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Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til 
”Forslag til bekendtgørelse om ophold på elevhjem”. 
 
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har anmodet Handicaptalsmandsinstitutionen om at 
komme med eventuelle bemærkninger til ” Forslag til bekendtgørelse om ophold på elevhjem” 
 
På baggrund af departementets udkast, har Handicaptalsmandsinstitutionen følgende bemærkninger til 
bekendtgørelsen:  
 
Tilioq hører om manglende muligheder for specialundervisning i bygdeskoler og i mindre byer til personer 
med indlærings handicap. Dette skyldes ofte mangel på uddannede lærer i de små bosteder. Derfor foreslås 
det, at der i §2 stk. 2 indføreres ”særlige behov” som et hensyn, der kan kvalificerer elever at få tilbudt 
ophold på et elevhjem på et tidligere klassetrin, således at ordlyden ændres til:  
 
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan efter samråd med forældremyndighedsindehaverne eller elevens faktiske 
forsørger, jf. § 34, stk. 2 i Inatsisartutlov om folkeskolen, og eleven tillade, at en elev på tidligere klassetrin 
end 9. klasse tilbydes ophold på et elevhjem, hvis hensynet til elevens faglige og sociale udvikling samt 
elevens modenhed, særlige behov og hjembyens skolestruktur taler herfor.  
 
I §4 stk. 3 8) er nævnt en række diagnoser på forskellige kognitive og psykiske funktionsnedsættelser. Tilioq 
foreslår at dette punkt omformuleres til at være mere generelt, da den således er mere inkluderende for 
alle personer med handicap. Tilioq hører om unge personer med handicap (herunder også fysiske og 
sensoriske funktionsnedsættelser), som i deres teenage- og ungdomsår kan føle sig alene eller har brug for 
støtte til at forstå, hvordan de skal leve med deres handicap, da de oplever ikke at passe ind. Tilioq foreslår 
derfor at ordstillingen i §4 stk. 3 8) ændres til:  
 
8) at have særlige behov eller et handicap. 
 
Desuden foreslås det, at det i §4 tydeliggøres, hvilke kvalifikationer der kræves for at blive ansat som 
mentor, og på hvilke vilkår sådanne mentorer skal ansættes. 
 
Fysiske rammer kan være meget afgørende for personer med handicaps trivsel. Det kan være afgørende, at 
eleven kan komme rundt med deres kørestol eller at en elev med autisme ikke bliver distraheret af en 
særlig farve eller et forkert system på værelset. Derfor anbefaler Tilioq, at ordlyden i §7 stk. 2 ændres 
således:  
  Stk. 2.  Indretning af elevens værelse skal så vidt muligt ske i samarbejde med eleven og indeholde 
møblement, der er passende for elevens alder og skal indrettes efter eventuelle særlige behov eller 
handicap. 
 
Bygningsreglementet fastslår et minimumskrav for bygninger til beboelse om 1 handicaptoilet i 
grundplanen. Tilioq anbefaler dog, at det i §8 stk. 2 1) fastsættes, at der som minimum skal være et 
handicapvenligt toilet og bad på hver etage. Da Tilioq anser det som rimeligt, at personer med handicap har 
nem adgang til bade- og toiletforhold, der hvor de bor.  
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Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/Med venlig hilsen/Kind regards 

 

Drude Daverkosen 

Pilersaarusiornermik suleqataasoq/Projektmedarbejder 

 

Telefon +299 34 50 92 

Mail: drude@tilioq.gl 
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Facebookkimi naapitsigut – Mød os på facebook 
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