Verdal kommune
Rådmannen

Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 16.08.2016

Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 16.
august 2016
Tid: 16. august 2016 fra kl. 13.00 – til kl. 14.20.
Sted: Møterom 2. etasje, Rådhuset.
Til stede: Berit G. Nessø, Kristoffer Nicolaysen, Bjørn S. Hojem, Lars Morten Lersveen,
Audhild Jermstad og Toralf Hjelde.
Forfall: Hilde Grøtting og Herdis Kvernbråten.

Til behandling:
Uttalelse til sak: Vurdering av SFO-tilbudet – Revidering av kvalitetsplan og vedtekter for
skolefritidsordningen i Verdal kommune.
Virksomhetsleder skole/SFO, John Olav Larsen, orienterte om saken.
Rådet diskuterte saken og uttaler følgende:
1. Rådet er positive til at dagens tilbud avvikles for funksjonshemmede elever på
ungdomstrinnet (8. – 10. trinn) og at det i stedet kan søkes om avlastning. Da vil
vurderinger av behov gjøres av helse, som for rådet blir riktig instans. Det vil da bli gitt
en individuell vurdering og tjenester vil bli tildelt ut i fra det særskilte behov den enkelte
lovmessig har krav på.
2. Rådet er enig i at funksjonshemmede elever skal betale for SFO-tilbud 1.-7. trinn på lik
linje med andre elever.
3. 11. måned legges ned – rådet har ikke spesielle merknader til dette punktet men stiller
spørsmål om hvilket tilbud en sterkt funksjonshemmede ungdom vil bli gitt, i den
perioden dette tilbudet er gitt tidligere?
Rådet stiller videre spørsmål om hvem det er som skal vurdere hvilke elever i 5.-7 trinn som
skal tildeles plass i SFO. Vil dette bli vurdert i samarbeid med helse?
Rådet vil generelt uttale at de forutsetter at dette ikke blir en ekstra belastning for foreldre til
disse ungdommene dette gjelder – og at det fra kommunen vil bli gitt tilstrekkelig
informasjon om endringen og at det vil bli gitt veiledning til utfylling av søknader på
avlastningstilbud.
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