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Indledning
Denne årsberetning omhandler både 2012 og 2013. Det skyldes at der ikke blev afholdt en
generalforsamling i 2013. Årsagen hertil var sygdom og et stort frafald af frivillige. Dette medførte
en nødstilstand hvor generalforsamlingen ikke kunne afholdes reglementeret. Den 28. oktober
2013 udsendte HSK en henvendelse til medlemmerne, hvori det blev påpeget at driften af
kontoret og rådgivningsfunktionen var blevet prioriteret frem for generalforsamlingen.
Henvendelsen medførte ingen indvendinger mod en udskydelse og bestyrelsen ser således frem til
generalforsamlingen anno 2014.

Statistik
I 2012 havde HSK 32 betalende medlemmer, men der har været et stort medlemsfrafald i 2013,
hvilket afspejler de manglende ressourcer fra bestyrelsens side samt den ikke afholdte
generalforsamling i 2013. Der er dog fortsat en tilgang af nye medlemmer. Dette viser at der stadig
opleves et stort pres i manglende tildeling af handicapkompenserende ydelser, og skrøbeligheden
ved skønsmæssig- fremfor rettighedsbasseret kompensation.
Og til sidst skal der traditionen tro igen lyde en stor tak til vores kerne af stabile medlemmer.

Sekretariatet
Sekretariatet har været betjent af tre af bestyrelsens medlemmer: Ricardo Lemus Barrales, René
Ruby og Vivi Kløcker. I størstedelen af 2012 og starten af 2013 har Francesca Edwards endvidere
ydet en stor indsats, både med vedligeholdelse af hjemmesiden, medlemsopdateringer,
fondsansøgninger, etc. Maria Christiansen har også arbejdet som frivillig på sekretariatet med
diverse opgaver og mange nye input i en kortere periode.
Jakob Heichelmann har ydet en stor indsats med at designe nyt logo og hjemmeside. Denne er dog
endnu ikke færdigkodet, da den frivillige programmør trak sig.
Kontoret har siden sidste generalforsamling fået udskiftet begge kontorets computere. Desuden er
fastnet telefonerne afmeldt og i stedet er der etableret et langt billigere mobilabonnement.
Kontoret er således senest blevet udstyret med en akut mobiltelefon, samt med iPhone og iPad
takket være legattildelinger. Sekretariatet kan nu også betjenes af synshæmmede og
handicappede der skal ligge i hvileposition når de arbejder, for ikke at udtrættes.
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Bestyrelsens to suppleanter Francesca Edwards og Rikke Pind udtrådte under bestyrelsesperioden
som følge af udlandsophold og arbejde. En stor tak for inspiration og ”god vind” til begge to…

Samarbejdspartnere
Vi har fortsat et samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap - SUMH Handicapidrættens Videnscenter og Danske Studerendes Fællesråd - DSF. Vi er stadigvæk godt
støttet af Frivilligcenter Amager og har kontakt til diverse rådgivningsfunktioner. DUKH - Den
Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet har endvidere vist interesse for et samarbejde
med HSK. Det samme har Pædagogernes Landssammenslutning - PLS. Herudover har der været
afholdt en række møder i et forsøg på etablering af et brugerråd under SU-styrelsen. Her deltog
Blinde og Svagtsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse, PTU, Dysleksi Foreningen
foruden HSK. Endelig har HSK indgået i et samarbejde med SKUD som er et forum for vejledere på
videregående uddannelser. SKUD er dog i mellemtiden desværre blevet opløst og et nyt
vejlederforum etableret som skal kontaktes. Selvom der i det foregående ikke har været et aktivt
samarbejde med andre tidligere samarbejdspartnere, er disse absolut stadig aktuelle i HSK’s
fremtidige arbejde.

Rådgivning og henvendelser
De henvendelser der har været til HSK i den forgangne periode kan kategoriseres i følgende
overordnede grupper:

 Problemer med overgangen imellem studie og job

 Tab af handicaptillæg under praktik og krav om praktik på fuldtid
 Manglende optagelses- og eksamensdispensationer
 Langsom eller manglende tildeling af handicaptillæg - Diagnoser tilsidesættes hvis der eksempelvis
har været tilknytning til et studiejob forud for ansøgningen
 Manglende forhåndsgodkendelse på forlængelse af handicaptillæg og studietid med SU
 Problemer med hvilke ydelser der kan medtages over landegrænser
 Hjælpemiddelbevilling i mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse
 Manglende handicaptillæg på ungdomsuddannelserne
 Henvendelse fra journalister samt journaliststuderende
HSK holdt møde med Kai Lundsteen Jobcenter København og Torben Pehrsson fra
Handicapidrættens Videnscenter i oktober 2012 om de problematikker der er i overgang fra studie
til job. Studerende der er funktionsnedsatte og eksempelvis har været tilkendt handicaptillæg
under studiet, skal tilmeldes som jobsøgende på ordinære vilkår i deres A-kasse, for at være
berettiget til dagpenge. Og selve arbejdsprøvningen samt tilkendelse af et fleksjob i regi af
jobcenteret, kan være en langvarig affære. Nogle kommuner løser problemet ved at tilkende
kontanthjælp i perioden. Mange nyuddannede med et handicap er rådville over hvordan de skal
forholde sig. Sådan som lovgivningen er pt. kan der ikke rådgives entydigt, men det er klart et
indsatsområde der bør tages fat på af politikerne.

HSK har forespurgt praktikkoordinatorer om der er et generelt problem angående handicappedes
muligheder for at komme i praktik. Det er tilsyneladende kun et problem på udvalgte uddannelser
blandt andet pædagoguddannelsen. HSK fortsætter samarbejdet med PLS.
De problemer HSK bliver forespurgt om, viser med al tydelighed at både SU-styrelsen og mange
videregående uddannelser mangler en basal forståelse for handicappedes forhold. Disse
problematikker ønsker HSK fortsat at arbejde med at løse.
I 2012 henvendte Tom Fletcher, studerende på Universitetet i Stirling Skotland, sig til HSK. I
forbindelse med sit studie i Danmark kontaktede han HSK, for at få styr på spørgsmål om hjælpere,
bolig osv. Tom Fletcher var løbende i kontakt med Ricardo Lemus og han besøgte kontoret flere
gange. Det var en meget positiv oplevelse at bistå også udenlandske studerende og vi har nu
fortløbende kontakter med andre udenlandske studerende. Vi mangler stadigvæk svar på hvor
sektoransvaret er placeret, både når studerende kommer til Danmark eller når danske studerende
rejser til udlandet.

Arrangementer
Generalforsamlingen 2012 blev afholdt den 26. april med oplægsholder professor emeritus i
filosofi Peter Kemp. Peter Kemps foredrag drejede sig om hvorledes demokrati og fællesskab ikke
kan erstattes af topstyring og undertrykkelse. Oplægget tog udgangspunkt i Peter Kemps netop
udkomne bog ”Filosofiens verden”, og efterfulgtes af en spændende diskussion.
21. januar 2012 og 8. december 2013 afholdte HSK julefrokost for bestyrelsen og frivillige kræfter.
16. marts og 12. oktober 2012 afholdt HSK fredagsøl arrangement på KUA – både for at øge
synligheden og afsøge interessen for etablering af netværk. Desværre var arrangementerne ikke
særlig besøgte.
15. november 2012 afholdte HSK vores 20 års jubilæum – et hyggeligt arrangement hvor vi takker
de fremmødte for opmærksomheden.

Konferencer og repræsentation
I 2012 søsatte Danske Handicaporganisationer projektet 'En Dobbeltminoritet i FOKUS' med
henblik på mennesker med funktionsnedsættelse og etnisk baggrund. Ricardo Lemus deltog på
vegne af HSK i projektet på baggrund af hans erfaringer med handicap- som ikkehandicapforeninger. Projektet strækker sig frem til 2015 og nærmere information findes på:
www.dobbeltminoriteter.dk, www.handicap.dk/dobbeltminoriteter eller på Facebook.
13. marts 2012 deltog HSK i et kursus om bestyrelsens ansvar på Frivilligcenter Amager.
Kursusleder var Carsten Helmersen kundekonsulent fra Arbejdernes Landsbank, der gennemgik
bestyrelsens ansvarsområder, ledelses- og revisionsprincipper . Der blev endvidere tilbudt en
individuel gennemgang af de enkelte foreningers vedtægter, hvilket HSK har gjort brug af.
I foråret/sommeren 2013 lancerede Københavns Kommune et antidiskriminationsinitiativ. HSK
blev udvalgt som en af repræsentanterne til en gennemgang af antidiskrimination samt hvilke

muligheder der er rent lovgivningsmæssigt og hvordan man som borger kan agere når man vil
klage eller imødegå en diskrimination. Under kurset holdt udvalgte foreninger et oplæg om deres
respektive foreningers formål og om den diskrimination de møder i deres hverdag. Ricardo
Salvador Lemus Barrales repræsenterede HSK og fortalte om handicapbevægelsen generelt og
specifikt om HSK's historie og betydning. Der arbejdes nu videre for at kurset skal fortsætte i 2014.
23. oktober 2012 afholdte Colitis-Crohn Foreningen konference i Folketingets Fællessal på
Christiansborg med titlen "Mandag er en lortedag!", hvor HSK deltog. Her var fokus på hvordan
unge med kroniske lidelser kan hjælpes gennem en ungdomsuddannelse med udgangspunkt i et
nyt politisk udspil, som er blevet til i et samarbejde mellem Colitis-Crohn Foreningen og andre
ungdomsforeninger. Mange unge med funktionsnedsættelser må i dag opgive en
ungdomsuddannelse, fordi de nødvendige rammer i form af økonomisk støtte og fleksibilitet i
forhold til fravær ikke er til stede. Rammer der desværre heller ikke findes i det videre
uddannelsesforløb.

Øvrige aktiviteter
I det forgangne år har HSK ihærdigt forsøgt at udvikle en ny, mere indbydende og tidssvarende
hjemmeside. Vi har fået god hjælp fra frivillige som beskrevet, men den frivillige webside
programmør måtte stoppe og vi søger derfor en ny programmør til at hjælpe foreningen med at
afslutte arbejdet og lanceringen af hjemmesiden – eller måske en simpel løsning vi selv kan
udføre. Det vil dog være ærgerligt ikke at kunne få programmeret det lækre, design der er
færdiggjort.
Med hensyn til nyt logo, så er det færdigudviklet i samarbejde med Jakob Heichelmann , grafiker,
der har arbejdet frivilligt og det vil blive lanceret sammen med den nye hjemmeside.
25. marts 2012 var Vivi Kløcker citeret i Politiken om dobbelt SU og manglen på samme til
studerende på ungdomsuddannelserne og til ordblinde. Samme dag var Vivi Kløcker desuden i P3
vedrørende samme emne.
HSK deltog i PTU’s indvielse af deres nye tilbygning den 30. august 2012. En arkitektonisk smuk og
funktionel løsning til en stærk medspiller i dansk handicappolitik.
DSF og SUMH lancerede 22. oktober 2012 Handicappolitikker på Uddannelserne – HPU - som er en
undervisningsmiljøhåndbog, der tager udgangspunkt i at undervisningsmiljøet også skal være
opfyldt for handicappede, med de kompensationsprincipper der findes. HSK har bidraget til
håndbogen som sparringspartner, med vores viden om de huller der er i handicappolitikken på
uddannelsesområdet. Håndbogen består af 9 faktabokse og en værktøjskasse der kan hjælpe
uddannelsesinstitutionerne med at udvikle en politik der kan støtte handicappede studerende i at
gennemføre deres uddannelse og inddrage dem i undervisningsmiljøet. Håndbogen findes på
følgende link:
http://dsfnet.dk/files/dsfnet.dk/UngdommensAnalyseEnhed/Et%20godt%20undervisningsmilj%C3
%B8%20-%20webversion.pdf
og yderligere information på SUHM’s hjemmeside eller www.hpu.nu
I 2013 blev der indledt et nyt initiativ ”Rækværk” af Sammenslutningen af Unge Med Handicap.
Formålet med Rækværk var at lave netværk for studerende med forskellige former for handicap

på landets 8 universiteter. Der er nu allerede etableret netværk på flere universiteter og gennem
et samarbejde mellem HSK og SUMH hen over sommeren og efteråret 2013 blev der taget initiativ
til etablering af et netværk også på KUA. Der har været arrangementer med temaer om
eksamensangst og studieteknik i HSK’s lokaler . Rækværk er netop et af den form for initiativer
HSK har forsøgt at iværksætte i de forgangne år. Vi støtter fuldt ud op om arrangementerne.
HSK’s officielle navn på engelsk er nu ”Association of Students and Graduates with a Disability”.
Fonde
HSK er glade og stolte over, at vi var rigtig godt støttet fra fonde i 2012 og 2013.
I 2012 blev vi tildelt:
Kr. 15.000 fra Jascha Fonden
Kr. 7.500 fra PTU
Kr. 10.000 Fra Fonden af 20. December
Kr. 5.000 fra Frk. Helvig Tornveds Fond
I 2013 blev vi tildelt:
Kr. 10.000 fra PTU
Kr. 10.000 fra Jascha Fonden
Kr. 8.000 fra Frk. Helvig Tornveds Fond

Årsrapporten er udarbejdet i april 2014 af René Ruby og Vivi Kløcker med bidrag fra HSK´s
bestyrelse

