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Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ”Selvstyrets
bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2020 om etablering og indretning af
daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams”
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har anmodet Handicaptalsmandsinstitutionen om at
komme med eventuelle bemærkninger til ” Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2020 om etablering
og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams”
Bemærkninger til kapitel 1
I § 1. stk. 5. oplistes hvordan de fysiske rammer skal vurderes egnede til at være en daginstitution. Tilioq
anbefaler, at der indskrives, at man også skal lægge vægt på at lokalerne og de udendørslegemuligheder er
fysisk tilgængelige for børn med handicap og eventuelle forældre eller ansatte med handicap. Tilioq har
fået henvendelser fra forældre og fagpersoner, om børn med handicap på daginstitutioner, der ikke har
haft mulighed for at deltage i leg med de andre børn, fordi den legeplads der var, ikke var tilgængelig for
barnet. Dette ekskluderer børn fra fællesskabet og går imod både handicapkonventionen og
børnekonventionen.
I § 4 stk. 16 skrives der at: ”Daginstitutionen skal indrettes med mulighed for at modtage handicappede
uden særforanstaltninger.” Tilioq finder det positivt og på sin plads, at dette er et krav i forbindelse med
indretning af daginstitutionerne, men opfordrer til at man i tråd med handicap konventionens definition
ændrer ordlyden til ”Daginstitutionen skal indrettes med mulighed for at modtage personer med handicap
uden særforanstaltninger”
På grønlandsk: ”Ulluunerani paaqqinnittarfik naleqqussarneqassaaq Inunnik innarluutilinnik immikkut
iliuuseqaqqaanngikkaluarluni tigusisinnaanngorlugu.”
I §5 stk. 3 oplistes der regler for hvor mange handicaptoiletter, der skal være pr. daginstitutionsplads. Tilioq
foreslår for det første, at dette ændres til at der er mindst 1 handicaptoilet i den fornødne størrelse jvf.
bygningsreglementet pr. daginstitution, for at sikre at børn med handicap og forældre med handicap har
adgang til børnehaver på lige fod med alle andre.
Derudover foreslår Tilioq, at det medtages i en eventuel vejledning, at handicap toiletter skal have den
fornødne størrelse og de fornødne hjælpemidler til børn med og uden selvstændig siddefunktion. Eller
hvem der har pligt til at sikre disse hjælpemidler til daginstitutionen, i tilfælde af, at der bliver indskrevet et
barn med handicap. Vi foreslår følgende ordlyd til en sådan vejledning:
Til børn uden selvstændig siddefunktion skal der være en særlig toiletstol. Det vil sige toilettet
skal være stort nok til, at der udover selve toilettet og håndvasken er plads til toiletstol,
kørestol, barn og hjælper i rummet.
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Til børn med selvstændig siddefunktion, skal der være en toiletindsats og side- og fodstøtter,
så toilettet kan tilpasses barnet.
Tilioq opfordrer til, at der i § 7. stk. 3 medtages at udendørsarealet skal være tilgængeligt for børn med
handicap, så disse kan lege med, på lige fod med børn uden handicap. Dette for at sikre inklusion af børn
med handicap i de andre børns fællesskab.
Bemærkninger til kapitel 2
Tilioq finder det positivt at kommunalbestyrelsen skal væres særlig opmærksom på børn med særlige
behov. Vi foreslår dog, at man i §14. nr. 3 erstatter eksemplet ADHD til børn med handicap. På denne
måde inkluderes alle børn med handicap, da børn med fysiske handicaps, kan have brug for et
samarbejdsteam i ligeså høj grad som et barn med ADHD.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/Med venlig hilsen/Kind regards
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