Årsrapport for 2020 Stiftsudvalget for børn og voksne med særlige behov
Møder i løbet af 2020:
Mål for 2020:
Arrangementer i årets løb:

Større beslutninger:
Mål for kommende år:
Planlagte arrangementer
2021:
Budget for aktiviteter og
udvalgsarbejde i 2021:

23. maj, 13. august, 25. november
Markedsføring af film, evt. database med erfaringsdeling
Formanden har undervisning om specialundervisning i Hover
sognehus d. 29. januar – ellers ingen pga. corona. Sammen
med Lene Kjældgaard havde vi lavet en markedsføringsplan i
forhold til filmene, men en del af det har det desværre ikke
være muligt at gennemføre. Søren Thorsen og formanden
mødtes d. 16. september med Finn Andsbjerg og Anders (??)
fra konfirmandcenteret, for at tale om en opdeling af
tilbudene til børn med særlige behov, så der skelnes mellem
den gruppe, der kognitivt ikke er alderssvarende, og den
gruppe der kognitivt svarer til sin alder, men har problemer
med opmærksomhed m.m. Det blev til en meget konstruktiv
samtale, hvor vi i fællesskab lavede en plan for, hvordan
dette kan afspejles på konfirmandcenterets hjemmeside.
At planlægge studietur til Hamborg
At lave en studietur til Hamborg for 15 præster, hvor vi
studere deres kirkelige indsats for at lave en inkluderende
kirke.
Studietur til Hamborg 9.-11. november 2021
Budget for studietur til Hamborg med 15 deltagere:
Tog Flensborg- Hamborg tur/retur: 450 kr. pr. person
Hotel 2 nætter:
1400 kr. pr. person
Busleje:
250 kr. pr. person
Gaver:
40 kr. pr. person
I alt pr. person
2.090 kr. pr. person
Ved 15 personer giver det
31.350 kr. i alt
Måltiderne refunderes som time-dagpenge fra Fællesfonden
efter hjemkomsten fra turen.
Af hensyn til forsikring har vi valgt at reducere antallet af
deltagere til 15 personer, da det dermed er mulig at være
dækket af stiftets rejseforsikring.
Det er naturligvis muligt at deltagerne kan ansøge
provstierne om en del af betalingen, men vores erfaring er,
at der ikke er mange penge at hente der. Derfor vil vi gerne
søge om at få dækket så meget som muligt af udgifterne.

Budget for aktiviteter og
udvalgsarbejde i 2022:
Medlemmer af udvalget:

Vores planer for aktiviteter i 2022 er at lave en kursusdag
for stiftets præster – udgifter ca. 10.000 kr.
Mette Carlsen, Henrik Skoven, Søren Thorsen, Christiane
Alexanderson, Inge Lindhardt Mikkelsen
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