelvis at holde ferie svarende til arbejdsmarkedet og ikke svarende til skoleområdet – dette vil efter Handicaprådets
overbevisning, skabe et bedre og mere kontinuerligt forløb for de brugere, der
er i gang med et forløb, samt lette overgangen videre for den enkelte, efter
endt ophold på Uddannelsescenter Mariebjerg.
3. Fritid
Handicaprådet anerkender ønsket om og behovet for en udvidelse af fritidstilbud. Igen påpeges, at det ikke er målgruppens behov, med de lange skoleferier, som bærer præg af manglende og mindre struktureret indhold. For at
imødekomme brugernes behov anbefaler Handicaprådet derfor, at man både
afholder ferie svarende til arbejdsmarkedet og samtidig opdyrker og udvider
mulighederne for fritidsaktiviteter.
Vedrørende organisering, økonomi og ledelsesstruktur
Opdeling i tre spor, samt tilsvarende opdeling af ledelse, giver anledning til en
opfordring til at man sikrer et tværgående samarbejde, så man ikke får anlagt
nye søjler, til hindring for smidige og sammenhængende forløb.




De politiske medlemmer af Rådet tager et generelt forbehold
De administrative medlemmer af Rådet tager forbehold.
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