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Facebook-ansvarlig: Vivi Kløcker
Hjemmesideansvarlig: Vivi Kløcker

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 – samtidig
med vedligeholdelse af hjemmesiden, Facebook, medlemsopdateringer, fondsansøgninger m.m. –
uden nye frivillige på sekretariatet. I stedet for nye frivillige har HSK indgået et samarbejde med
Plan & Handling omkring praktikanter i virksomhedspraktik. I første halvdel af 2017 havde vi
således Tanja 6 timer ugentligt, og i efteråret har vi haft Sanne først 8 timer ugentligt og senere 18
timer ugentligt. Sanne har bistået med diverse ad hoc opgaver.

Hjemmesiden
I 2017 har vi fået lavet hel ny hjemmeside, som er mere brugervenlig og i tidssvarende layout. Vi
har brugt en del tid på at opbygge og lægge indhold ind på hjemmesiden, men vi modtager fortsat
meget gerne input og gode idéer til udvidelsen af siden.

Statistik
I 2017 havde HSK 20 betalende medlemmer.
I 2017 har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder.

Nyhedsbrevene
Der udkommer nu løbende et nyhedsbrev ca. hvert kvartal. Der udkom således i 2017 fire
nyhedsbreve. Mette F. Baker udtrådte af bestyrelsen ved generalforsamlingen på grund af
sygdom, og René Ruby overtog hvervet som redaktør. Mette F. Baker har lagt et stort engagement
i nyhedsbrevene, og vi skylder Mette et stort tak for engagementet og ikke mindst for, at Mette
fortsat bidrager med idéer, artikelforslag og anmeldelser til nyhedsbrevene.
Til nyhedsbrevet er der et stort ønske om flere personlige bidrag, om gode eller dårlige oplevelser
fra virkeligheden! Hermed er opfordringen givet videre…
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Rådgivning og henvendelser
• I 2017 har sekretariatet haft åbent for personlig og telefonisk rådgivning tirsdag og torsdag fra kl.
11 til 14 samt på akuttelefonen 24/7. De fleste henvendelser er stadig fra studerende med diverse
funktionsnedsættelser – lige fra ordblindhed, ADHD til svært bevægehandicappede –og det kan
også være henvendelser fra forældre til funktionsnedsatte. Der er desuden stadig problemer med
tab af handicaptillæg under praktik og krav om praktik på fuldtid.
Mange af henvendelserne ender med at relatere sig til problemer i forhold til SU og manglende
dispensationer. Det sker især når de studerende bliver udsat for forsinkelser, når de ikke tilkendes
rimelig tilpasning til deres eksamener. Dette betyder ofte, at de dumper og skal ud i lange
ansøgninger/klagesager for at få et 4. forsøg. Ofte medfører det, at de skal klage til to instanser,
hvilket lægger yderligere pres på studerende med handicap. Problemer med dispensationer opstår
i forhold til mange studienævns manglende indsigt på handicapområdet.
Et tilbagevendende problem er også manglende tildeling af handicaptillæg. Vi har f.eks. haft en
henvendelse fra en studerende med ADHD, som fik afslag på ansøgning om handicaptillæg. Hun
klagede over afgørelsen og fik efterfølgende medhold. Desværre halter ordblindeområdet stadig
væk bagefter. Det ekstra arbejde det er at tage en uddannelse med ordblindhed, anerkendes ikke
af SU-styrelsen. De lægger vægt på, at det ikke er en fysisk funktionsnedsættelse og henviser de
studerende til at varetage et fysisk studiejob.
Vi oplever også problemer med forsørgelsesgrundlag i overgang fra uddannelse til job Det er
stadig paradoksalt, at studerende som har modtaget SPS-hjælp og handicaptillæg, skal stå til
rådighed fuldtid for arbejdsmarkedet, når de melder sig ledig som dimittend. Det tager
minimum et halvt år og ofte helt op til et år at blive visiteret til et fleksjob.
Desværre er der ikke den store udvikling på alle ovennævnte områder – det er sørgeligt at kunne
konstatere, at dette afsnit faktisk kan kopieres fra forrige årsrapporter og sættes ind igen.
Henover sommeren fik vi en henvendelse fra en tysk studerende på et Erasmus ophold i Danmark.
Den studerende er kørestolsbruger og havde problemer med at finde en handicapvenlig
studiebolig i København. HSK kunne i den forbindelse være behjælpelig med at skaffe en egnet
bolig, som den studerende skulle leje i et år gennem PTU. Desværre opsagde hun lejemålet før
aftalt tid, hvilket har medført, at HSK ikke længere har henvisningsret til lejligheden.

Arrangementer, konferencer og repræsentation
Den 10. januar var der møde mellem HSK og Jobnetværket af jobkonsulenter mv. HSK er inviteret
til fremtidigt at indtræde i Jobnetværket. HSK har allerede trukket på netværket og dets viden i
vores rådgivning.
Den 17. februar deltog Vivi Kløcker i et vejledningsmøde i Odense omkring ansøgning til
Satspuljen. Mødet var arrangeret af Socialstyrelsen. På baggrund heraf søgte HSK handicappuljen
fra Satspuljen om 500.000 kr. til et projekt om etableringen af en database med praktiksteder i
socialansvarlige virksomheder, målrettet studerende med handicap. Tilknytning til
arbejdsmarkedet via enten praktik eller studiejob er en afgørende faktor for at komme i
beskæftigelse efter afsluttet studie. Da det kan være ganske vanskeligt for studerende med
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handicap at finde et praktiksted, var intentionen således at opbygge en database over
virksomheder, som var positive i forhold til at tage studerende med handicap i praktik. HSK fik
desværre afslag på ansøgningen. Nu har vi imidlertid gjort os erfaringer med en sådan
ansøgningsprocedure, og vi er nu bedre rustet til at søge igen.
I februar afholdt HSK et møde med direktør for Landsforeningen af Polio-, Trafik- og
Ulykkesskadede - PTU, Philiph Rendtorf. Mødet var overordentligt positivt og mundede blandt
andet ud i, at HSK nu har fået henvisningsret til PTU’s handicaptilgængelige klubværelse i Åbenrå i
København. Fra august 2017 til februar 2018 har vi således stillet klubværelset til rådighed for en
tysk udvekslingsstuderende i kørestol. Fra sommeren 2018 er klubværelset atter frit for
interesserede.
I starten af april afholdt HSK et møde med den nye formand og næstformand for Danske
Studerendes Fællesråd - DSF. Mødet var meget positivt, og vi ser frem til et tættere samarbejde
med DSF.
Den 20. april afholdtes HSK’s generalforsamling. Tidligere professor på jura på KU Kirsten Ketscher
holdt oplæg efter generalforsamlingen. Hun fokuserede på problemer i forhold til SU- og
studiefremdriftskrav for studerende med handicap – især i forhold til de varslede ændringer i SUsystemet.
Den 24. april afholdtes et netværksmøde for Netværkere og interessenter, om bedre administrativ
praksis for funktionsnedsatte på KU. 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 en funktionsnedsættelse bedre vejledning mm. 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. HSK ser frem til, at tiltaget
implementeres og bliver en del af kulturen på KU. KU er nok den videregående
uddannelsesinstitution, som har haltet mest bagud på området.
I maj var der endnu en gang indbrud i HSK’s lokaler, og indbruddet resulterede i tabet af en
nyindkøbt bærbar computer. Det er naturligvis ganske irriterende. Vi har imidlertid besluttet ikke
at oprette en forsikring, da der under alle omstændigheder vil være en selvrisiko på 2000 kr.,
hvorfor det ikke kan svare sig.
Den 26. september deltog HSK i en konference på Christiansborg omhandlende KLAPjobordningen, som Landsforeningen LEV har haft stor succes med. KLAP ordningen laver job til
mennesker med kognitive vanskeligheder, der får førtidspension. Ordningen her skabt mere end
2400 skånejobs i Danmark og har indgået samarbejdsaftaler med mere end tyve landsdækkende
virksomheder. Konferencen afsluttede med en paneldebat med Maria Bille Høeg (chefkonsulent,
Dansk Arbejdsgiverforening), Christian Sølyst (Socialpolitisk konsulent LO), Lars Midtiby (direktør i
Danske Handicaporganisationer), Hans Andersen (beskæftigelsesordfører Venstre), Karina Adsbøl
(handicapordfører Dansk Folkeparti), Orla Hav (handicapordfører Socialdemokratiet) og Anni
Søren (formand LEV).
Alle i panelet var enige om, at KLAP ordningen var en stor succes, hovedsagelig fordi KLAP
fungerer som et effektivt bindeled mellem virksomheder og handicappede. Ordningen gør det
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nemt for virksomhederne, fordi KLAP konsulenterne klæder virksomheden på til at tage sig af den
handicappede og sørger for alt administrativt. Meget mindre bureaukrati end i kommunerne og en
meget simpel og gennemskuelig ordning for virksomhederne.
KLAP er finansieret af Satspuljemidlerne og fik en ny bevilling pr. 1. januar 2018.
Det ville være godt, hvis der fandtes en lignende ordning for handicappede med videregående
uddannelser.
I 2017 fyldte HSK 25 år, og det blev markeret med en jubilæumsreception den 16. november. HSK
blev som bekendt oprettet i 1992 af en gruppe studerende med henblik på at forbedre
adgangsforholdene for studerende kørestolsbrugere på KU. Efterfølgende er HSK blevet
landsdækkende, og vores rådgivning dækker som bekendt betydelig flere områder. Receptionen
var blevet grundigt annonceret via diverse kanaler, og receptionen var derfor ganske velbesøgt.

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser
I juli fremlagde Danske Handicaporganisationer – DH – en undersøgelse under titlen ”Studerende
med handicap mistrives og kvitter studiet”. Undersøgelsen viser, at mange studerende med
handicap har udfordringer på studiet, og de er forsinkede, må kvitte studiet eller mistrives i en
grad, så de er i fare for at ryge ud af studiet. De studerende peger blandt andet på, at
fremdriftsreformens manglende fleksibilitet er svær at håndtere med et handicap.
Mange interesseorganisationer – heriblandt selvfølgelig også HSK – ventede derfor med spænding
på, at regeringen sammen med alle partier i Folketinget i november vedtog et nyt bevillingssystem
for de videregående uddannelser. Det nye bevillingssystem træder i kraft pr. 1. januar 2019. I det
nye system vil uddannelsesinstitutionerne modtage et tillæg til den normerede studietid, opgjort
på baggrund af andelen af studerende med SU-tillægsklip på grund af sygdom og studerende der
modtager handicaptillæg. På denne måde vil universiteterne ikke blive straffet for at inkludere
studerende med handicap, som det er i det nuværende system. Og de studerende vil derfor i
mindre grad skulle søge dispensation og forhåbentlig opleve et mindre pres for at gennemføre
studiet hurtigt.
HSK har henvendt sig til de politiske beslutningstagere ved at sende skrivelser til Uddannelses- og
forskningsminister Søren Pind og alle uddannelses- og forskningsordførere. Vi har haft en god
dialog med Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forskningsordfører for DF og har også af
flere omgange modtaget henvendelser fra Søren Pind og Undervisnings- og Forskningsministeriet.

Lov om forbud mod diskrimination på grund af handicap
Siden februar 2017 har børne- og socialminister Mai Mercado været på trapperne med et
lovforslag imod diskrimination af handicappede. Det håber vi at kunne skrive positivt om i
årsberetningen for 2018.

Fonde
HSK’s arbejde er blevet støttet af fonde i 2017 – dette er vi meget taknemlige for – uden den
støtte er vores arbejde ikke mulig.
Kr. 10.000 fra Frk. Helvig Tornveds Fond
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