Velkommen til handicapraad.socialstyrelsen.dk
Netværket er handicaprådenes medlemmers elektroniske netværk for
vidensdeling og inspiration til rådsarbejdet. Adgang til netværket tilbydes også
til rådsmedlemmernes suppleanter og sekretariatet.
Her har vi samlet en række informationer om brugen af netværket, som
forhåbentlig kan få dig godt i gang.

Din kode.
Du har nu fået din kode. Med den kan du logge ind og præge netværket. Du
kan ændre din kode til noget, der er lettere for dig at huske. Det gør du under
menupunktet: ”profil”.

Profil.
Udfyld din profil med informationer om dig selv – på den måde er du også som
person en vidensresurse, som andre kan nyde godt af.
Når du udfylder din profil kan du tænke på, hvilke erfaringer du har, og som
andre ville kunne bruge. Fx:
Handicappris, kulturanalyse af rådet , årshjul, proces i forbindelse med
høringssvar, samarbejde med udvalg, samarbejde med ældreråd, frivillige eller
andre, erfaringer med synlighed i offentligheden eller i forvaltningen.

Nederst på siden ”profil” kan du markere i tre abonnement-bokse. Hvis du
markerer i boksene får du automatisk en mail, når der er nyt i ”vidensdeling”,
nyt i ”nyheder” eller nye svar i ”spørg Socialstyrelsen”.

Figur 1 skærmbillede af menupunktet "profil"

Man kan søge profiloplysninger frem ved at skrive i søgefeltet.

Figur 2 skærmbillede af menupunktet "deltagerprofiler"

Vidensbanken
Du kan tilføje links til vidensbanken, når du er logget ind. Links kan være til
gode hjemmesider, der klæder handicaprådets medlemmer på til et
vidensbaseret arbejde i rådet. Fx:
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Ny litteratur om arbejdet i handicapråd, nye projekter om handicaprådene eller
relevante links til nyheder eller generel baggrundsviden for arbejdet i
handicapråd.

Hvis du vil tilføje et link klikker du på/tabulerer du til knappen ”Tilføj link” og
udfylder formularen. Til slut klikker du på/tabulerer du til knappen ”send”.

Spørg Socialstyrelsen .
Du har mulighed for at stille spørgsmål om grundlaget for at kunne arbejde
vidensbaseret i rådet. Det kan være med henblik på et emne, som rådet har
fokus på eller det kan være viden om selve rådene generelt. Vi vil prøve at
finde en videnshaver, der kan svare med henvisning til aktuelt bedste viden.
Der er følgende kategorier at stille spørgsmål under:
•

Høringer

•

Inspiration til rådsmøder

•

Lovgivning

•

Viden

•

Andet

Hvis du vil stille et spørgsmål klikker du på/tabulerer du til knappen ”stil et
spørgsmål” og udfylder formularen. Du kan vedhæfte en fil og sende med dit
spørgsmål. Spørgsmålet bliver sendt ind til vores postkasse og bliver
behandlet.

Opret et indlæg i dialogforummet ”Vidensdeling”.
Forummet er til indlæg, som er relevante for hele handicaprådet. Du kan dele
viden om udfordringer og god proces i rådsarbejdet, inspiration til at tage fat
på temaer og refleksioner over det, der styrker arbejdet fremadrettet.
Konkrete eksempler og dokumenter er meget velkomne, hvis andre råd kan
kopiere og bruge erfaringen i egen kommune.
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Vi henviser indlæg af overvejende personlig interesse til andre sociale
platforme på fx Facebook og Linked-in.

Du vælger om dit indlæg skal ligge i kategorien ”videndeling” eller
”inspiration”. Så klikker du på/tabulerer du til knappen ”opret indlæg” og
udfylder formularen. Husk en sigende overskrift og husk at skrive tydelig
afsender, navn og kommune. Andre deltagere kan herefter kommentere og
svare på dine indlæg.

Kalender.
Du kan sende besked om et arrangement til inspiration eller invitation til
andre. Det kan fx være overrækkelse af handicapprisen i din kommune eller en
konference eller inspirationsdag for handicaprådet - enten lokalt eller åbent
for gæster. Du kan klikke på/tabulere til linket ”postkassen”, der opretter en
mail, hvori du skriver om arrangementet og vedhæfter eventuelt materiale.
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