NU ER DET NOK!!!
I Odense tager kommunen ikke udgangspunkt i det handicappede barns skolebehov. Kommunen er
ikke lydhøre overfor specialisternes anbefalinger, og vil ikke samarbejde med det handicappede
barns forældre.

Vi har fået mere end nok nu!!!
Vi er en gruppe forældre til børn med handicap i Odense Kommune, som alle er dybt bekymret for
vores børns ve og vel grundet vi oplever store problematikker på skoleområdet i Odense Kommune.
Der tages ikke udgangspunkt i hvert enkelt barns udfordringer og behov. Der lyttes ikke til
specialisternes anbefalinger. Der lyttes ikke til forældrene. Der lyttes ofte heller ikke til kommunens
egne fagfolk, som har med barnet at gøre.
Det virker til Odense Kommune har sin helt egen agenda, hvor det for os virker som om alt handler
om magt og økonomi fremfor barnets trivsel. Igen oplever vi Odense Kommune ikke følger
lovgivningen og god forvaltningsskik.
Vi, forældre til børn med handicap, har i forvejen en hverdag, der er rigtig hård og stressende, hvor
vi har behov for medspillere ved Odense Kommune. Vi har bare ingen medspillere ved
beslutningstagerne ved skoleforvaltningen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR)/Specialpædagogisk Psykologisk Rådgivning (SPPR), B&U og Familie- og Velfærdschefen.
Nedenfor er eksempler på gruppens oplevelser igennem de seneste år. Oplevelser, som er tiltagende
problematikker den senere tid;
"Odense kommune kender vores børn bedst" Eller.. Det skulle man i hvert fald tro de gjorde.
Når det omhandler retten til at udsætte vores børns undervisning på baggrund af private
praktiserende fagpersoners udtalelser, samt egen vurdering af vores børn. Ja, så starter krigen, og
hvis man ikke makker ret, så ender man med en underretning!!”
"Vi er klar over, det ikke er det optimale skoletilbud, men vi kan ikke tilbyde andet, siger de".
”Odense kommune har ydet den største omsorgssvigt af alle mod mit barn.”
"Min søn er placeret i et skoletilbud, hvor han udsættes for tæsk eller får ødelagt hans ting"
”Vi har optagelse af at Odense Kommune siger de ikke har et skoletilbud, der passer til mit barn i
Odense Kommune. Alligevel skal mit barn gå i et af kommunens egne skoletilbud”
"Odense Kommune træffer beslutninger hen over hovedet på os forældre, selvom der i vejledningen
om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand står det er særligt
påkrævet med et samarbejde mellem forældre og kommunen."
”Mit barn råber; ”jeg hader kommunen og jeg hader skolen”, i en alder af 11 år. Hvor bliver jeg ked
af det”
”Det virker som om de er helt ligeglade med mit barns trivsel”
Hvorfor tager Odense Kommune ikke selvskadende adfærd alvorlig, selvom egen læge kontakter
Odense kommune omkring det?”

”Der er ikke lavet nogen PPV på mit barn, selvom loven foreskriver den skal laves, så hvordan kan
Odense Kommune vide hvad mit barn har behov for i skoleregi, når de heller ikke hører os forældre
og læser specialisternes rapporter?”
”Min datter er blevet skolevægrende, fordi hun er i et skoletilbud, hvor hun ikke føler sig forstået”
”Hvorfor indhente dokumentation for mit barns udfordringer og behov – Odense Kommune bruger
det jo ikke alligevel”
”Mit barn vil, med det rette skoletilbud, kunne tage en videregående uddannelse, og blive
selvforsørgende, men Odense Kommune er i fuld gang med at sikre hende et liv på offentlig
forsørgelse ved ikke at give hende et skoletilbud, der passer til hende.”
"Der lyttes ikke til mig"
”Mit barn har haft nedsat skoletid i næsten 4 år på anbefaling fra psykolog, psykiater og VISO,
alligevel vil Odense Kommune have en lægeerklæring omkring behovet fra egen læge nu, som slet
ikke er inde i sagen”
”Der er relevante skoletilbud til mit barn uden for Odense Kommune, men Odense Kommune vil
ikke visitere ud af kommunen.”
Familie og Velfærdschefen træffer afgørelse om mit barns skoletilbud uden at have sat sig ind i
sagen. Han lytter ikke til os, kun til skoleafdelingen og PPR/SPPR.”
" Sagsbehandler prøver at stille mig til ansvar for min søns handicap"
”Min søn har udviklet angst af at gå i et skoletilbud, der ikke passer til ham.”
"Når jeg søger tabt arbejdsfortjeneste (TA) grundet min søns handicap og gr. han ikke kan komme i
skole, får jeg at vide, at det kun kan søges af forældre til børn, der enten sidder i kørestol eller er i
terminalfasen, og jeg får også at vide, der ikke kan søges TA på en kontanthjælp"
"Specialskolen sagde de ikke kunne klare opgaven, og mit barn trives der heller ikke mere, men
Odense Kommune siger mit barn SKAL tilbage til den samme specialskole",
"Odense kommune afviser at lytte til private praktiserende lægers udtalelser, når det handler om
skole."
"Der svares ikke på vores henvendelser"
"Det virker ikke som om Odense Kommune læser udtalelserne fra børnepsykiatrisk afdeling,
psykiateren, psykologerne eller VISO, og hvis de læser dem, så retter de sig ikke efter
anbefalingerne"
"Odense Kommune træffer beslutninger hen over hovedet på os forældre, selvom der i vejledningen
om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand står det er særligt
påkrævet med et samarbejde mellem forældre og kommunen"

" Odense Kommune mener der først skal kigges på om et skoletilbud kan tilgodese mit barns behov
efter barnet er blevet visiteret til stedet. Hvad så når vi og skolen, på forhånd ved, at skolen ikke kan
tilgodese vores barns behov?"
”At kæmpe i 4 år dræner en for energi, og man mister overskud.. Man bliver endda sygemeldt, fordi
ens helbred ikke kan klare til det pres, som Odense Kommune ligger.”
”Min søn har, trods handicap, mange ressourcer, men med alle de skoleforsøg Odense Kommune
har budt ham, 5 indtil videre, så får han det dårligere og dårligere, og er nu både selvskader og
selvmordstruet i en alder af 13 år”
”Min søn har haft skoletilbud, der ikke forstår ham, så han er blevet mødt med daglig skæld ud,
fysisk magtanvendelse fra personalet, mobning og meget mere”
”Skolelederen burde ikke sidde med retten til alene og bestemme om et barn skal visiteres til
specialskoletilbud. Det er en kamp uden lige at få henvist sit barn, selvom alle ved det er det der
skal til.”
”Odense Kommune bryder loven og omsorgssvigter mit barn, når de ikke lytter til mig, som
forælder, der kender mit barn bedst.”
”Vi får hele tiden ny PPR psykolog på sagen”
”Han er desværre på vej mod sit femte skoleskift. Det vides endnu ikke, om det er det rigtige. Kun
tiden vil vise om han er velplaceret.”
”Vi gav op. Havde kæmpet i flere år med SPPR. Vores datter kom i mere og mere mistrivsel. Det
ville vi ikke være vidne til mere, så vi fandt en privat skole til hende. Det er det bedste vi
nogensinde har gjort.”
"...barnet skal møde og udvikle sig i samspil med andre børn med udfordringer og vanskeligheder,
som ham selv - hvordan synes Odense Kommune selv det går?”
---Synes du, som modtager af denne kronik, at det er i orden Odense Kommune byder vores børn med
handicap dette her?
På forældregruppens vegne,
Charlotte, Kamilla og Amalie
Mail; Foraeldregruppen17@gmail.com

