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Årsrapport 2016
Bestyrelsen
HSK’s bestyrelse konstituerede sig efter valget således:
Formand/kasserer: Vivi Kløcker
Næstformand: Jesper Jarl Jensen
Sekretær: René Ruby
Bestyrelsesmedlemmer: Dilek Tasci og Amalie Bjørnsen
Suppleanter: Mette Feldtmose Baker, David Palmquist
Revisor: Jeanette Ruby Høyer
Redaktør: Mette F. Baker
Facebook-ansvarlig: Mette F. Baker og Dilek Tasci
Hjemmesideansvarlig: Vivi Kløcker og Dilek Tasci
Af personlige årsager udtrådte Amalie bjørnsen af bestyrelsen i august, hvorved Mette F. Baker
indtrådte i stedet.

Sekretariat
Sekretariatet har været betjent af to af bestyrelsesmedlemmerne: René Ruby og Vivi Kløcker.
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.

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.

Statistik
I 2016 havde HSK betalende medlemmer.
I 2016 har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder.

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 2016 5 nyhedsbreve. Mette F. Baker har lagt et stort engagement i
nyhedsbrevene og det afspejles i en palet afrelevante 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
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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
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.

Arrangementer
Konference og repræsentation
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
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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.

Fonde
HSK’s arbejde er blevet støttet af fonde i 2016 – dette er vi meget taknemlige for – uden den
støtte er vores arbejde ikke mulig.
Kr. 7.500 fra Jascha Fonden
Kr. 10.000 fra Frk. Helvig Tornveds Fond

Årsrapporten er udarbejdet i april 2017 af René Ruby og Vivi Kløcker med bidrag fra HSK´s bestyrelse
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