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Kvalitetsstandard for Handicapsvømning efter loven om specialundervisning for voksne. 

Formålet med 
handicapsvømning 

Handicapsvømning er et tilbud som hører til de tilbud, som er 
tilrettelagt efter Loven om specialundervisning for voksne.
Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske 
eller psykiske handicap. Tilbuddet, der indeholder undervisning og 
specialpædagogisk bistand, skal give deltageren nye muligheder 
for et mere aktivt liv samt deltagelse i samfundslivet.
Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset, 
fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at 
afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan 
bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at 
han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på 
samme vilkår som mennesker uden handicap.

Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne nr. 787 af 15/06/2015

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne nr. 378 af 
28/04/2006

Vejledning om specialundervisning for voksne nr. 9396 af 
02/07/2009

Visitation Før der kan gives et tilbud om Specialundervisning for voksne - 
handicapsvømning, skal der foretages en konkret individuel 
vurdering af dit behov og dine forudsætninger. På baggrund 
heraf tages der stilling til, om handicapsvømning kan give dig nye 
muligheder for at begrænse eller afhjælpe dine 
funktionsnedsættelser og/eller forbedre dine muligheder for aktiv 
deltagelse i samfundslivet, eller om et andet tilbud er mere 
relevant. I givet fald vurderer visitator i samarbejde med dig, 
hvilken leverandør der har det bedste tilbud om 
handicapsvømning for dig. Handicapsvømning kan indgå i Faxe 
Kommunes samlede hjælp til dig i forbindelse med dit handicap.
Visitator vil ofte basere sin vurdering på baggrund af 
lægeudtalelser eller på dokumentation for længerevarende 
behandlingsforløb.
    

Økonomi / 
Brugerbetaling

Faxe kommune afholder alle udgifter i forbindelse med 
handicapsvømning efter lov om specialundervisning.

Befordringsomkostninger

Faxe Kommune sørger for befordring af personer med særlige 
befordringsbehov på den efter forholdene mest hensigtsmæssige 
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måde.
Faxe Kommune træffer afgørelse om art og omfang af 
befordringsbehovet på baggrund af en lægeerklæring eller 
anden sagkyndig udtalelse om personens egen befordringsevne.

Til personer uden særligt befordringsbehov, der har en afstand 
mellem hjem/fast aflastningssted og undervisningssted og tilbage 
igen på 22 km og derover, yder Faxe Kommune en 
befordringsgodtgørelse. Det kan efter Faxe Kommunes vurdering 
være i form af godtgørelse af faktisk afholdte udgifter til offentligt 
befordringsmiddel eller ved befordring med eget 
befordringsmiddel med en af kommunalbestyrelsen fastsat 
godtgørelse pr. km.
 

Målgruppe Specialundervisning for voksne- handicapsvømning tilbydes 
voksne med betydelige muskel- og skeletlidelser og heraf 
følgende bevægeproblemer forårsaget af enten operationer eller 
kroniske og progredierende neurologiske lidelser, hjerneskader 
eller lammelser, hvis det skønnes, at undervisningen vil kunne 
begrænse eller afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen.

Indsatsens 
overordnede 
målsætninger 

Specialundervisningen for voksne- handicapsvømning er direkte 
målrettet erhvervelse af nye kompetencer, der kompenserer for 
manglende funktioner, opnåelse eller forbedring af svigtende 
funktionsfærdigheder, genetablering af mistede 
funktionsfærdigheder samt erhvervelse af nye handlemuligheder 
med henblik på større grad af aktivitet og aktiv deltagelse i 
samfundslivet. Kompenserende specialundervisning er en intensiv 
undervisning med henblik på opnåelse af bestemte færdigheder

Klageadgang Du har 4 uger til at klage fra den dag, du modtager Faxe 
Kommunes afgørelse om handicapsvømning.

Du kan klage enten ved at skrive eller ringe direkte til 
Klagenævnet for Specialundervisning.

Klagenævnet for Specialundervisning
Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Telefon: 33 41 12 00, mandag til fredag klokken 9-15

HUSKELISTE TIL DIN KLAGE
Husk at skrive dit navn, adresse, tlf.nr. og cpr-nr.
Hvis du er værge, skal du huske at vedlægge dokumentation for 
værgemålet.
Hvis du hjælper en med at klage, skal du huske at vedlægge en 
fuldmagt.

http://www.klagenaevnet.dk/sitecore/content/Klagenaevnet/Hvis%20du%20vil%20klage/Ordforklaring.aspx
http://www.klagenaevnet.dk/sitecore/content/Klagenaevnet/Hvis%20du%20vil%20klage/Ordforklaring.aspx
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I selve klagen må du meget gerne skrive, hvorfor du er uenig i 
Faxe Kommunes afgørelse. 
Læg en kopi af den afgørelse, som du har modtaget fra Faxe 
Kommune, ved klagen. 

Brug for hjælp
Hvis du har brug for hjælp til at klage, kan du henvende dig til 
kommunes Borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren har følgende kontaktoplysninger:

Borgerrådgiveren
Rådhuset
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 20 37 05

Yderligere information om Borgerrådgiveren i Faxe Kommune 
findes på hjemmesiden via følgende link:
http://www.faxekommune.dk/borgerraadgiveren-0

Godkendt af Socialudvalget den 28-11-2019


