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Introduktion 

Videnscenter om handicap arbejder for, at mennesker med handicap får bedre mulighe-
der for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i alle samfundets arenaer – i 
skolen, under uddannelse, på arbejdsmarkedet og i fritiden. Det aktive liv og deltagelsen i 
samfundets fællesskaber er altid en del af svaret på det gode liv. At opleve sig selv som en 
aktiv del af et fællesskab, at bidrage og sætte sig selv i spil har afgørende betydning for 
alle mennesker. 
 
Mennesker med funktionsnedsættelser og handicap er udfordrede af, at de ikke nødven-

digvis bliver inviteret og inkluderet i fællesskaber, og der er derfor brug for at gøre en ind-
sats for, at dette lykkes. Vi ved, at ’deltagelse skaber deltagelse’ – at deltagelse i en sam-
fundsarena skaber grundlag for deltagelse i en eller flere andre. Der er altså en tæt sam-
menhæng mellem deltagelse i uddannelse, fritid og arbejdsliv. 
 
Videnscenter om handicap indsamler, udvikler og formidler viden til aktører, som er med 
til at skabe muligheder for deltagelse og aktivt liv for målgruppen. Det er primært fagper-
soner, som arbejder med mennesker med handicap. Vi udbreder viden om, hvorfor delta-
gelse og et aktivt liv er vigtigt, om hvad der skal til, og om hvordan man i praksis støtter 
mennesker med handicap eller funktionsnedsættelser til et aktivt liv, uanset om det er i 
folkeskolen, i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller i fritiden. 

Ny organisering, nyt navn og på vej mod en ny strategi 

Videnscenter om handicap har igennem 2019 gennemgået en række store ændringer. 
Først blev videnscentrets organisering ændret, så DH nu er en del af Videnscentrets besty-
relse på lige fod med Parasporten (hver part udpeger tre medlemmer, herudover er der 
en kommunal repræsentant og max to særligt sagkyndige udpeget af bestyrelsen selv). 
Det betød samtidig, at videnscentret fik nyt navn og gik fra at hedde Handicapidrættens 
Videnscenter til at hedde Videnscenter om handicap. Der blev udformet nye vedtægter og 
en ambition om at formulere en ny vedtægtsparagraf, som skulle afspejle det bredere 
indsatsområde. 
 
Det nye forslag til formålsparagraf blev dog ikke godkendt i Beskæftigelsesministeriet og 
derfor er det hidtidige indtil videre fastholdt. I forbindelse med arbejdet med ny strategi 

er ambitionen fra forslaget til ny formålsparagraf dog videreført.   
 
I 2019 gik Videnscentrets leder Kristian Jensen på pension efter 24 år. Kristian var drivkraf-
ten bag oprettelsen af Handicapidrættens Videnscenter i 1995, hvor centret var et af 15 
videnscentre på handicapområdet. I dag står kun Videnscenter om handicap tilbage. 
Under Kristians ledelse har centret været pioner på områder som inklusion og fleksjob, 
hvor centret har udviklet viden og metoder, før det blev mainstream at interessere sig for 
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emnerne. Pr. 1. august blev Dorte Nørregaard ansat som ny centerchef. Dorte kom fra en 
stilling som udviklingsleder ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense. 
 
Fra efteråret 2019 og ind i starten af 2020 er der blevet arbejdet med en ny strategi for 
Videnscenter om handicap, som skal sætte ord på centrets arbejdsfelt og særkende. En ny 
strategi forventes at ligge klar i løbet af 1. halvår 2020. 

Mål i 2019 

Overordnet har Videnscentret i 2019 arbejdet med følgende mål: 

 Viden om, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så børn og unge med 
handicap kan deltage i fuldt omfang i bevægelsesaktiviteter i skole- og fritidstilbud, 
er tilgængelig for alle. 

 Formidling af aktuel bedste viden om uderehabilitering og tilpasset idræt og be-
vægelse gennem bogudgivelse, konferencer (uderehabilitering og nordisk konfe-
rence) og vidensformidling. 

 Gennemføre en rehabiliteringsindsats for 18-20 veteraner pr. år i region Midtjyl-
land ud fra deres individuelt formulerede mål og ønsker samt løbende vidensop-
samling på baggrund af dette. 

 Udvikling af podcast om holdbare jobrelationer til mennesker med handicap. 

 Styrket vidensformidling om aktivitet og deltagelsefor alle, samt vejledning om den 
fysiske adgang til idrætsanlæg og naturområder er tilgængelig for alle. Formidling 
via hjemmesiderne: handivid.dk og irfa.dk (idrætsrum for alle). 

 

Herunder gennemgås årets aktiviteter og resultater – både under de ovenstående mål, 
men også bredere i forhold til andre opgaver. Til sidst kort om økonomi- og personalesitu-
ationen i 2019. 

Aktiviteter 2019 

Viden om tilpasset idræt og bevægelse i folkeskolen 
I samarbejde med SDU, UC Syd, UCL og UCN har vi udvalgt og beskrevet overordnede 
principper, vejledning og didaktiske værktøjer om undervisning i idræt og bevægelse for 
børn og unge med handicap i grundskolen.  

 
Vi har bidraget med en grundforståelse af, hvad inklusion er: at det både drejer sig om 
rettigheder, anerkendelse, læring og sundhedsfremme. Inklusion handler om dannelse til 
at indgå heterogene fællesskaber og kommer således både barnet med særlige behov og 
alle andre elever til gode. Vi har ligeledes bidraget ved at anvende specialpædagogik ind i 
almenpædagogikken. Dette er en nødvendighed for pædagogisk og didaktisk at kunne 
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imødekomme alle elevers behov og at skabe en differentieret undervisning. Vi har således 
beskrevet væsentlig specialpædagogisk viden om fire hovedgrupper af vanskeligheder: 
kognitive (herunder eks. ADHD, autisme, psykisk sårbarhed), fysiske vanskeligheder, syns-
vanskeligheder og hørevanskeligheder. Endelig har vi udviklet og demonstreret, hvordan 
en model kaldet ’Aktivitetshjulet’ kan anvendes til didaktisk at tilpasse aktiviteter til mål-
grupperne. 
 
Resultatet er, at vi ikke alene videregivet viden, kundskab og færdigheder om inklusion til 
væsentlige nøglepersoner inden for forskning og udvikling på området skole og bevægel-
se. Vi har ligeledes været med til at sikre, at der er vejledninger og didaktiske værktøjer til 

rådighed for de fagprofessionelle på skoler og i daginstitutioner. 

Udgivelse af antologi og afholdelse af konference om uderehabilitering 
Videnscenter om handicap har i 2019 skrevet og redigeret en antologi om uderehabilite-
ring i samarbejde med MarselisborgCentret, Rehabiliteringsforum Danmark og Høgskolen, 
Sørøst-Norge. Bogen indeholder 30 artikler om, hvordan naturen kan inddrages i rehabili-
teringsprocesser. I september blev bogen lanceret på en konference om ude-
rehabilitering i Aarhus. På konferencen deltog omkring 70 mennesker. 

Nordisk konference om tilpasset idræt og bevægelse 
Vi var i maj 2019 værter for Nordisk konference om tilpasset idræt og bevægelse, som 
finder sted hvert andet år. Temaet var Co-creation / Innovation / Movement, og fokus var 
således på, hvordan samarbejde kan føre til nye løsninger inden for tilpasset idræt og be-

vægelse. På den nordiske konference deltog omkring 80 mennesker fra hele Norden. 

Bibliotek og henvendelser 
Som en følge af Videnscentrets nye navn og bredere fokus satte biblioteket i 2019 gang i 
en tilretningen af samlingen, så vi dækker hele handicapområdet bredere, end vi hidtil har 
gjort.  Inklusion, rehabilitering og beskæftigelse har været fokusområder i 2019, men vi 
har også indkøbt litteratur og fået registreret en bredere viden, som beskriver de enkelte 
handicapgrupper, og hvad det vil sige at have et handicap i forhold til blandt andet det 
samfundsmæssige og det sociale område. Det betyder, at videnscentret står bedre rustet 
til at svare på spørgsmål fra f.eks. fagpersoner og studerende, som henvender sig. 

Kommunikation, hjemmeside og nyhedsbrev 
I forlængelse af Videnscentrets nye navn har vi også fået en ny hjemmeside. Den gik i luf-
ten den 1. april 2019, samme dag som navneskiftet trådte i kraft. Formålet var dels at ud-
vikle en hjemmeside, som levede op til centrets nye navn, dels en nødvendig opdatering af 
indhold, navigation og design i forhold til den gamle hjemmeside, som var fra 2012 og ikke 
længere fulgte med tiden. Status på brugere og sidevisninger i 2019:  

 Antal brugere på hjemmesiden: Ca. 14.000.  

 Antal sidevisninger: Ca. 48.000.  
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 Facebook: Ca. 600 følgere.  

 Nyhedsbrev: Ca. 400 modtagere 

Samtidig har navneskiftet ført til produktion af nye kommunikationsmaterialer: En ny fol-
der om videnscentret samt nye visitkort, roll up og skabeloner til Word og Powerpoint. Og 
ikke mindst har vi fået et helt nyt design af vores nyhedsbrev, som sendes ud til omkring 
400 mennesker. 

’På vej mod en god hverdag’ – hverdagsrehabilitering for veteraner 

’På vej mod en god hverdag’ er et rehabiliteringsprojekt for veteraner med PTSD. I projek-
tet arbejdes der årligt med 18-20 veteraner fra Region Midtjylland ud fra deres individuelt 
formulerede mål og ønsker. Der laves løbende vidensopsamling på baggrund af arbejdet. 

 

I 2019 har videnscentret arbejdet med i alt 14 veteraner i Region Midtjylland visiteret fra 
Klinik for PTSD og Angst på Skejby Universitetshospital. Klinikken har i 2019 oplevet færre 
henvisninger af veteraner med PTSD, hvorfor vi har fået henvist færre end oprindeligt for-
ventet. Af samme årsag indledte vi i slutningen af 2019 dialog med Afdeling for Tortur- og 
Traumeoverlevere (ATT) i Region Syd, Vejle og Odense om optagelse at 4-6 veteraner. 

 

Ud over den håndholdte én-til-én indsats, som konsulenterne har ydet veteranerne i deres 
hjem og hverdag, har vi i 2019 afholdt to samlinger med to overnatninger med veteraner-
ne samt tilbud om endagsarrangementer. 

 

I 2019 har vi afprøvet et spørgeskema med henblik på at måle effekten af tilbuddet. Ar-
bejdet med spørgeskemaet blev dog efter kortere tid dog sat i bero, da det viste sig, at 
flere af veteranerne reagerede negativt på at skulle svare på et spørgeskema. Der arbej-
des derfor videre med at finde en mere hensynstagende metode til at dokumentere effek-
ten at tilbuddet. 

 

Sideløbende med det konkrete arbejde med veteranerne har konsulenterne arbejdet med 
en systematisk metodebeskrivelse af tilbuddet for at opsamle den viden, arbejdet med 
veteranerne genererer. Arbejdet med metodebeskrivelse og vidensopsamling vil forsætte 
i 2020. 

 

Veteranprojektet deltog på initiativ fra Soldaterlegatet på Folkemødet 2019 i en debat om 
vigtigheden af en rehabiliterende hverdagsindsats for svært PTSD-ramte veteraner. Målet 
var sammen med regioner og fagforbund at sætte fokus på manglende rehabiliterende 
opfølgning på behandling for dele af veterangruppen. 



 

 

Side 6 af 11  

Podcast om holdbare jobrelationer for personer med handicap 
I 2019 produceredes i samarbejde med Team Arbejdsliv podcast nr. 2 i en podcast-serie 
om holdbare jobrelationer for mennesker med handicap. Denne podcast omhandler vete-
raner med PTSD og den gavn, de har af de fællesskaber, der findes på en arbejdsplads. 
Podcasten ligger færdig på videnscentrets hjemmeside i foråret 2020. 

Udvikling af hjemmesiden ’Idrætsrum for alle’  
Selv om det oprindeligt var planen, at hjemmesiden Idrætsrum for alle (irfa.dk) skulle op-
dateres i samarbejde med et udvalg af brugerekspert valgte vi at gentænke siden og sam-
arbejdet bag. Det blev nemlig hurtigt tydeligt, at de oprindelig samarbejdspartnere på 

siden: Lokale- og Anlægsfonden og Københavns Universitet pga. udskiftning af medarbej-
dere havde glemt deres andel i siden.  
 
I efteråret 2019 tog videnscentret derfor initiativ til en proces, hvor målet er at finde en 
løsning på, hvordan hjemmesiden fremover kan fungere som inspirationsguide og relevant 
værktøj til at skabe tilgængelige fritids- og idrætsanlæg. Målet er sammen med relevante 
samarbejdspartnere at finde en holdbar løsning, som sikrer, at der fremover vil være ad-
gang til at få viden om og eksempler på universelt design i forhold til tilgængelige møde-
steder, herunder idrætsanlæg i Danmark. I oktober blev det første møde holdt, og her 
deltog Lokale- og Anlægsfonden. Næste møde holdes i marts 2020, og her er andre inte-
ressenter blevet inviteret med. 

Naturstier 

I efteråret 2019 har videnscentret sammen med Friluftsrådet, SUMH, DH og God Adgang 
arbejdet for at skabe en tilgængelighedsmærkning, som skal være med til at sikre, at an-
tallet af borgere med funktionsnedsættelser kommer ud i naturen. Der er blevet arbejdet 
med en projektbeskrivelse for projektet ’Natur for alle’, som forhåbentligt bliver til virke-
lighed i 2020. 

Beskæftigelsesnetværk 
I slutningen af 2018 henvendte TDC sig til videnscentret med spørgsmål om det at ansæt-
te mennesker med handicap. Det blev til et samarbejde i form af et beskæftigelsesnet-
værk, som arbejder for at hjælpe mennesker med handicap til et job i TDC – og på længe-
re sigt andre virksomheder. 
 
I løbet af 2019 har videnscentret udviklet og udvidet netværket med otte handicaporgani-
sationer, som sammen arbejder med ideer til og forhindringer for, at mennesker med  
handicap får adgang til arbejdsmarkedet. Samarbejdet mellem videnscentret, TDC og han-
dicaporganisationerne har ført til en givende dialog om barrierer og muligheder – og ledt 
til, at netværket får en endnu mere central betydning i 2020.  
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Henvendelser om beskæftigelse og hjælp til job. 
Videnscentret har også i 2019 vejledt en mindre gruppe mennesker med handicap om 
mulige vinkler og metoder til at komme i beskæftigelse, ligesom vi har vejledt fagprofessi-
onelle i f.eks. jobcentre om samme emne. Der er generelt stor mangel på viden og vejled-
ning inden for dette område. Behovet er langt større, end hvad videnscentret kan dække, 
og vi reklamerer derfor ikke med vejledningen, men hjælper dem som alligevel henvender 
sig. 

GDPR-politik  
I 2019 har videnscentret udviklet og beskrevet en GDPR-politik, som sikrer, at vi efterlever 

lovgivningen i persondataforordningen. To af videnscentrets medarbejder deltog i flere 
møder arrangeret af HH Drift, hvor besøg af jurister og andre fagpersoner med indgående 
kendskab til forordningen holdt oplæg. Intern GDPR-politik er blevet udviklet, omdelt og 
gennemgået med alle videnscentrets medarbejdere. I dokumentet findes retningslinjer for 
arkivering, håndtering og opbevaring af persondata samt personfølsomme data. 

Mennesker med svære fysiske funktionsnedsættelser 
Videnscentret afsluttede primo 2019 et mindre forskningsprojekt om foreningen Team 
Tvilling, udført i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet 
og finansieret af Bevica Fonden og Helsefonden. En rapport blev udarbejdet, og ultimo 
2019 blev en artikel publiceret på et webbaseret idrætstidsskrift. 

Vidensformidling, oplæg og konsulentopgaver 

Videnscenter om handicap har ud over dialog og vidensformidling i forbindelse med de 
ovenstående opgaver gennemført en række oplæg, vidensformidlings- og konsulentopga-
ver: 
 

Dato Modtager/rekvirent Tema 
Ca. antal 
deltagere Konsulent 

10.1 Diakonhøjskolen Undervisning pædagogstuderende 60 TS 

5.2 Idræt og Sundhed SDU Bacheloruddannelsen 38 AK 

7.2 KfR, Hornbæk Idrætsmuligheder 15 AK 

14.3 KFUM Butterup 
Vejledn ang. tilgængelige udeom-
råder 2 TS 

12.4 specialskole Holbæk 
Undervisning af pædagogisk per-
sonale 16 TS 

25.4 
Region Sjæl-
land+Hovedstaden 

Undervisning af personale blinde 
elever 12 TS 

23.5 Finnmarks Fylke Besøg på Videnscentret 23 AK 

2.9 MarselisborgCentret Rehabilitering ude 70 AK 

10./11./17.9. Idræt og sundhed SDU Kandidatuddannelsen 13 AK 

17.9 KL – Ældrekonferencen Frivillighed og deltagelse 800 DN 

20.9. DBS, Fredericia Idræt og deltagelse 60 AK 
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20.9 
School for the deaf Ljubla-
jana Oplæg 6 TS 

25.9 Aalborg pæd.personale Workshop 50 TS 

3.10. DH Studiebesøg fra Estland 32 DN & AK 

18.10 NIH Oslo Workshop 70 TS 

22.10. VIVE Ekspertsparring ang. evaluering 4 AK 

24.10 Univ. SørøstNorge Undervisning uterehabilitering 40 AK 

13.11. NAKBUF, Norge Undervisning aktivitet & deltagelse 60 AK 

14.11 Ligeværd Samskabelse og handicap 100 DN 

18.11 Egmontfonden Præsentation omkring inklusion 15 TS og DN 

 

Dialog med samarbejdspartnere 
Videnscenter om handicap har altid og vil fremadrettet lægge stor vægt på at opdyrke, 
udvikle og vedligeholde samarbejdsrelationer. Som et lille videnscenter er samarbejdet 
med partnere i både organisationsverdenen og i det offentlige afgørende for at samle, 
udvikle og formidle viden. 
 
Med ansættelsen af ny centerchef har det været særligt vigtigt at udvikle og vedligeholde 
samarbejdsrelationer. I efteråret 2019 er der gennemført følgende dialogmøder med 
samarbejdspartnere: 
 

Dato Med 

20. august Socialstyrelsen, Afdelingsleder for voksenhandicap Brian Skov Nielsen 

21. august DH, Lars Midtiby 

23. august Institut for Menneskerettigheder, jurist Nikolaj Nielsen 

23. august Høreforeningen, sekretariatsleder Tine 

26. august  Københavns Kommune, Leder af staben Karima Isert 

3. september DH, Thorkild Olesen 

4. september Thomas Skovgaard, SDU og FIBL 

5. september Ulrik Gensby, Team arbejdsliv (samarbejde om Podcast) 

5. september  Soldaterlegatet, Thore 

5. september VIVE, Leif Olsen 

11. september DIF, Michael Hedelund og Rune Oland, Politisk afdeling 

12. september SUMH, Ditte Rudolfsen 

12. september DBS, Ulrik Kampmann 

18. september Parasporten, Søren Juul m.fl. 

19. september Døvblindeforeningen, Henrik Ottesen 

26. september Jens Bouet, Dansk Handicap Forbund 

26. september Mette Oscar Pedersen, selvstændig journalist på handi-
cap/sundhedsmagasin 
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2. oktober Esben Danielsen m.fl., Lokale- og Anlægsfonden 

3. oktober Mogens Wiederholt, CP-foreningen 

9. oktober KL, Kontor for Socialpolitik, Direktør Janet Marie Samuel og Rigmor 
Lond 

25. oktober Rævebakkeskolen, Nyborg. Specialskole med fokus på bevægelse 

4. november VeluxFonden, Vibeke Lybecker m.fl. møde om social- og beskæftigel-
sesområdet. 

12. november Marselisborg, Dorit Wahl Brinc. Fokus på ensomhed. 

15. november Egmonthøjskolen, forstander og nøglemedarbejder 

18. november Præsentation på internt møde hos Egmontfonden. Dialog om skoleliv 

og børn med handicap. 

22. november Clara Dawe, Akademiet for Social Innovation 

10. oktober CABI, direktør Mette Rønnau og konsulent på handicapområdet 

27. november STAR, kontorchef Jacob Heltoft, samarbejde og bidrag til Styrelsens 
arbejde. 

13. december Region Syddanmark, Louise Schwartz, veteransamarbejde 

 

Deltagelse i eksterne følge-, reference- og ekspertgrupper og netværk  
Ekspertgruppe om deltagelse for børn og unge  
Videnscentret har i 2019 deltaget i en nordisk ekspertgruppe, som skal bidrage til kort-
lægning over aktører, der arbejder med og har ansvar for at fremme deltagelse hos børn 

og unge med funktionsnedsættelse i de nordiske lande samt give gode eksempler på me-
toder, som fremmer deltagelse. Desuden skal gruppen komme med forslag til, hvordan 
børne- og ungeperspektivet kan indarbejdes i handlingsplanen for det nordiske samarbej-

de om funktionsnedsættelse. Rapport over arbejdet kommer primo 2020. 
 
Biblioteksnetværk 
Biblioteket er medlem af netværkene SMS (Sundhed, Medicin og Samfund) og NORSIB 
(Nordic Committee for Sport Libraries). Begge netværk arbejder for at fremme biblioteks- 
og informationsvirksomheden inden for de sundhedsfaglige, samfundsfaglige og idrætslige 
områder. Desuden er vi medlem af EAHIL, European Association for Health Information 
and Libraries. 
 
Andre bestyrelser og referencegrupper 

Videnscenteret er repræsenteret i bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark og be-
styrelsen for Nordic Network on Disability Research. 
Videnscenteret deltager i referencegruppe for projektet Salfa-Kids på Institut for Idræt og 
Biomekanik, Syddansk Universitet og i Rådgivende komité for Center for Handicap og Be-
vægelsesfremme, Syddansk Universitet. 
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Videnscentret deltager i Parasport Danmarks udviklingsudvalg, i Trygfonden og Skole-
idrættens interessentpanel om inklusion og bevægelse, KU, DGI og DDS’ følgegruppe om 
’Bliv klog på natur og Friluftsliv’, Ventilen KOMsammen, Udeskolenet, Danmark i bevægel-
se og Naturvejlederforeningen herunder sundhedsnetværket. 
 
Erfa-gruppe og netværk 
For at styrke og videreudvikle Videnscentrets brug af CRM systemet SuperOffice, deltager 
vi i forskellige temadage og Erfa-grupper ca. 3 gange årligt. Dette holder os også opdateret 
på håndtering af persondata. 
 

Ledernetværk i DH-Huset 
I sensommeren 2019 startede et netværk for ledere i DH-huset. Målet er at styrke kend-
skab, dialog og samarbejde på tværs af organisationerne. Centerchefen deltager i dette 
netværk.  
 
Akademiet for Social Innovation 
Videnscentret trådte i slutningen af 2019 ind i Akademiet for Social Innovation, som har til 
formål at skabe løsninger på samfundsproblemer i samarbejder på tværs af civilsamfun-
det, erhvervslivet og den offentlige sektor. Akademiet er en platform, hvor samfundsen-
gagerede ledere fra forskellige sektorer mødes, udvikler og afprøver konkrete løsninger, 
der skal skabe social innovation for hele samfundet. Videnscentret deltager i akademiet og 
i en mindre temagruppe omkring ’unges trivsel’.  

Økonomi og personale 

Økonomi  
Videnscenter om handicap modtog i 2019 bevillinger og tilskud fra følgende hovedaktører: 

- Udlodningsmidler fra Kulturministeriet 

- Satspuljemidler fra Beskæftigelsesministeriet 

- Støtte til projektet: ’På vej mod en god hverdag’ fra Soldaterlegatet 

Derudover havde videnscentret indtægt fra mindre indtægtsdækket virksomhed i forbin-
delse med konsulentopgaver. Se årsregnskabet for 2019. 

Personale 

Ved årets start i 2019 talte Videnscentret 9 fuldtidsansatte samt 1 person ansat i skånejob 
16 timer pr. måned 
De ansatte fordeler sig således:                      

 4 konsulenter, 2 på jobområdet samt 2 på Idræts- og bevægelsesområdet 

 1 Informationsspecialist 

 1 Kommunikationskonsulent  

 1 Sekretær 
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 1 Bogholder 

 1 Centerchef 

 1 Førtidspensionist i skånejob 

Vores kommunikationskonsulent var på barselsorlov frem til 1. maj 2019. I hendes barsel 
og orlov havde vi en vikar ansat der bl.a. varetog opgaverne vedrørende kommunikation 
og hjemmeside.  
 
Den daværende Centerchef gik på pension ved udgangen af juni måned efter at have væ-
ret i Videnscentret siden starten i 1995. Ny Centerchef blev ansat i sommeren og startede 

1. august. 
 
I december 2019 blev vores bogholder tilkendt fastholdelsesflexjob. Forud for tilkendelsen 
af flexjob havde han igennem ca. 8 måneder været i arbejdsprøvning internt og trappede 
ned i timer for at finde det timetal, et flexjob kunne bære. Det timetal er nu fastsat til 14 
effektive arbejdstimer pr. uge. 
 
For at løse øvrige bogholderiopgaver som løn og bogføring indgik videncentret i november 
2019 en samarbejdsaftale med en ekstern bogholder på timebasis. 


