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Over store deler av landet har det vært en alldeles
vakker sommer i år.
Andre steder har den kanskje vært noe under pari.
Vi takker likevel for sommeren som gikk og ser fram
til den neste.
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Har LUPE en framtid?

J

a, da er det min tur å skrive lederen til Under Lupen. Sitter her ved dataen og
har totalt jernteppe. Fristen er allerede passert med flere dager. Mon tro om
redak-tøren er blid på meg?
Men, hva kan jeg skrive om som interesserer medlemmene i LUPE?
Hvorfor har jeg jernteppe? Ja, det er ikke lett å si. Sitter nå her klokken 11.30, en
søndagsmorgen som alle andre barnefamilier. En søndagsmorgen der bror på 9 år
etter en lett frokost springer ut i høstsolen for å kose seg med vennene sine på
trampolinen. Telefonen ringer, naboen skal på tur. ”Dessverre, vi kan ikke bli med
på så kort varsel. Dere skulle ha ringt på torsdag”. ”Ja, men da visste vi jo ikke
hvordan været skulle bli til helga”, svarer de da. Ja det er jo sant, tenker jeg, samtidig som jeg ønsker dem en god tur.
Klokken 07.30 i dag våknet vi av at bror kom ned og vekket oss. Han lurte på om
søster kunne få lytte til musikk. Hun hadde mast bra lenge allerede, nå var han
lei. Gikk opp og skiftet bleie. Begynte med frokosten. Ble avbrutt mange ganger
med forskjellige spørsmål og ønsker om bytting av musikk m.m.. Frokosten gikk
fint. Etterpå var det ”vaskedama”. Vår vaskedama sitter og søler med vann rundt
vasken og ”vasker” speilet og servanten med en vaskeklut. Til slutt er det morgenstell med dusjing. Ferdig akkurat i tide til 12-kaffen.
Må bli ferdig med denne lederen nå. Kanskje jeg også rekker å dusje selv før jeg
må av gårde på dugnad i fotballaget. Bror må være barnevakt en times tid for
søster fordi vi har to ulike dugnader som krasjer med hverandre. Det er flott at
lillebror er så flink at også han nå kan være barnevakt til storesøsteren sin, når de
to andre storesøstrene er borte.
Men, hva har dette med spørsmålet om LUPE har en framtid? Jo, det er nå slik at
LUPE drives på dugnad både lokalt og sentralt. Mange flinke og dyktige ildsjeler
rundt om i fylkeslagene, og sentralt, bruker mangfoldige dugnadstimer på å
fronte aktuelle spørsmål for oss medlemmer. Gjennomsnittsalderen på disse flinke
folkene er dessverre alt for høy. Jeg vil hevde at uten pensjonistene så hadde
LUPE vært borte allerede.
Jeg er en av de unge som er kommet etter, men nå er ilden dessverre sluknet,
bare sjelen er igjen. Jeg har ikke krefter igjen til å kjempe for alle dere andre.
Alle har en hektisk og travel hverdag, og man trenger derfor ildsjeler som kan
fronte saker som er viktige for våre barn/unge/voksne funksjonshemmede. Men
ildsjeler har også en travel hverdag som må ivaretas.
Derfor må alle og enhver gå inn i seg selv og spørre: Er det noe JEG kan bidra
med som kan lette på ildsjelens hverdag?
- Er ditt svar nei, så har ikke LUPE noen framtid i sikte.

Magnus Westberg
Avgått leder for LUPE Midt Troms og
1. vara til sentralstyret fram til årsmøtet.

Materiellfrist neste nummer:
10. november 2008
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SOMMERUTFLUKT TIL ORKANGER

Herregården i all sin velde.
Tekst og bilder: Tore Gulbraar

Trøndelag fylkeslag av LUPE hadde på forsommeren et hyggelig og lærerik tur til Orkanger som ligger
i Sør-Trøndelag. Det faglige programmet var ivaretatt av fylkeslaget av FFO som hadde utkommandert en av sine styremedlemmer til å besøke oss. Valget hadde falt på Magne Skjetne som representerer
ADHD-foreningen i styret (se egen spalte om Sør-Trøndelag FFO). Totalt var vi 16 voksne og ett barn
med på turen.

I

Orkanger besøkte vi Bårdshaug Herregård som er et ganske unikt hotell og konferansesenter. Ja, så spesielt at det
neppe finnes noe tilsvarende i hele Norges land. Så er da
også hotellet med i et knippe av historiske hoteller som står
sentralt i norsk reiseliv. Stedet har blitt presentert i NRKserien ”Herskapelig” med Toppen Bech som særlig rettet
oppmerksomheten mot hotellets spennende historie.
Bårdshaug Herregård ble opprinnelig bygget som representasjonsbolig for generalkonsul Christian Thams som først
på 1900-tallet var en ruvende personlighet innen norsk forretningsliv og diplomati. Boligen på Bårdshaug har i sin
tid huset både konger, fyrster og ikke minst viktige forretningsforbindelser fra inn- og utland. I tilknytning til de eldre
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bygningene er det bygget et moderne hotell med utmerkete
konferansefasiliteter og et godt kjøkken. Alt dette var vi så
heldige å få ta del i på denne flotte junidagen i Orkanger
som ligger en times biltur fra Trondheim.
Som en del av opplegget for denne utflukten fikk vi en omvisning på den gamle herregården som ligger i tilknytning
til en flott park. Guiden førte oss først inn i husets ærverdige
bibliotek som hadde jakttrofeer på alle vegger i det vesentlige fra Afrika. Det er ikke hver dag at du får se det enorme
hodet til en flodhest for ikke å snakke om afrikanske gevirer
av ulike hjortedyr. Hjørnestuen var preget av flotte utskjæringer, gedigent brystpanel og massive takbjelker, alt skåret
av lokale treskjærere.

Fra årsmøtet 2008 til
Trøndelag fylkeslag av LUPE

Astrid Aarø Engen
talte om vanskelige
saker som fylkeslagene kan komme opp
i. Utagering er ofte
et skrik om oppmerksomhet, sa hun bl.a.
Foto: Tore Gulbraar.
Årsmøtet ble holdt på Høvdingen vertshus i Melhus med
13 personer.
Møtet så positivt på de velferdstiltakene som er gjennomført, likeledes på samarbeidet med FFO. Lagets øknomi
er god.

Utﬂuktsgruppen samlet til fotografering ved inngangspartiet til Bårdshaug Herregård.
Spisestuen var ikke mindre imponerende med stort langbord dekket med dansk kongelig porselen. Dette kan leies
ut til folk som ønsker et særpreget lokale for spesielle sammenkomster. Maten som servers vil stå i stil til omgivelsene
kunne guiden forsikre oss om. I annen etasje var en del av
de gamle soverommene restaurert og blir brukt som hotellværelser for gjester som er ute etter det mer herskaplige.
Disse benytter de gamle badeværelsene som tilhørte herregården og som Kong Haakon i sin tid omtalte som ”finere
enn noe bad på slottet”.
Temmelig fortumlet etter de mange sterke inntrykkene begav vi oss ut i parken til en riktig fin spasertur. Sentralt i
parken finner vi Bårdshaug jernbanestasjon som tilhørte
Thamshavnbanen, Norges første elektriske jernbane. Banen ble åpnet av Kong Haakon 10. juli 1908. Det foreligger
et bilde av kongen sammen med konsulen og andre medlemmer av direksjonen i det de går om bord i kongevognen.
”Mannen til venstre for Consul Thams er H.M. Kongen”,
skrev lokalavisen.
Etter en deilig lunsj i den moderne hotellavdelingen tok vi
sete i et av konferanserommene hvor Magne Skjetne endelig fikk slippe til med sitt inspirerende foredrag. Vi mener
det er viktig at vi kan være sammen i en festlig ramme på
våre sammenkomster. Livet har ikke alltid vært like greit for
foreldre og andre pårørende. Det ble da også fra flere hold
gitt uttrykk for at det ble et godt minne å ta med seg hjem.
”Et smil i hverdagen”, som en uttrykte det da vi skiltes.

Valget fikk følgende utfall:
Tore Gulbraar, leder (gj.v)
Ragnhild Olsen, nestleder (gj.v.)
Grete Volan, styremedlem (gj.v.)
Jarle-Olav Østhus, styremedlem (gj.v.)
Asbjørn Sandvik, styremedlem (ny)
Jenny Kiplesund, varamedl. til styret (gj.v.)
Gerd Ellinor Hestad, varamedl. til styret (ny)
Revisor: Jan B. Hestad
Blant sakene som ble drøftet, var feriemuligheter for utviklingshemmede. Med en fellestur til Vallersund gård i
Bjugn som ett mulig tilbud. For reiser til Solgården på
Costa Blanca er ledsagerordningen er ofte et problem.
Leder for Møre og Romsdal fylkeslag av LUPE, Astrid
Aarø Engen, holdt et inspirerende foredrag om hvordan
deres fylkeslaget arbeider, særlig omkring likemannsoppgaver, støttekontakter og om fysisk helse som er et stort
problem på grunn av mye stillesitting og mangel på utaktiviteter.
Vi ser fram til samarbeid med LUPE i nabofylket.

Tore Gulbraar er
leder i Trøndelag
fylkeslag av LUPE.
Foto: Randi Voll.
5

Organisasjonssaker

LUPEMEDLEM VANT SAK I TRYGDERETTEN
NN er en 35 år gammel kvinne. Hun har Down`s syndrom
og er synshemmet, sosialt blind og registrert i Norges
Blindeforbund. Hun har mottatt grunn og hjelpestønad
siden 1982.
Bydelens NAV-trygd vedtok 22.09.06 at NNs hjeøpestønad
skulle falle bort fra 01.10.06. Dette vedtak ble mottatt
av NN og hennes hjelpeverge 07.10.06, dvs 7 dager
etter at stønaden var stoppet. Dette er helt i strid med
Forvaltningslovens § 16, som fastslår at part, dvs NN, skal
varsles før vedtak treffes. Vedtaket ble anket og samtidig ba
NN og hjelpevergen i 2 skriv av 13.10.06 og 20.11.06 om
møte med bydelens NAV-trygd. Denne anmodning ble ikke
imøtekommet, noe som er i strid med Forvaltningslovens
§ 22. Dette viser at bydelens NAV-trygd har begått 2
saksbehandlingsfeil.
Det ble også begått saksbehandlingsfeil hos NAV-klage og
anke da denne instans i skriv av 30.11.06 ikke avga noen
selvstendig begrunnelse, men kun henviste til den begrunnelse som bydelens NAV-trygd hadde avgitt.
I skrivene av 13.10.06 og 20.11.06 til bydelens NAVtrygd og NAV-klage og anke ga NN og hjelpevergen en
utfyllende beskrivelse av NNs livssituasjon og hadde lagt
ved relevant dokumentasjon. Ingen av de nevnte instanser
tok noe hensyn til skrivenes innhold.
NN og hennes hjelpeverge bestemte seg for å anke saken
til Trygderetten, og tok kontakt med rettshjelper Andreas
Christian Nørve for at han skulle føre NNs sak i Trygderetten. I sin korrespondanse med Trygderetten omtalte han
at det både hadde vært saksbehandlingsfeil og feil lovanvendelse fra bydelens NAV-trygd og NAV-klage og anke.
Trygderetten behandlet saken 29.02.08. Rettshjelper A. C.
Nørve fremholdt bl a følgende:
• NN har et hjelpebehov ut over det som blir dekket av
bydelens tjenester
• NN er både synshemmet og utviklingshemmet. Hun
har mottatt hjelpestønad siden 1982, og vedtaket om
opphør av hjelpestønad er ikke knyttet til at hjelpebehovet er blitt mindre enn tidligere.
• Trygderetten har i ankesak 06/02461, som kan
sammenlignes med NNs sak, fattet vedtak om at parten
har rett til hjelpestønad.
NAV-klage og ankes prosessfullmektig innrømmet at vedtaket om at hjelpestønaden ble redusert/opphørt var fattet
etter feil lovhjemmel. Utover dette fastholdt han at vedtaket burde
fastholdes.
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I sin uttalelse henviser Trygderetten til Folketrygdlovens §
6-4, første, tredje og femte ledd bl a følgende:
• Hjelpestønad ytes til et medlem som på grunn av varig
sykdom, skade eller lyte, har
Behov for særskilst tilsyn og pleie. Hjelpestønad gis
bare dersom det foreligger et privat pleieforhold.
• Det er vilkår for rett til hjelpestønad at hjelpebehovet
har et omfang som kan svare til et vederlag på minst
samme nivå som den fastsatte satsen for hjelpestønad.
• En person som er blind eller har så dårlig syn at vedkommende ikke kan rettlede seg ved hjelp av synet anses for å fylle vilkårene for rett til hjelpestønad.
Retten henviste også til Folketrygdlovens § 6-7 første
ledd:
Skjer det vesentlige endringer i de forhold som har vært
avgjørende for innvilgning av grunnstønad eller hjelpestønad eller for størrelsen på slik stønad skal saken tas
opp til ny behandling, se § 21-6.
Trygderetten konkluderte slik:
• NN har ikke mindre hjelpebehov enn før.
• NN har behov for ekstra hjelp og tilsyn utover det som
blir dekket av bydelens tilbud.
• Det har ikke inntruffet endringer som kan regnes som
”vesentlige” slik det fremgår av Folketrygdlovens §
6-7. Det er da ikke adgang til å gjøre vedtak om fjerning
av hennes hjelpestønad.
• Avgjørelsen i ankesak 06/02461 for en mann som er
utviklingshemmet med tilleggsfunksjonshemming bl a
cerebral parese var at han beholdt hjelpestønaden. Retten kan ikke se at NNs hjelpebehov er vesentlig mindre
enn nevnte tilfelle.
• I tillegg må det legges noe vekt på at NN har et ekstra
hjelpebehov pga sitt svake syn.
• Anken har ført fram. Det ankede vedtak blir gjort om.
Det må også nevnes at NAV-klage og anke ble pålagt å
betale NNs utgifter til bistand i saken.
NN og hennes hjelpeverge har takket rettshjelper A. C.
Nørve for meget god hjelp og ryddig og overbevisende
saksbehandling.
En oppfordring til LUPE-medlemmer:
Dersom kommunen eller bydelen kutter ut eller reduserer
tjenester eller ytelser til en utviklingshemmet person uten at
dette har hjemmel i lov- eller regelverket, bør saken ankes
oppover i systemet, om nødvendig helt til rettsapparatet.
Dersom det er nødvendig med juridisk hjelp kan NN og
hennes hjelpeverge anbefale A.C.Nørve som rettshjelper i
tilsvarende saker.

UTVIKLINGSHEMNING OG PSYKISK LIDELSE

V

i har i løpet av 2008 fått økt oppmerksomhet for personer med utviklingshemning som har eller kan utvikle en psykisk lidelse. I den forbindelse er det opprettet et
fagnettverk med sete i Trondheim på oppdrag fra Helsedirektoratet. Nettverket er administrert av Nasjonalt kompetansemiljø om psykisk utviklingshemning (NAKU), arbeidet koordineres av Geir Bjarte Gravdal.
Formålet med dette fagnettverket er å øke oppmerksomhet,
satsing og utvikling av det psykiske helsetilbudet for denne
gruppen av mennesker gjennom å formidle forsknings- og
fagkunnskap om psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning.
En av de første oppgavene er: å lage en kortfattet kunnskapsoppsummering av hva som finnes / ikke finnes av tilbud på området og forslag til hva og hvordan vi best kan
styrke psykisk helsevern for utviklingshemmede i Norge ut
fra dagens situasjon”.
Anna Kittelsaas har i samarbeid med fagpersoner utarbeidet
en rapport vedrørende psykisk helsevern for mennesker
med utviklingshemning. Det viser seg nemlig at psykiske
lidelser og atferdsforstyrrelser ikke er uvanlig blant denne
gruppen av mennesker. Nyere forskning tyder på at opptil
50 % av personer med psykisk utvikingshemning sliter med
psykiske vansker av ulik grad. Når det gjelder utredning,

diagnostisering, behandling og faglig oppmerksomhet er
det derimot stor underrepresentasjon.
Behovet for å sette fokus på utviklingshemmedes
psykiske lidelser er stort. Ikke minst er det viktig å
rette oppmerksomheten mot manglende forståelse for
at utviklingshemmede kan ha psykiske lidelser. Liten
forståelse kan blant annet medføre økning av lidelsen for
personer med utviklingshemning eller autisme, adekvate
tiltak er derfor helt nødvendig.
Nettverket vil arrangere et seminar om utviklingshemning
og psykisk lidelse 28. og 29. oktober i år på Quality Airport
Hotell Gardermoen. Seminaret er åpent for fagpersoner fra
1 og 2-linje tjenesten. NAKU ønsker at seminaret skal bidra til at temaet settes på dagsorden og at fagpersoner gis
mulighet for å utveksle erfaringer. Seminaret er gratis for
nettverkets medlemmer.
LUPE vil følge utviklingen av arbeidet innenfor nettverket
med spent oppmerksomhet. Vi har forståelse for at dette arbeidet primært tar sikte på å utveksle erfaringsbasert kunnskap mellom fagpersoner innenfor kompetansemiljøet.
Imidlertid vil foreldre og andre pårørende gjerne være aktivt med i dette arbeidet. Vi tror vi kan ha noe å bidra med.
Tore Gulbraar

LUPE MØRE OG ROMSDAL

LIKEMANNSSAMLING 21. OG 22. NOVEMBER 2008
Samlinga startar med lunsj kl. 1400 på fredag og
blir avslutta med lunsj kl. 1400 på laurdag. På fredagskvelden blir det middag kl. 1900.
Temaer vi særleg vil drøfte:
- Bustadtilboda
- Personale- og kompetansemangel
- Arbeid og aktivisering
- Samarbeidet mellom hjelpeverge/pårørande og likemann
- Fordeling av likemannsoppdrag
Påmelding til Wigdis Hellstrøm innan 10. november på
telefon 70 02 40 55 eller mobiltelefon 995 61 333.
Samlinga blir annonsert berre på denne måten!!
Alle medlemmer er hjerteleg velkomne til samlinga!!
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Organisasjonssaker

LIKEMANNSSAMLING 2009 - LANDSMØTET 2009
Sentral likemannssamling 2009 arrangeres f.o.m. lunsj
fredag 22. mai til og med lørdag 23. mai på Olavsgaard
hotell i Skedsmo like nord for Oslo og med bussterminal
kloss ved.
Temaene er:
• Aldring hos utviklingshemmede, - utfordringer i likemannsarbeidet, med innleder Britt Evy Westergård
• Søskenutfordringer, - likemannsarbeid i denne
sammenhengen
• Hjelpeverge,- oppgaver, utfordringer, oppgaver, rettigheter og likemannsarbeid i forhold til hjelpeverger.
Ev. ny vergemålslov.
• Likemannsoppgaver og utfordringer i forbindelse
med Individuell plan, klage, enkeltvedtak.
• Likemannsarbeid og deltakelse i de nye rådene som
er etablert, evaluering av likemannssamlingen.

NYTT FRA LANDSSTYRET
Landsstyret hadde møte på Olavsgaard hotell 30. og 31.
august.
De største sakene var gjennomgang av søknadene om likemannsmidler fra fylkeslagene, oppsetting av program og
budsjett for den sentrale likemannssamlingen i mai 2009
og utferdigelse av LUPEs søknad til Fordelingsnemnda.
Landsstyret behandla også sak om den nye brosjyra vår.
Vi gikk gjennom utkastet fra Jann-Oskar Granheim og
foretok en del mindre endringer.
Brosjyra blir på 12 sider i A5-format og i farger.

Landsmøtet 2009 starter lørdag 23. mai etter at
likemannssamlinga er ferdig og fortsetter til søndag
ettermiddag.
Olavsgaard hotell er stort og fint. Hotellet er lett tilgjengelig med bil og med buss fra Gardermoen og Oslo. Kort
busstur fra Lillestrøm stasjon.
Det kommer mer om disse to arrangementene seinere
vedr. påmelding etc. Påmelding skal uansett skje gjennom
fylkeslagene, og det er fylkeslagene som velger utsendinger til landsmøtet.
Vi håper interesserte i likemannsarbeidet og tillitsvalgte
blir med.
IT

Noen av de andre sakene:
• Stoff til Under Lupen
• Økonomistatus og kontingentinngang. 2. purring sendes nå ut. Økonomistatusen er god tross kostbar likemannssamling i våres.,
• Bostøtte – levekår. Mange opplever å miste bostøtta
pga høyere uføretrygd. Husleiene økes mange steder
uten at bostøtta endres for å ta høyde for de vesentlig
høyere boutgiftene mange har fått de seinere årene. Saken vil bli videreført med tanke på å tas opp med FFO,
Husbanken og staten.
• Innspill i Aps programprosess. Thor Henriksen legger fram forslag på neste styremøte.

Ny brosjyre!
Endelig ser det ut til at vi skal få ferdig en ny brosjyre
for LUPE! Firmaet som skulle utarbeide den, har ikke fått
gjort jobben. Derfor er den blitt nær på 2 år forsinket. Nå
har vår redaktør, Jann-Oskar Granheim, tatt på seg jobben,
og da har det blitt fart i sakene. I løpet av september håper
vi brosjyra er klar til trykking.
Den nye brosjyra blir i fullfargetrykk på 12 sider i A5format. Den skal sendes alle medlemmene i forbindelse
med kontingentkravutsendinga tidlig i 2009. Dessuten vil
fylkeslaga få en del brosjyrer til utdeling til interesserte.
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Hvis DU ønsker noen brosjyrer til utdeling/verving, kan
du forhåpentligvis henvende deg til fylkeslaget (primært)
eller til LUPEs kontor (sekundært) i slutten av oktober for
å få ett eller flere eksemplarer tilsendt.
Vi satser på at fylkeslag og fylkeskontakter kan sørge for
å få brosjyrer utlagt på fødeavdelinger, helsestasjoner og
pleie- og omsorgstjenesten(ansvarlig kontor for sosiale
tjenester til utviklingshemmed). Det blir etter hvert sendt
eget brev til fylkeslagene om dette. Vi håper den nye brosjyra faller i god jord og kan medvirke til at vi får flere
medlemmer!
IT

Rekordmange søkere til spesialskoler
Av Susanne Bakke

Stadig flere foreldre vil ha barna inn på spesialskoler. Men plassmangel gjør at mange får avslag.

D

e siste fem årene har antall søkere til spesialskolene
økt med nesten 150 prosent.
Tall fra det nasjonale skoleregisteret, GSI, viser at 94 barn
i 2003 ble anbefalt spesialskole.
I fjor mottok kommunene 233 søknader. Søkertallet
for inneværende år er ennå ikke offentliggjort.
Men i samme periode har antall spesialskoler blitt
færre. Bare i løpet av de siste tre årene har 19 slike skoler blitt lagt ned. Dermed får de fleste søkerne avslag på
plass.
Samtidig viser statistikken at stadig flere trenger tilrettelagt undervisning.

Bekymret over utviklingen
Men statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbeth
Rugtvedt, kan ikke love flere spesialskoleplasser.
– Vi trenger spesialskolene, men vårt mål er at alle skal
inkluderes i nærskolen, sier hun.
Hun innrømmer imidlertid at tilbudet til de svake elevene i skolen er for dårlig.
Vi er langt unna målet om at alle barn skal få tilpasset
opplæring etter behov.
Hun mener lærerne trenger et kompetanseløft, og viser
til de nye kompetansekravene i lærerutdanningen.
– Økt kompetanse blant lærerne vil dessuten minske
behovet for spesialundervisning.
Rugtvedt tror ikke ressursbruken vil gå utover undervisningen for resten av klassen:
Mange elever i skolen er plaget av uro og konsentrasjonsproblemer. Tiltak som settes inn for ADHD- rammede
vil komme hele klassen til gode, sier hun.
Må avvise elever
En ringerunde Nationen har foretatt viser at mange elever
har fått avslag på spesialskoleplass i år. Frydenhaug spesialskole i Buskerud har måttet avvise fem elever, til tross
for PP- tjenestens anbefalinger om spesialskoleplass.
Utdanningsdirektør i Drammen kommune, Tore Isaksen
bekrefter at kommunene har en utfordring fremover:
Vi ser en tendens til at flere foreldre ønsker barna sine
til spesialskoler, samt at det er blitt flere barn med spesielle behov.

Det er ikke bare økonomiske årsaker som gjør det vanskelig
for kommunene, ifølge Isaksen.
– Det er uhyre vanskelig å få tak i fagpersonell som har
lyst til å jobbe i grunnskolen. De er ikke interessert i å jobbe
isolert, men søker seg heller til fagmiljøene, sier hun.
Også i Nøtterøy kommune, er behovet for flere spesialskoler prekært.
Pedagogisk konsulent, Kari Askerøi sier at interessen
for spesialskoler har eksplodert:
– For å dekke behovet måtte vi utvidet tilbudet med
dobbelt så mange plasser, sier hun.
Hun sier at det er misnøye blant foreldre som har barn
med spesielle læringsbehov.
De synes skoletilbudet er for dårlig.
Ikke lærernes skyld
Petra Goldberger er lærer og mor til en gutt som trengte
mye oppfølging i skolen.
Hun tror pendelen har svingt når det gjelder synet på
spesialskoler:
– Høyere krav til læring i skolen gjør at forskjellene
mellom de flinke og mindre flinke elevene øker.
En nasjonal tilsynsrapport avslørte nylig at ni av ti
kommuner ikke oppfyller kravene om spesialundervisning.
Goldberger er ikke overrasket over at foreldre nå ser
mot spesialskolene:
Spesialskolene har andre forutsetninger og fagfolk. Det
er veldig krevende for en lærer i den vanlige skolen å følge
opp barn med spesielle behov, sier hun.
Solid dokumentasjon kreves
Selv takker hun en god klassestyrer for at sønnen fullførte
ungdomsskolen.
Det kreves solid dokumentasjon for å få plass på en
spesialskole.
Først da sønnen skulle begynne i videregående, fikk han
plass på en spesialskole i Bjørkelangen.
Møtet med skolen var svært positivt. De ble møtt med
proffe og entusiastiske lærere.
– Men det var kanskje litt i seneste laget i vårt tilfelle,
sier Goldberger.
Denne artikkelen har tidligere vært publisert i Nationen 25. 08.08
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Organisasjonssaker

FFO i Sør-Trøndelag
Fra egen notatblokk har jeg hentet ut en del momenter fra
Magne Skjetnes foredrag. Han hadde mye på hjertet, men
plassen tillater ikke et mer omfattende referat:
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er en paraplyorganisasjon som i vårt fylke har en tilslutning fra 40
ulike organisasjoner som betyr at 21.500 medlemmer
har søkt sammen i dette fellesskapet. Vi arbeider for
full likestilling og at funksjonshemmede og kronisk
syke skal kunne gjøre seg gjeldene på alle nivåer i
samfunnsapparatet. Vi bekjemper alle former for diskriminering og mener at alle mennesker er like mye
verdt.
FFO er organisert slik at vi ikke har personlig medlemskap, bare organisasjoner, de fleste som fylkeslag. Vi arbeider nå for at de fleste kommuner skal få sitt eget kommune-FFO. Til nå har vi det i Trondheim, Oppdal og på
Røros. Til høsten regner vi med at også Klæbu kommune
får sitt eget FFO.
Det mangler ikke på oppgaver for dem som vil gå aktivt
inn i organisasjonsarbeidet. Styret er satt sammen av medlemmer fra ulike fylkeslag. Vi ser på oss selv som vaktbikkjer både på fylkes- og kommuneplan og er aktivt med
i de fleste høringsuttalelser som utarbeides.
Fra 1. januar 2008 ble det opprettet kommunale råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, satt sammen av
politikere og funksjonshemmede. På fylkesnivå har vi et
eget fylkesråd for funksjonshemmede (her kan vi regne

med navnendring). Her er det med tillitsvalgte både fra
SAFO og FFO
Vi har også et regionalt samarbeidsorgan innenfor FFO
som korresponderer med helseforetaket ”Helse Midt-Norge”. Dette samarbeidet omfatter Nord- og Sør-Trøndelag,
Møre og Romsdal.
Positivt for vårt fylkeslag er at vi har eget kontor på St.
Olavs Hospital med to ansatte i til sammen ¾ stilling. Her
kan våre medlemsorganisasjoner få låne kontorplass på
kveldstid. I tillegg disponerer organisasjonene et møterom i 1902-bygget til møter både på dag- og kveldstid helt
kostnadsfritt.
Fylkeslagets møtevirksomhet er ganske omfattende. Foruten årsmøtet har vi ledermøter og to temamøter pr. år. Det
er også regionale konferanser med deltakere fra begge
Trønderfylkene og fra Møre og Romsdal.
Vi betrakter trygdeoppgjøret for 2008 som en stor seier. Vi er særlige glade for det at det ble en betydelig
tilleggpensjon for unge funksjonshemmede.
I FFO er det viktig hele tiden å være på hugget. Nå vil vi
følge opp den nye opplæringsloven. Vi har hele tiden god
støtte i FFO sentralt med kontakt bl.a.til organisasjonens
rettighetssenter.

DET NYTTER!
Et LUPE-medlem bor i en omsorgsbolig i en Oslo-bydel
sammen med andre beboere. Det var planlagt felles feriereise til Danmark sammen med ledsagere.
Dessverre ble det sykdom blant bydelens ansatte, noe som
jo kan skje. Turen måtte avlyses, og LUPE-medlemmet
ble avkrevd avbestillingsgebyr, selv om det ikke var han
som forårsaket avbestillingen, men bydelens ansatte.
Videre hadde bydelen også gått ut over avtalen med pårørende om bruk og disponering av LUPE-medlemmets
”lommepengekonto” ved å trekke avbestillingsgebyret fra
kontoen.
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LUPE tok, via vår advokat, dette opp som en prinsippsak.
Bydelen snudde øyeblikkelig og LUPE-medlemmet fikk
godtgjort utgiftene til avbestillingsgebyret.
Beløpets størrelse var kr 560,-, ikke noen enormt stor sum,
men LUPE vil av prinsippielle grunner påpeke feilaktige
avgjørelser av offentlige myndigheter, i dette tilfelle av en
bydel i Oslo.
Dette viser at det lønner seg å være medlem i en organisasjon som LUPE, som tar tar medlemmers problemer og
saker alvorlig.
TH

Notiser
Happy News!

I Kristiansand gis det nå ut et magasin som er laget av
fem ungdommer med særskilte behov. For første gang i
Norges historie? Magasinet har til nå gitt ut to nummer.
Med magasinet følger det egen CD hvor hele bladet er lest
inn for de som har bedre forutsetninger for å lytte. Du kan
få kjøpt magasinet ved å ringe 38 10 71 81 eller mail til
post@soh.no

Vidaråsen

Vidaråsen i Vestfold er landets største Camphill-landsby
med 120 innbyggere. Landsbyen er fordelt på 13 familieog enkelthus. Her er en rekke verksteder, gård og gartneri,
kulturbygg og et pleie- og omsorgshus.
Nye beboere kan komme på besøk noen ganger før de
eventuelt får bo fast i landsbyen. Du kan også få en prøveperiode på tre uker for å se om landsbylivet er noe for
nettopp deg.

Hjem eller bolig?

Ordet hjem er brukt i mange sammenhenger. De fleste av
oss forbinder noe positivt med ordet hjem, men det kan
også ha en negativ valør i sammenstillinger som eksempelvis barnehjem eller hvilehjem. Når en person med utviklingshemming flytter fra foreldrehjemmet, bør vi foreldre bestrebe oss i å kalle det nye bostedet for hjem og ikke
bolig eller lignende. ”Bolig med fellesareal” er ikke noe
godt uttrykk, men brukes av mange innenfor den kommunale omsorgen. Da heller betegnelsen bofellesskap.

Selvbestemmelse og
brukermedvirkning

Stiftelsen SOR har nå gjennomført fem regionale konferanser i 2007 og 2008 med ovennevnte tema. Den siste var
i Tromsø i september i år. Konferansene har vist hvordan
personer med utviklingshemming fullt ut mestrer oppgaven med å lede en konferanse, holde innlegg, bidra med
kulturelle innslag og stå fast på egne meninger. Andelen
av deltagerne med utviklingshemming på konferansene
har vært rundt 40% - det er bra!

NSBs ombordtillegg.

Vi må nå betale kr. 20 ekstra på toget hvis vi ikke har kjøpt
billett på forhånd. Det er ikke alle som behersker bruken
av billettautomat eller internett. Imidlertid kan blinde,
svaksynte og personer med utviklingshemming slippe å
betale dette tillegget. Men er det meningen at de skal forklare seg ombord på toget om egen situasjon? Er det noen
som har et godt forslag til hvordan problemet kan løses?

Flere glade barn

Handikappede Barns Foreldreforening (HPF) er tilsluttet
Norges Handikapforbund og gir ut medlemsbladet ”Flere
glade barn”. I nr.2-2008 gjengir de vår artikkel Alle liv
har mening og dybde fra Framskolen i Vallersund med
bilder og det hele. Tillatelse var innhentet på forhånd.
Dette viser at bladet vårt blir lest og brukt og bør inspirere
flere av våre medlemmer til å skrive i bladet.

Årsmøtet 2008 i LUPE Hedmark /Oppland
Årsmøtet ble holdt på Forstmann, Skogmuseet i Elverum
1.juni 2008 med 12 deltagere.
Valg:
Reidun Gulbraar trekker seg som formann og går ut av
styret. Hun har sagt seg villig til å være ansvarlig for
Høstfestene våre fremover.
Turid Jahren tar over som leder,
Liv Grønnæss fortsetter som nestleder-og sekretær.
Per Ivar Jahren fortsetter som kasserer
Laila Bergli fortsetter som styremedlem,
Tom Mailund går inn som nytt styremedlem
Etter valget ble det drøfting vedr. videre arbeid i lokallaget, med vekt på medlemsmøter med aktuelle foredrag.
Etter møtet ble det anledning til en liten rusletur, deilig
lunsj og sosialt og hyggelig samvær.

Turis Jahren, nr 2 fra høyre, tar over som leder av styret i
LUPE Hedmark / Oppland. Foto Liv Grønnæs.
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DEN ÅRLIGE
UTFLYTTERFESTEN
PÅ ÅKERSHAGAN

Tekst og foto: Tom Mailund, LUPE Hedmark og Oppland

F

or trettende gang ble det arrangert fest for de som tidligere
bodde på Åkershagan. I år skjedde det den 22. mai.Det var
mange kjente fjes å se for de fremmøtte. Alltid like stas å treffe
gamle venner igjen. Nå bor de jo spredt rundt omkring i både
Oppland og Hedmark.
Mange av de som bodde på Åkershagan tidligere er med i styre
og stell.
De har satt ut stoler og bord og ordnet til så det har blitt fest
hvert år.
Kaker, brus, kaffe og te var å få kjøpt, likeså varme pølser, mens
duoen TWINS spilte til dans. Kulturkontorene i Hamar og Stange
var representert. Flere av de tidligere ansatte var også der, til stor
glede for festdeltagerne. Mange frivillige var med for å få til en
hyggelig fest.
Sender med noen glimt fra festen.

Dagstur til Guvika 25. mai

S

øndag den 25. mai arrangerte Oslo og Akerhus fylkeslag årets første
dagstur. Turen gikk til Gurvika ved Nevlunghavn. Vi møttes klokken
10.00 på Ragna Ringdals dagsenter med sol. AS Sporveisbussene skulle
kjøre oss denne gangen slik at de med rullestoller også kunne være med.
Stiftelsen Gurvika ble etablert i 1968 med formål å opprette og drive et
feriested for funksjonshemmede. Det betyr at det i år er 40 år siden feriestedet ble etablert. Virksomheten blir i stor grad drevet ved hjelp av dugnadsinnsats og økonomisk tilskudd fra en rekke humanitære organisasjoner.
Gurvika ligger ved Nevlunghavn med KNAs campingplass Oddane Sand
som nærmeste nabo. Stedet er bygget ut til en ”ferieby” med 22 hytter, et
større bygg som hovedsak benyttes av institusjoner, et felles sosialt bygg
”Vaffelstua” og et innendørs svømmebasseng med oppvarmet sjøvann (34
grader). Hyttene er kun åpne i sommerhalvåret.
Gurvikas 17 mål store området gir mulighet for mange sysler - eller utelukkende for avslapping i solen. Alle veier på området er asfaltert. Sandstranden gir store bademuligheter og har rullestolrampe (gangvei) ut i sjøen.
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Lupe-tur til Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet 18. -20. april
Av Jorunn Ringen

D

enne gangen gikk turen til fjells, til
snø og vinter, og vi var litt spente på
om dette passet for oss. P.g.a. det flotte
været og stor utfart gikk trafikken sakte.
Men med vår hyggelige sjåfør, Harald,
og fin turistbuss fra Finn Carlsen så var
det bare en fornøyeløse.
Vi ankom ca. kl 1930. Etter en hyggelig velkomsthilsen og kort informasjon
om hva vi skulle gjøre i helga var det
bare å finne rommet og komme seg i spisesalen.
Nydelig buffet, varm og kald mat og ”skikkelige” desserter. Ja, dette smakte fortreffelig.
Om kvelden kom dansen i full gang. En MS-gruppe fra
Fredrikstad hadde sin årlige tur til Oset og de hadde med
egen trio som spilte og sang kjente melodier utover kvelden. Bedre enn ”Vikingarne” syntes vi. Det var også et Øst
Europeisk band som spilte, så vi fikk ingen pauser.
Her gikk det i ett til glede for våre danseglade Lupemedlemmer.
Så en stille, rolig natt. Ingen forstyrrelser av noe slag.

Festmiddagen den kvelden var spesiell. Reinsdyrkjøtt, så
mørt som smør, med tilbehør. Og en helt nydelig dessert.
Etter middagen var det kanefart for de som ville, og det var
mange. Langt ute i skogen ble det servert solbærtoddy før
retur til hotellet. Det var litt kjølig, men vi ble pakket inn i
tepper og saueskinn, så det var en fornøyelse.
Det ble en nydelig aften med solnedgang og en vakker,
rød himmel bak fjellene.
Etter hvert bar det tilbake til hotellet, der vi igjen havnet
på dansegulvet. Men denne gangen gikk nok dansen litt
tregere. Alle var ganske slitne etter å ha vært ute hele
dagen. Samtidig hadde dagen vært svært innholdsrik.

På lørdag var været fremdeles fantastisk flott. Etter frokost
kunne vi gjøre litt av hvert; gå på fottur, bade, skli på brett
eller matter, gå på ski, eller sitte i solveggen. Alt etter eget
ønske.
Lunchen inntok vi i friluft. Store griller ble satt på plass.
Her var det kylling, karbonader, pølser, salater av mange
slag og en mengde desserter igjen.

På søndag inntok vi frokost og gjorde et besøk i Gildehallen, hvor vi fikk se en av landets største private samlinger
av bondeantikviteter.
Og sannelig ble det tid til litt varm mat også før vi satte
kursen hjem kl. 12.00.

Etter lunchen ble vi kjørt med beltebil til en spesiell plass
uti skogen. Her satt vi på halmballer rundt et bål mens musikerne dro i gang til allsang. Gamle viser og sanger som
de fleste kunne. Riktig koselig og høy stemning. Etterpå
besøkte vi den lille private stavkirken. Et nydelig byggverk som tilhører hotellet.

Av mange flotte turer LUPE-turer var nok dette toppen.
En stor takk til gruppen ”Livsglede” fra Fredrikstad som
gjorde oppholdet vårt ekstra festlig. En stor takk også til
sjåfør Harald som er en utmerket medhjelper for oss alle.

Siden det var sol og varmt var det noen som dristet seg
til å vasse i sjøen.
Vi ruslet rundt på området ca 1 time da var tiden inne
til å spise lunch.
Turen gikk videre til Helgeroa for å spise lunch på
Vertshuset Sydvesten. Der fikk vi servert en deilig lunch
med kaffe og dessert.
”Vakrets i Vestfold” er tittelforbeholdt Nevlunghavn,
etter at stedet i 1991 ble utpekt som fylkets kandidat til

Riksantikvarens utnevning av de best bevarte stedene i
Norge. I kommuneplanen for Larvik er Nevlunghavn et av
de steder som er underlagt spesielle verneregler, som også
omfatter en vesentlig del av tettbebyggelsen (ca 70 hus).
Etter lunch måtte vi tenke på tilbaketuren mot Oslo, og
ankom Ragna Ringdals dagsenter ca. kl. 18.00.
Vi takker Oddny og AS Sporveisbussene for en vel gjennomført og hygglig tur.

Enigheten var stor om at Oset må bli ”vårt” sted heretter.

Vi takker vår eminente reiseleder Oddny og alle deltakerne
som gjorde dette til en sånn minnerik tur.
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Du finner mer om oss på www.solgarden.no

Turene for 2009
er i salg nå!

SOLGÅRDEN

Stedet for utviklingshemmede med ønske om tilrettelagte tjenester!
Solgården finner du i Villajoyosa på Costa Blanca i Spania
- mellom Alicante og Benidorm. Tilbaketrukket på en høyde mellom fjell og hav, blant palmer og
appelsinlunder og med en fantastisk utsikt - der finner du oss.
Trygghet,Trivsel og Glede er Solgårdens motto.
Disse begrepene ligger til grunn for 37 års drift med fornøyde gjester.
Solgården har, som en av få reisearrangører, en meget godt innarbeidet rutine
på å ta i mot gjester med ønske om
tilrettelagte tjenester.

Ferie på Solgården består av sol, bading, utflukter, dans, aktiviteter og underholdning.
Du møter nye venner – mange møter også igjen venner fra ferien i fjor.
Svøm, dans og kos deg – slipp gleden og latteren løs!
Allerede på Gardermoen møter dere Solgårdens personale og helseteam.
Solgården chartrer et eget fly, og alle om bord på flyet skal til Solgården.

Velkommen til oss!
Kontakt oss gjerne for ytterligere
informasjon om turene i 2009

T RY G G H E T, T R I V S E L O G G L E D E

Solgården ferie- og helsesenter
Fridtjof Nansensplass 9, 0160 Oslo
Telefon: 24 14 66 60
E-post: kontor@solgarden.no

Ferie- og helsesenter på Costa Blanca i Spania

ADRESSER OG TELEFONER
Verv:

Navn / Adresse

Telefon

E-post:

Leder:

Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes

905 60 531

olkrbe@online.no

Nestleder:

Thor Henriksen, Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo

22 21 11 14 / 977 46 003

thorkhenriksen@hotmail.com

Sekretær:

Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden

35 02 03 84

ivtol@online.no

Kasserer:

Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen

908 71 580

Styremedlem:

Turid Jahren, Hellevn. 13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turina6@start.no

1. vararepr.:

Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand

77 84 44 52 / 928 17 866

magnusw@lenviknett.no

2. vararepr.:

Erna Drønnesund, Midøy, 6475 Midsund

71 27 97 30 / 411 62 851

ernad@online.no

Oslo og Akershus:

Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski

64 87 39 69

evaew@online.no

Hedmark og Oppland:

Turid Jahren, Hellevn.13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turina6@start.no

Telemark:

Gudrun Bergsland, Gulltunvn. 26, 3676 Notodden

35 02 02 30

Rogaland:

Beathe Signy Hebnes, Hundvågveien 41A-206, 4085 Hundvåg

51 54 81 93 - 974 14 176

Hordaland:

Jostein Søreide, Saksarrinden 62, 5253 Sandsli

55 22 97 98 / 995 39 430

jossoer@frisurf.no

Sogn og Fjordane:

Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje

57 85 66 15 / 986 49 364

lupesogf@online.no

Møre og Romsdal:

Astrid Aarø Engen, 6146 Åheim

70 02 40 24 / 975 74 971

amaenge@online.no

Troms:

Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes

905 60 531

olkrbe@online.no

Midt-Troms:

Mikal Eriksen, Erl. Nilssensv. 7, 9300 Finnsnes

905 86 276

miklagar@bluezone.no

Trøndelag:

Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim

73 80 91 93 / 934 68 291

gulbraa@online.no

Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden

35 02 03 84

ivtol@online.no

Landsstyret

Fylkesledere

Fylkeskontakter
Vestfold:

VERV ET MEDLEM

Jeg har vervet:

Du vet sikkert at LUPE får statstilskudd for hvert betalende medlem.
Derfor trenger vi din støtte i form
av medlemskap.

Navn.............................................................................................................

Vi trenger også din hjelp til å verve
flere medlemmer. Det gir oss økonomisk styrke til kursing av tillitsvalgte og medlemmer til kamp
for våre utviklingshemmedes rettigheter.

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Start med dine nærmeste. De som
står den utviklingshemmede nær,
ansatte i boligen eller på dagsenteret, venner og bekjente. Som
medlem støtter de en god sak og
får fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Adresse..........................................................................................................

Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................

Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Medlemskontingenten er
i 2008 kr 200,-.

Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

BLAD

B

ISSN0805-2238

Retur:
LUPE
Hans Nielsen Haugesgt. 44 B
0481 OSLO
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