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NOTAT: Svar på spørgsmål fra LMU Voksen-social om konsekvenserne ved en placering 26. maj 2020
af de sammenlagte STU-tilbud på Københavnsvej 266
SBU behandlede den 4. februar 2020 sag om organisering af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelsse (STU) i
Roskilde Kommune. I sagen foreslår forvaltningen en sammenlægning af de to eksisterende kommunale STUtilbud, hvor det ene er en del af Specialcenter Roskilde (SCR) i Gundsømagle, og det andet er en del af Center for
Dagtilbud på Københavnsvej 266.
Forslaget om at sammenlægge de to STU-tilbud har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er
STU. Det drejer sig om LMU Voksen-Social samt MED på SCR Kommunikation og Ungdom. Forslaget har
endvidere været behandlet i bestyrelsen for SCR Ungdom og Kommunikation.
LMU Voksen-Social har i sin behandling af forslaget, stillet en række konkrete spørgsmål til konsekvenserne ved
en placering af det sammenlagte tilbud på Københavnsvej 266. Disse spørgsmål besvares i det nedenstående.
Spørgsmål
Hvad sker der med de
eksisterende tilbud på
Københavnsvej 266 – hvordan vil
de blive berørte af
sammenlægningen?

Svar
På Københavnsvej 266 ligger i forvejen en række tilbud. Det er
en forudsætning for forslaget om et samlet STU på
Københavnsvej 266, at weekendaflastningen Margrethehøj
(seks værelser og et fællesrum) skal inddrages til STU for at få
plads til ca. 85 STU-elever på Københavnsvej 266.
Det indgår som en del af budgetforlig 2020, at Margrethehøj
lukkes. Der er afsat midler i den strategiske anlægsplan 202123 til etablering af nyt aflastningstilbud. Sag med forslag om
sammenlægning af de to aflastningstilbud (Margrethehøj
Børneaflastning for de 7-17 årige og Weekendbørnehaven
Bjerget for de 0-6 årige) behandles politisk i SBU den 2. juni
2020 og BSU den 4. juni 2020.
De øvrige tilbud på Københavnsvej 266 vil ikke blive berørt af
et nyt samlet STU.

Vil alle tilbud fortsat skulle være
placeret på
Københavnsvej 266? Og hvis
ikke, hvor skal de flytte hen? Her
tænker vi på: Margrethehøj, Alle

Se svar ovenfor.
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tiders Højskole, Sundhedscafeen,
Montagen, Ejendomsservice,
Metalværksted og
Seniorhøjskolen.
Hvad er argumentet for
placeringen på netop
Københavnsvej 266?

I en sammenligning af faciliteterne for STU-eleverne på hhv.
CSR og Københavnsvej, vurderes Københavnsvej at have de
bedste fysiske rammer. Dette gælder både i forhold til
størrelsen, hvor Københavnsvej vurderes godt at kunne
rumme ca. 85 STU-elever, mens SCR’s rammer er for små.
Bygningerne på Københavnsvej er velegnede til STU, fordi de
både giver mulighed for at blande de unge på tværs, men
samtidig giver mulighed for, at eleverne kan gå hver for sig i de
forskellige bygninger og pavilloner. På Københavnsvej vil et
samlet STU-tilbud desuden kunne benytte sig af de
værkstedstilbud, der i forvejen er på stedet.
I den nuværende bygningsmasse på Københavnsvej vil det
være muligt at samle klubtilbuddene til de unge. I dag er der
allerede Klub Vi, som holder åbent to aftener om ugen, og som
vil kunne rumme flere unge end i dag.
En placering på Københavnsvej vil desuden skabe en større
sammenhæng til fx beskæftigelsesindsatsen på
voksenområdet, ligesom der er adgang til flere værksteder og
aktiviteter, der allerede findes. Med en placering på
Københavnsvej vil der også være god mulighed for fx at træne
nogle af de unge i byliv, transport, mv.
Bygningerne på Københavnsvej er velegnet til STU, fordi de
både giver mulighed for at blande de unge på tværs, men
samtidig giver mulighed for at eleverne kan gå hver for sig i de
forskellige bygninger og pavilloner
En placering af et samlet STU-tilbud på Københavnsvej 266 vil
kræve en nærmere undersøgelse for at sikre, at der er plads til
alle. Denne undersøgelse vil blive sat i gang, når der politisk er
taget stilling til hvorvidt tilbuddene skal samles.

Vil kantinen på ITC Industrileddet
blive berørt af
sammenlægningen? Det glade
Køkken laver i dag frokost til
Københavnsvej 266. Skal denne
frokostordning fortsætte? - og har
Det glade Køkken kapacitet til at
lave mad til så mange flere?

Det glade køkken laver mad til borgere på tværs af tilbud, og
har en egenbetalingsordning. Det glade køkken vurderes ikke
at have kapacitet til, at alle STU-elever vil kunne indgå i
frokostordningen.
Selve kantine-arealet vurderes at være for lille til at rumme alle
borgere, der er i tilbud på Københavnsvej på én gang. Der må
derfor påregnes udgifter til at gøre kantinen større.
Det kan undersøges om køkkenet kan udvides til at fungere
som et værksted, som et supplement til ITC i Svogerslev men
supplement. Der er allerede i dag STU-elever i praktik i ITC
Svogerslev.
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De fysiske rammer til STU
Er der plads til alle de forskellige
linjer på 266?

Der er på nuværende tidspunkt 6-7 linjer i de to kommunale
STU tilbud. Nogle af disse linjer samlæses, og der er linjer på
henholdsvis SCR og Københavnsvej, der har sammenfald i
målgruppe.
Det er forvaltningens vurdering, at der på Københavnsvej vil
være plads at oprette det antal linjer, som målgruppen kræver.

Kunne man forestille sig, at noget
af STU kunne afvikles andre
steder i kommunen?

Det er allerede sådan i dag, at de elever, der kan, er i
praktikforløb andre steder end på deres STU-tilbud. Det drejer
sig bl.a. om Bibliotekscafe Roskilde Bibliotek, ITC i Svogerslev
og Materielgården i hal 7.

Der er behov for en uddybelse af,
hvilke handicapfaciliteter, der skal
etableres på 266. Hvad vil det
f.eks. kræve af faciliteter, hvis vi
skal tage imod borgere med
nyere handicaps?

Det vil være nødvendigt at etablere/omlægge flisearealer eller
gangstier på anden vis, så adgangsforholdene sikres for
kørestolsbrugere mellem de forskellige bygninger og
pavilloner.
De unge med omfattende fysiske handicaps kan benytte
faciliteterne i den nuværende weekendaflastning Margrethehøj,
men efter en konkret vurdering vil det være nødvendigt at
etablere et par handicaptoiletter andre steder på
Københavnsvej 266.
Det vil desuden flere steder være nødvendigt at gøre døre
bredere, så kørestole kan komme igennem.
I forhold til spørgsmålet om, hvilke faciliteter der er brug for til
borgere med ”nyere handicaps”. Med nyere handicaps forstås
målgruppen af unge, der er normaltbegavede, men med
psykiatriske diagnoser og omfattende psykisk sårbarhed. Såvel
denne målgruppe, som målgruppen af unge med
autismespektrumforstyrrelser, så vil det være nødvendigt at
etablere mindre rum i rummene både indendørs og udendørs.
Unge i disse målgrupper vil ofte have brug for at kunne trække
sig tilbage i mindre kroge og skærmede områder, hvor de ikke
skal forholde sig til så mange mennesker på én gang.

Målgruppe
Hvis der skal flere STU elever ind
i værksteder på 266 - hvordan vil
man så sikre sig, at der er plads
til de borgere, der allerede
benytter de nuværende tilbud?
Hvordan tages der hensyn til, at
disse borgere ikke bliver glemt og

Der vil ikke blive tale om, at ca. 85 STU-elever alle vil have
deres daglige gang på Københavnsvej, da mange er ude i
praktik-forløb.
Det er vurderingen, at bygninger og faciliteter, herunder
værkstederne, på Københavnsvej godt kan rumme et samlet
STU og at der fortsat vil være plads til de borgere, der allerede
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klemt?

benytter tilbuddene. Der vil naturligvis blive ansat yderligere
personale til de nye brugere på Københavnsvej.
Det betyder, at de øvrige borgere ikke vil blive stillet ringere,
som følge af STU-sammenlægningen.

Vi kunne have en bekymring for
det store spænd, der er i
målgruppen. Vil det give
anledning til risiko for
stigmatisering? Og vil eleverne
kunne spejle sig i hinanden?

Hvad er baggrunden for, at man
mener, at der ikke i et fremtidigt
STU vil være behov for ”ekstra
medhjælpertimer”?

Det er forvaltningens vurdering, at der med et samlet STUtilbud med plads til ca. 85 unge, vil være tilstrækkelig volumen
til, at den enkelte unge kan finde sammen i venskaber med
andre unge.
Det skal i såvel den fysiske indretning som i tilrettelæggelsen
af linjer/timer indtænkes, at de normaltbegavede unge til en vis
grad kan adskilles fra de unge med store kognitive udfordringer
og unge med omfattende handicaps. Dette begrundes med, at
de normaltbegavede unge med psykiatriske diagnoser
(eksempelvis angst), ofte ikke kan identificere sig med denne
gruppe. Nogle af de unge psykisk sårbare kan eksempelvis
være visiteret til STU-tilbuddet som forberedelse til VUC eller
FGU, hvilket er et helt andet sigte end de mere kognitivt
udfordrede og dårligt fungerende elever.
Hvis en ung er mere udgiftskrævende, end hvad der kan
dækkes af taksten, kan der i særlige tilfælde bevilges ekstra
medhjælpertimer.
Det vurderes, at et realistisk takstniveau (gradueret på tre
niveauer: lav, moderat og høj) samt de stordriftsfordele, der vil
være ved et sammenlagt tilbud, vil kunne dække eventuelle
merudgifter.

Hvad kendetegner den
borgergruppe, som skal tilknyttes
266 versus de 25 borgere, hvor
der fortsat skal tilkøbes eksterne
pladser? – hvilken målgruppe er
det, som vi ikke selv skal tage os
af?

Målgruppen for et samlet STU-tilbud vil være de unge, som i
dag er tilknyttet CSR og Københavnsvej, samt en del af de
unge, som i dag benytter private tilbud eller tilbud i andre
kommuner. Alle disse unge er inden for målgruppen af unge
med forskellige grader af fysiske og kognitive
funktionsnedsættelse, og evt. ADHD, autisme, samt unge med
psykiatriske diagnoser, psykisk sårbarhed og som ofte har
specifikke indlærings-vanskeligheder.
Særligt i forhold til målgruppen af unge med psykiatriske
diagnoser og psykisk sårbarhed, vil der være behov for
opkvalificering med efter- og videreuddannelsesforløb blandt
medarbejderne. Kvalificeringen vil medføre, at et højere antal
unge vil kunne blive visiteret til det kommunale STU tilbud.
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De unge, der ikke vil være i målgruppen til et samlet STUtilbud i Roskilde Kommune, er unge, som på grund af meget
sjældne og/eller helt særlige pædagogiske udfordringer har
brug for et helt særligt undervisningstilbud. Disse unges
særlige behov indebærer, at deres STU-undervisning ikke
realistisk kan varetages ved et Roskildekommunalt tilbud
hverken nu eller i fremtiden.
Økonomi
Hvilke ombygninger har man
regnet med at foretage? Og hvad
vil der blive afsat af midler til
dette?

Et samlet tilbud på Københavnsvej vil betyde, at der vil være
etableringsudgifter til at forbedre faciliteterne sådan, at elever
som sidder i kørestol kan komme rundt på området ved egen
hjælp. Det vil følgelig være nødvendigt at etablere/omlægge
flisearealer/gangstier samt elevatorer, så kørestolsbrugere kan
færdes.
Der vil som udgangspunkt være tale om engangsudgifter, der
også kan betragtes som en investering ift. at etablere et tilbud,
der varigt kan nedbringe de nuværende driftsudgifter. Såfremt
det besluttes, at forslaget følges, skal det beregnes, hvad
udgifterne vil være til anlæg og ombygning af de lokaler, hvor
tilbuddet samles.
Forvaltningen foreslår en indfasningsplan over 4 år, så
justeringer og tilpasninger kan ske i takt med flere elever.

Er der taget højde for udgift til
ekstra parkeringspladser til
personale, borgere og gæster?

Der er meget få parkeringspladser på Københavnsvej, som det
er i dag. Det skal beregnes, hvor mange ekstra
parkeringspladser til personale, gæster og handicapbefordring
det vil være nødvendigt at etablere, hvis en STUsammenlægning besluttes.

Hvor mange handicaptoiletter er
der behov for at etablere?

Det anslås, at der vil være behov for ca. tre handicaptoiletter
med lift og badebriks. Derudover vil der være behov for et
mindre antal handicaptoiletter med god plads til de elever, der
har brug for at have en medarbejder med ved toiletbesøg.
Der er i forvejen toiletfaciliteter med lift og badebriks i
tilknytning til Margrethehøj, som et samlet STU fremover vil
kunne benytte.

Hvad bliver udgiften til evt.
kantinen på Københavnsvej 266,
hvis Det Glade Køkken ikke kan
levere maden?

Det er ikke en forudsætning for et samlet STU-tilbud på
Københavnsvej, at Det Glade Køkken skal kunne levere mad
til alle.
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De eksisterende køkkenfaciliteter er et serveringskøkken og
det vil skulle undersøges nærmere, om der er behov for – og i
givet fald, hvad det vil koste – at etablere faciliteter svarende til
et produktionskøkken.
Det vurderes at ville være nødvendigt at udvide selve
kantinens areal, så flere kan benytte kantinen på samme tid,
samtidig med at spisning i to-holdsskift fastholdes. Behovet for
mere plads i kantinen skyldes både, at elevtallet stiger, men
også at en del af STU-eleverne forventes at benytte kørestol,
som optager mere plads end almindelige stole.
Er der afsat midler til uddannelse
af personalet, således at de kan
udvikle på de STU linjer, som vil
blive udbudt?

Det står i forslag til indfasningsplan, at der vil ske efter-/
videreuddannelse af personalet.
Medarbejderne fra hhv. STU-SCR og STU-Københavnsvej
besidder en stor viden på området og det vil være relevant at
udnytte deres store faglighed som en styrke ift. videndeling,
opkvalificering og udvikling af det nye tilbud. Dette vil også
kunne understøtte arbejdet med at blive ét, samlet tilbud. Se i
øvrigt svaret nedenfor.

Hvilke tanker har man gjort sig ift.
arbejdsmiljøet?

En sammenlægning af de to medarbejdergrupper fra hhv.
STU-SCR og STU-Københavnsvej vil i sagens natur betyde, at
nogle medarbejdere vil få et nyt arbejdssted, og at der vil ske
ændringer for den samlede medarbejdergruppe. Der skal
derfor arbejdes ledelsesmæssigt på, at det bliver en god
proces for alle og at det lykkes at skabe ét samlet tilbud med
en fælles kultur og samhørighedsfølelse.

