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INNSPILL TIL FORSLAG OM Å LA FORELDREUTVALGET FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN 

UNDER 18 ÅR UTGÅ 

 

Da Foreldreutvalget for funksjonshemmede barn under 18 år fikk politisk tilslutning om å bli 

opprettet, ble vi som foreldre veldig glade. Det var både et ønske og et behov for å kunne 

samles som foreldre å arbeide målrettet både opp mot politikere, kommunen som 

arbeidsgiver og som et bindeledd ut mot andre foreldre i samme situasjon som oss. 

Foreldreutvalget var ett nytt utvalg, og veien ble til mens vi gikk. Vi avholdt noen møter i 

forbindelse med konstituering høsten 2017, og var endelig satt i våre roller på nyåret 2018. 

Februar 2018 ble foreldreutvalget registrert på kommunens nettside, og våren 2018 var 

sekretær på plass fra kommunen. 

I løpet av 2018 har foreldreutvalget avholdt fire ordinære møter. (07.02.2018, 30.05.2018, 

26.09.2018 og 21.11.2018) I tillegg har vi også hatt 6 andre møter i forbindelse med 

konstituering, familietreff på Våland gård, deltagelse på TKFU (Tvedestrand kommunale 

foreldreutvalg) på Holt skole mm, i perioden fra politisk vedtak om opprettelse og fram til 

nå. Vi har tatt opp i underkant av 30 saker, og vi har videresendt saker til RFF (Rådet for 

funksjonshemmede). 

Noen av de sakene vi har arbeidet mest med har vært fritidsaktiviteter for 

funksjonshemmede barn, arrangere sosiale treffpunkt for foreldre til funksjonshemmede 

barn, arrangere fagkvelder for foreldre, og forberedelse av saker til RFF for politisk 

behandling. 

Saker vi har oversendt RFF har blant annet handlet om fritidsaktiviteter, tilgjengelighet for 

rullestolbrukere på kommunens badeplasser, ressurspersoners tilgjengelighet i kommunen 

(informasjonssider). Nå har vi oversendt en sak som omhandler vederlagsfri SFO / tilsyns 

tilbud til funksjonshemmede barn fra 5 til 8 årstrinn og etablering av tilsynstilbud til 

funksjonshemmede barn i ungdomsskolealder. Denne saken vil antagelig komme på 

sakskartet i januar 2019.  

Denne høsten har vi arrangert to sosiale treffpunkt for foreldre som har funksjonshemmede 

barn. Første gang var vi på Terna cafe, og det kom 14 foreldre. Neste gang møttes vi på 

kveldstid og hadde invitert foredragsholder som informerte om BPA. Her møtte det 25 

forelde. Disse møtene har vært konstruktive og positive. Foreldrene som kommer uttrykker 



et sterkt engasjement for sine barns behov og utfordringer de står i, samtidig som en glede 

over å kunne være sammen med likesinnede. 

Vår oppfordring til alle dere kommunestyrerepresentanter er klar: 

La oss få lov til å bestå! Vi har et behov og ønske om å få lov til å arbeide konstruktivt inn 

mot det politiske systemet. Våre barn kan ikke formidle sine behov og ønsker slik som andre 

kan. Som foreldre står vi i en særstilling fordi vi kjenner våre barn best og vi er engasjerte 

fordi vi har følelsesmessige bånd gjennom å være mamma og pappa.  Vi vil bidra til å gjøre 

Tvedestrand kommune til en best mulig bokommune også for funksjonshemmede barn. 

Nettopp at Foreldreutvalget er for funksjonshemmede barn under 18 år, gjør at det er 

spisset opp mot foreldre som bruker mange av de samme kommunale tjenestene. Vi står i 

svært like utfordringer og har derfor en samhørighet som kan brukes til å skape en bedre 

hverdag for våre barn. 

Vi opplever RFF som en samarbeidspartner som vi kan stå i en god dynamikk med. RFF er 

annerledes enn oss fordi de favner mye videre enn vårt utvalg gjør. De skal arbeide med 

saker knyttet til livets begynnelse og fram til alderdom.  Foreldreutvalget er sammensatt av 

foreldre med barn som har funksjonshemminger, og mottar tjenester innen mye av det 

samme spekteret. For oss er barnehage, ressurssenteret, og blant annet helsestasjonen 

aktuelle instanser for samarbeid. 

Foreldreutvalget belaster ikke kommuneøkonomien. Ingen av medlemmene har ønsket å ta 

imot møtegodtgjørelse. Den eneste utgiften kommunen har som følge av vårt utvalg er at de 

stiller med sekretær på møtene. Vi vil igjen presisere at vi har et genuint ønske om å være en 

ressurs for kommunen.  Dette kan vi være gjennom den kunnskapen vi har opparbeidet oss. 

Vi kan være engasjerte foreldre og bidra til utvikling av gode kommunale tjenester og sørge 

for et inkluderende miljø for disse familiene. 

Vi svarer gjerne på spørsmål om foreldreutvalget. 

 

Solfrid Ekedal, Leder (mobil 45048294) 

Tina Linn Nilssen, nestleder (mobil 94832160) 

Monika Jeanette Johansen, medlem (mobil 47 367 373) 

Marianne Goderstad, medlem (mobil 95 822 287) 

Christin Grønlund Dundaas, medlem (mobil 93 230 546) 

 


