Børn, unge og voksne i det inkluderende samfund
Debatmøde i rådhushallen d. 28. august kl. 17.00-19.30

Program for mødet
17.00 - Velkomst ved Borgmester Hans Toft og formand for
______Handicaprådet i Gentofte Kommune Hans Rasmussen
17.15 - Debat i temagrupper om inklusion i den kommunale
______dagligdag
18.15 - Pause og lidt at spise
18.45 - Opsamling på debatten ved Tue Byskov Bøtkjær
19.30 - Tak for i dag

Handicaprådet inviterer til debat.
Inklusion er det overordnede mål for kommunes handicappolitik, og der arbejdes med inklusion og
inkluderende fællesskaber overalt i kommunen. Inklusion er et emne der berører os alle – i alle
aldre og i alle livssituationer. Det gør det i dagtilbud og skoler, i sociale tilbud, i fritidsinstitutioner og
idrætsforeninger, på arbejdspladser, i kulturlivet og overalt hvor vi færdes.
Men hvor langt er vi nået og hvor kan vi blive bedre? Hvad er den enkeltes og hvad er
fællesskabets opgave og ansvar - når inklusionen skal lykkes?
Det er nogle af de spørgsmål Handicaprådet ønsker at debattere med alle interesserede deltagere.
Efter en kort velkomst lægges der op til cafedebat ved bordene. Efter debatten vil der være lidt at
spise, og herefter vil formand for Det Centrale Handicapråd Tue Byskov Bøtkjær samle op og
reflektere over debattens indhold.

Inklusion – Hvad er målet?
Der findes ingen facitliste for inklusion – ej
eller for hvordan vi når målet. Inklusion er en
proces, hvor alle må engagere sig, og hvor
alle må arbejde og samarbejde om at
gennemføre forbedringer - skridt for skridt.
Det gælder kommunens medarbejdere,
borgere, pårørende, arbejdspladser og
foreninger.

Vær med til at drøfte ansvar, fællesskab og
inklusion.
Hvad betyder inklusion for:
-

børn i daginstitution og i skolen?
for unge under uddannelse?
for voksne i eller uden beskæftigelse?
og hvad betyder inklusion i forhold til et
aktivt kultur, idræts- og fritidsliv?

Alle er velkomne! Tilmeld jer venligst på
www.gentoftehandicappolitik.dk eller på email: laol@gentofte.dk. Tlf. 39 98 50 30

