ÅRSRAPPORT

2015

1

Årsrapport 2015
Bestyrelsen
HSK’s bestyrelse konstituerede sig efter valget således:
Formand/kasserer: Vivi Kløcker
Næstformand: Jesper Jarl Jensen
Sekretær: René Ruby
Bestyrelsesmedlemmer: Ricardo Salvador Lemus Barales og David Palmquist
Suppleanter: Mette Feldtmose Baker, Lars Bremer
Revisor: Jeanette Ruby Høyer
Redaktør: Mette F. Baker
Facebook-ansvarlig: Mette F. Baker
IT-ansvarlig: David Palmquist

Sekretariat
Sekretariatet har været betjent af to af bestyrelsesmedlemmerne: René Ruby og Vivi Kløcker.
Ricardo Barales stoppede desværre i det tidlige forår pga. helbredsproblemer samt flytning og
dermed transport til og fra Malmø. Rådgivningsarbejdet har som altid været første prioritet. Det
har krævet en stor indsats, både med vedligeholdelse af hjemmesiden, FB, medlemsopdateringer,
fondsansøgninger m.m. – uden nye frivillige på sekretariatet. Der skal søges efter frivillige og vi
kunne især have gavn af personer, der besidder juridiske eller socialrådgiverfaglige færdigheder
samt IT-kompetencer.

Sekretariatet har i 2015 været præget af et indbrud med hærværk i februar
Natten til den 22. februar var HSK's sekretariat udsat for et kedeligt indbrud. Indbruddet i sig selv
var ikke så slemt, det var mere det medfølgende hærværk. Nærmest alle vores ting var smurt ind i
et stort opløst glas Nescafé, marmelade, øl m.m. Det er utroligt, hvor mange kvadratmeter et glas
jordbærmarmelade kan fylde! De første tre uger efter, gik derfor med rengøring og oprydning,
hvilket selvfølgelig har forsinket vores arbejde meget. Desuden var der hældt øl i computere,
printere og tastaturer, så det var et ubeskriveligt klistret kontor. Vi har prøvet at tage det positivt
og brugt anledningen til at rydde op i gamle gemmer. Endvidere er der anskaffet nyt inventar,
malet og frisket op. Det gik også hårdt ud over vores pjecer og genbestilling af disse pågår stadig.
Vi havde ikke tegnet nogen forsikring på vores ting og KUA er selvforsikret. Men vi er blevet mødt
med stor velvilje af KUA’s ledelse og afholdt et møde med Driften. Det humanistiske Fakultet har
således bevilget en ny computer, en 24 HD skærm samt kombineret printer og scanner. Det eneste
der blev stjålet af værdi var en iPhone og en kæmpe dåse slik. Der er efterfølgende opsat
videoovervågning udenfor HSK’s kontor.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside er efterhånden en del år og udtrykket er ikke længere tidsvarende. Derudover
er den svær at redigere, og bestyrelsen har løbende diskuteret hvilke kravspecifikationer og
udtryk/indhold en ny hjemmeside skal indeholde. Sidst på året gik David Palmquist i gang med at
få udarbejdet en ny og arbejdet pågår stadig – senest kan vi ikke længere redigere i den gamle – så
det er blevet meget presserende at få en ny op at køre.
2

Statistik
I 2015 havde HSK 30 betalende medlemmer, flere af vores tidligere medlemmer meldte sig ind
igen efter den manglende generalforsamling i 2013, men vi formår ikke at fastholde nye.
Facebook-gruppen får uden tvivl også en betydning for tilgangen fremover. Vores rådgivning ydes
stadig uafhængigt af medlemskab, men vi opfordrer nu – i modsætning til tidligere – folk til at
støtte vores arbejde ved at melde sig ind.
I 2015 har der været afholdt fem bestyrelsesmøder. I september afholdt bestyrelsen desuden et
strategi seminar, med henblik på præcisering af fokusområder og planlægning af den fremtidige
strategi.

Nyhedsbrevene
Der er nu kommet gang i HSK’s nyhedsbreve igen efter at Mette F. Baker påtog sig at være
redaktør. Der udkom således i 2015 fire nyhedsbreve. Mette F. Baker har lagt et stort engagement
i nyhedsbrevene og det afspejles i en palet af relevante artikler, anmeldelser mm.. Der er dog et
stort ønske om flere personlige bidrag, om gode eller dårlige oplevelser fra virkeligheden! Hermed
er opfordringen givet videre…

Rådgivning og henvendelser
Den problematik, der er årsag til flest henvendelser, er fortsat manglen på dispensationer til
eksamener. Ændring af dispensationsmuligheder sker vilkårligt fra fakultet til fakultet. Eksempelvis
på LIFE hvor man nu ikke kan søge dispensation til eksamener med en varighed på halvanden time
eller derunder. Så hvis man fx har en svær dysleksi skal man kunne klare en multiple choice
eksamen på samme tid som studerende uden en funktionsnedsættelse. – desværre kan
ordblindhed ikke forsvinde - selv i kort tid…
Det er heller ikke længere muligt at få udbetalt SU, hvis man er mere end 30 ects point forsinket
på sit studium – på trods af at det er ens funktionsnedsættelse, der er grunden. Der er også stadig
problemer med at få udløst de tolv ekstra SU-klip, hvis man er forsinket på grund af sit handicap.
Udover sit handicap skal man være "heldig" at gå ned med stress/pådrage sig en hjernerystelse/et
kompliceret benbrud eller anden sygdom! Det giver ingen mening, at man på nogle studier kan få
lov til at studere på nedsat tid, samtidig med at der ikke skabes et økonomisk grundlag at gøre det
på. Endvidere dispenseres aldrig for mere end 10 ects ad gangen, hvilket giver utryghed i forhold
til at færdiggøre sit studium. Desuden tilkendes revalidering efterhånden yderst sjældent –
førtidspension ligeså. Vi får også henvendelser fra handicappede, der endelig har fået en
førtidspension, men er meget bekymrede for at påbegynde et studium af frygt for at miste
pensionen igen. Et nummer af Praksisnyt fra DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på
Handicapområdet, gennemgår dette emne, og der er linket til det på vores hjemmeside. HSK er
endnu ikke bekendt med at en førtidspension er blevet frataget en person, der er begyndt at
studere, og lovgivningen giver også mulighed for revalidering selvom man er førtidspensionist
(Aktivlovens §46).
Øvrige henvendelser i den forgangne periode er desværre gengangere fra de sidste år og kan
kategoriseres i følgende overordnede grupper:
• Problemer med overgangen imellem studium og job
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•
•
•
•

Tab af handicaptillæg under praktik og krav om praktik på fuldtid
Manglende optagelses- og eksamensdispensationer
Langsom eller manglende tildeling af handicaptillæg
Manglende forhåndsgodkendelse på forlængelse af handicaptillæg
Ofte bærer henvendelserne præg af, at folk føler sig forladt og fanget af systemet. Manglende
forståelse og lydhørhed udløser frustrationer – så selvom vi i rådgivningen ikke altid kan anvise en
udvej, føler mange en lettelse over endelig at blive hørt. Implementeringen af
studiefremdriftsreformen øger absolut ikke trygheden og HSK vil have megen fokus på
konsekvenserne for mennesker med funktionsnedsættelse qua denne reform.

Rækværket
Rækværk er et initiativ, der blev indledt af Sammenslutningen af Unge Med Handicap i 2013.
Hensigten bag Rækværk har været at lave netværk for studerende med forskellige former for
handicap, diagnoser og kroniske sygdomme på landets 8 universiteter. Rækværk er for de
studerende og af de studerende, der selv skaber og definerer deres netværk. Rækværk er allerede
et etableret netværk på flere universiteter og er blevet samarbejdspartner til HSK og SUMH.
Rækværks aktiviteter defineres som nævnt af dem selv, og HSK’s rolle vil bl.a. være sparring
vedrørende handicaptillæg, SPS, gode fifs vedrørende studium i udlandet, sparring vedrørende
gruppearbejde, sociale arrangementer, etc.
Rækværk er endnu meget ung, og indholdet præges af de studerende, der vælger at indgå i
netværket. Indtil videre består samarbejdet i, at Rækværk KU låner HSK’s lokaler til
arrangementer, og vi har holdt et oplæg for dem – hvilket beskrives nedenfor. Rækværk har
hovedansvaret for at planlægge – og markedsføre arrangementerne i samarbejde med HSK.
Dermed tiltrækkes og synliggøres tilbuddet for studerende med handicap. HSK har løbende i årene
forinden fået henvendelser fra studerende, der ønskede at indgå i diverse netværk. Organisatorisk
har vi ikke kunne løfte denne opgave og hilser initiativet meget velkomment…

Arrangementer
Lars Bremer indledte generalforsamlingen i 2015 med DR dokumentarfilmen I den bedste mening "De spastiske Børn". Dokumentaren byggede på Lars’ egen historie og hans manuskript til bogen
"Fod på livet" . http://www.larsbremer.dk/Bogen.htm
Det var i 1960'erne - i velfærdsstatens storhedstid - og lægevidenskaben havde gjort
epokegørende fremskridt. Lægerne var næsten lig med gudelig kunnen og magt, men mange
operationer var stadig på et begynderstadie og nogle patienter kom til at betale en høj pris. Lars er
en af de mange spastiskere, der gennem barndommen blev udsat for gentagne operationer og
smertefulde behandlinger - noget som kom til at mærke både ham og mange andre for livet.

Konference og repræsentation
HSK har ikke været inviteret til at deltage i KU’s følgegruppe vedrørende KU’s strategi for
funktionsnedsatte studerende: ”God administrativ service og praksis for funktionsnedsatte
studerende på KU”. Det er et arbejde HSK længe har efterlyst bl.a. i en henvendelse til rektor Ralf
Hemmingsen i 2009! SUMH har i årerne forinden gjort et stort arbejde for at få indført
Handicappolitik På Uddannelsesstederne – HPU.nu – og det formodes at initiativet er en udløber
heraf, sammen med et pres fra Danske Handicaporganisationer. I Århus har de længe haft
Rådgivning- og Støtteenheden, der har betjent funktionsnedsatte studerende og IT-universitetet i
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København har som et af de første vedtaget en handicappolitik for både studerende og ansatte. Så
rent handicappolitisk har KU længe haltet efter, og det, som et af de største universiteter i
Danmark.
HSK blev dog inviteret med til et inspirationsmøde for interessenter og samarbejdspartnere for
projektet 23. april 2015. Mødet blev indledt med fire korte indlæg om hvad KU gør godt og hvad
det kan blive bedre til. Generelt fik SPS vejledningen ros og ligeledes det tætte samarbejde med
Studenterrådgivningen. Selve den administrative del med behandlingstider og de store uensartede
dispensations muligheder fra fakultet til fakultet, stod for skud. Løsningen for ensartet
dispensationsmuligheder ligger ikke lige for, da studienævnenes kompetencer er fuldstændig
ukrænkelige. Alligevel blev det anbefalet at nedsætte et videns center og/ eller en
handicapkonsulent, der kunne fungere som resurse og vidensdeling i forhold til studienævnets
afgørelser. I bestræbelserne på at administrationen ikke skulle være stigmatiserende i forhold til
funktionsionsnedsatte ønskede KU at administrationen skulle gælde både for eliteidrætsudøvere
og handicappede studerende. En tankegang der er fuldstændig absurd i sit forsøg på ikke at
krænke bestemte grupper. No size fit all!
Så HSK imødeser med spænding, hvordan den administrative praksis bliver udmøntet i 2016.
1. juli 2015 inviterede Handicaprådet i København og Danske handicaporganisationer til valgmøde
på Christiansborg i landstingssalen. Pressen glimrede desværre ved deres fravær. Der blev luftet
mange gode handicappolitiske ønsker og sat fokus på kommunernes sagsbehandling. Tanken om
et muligt behov for mere centralstyring - blev foreslået af det Radikale Venstre - og udløste som
det eneste klapsalver i salen. Kun Konservative og Enhedslisten havde bud på, hvordan flere unge
funktionsnedsatte sikres uddannelse; Henholdsvis et forslag i form af ret til orlov, eller mulighed
for at studere på nedsat tid.

Strategi for studerende med handicap på Københavns Universitet vedtaget i 2015
KU’s arbejde på udvikling af en strategi for studerende med funktionsnedsættelse blev vedtaget i
november 2015 - sammen med en handleplan 2016-2018 - af KU’s øverste ledelse. Baggrunden for
tiltaget var massiv kritik fra bl.a. Danske Handicaporganisationer, som fik KU til at iværksætte en
samlet strategi for de studerende med enten fysisk eller psykisk handicap. Formålet skulle således
fremadrettet være at sikre alle studerende med funktionsnedsættelse. KU har til dette formål
defineret nogle mål, som skal understøtte de studerende i deres studier og som forpligter KU på at
sikre ligebehandling og fælles retningslinjer i sagsbehandlinger og afgørelser.
Juraprofessor Kirsten Ketscher kritiserer imidlertid den nye strategi for ikke at nå i mål. Kirsten
Ketscher roser KU for nu at ville arbejde med at sikre ligebehandling og fælles retningslinjer for
studerende med handicap, men Ketscher giver KU ris for fx ikke at have lavet klare retningslinjer
for, hvordan de studerende kan klage over afgørelser. Studerende med handicap har ret til at få
længere forberedelsestid til eksamen. Alligevel behandler mange studienævn på KU deres
ansøgninger som dispensationssager - og det må de ikke ifølge loven. Københavns Universitet (KU)
har ikke opfyldt sine forpligtelser til at hjælpe og støtte de 10 procent af universitetets
studerende, der har et dokumenteret fysisk eller psykisk handicap, og KU's nye strategi til at
ændre på dette er ikke tilstrækkelig ifølge Kirsten Ketscher. KU bør skrive tydeligt i strategien, at
det er universitetets pligt at opfylde lovgivningens krav i forhold til dets studerende med handicap.
HSK har ikke, som nævnt, været inddraget i processen og har ikke været inviteret til at deltage i
styringsgruppen, men blev alene inviteret til at deltage i en inspirationsworkshop i april 2015.
HSK ser positiv på projektet.
Eksempelvis har det været et længe ønske at Københavns Universitet nu vil udarbejde vejledende
retningslinjer for behandling af dispensationssager vedrørende særlige prøvevilkår og krav til
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dokumentation. HSK ser også frem til, at der nu er stillet i udsigt at der oprettes en
specialistfunktion, som blandt andet vil give de studerende en lettere klageadgang. Strategien og
handlingsplanen er dog fuld af luftige ord og gode intentioner og samtidig er en række af de
projekter som skal iværksætte disse imidlertid gjort afhængig af KU’s økonomi. Konkluderende må
initiativet samlet set ses som et skridt i den rigtige retning, men som skal følges op af flere.

Fonde
HSK’s arbejde er blevet støttet af fonde i 2015 – dette er vi meget taknemlige for – uden den
støtte er vores arbejde ikke mulig.
Kr. 10.000 fra Jascha Fonden
Kr. 10.000 fra Frk. Helvig Tornveds Fond

Årsrapporten er udarbejdet i april 2016 af René Ruby og Vivi Kløcker med bidrag fra HSK´s bestyrelse
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