REFERAT
Møde nr. 03-2019
Torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 – 19.30
Storåskolen, Odinsvej 2, 7500 Holstebro
Medlemmer:
Jørgen Ahler, Vita Hagelskjær, Jan Schmidt Nielsen, Mona Engmark, Ellen
Margrethe Nielsen, Jens Kr. Hedegaard, Bodil Pedersen, Ole Andersen, Anette
Holm, Søren Buch
Fraværende:
Anette Holm
Gæst: Martin Madsen samt repræsentanter for skolebestyrelse og medarbejdere

Dagsorden:
1. Rundvisning på skolen v/ Martin Madsen
2. Orientering om Storåskolen – som en del af Specialkompetence Holstebro
3. Orientering om henvendelsen til Institut for Menneskerettigheder
4. Næste møde bliver den 23. maj 2019.
5. Eventuelt.

Dagsorden – Holstebro Handicapråd
Side 1

Referat:
1. Rundvisning på skolen v/ Martin Madsen
Rundvisning gennemført.
2. Orientering om Storåskolen – som en del af Specialkompetence
Holstebro
Herunder eksempelvis:
 Hvordan ser det ud på skoleområdet efter omorganiseringen af skoleområdet, her tænkes bl.a. også på inklusion mv.
 Hvilken betydning har det for det handicappede barn?
 Hvordan er status lige nu og hvordan fungerer det for det handicappede
barn – nu og fremad?
 Hvordan er den nye skolestruktur – set med det handicappede barn / forældres øjne?
 Hvordan går det/ fungerer inklusionen for det handicappede barn og
hvordan har forældrene det med inklusionen?
Beslutning
Der blev givet et interessant oplæg, hvor der var tid til spørgsmål. Handicaprådet var meget imponeret af skolen. Specielt var Handicaprådet meget imponeret over skolens måde at varetage børnenes interesser og tage de specielle hensyn, der er nødvendigt, for at børnene kan trives i en hverdag.

3. Orientering om henvendelsen til Institut for Menneskerettigheder
Maria Ventegodt har via mail den 02.04.2019 - sagt nej tak til at komme og
give et oplæg.
Nyt forslag kunne være Etikos v/ Christina Busk – orientering v/ Anette Holm
Beslutning
Handicaprådet var enige om, at der skal forsøges at rette henvendelse til
Etikos. Henvendelsen vil blive fremsendt fra sekretariatet.

4. Næste møde bliver den 23. maj 2019.
a. Ajourføring af erindringslisten
Beslutning
Erindringslisten ajourført.
5. Eventuelt.
Intet.
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