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Generalforsamling på DPU – maj 2018

Tilbage i maj måned 2018 holdt bestyrelsen generalforsamling på DPU, Aarhus Universitet, og i den
forbindelse forestod vi også en boglancering på bogen: Professionelle blikke på den anden – når
fortællinger forandrer identiteter, som er redigeret af tre af bestyrelsens medlemmer Chalotte
Glintborg, Birgit Kirkebæk & Lotte Hedegaard-Sørensen. På selve generalforsamlingen fik vi faldt en
række nye medlemmer ind i bestyrelsen: Pia, Ringø, Tine Fristrup, Anne Morin, Bjørg Kjær og Kjeld
Høgsbro ind i bestyrelsen, og vi er meget glade for nu også at kunne trække på deres viden og
kompetencer. I bestyrelsen har Nichlas Permin Berger desuden sørget for en ny og mere brugervenlig
hjemmeside (nndr.dk), der bl.a. gør det lettere at annoncere vores arrangementer og hvor nye
medlemmer kan tilmelde sig vores nyhedsbrev. Der forestår stadig noget arbejde med at tilpasse
hjemmesiden så den fungerer optimalt.

Fyraftensmøde 5. november 2018
Ved siden af det store arbejde med at planlægge den internationale konference har vi i bestyrelsen
løbende at afholdt møder og seminarer, hvor vi formidler viden og forskning inden for
handicapområdet. Senest har vi den 5. november afholdt et velbesøgt fyraftensarrangement på DPU,
AU, hvor Kjeld Høgsbros nye bog Udfordrende adfærd blev præsenteret, hvor Birgit Kirkebæk
anvendte sin store viden og erfaring til at komme med kritisk-diskuterende kommentarer til
forfatteren. Bogen giver en indføring i de forhold og problemstillinger, man som studerende eller ny
medarbejder konfronteres med i det professionelle arbejde på bo-enheder for borgere med
udfordrende adfærd. Det gælder især mennesker med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,
demenslidelser, hjerneskader, psykoser og misbrug. Vi ser i bestyrelsen frem til flere af den type
arrangementer, og vi modtager gerne gode idéer til inspiration.

Fyraftensmøde – 7. marts 2019 – DPU (arrangement Bjørn og Birgit)
Ph.d. Søren Holst fortalte om projektet ”Mellem topstyring og improvisation. Standardiserede
metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering i den socialpædagogiske indsats med domfældte
udviklingshæmmede”, der blev forsvaret i regi af Aalborg Universitet den 29. januar 2019.
Ph.d. Stine Grønbæk Jensen fortalte om projektet ”At åbne skuffen – om tidligere børnehjemsbørns
transformationer af selvet og den sociale verden gennem erindringsarbejde”, der blev forsvaret i regi
af Syddansk Universitet den 31. januar 2019.
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Rapport fra NNDR2019-konferencen 8.-10. Maj 2019.
Planlægningen af konferencen i 2019 foregik i en løbende dialog med den nordiske NNDR-bestyrelse
(nndr.org), hvor vi er repræsenteret med to medlemmer. Konferencen i København planlægges
således med baggrund i de erfaringer, der har gjort med tidligere afholdte konferencer i Norden
gennem de senere år. Dette er en balance mellem tradition og fornyelse. På den ene side skal
konferencerne være loyale mod det primære mål om at formidle viden og forskning om handicap, og
på den anden side skal konferencerne hver gang nytænkes og åbne for nye forståelser og viden. Dette
har vi i den danske bestyrelse gjort ved at inddrage inklusion og eksklusion i velfærdssamfundet som
et nyt perspektiv til at perspektivere forståelserne af handicap. Ude i verden blev konferencen bl.a.
annonceret konferencen på Lancaster Disability Conference i England og The Inclusive Education
Summit (TIES) i Australien.
Vi valgte i bestyrelsen valgt at involvere firmaet DIS Congress, der har mangeårige erfaringer med
konferencestyring, til at assistere med den økonomiske styring af konferencen. Det betød blandt
andet, at vi i højere grad i bestyrelsen kunne koncentrere os om den faglige og praktiske ledelse af
konferencen, herunder blandt andet arbejdet med fondsansøgninger.
Konferencen blev afholdt på Professionshøjskolen København, University College Copenhagen i
København, Danmark, fra 8.-10. Maj 2019.
Konferencen blev arrangeret af en styregruppe, der repræsenterede hel bestyrelsen for den nationale
NNDR-sektion i Danmark.
400 personer deltog i konferencen fra 34 forskellige lande.
Konferencen var organiseret omkring 6 keynotes, 61 parallelle sessioner, 20 symposier og en
postersession. 293 papers blev præsenteret og 5 posters.
Konferencen omfattede også kulturelle og debatterende bidrag med det formål at skabe mødepunkter
mellem handicapforskning og kulturelle måder at opleve og nærme sig handicap på.
En række kunstnere med handicap præsenterede deres kunst:
• Kunstudstilling fra Kunstskolen med kunstnere med handicap
• Glad teater, forestilling: 'Vivaldi'
Blandt andre kulturelle bidrag var en film:
• Streaming af filmen Defiant Lives-dokumentar af Sarah Barton
• En koncert under konferencemiddagen
Der blev oprettet en konference-webside www.nndr2019.org, der præsenterede al information om
konferencesal, program, højttalere osv. Og med mulighed for at downloade alle abstracts, liste over
emner for sessioner og symposier.
Styregruppen har evalueret konferencen i samarbejdet med den øvrige danske NNDR-bestyrelse.
Konferencen blev afholdt på Professionshøjskolen København, University College Copenhagen og alle
aktiviteter og blev placeret der inklusive velkomstreceptionen og konferencemiddagen.
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Formålet var at lette processen med netværkssamarbejde, som vi finder er et nøgleelement i NNDRkonferencerne. Hotelværelser til specielle konferencesatser var forudbestilt til deltagerne i forskellige
hoteller i forskellige kategorier i nærheden af konferencen
Konferencen skred frem efter planen, og det er vores indtryk, at deltagerne profiterede af
konferencen og benyttede lejligheden til at mødes og debattere med forskere fra andre lande.

Annoncering
Konferencen blev annonceret gennem NNDR-bestyrelsen, de nationale NNDR-netværk i
medlemslandene, hjemmesiden og på Lancaster University Disability Studies Conference i 2018.
Udviklingen af et netværk med Storbritannien, Lancaster Uni. handicapstudier har forbedret vores
evne til at distribuere information til et mere internationalt forskerfelt. Vi havde et meget stort
deltagertal fra Storbritannien.
Gennem annoncering via hjemmesiden og via netværk nåede vi frem til et stort antal relevante
universiteter og forskningscentre både i de nordiske lande og mange andre lande.
Antallet af deltagere - 400 - der deltog i konferencen, var højt.
I det danske NNDR-netværk har vi vurderet, at strategien med at vælge konferenstemaet ”Inclusion
og Exlusion i the Welfare Society”, der ikke kun appellerede til forskere i Disability Studies og aktivister
inden for feltet, men også til forskere. professionelle og aktivister inden for beslægtede områder,
bidrog til det høje antal deltagere. Vi mener også, at denne strategi bidrog til at gøre Disability Studies
mere synligt som et forskningsfelt blandt beslægtede felter og professioner.

Symposier, emner og sessioner
Under forberedelsen af konferencen besluttede NNDR-bestyrelsen at tilskynde til indsendelse af
symposier. Denne strategi resulterede i 20 symposier. Ideen bag dette var at tilskynde folk til at
arbejde sammen om fælles ideer i troen på, at mange symposier ville bidrage til en interessant og
sammenhængende konference. Ud over symposierne udvalgte vi 21 emner som grundlag for at
organisere de enkelte abstracts i sessioner. Som med tidligere NNDR-konferencer organiserede den
danske NNDR-bestyrelse processen ved at både at rekruttere fagfællebedømmere fra bestyrelsen,
men også gennem en høj grad af inddragelse af den nordiske NNDR-bestyrelse, som trak på deres
nationale netværk.
På grund af det høje antal deltagere var det en særlig opgave at rekruttere chairs/discussants til
sessionerne. I NNDR-bestyrelsen valgte vi at løse denne opgave gennem anbefalinger fra det nordiske
NNDR-forskningsnetværk, der pegede på erfarne forskere inden for feltet Disability Studies. I
styregruppen for konferencen erfarede vi, at det er afgørende ikke at undervurdere denne del af
processen. Vi erfarede hvor vigtigt det er at begynde så tidligt som muligt på dette, og at have klare
forventninger til, hvad der gør en god discussant/chair.
Tiltag for at understøtte tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse:
Campus Carlsberg er et nyt byggeri som lever op til gældende tilgængelighedsstandarder ift. Bl.a.
toiletter, elevatorer. Der er dog kun teleslynge i konferencerum og ikke i undervisningslokaler.
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Tilgængeligheden blev derudover understøtte via følgende tiltag: skrivetolke og udlån af mobile
teleslynger.
Evaluering af tiltag: Skrivetolke: der var lydmæssige udfordringer med konferencerummet og
skrivetolke havde vanskeligt ved at hører keynote-speakers. Det betød at der var betydelige huller og
forsinkelser på deres skrive-tolkning. Personer med hørenedsættelse kommenterede på dette, men
var dog ikke kritiske idet de havde egne tegnsprogstolke med, som de primært benyttede.
Udlån af mobile teleslynger: De mobile teleslynger blev stillet til rådighed for udlån ved
konferenceskranken. Der var ingen som efterspurgte dette.
Støtte fra Fonde:
Vanførefonden støttede med ca. 70.000 DKK
Støtten gik til følgende formål:
Vedlagte bilag indeholder fakturaen samt kvitteringen for at de er betalt.
1) Kunstskolen, roll-up kr. 762,50, 2) Kunstskolen, honorar kr. 3.000,00, 3) Mobilt teleslynge kr.
4.500,00, 4) Skrivetolke kr. 37.600,00, 5) Glad forestilling kr. 12.000,00, 6) Kunstskolen, vægge kr.
11.401,25

Den nordiske NNDR-bestyrelse
I forbindelse med NNDR-konferencen i maj 2019 blev der afholdt generalforsamling i den nordiske
bestyrelse, herunder valg til bestyrelsen. Bjørn Hamre og Lotte Hedegaard-Sørensen trådte ud af den
nordiske bestyrelse og blev erstattet af Pia Ringø og Chalotte Glintborg.
Den nordiske bestyrelse har i forsommeren modtaget en skriftlig evaluering af konferencen fra Bjørn
Hamre.
Det er blevet besluttet at udsætte NNDR konferencen på Island fra maj 2021 til maj 2022. Som
konsekvens af dette skal medlemmerne af den nordiske bestyrelse forlænges et år, da de vælges på
konferencen. Der er blevet bedt om tilbagemelding fra de nationale bestyrelser om hvorvidt denne
beslutning kan accepteres. Placeringen af den nordiske konference er blevet oordineret med
Lancaster konferencen der er udsat til 2021.
Scandinavian Journal of Disability Studies har opnået en treårig støtte fremover fra det Svenske og
Finske forskningsråd. Økonomien for tidsskriftet er ret god og at overskuddet fra konferencen i 2019
har bidraget til dette. Det er blevet vedtaget at ansætte en lønnet redaktørassistent. Eventuelt en
phd.; men på den anden side var det også et spørgsmål om tidshorisonten for en sådan ansættelse.
Der var på sidste møde en diskussion af overtagelse og videreførelse af redaktøropgaven og om
rekrutteringen til denne stilling. Om den skulle slås åbent op eller som tidligere hentes inden for den
velkendte kreds af personer. Der syntes at være flertal for at slå den op. Næste møde i den nordiske
bestyrelse afholdes i Malmø, fredag d. 23. oktober. Mødet vil indeholde en middag torsdag aften.
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