
Referat fra DH/Handicapråds medlemmer og Kredsbestyrelses møde den 6/6-19 

Deltagere: Marianne, Annemette, Elsebeth, Lena, Birgitte, Elisabeth, Ole, Heidi, Hanne, Brian, Erik, Mary og Vinnie 

Afbud: Kristina, Inge, Per og Heidi Krogh 

Hvad rør sig i de forskellige kommuner: 

Horsens bygger et nyt uddannelsescenter til 2000 mennesker, og Handicaprådet inddrages. Ole vil tage det op i DH 

Horsens bestyrelse. 

Ole har tilbudt at fortælle om autisme, og tilgængelighed. Han sætter fokus på jobcenteret og vil indbyde til en snak 

med udvalgsformanden. Der er fokus på hvordan brevene, som de sender ud, er udformet. 

Hedensted har fået lavet deres eget §107 tilbud og det hænger sammen med STU tilbuddet.  Det giver en god 

sammenhæng.  

Der er lavet tilbud handicap idræt til voksne, og det har været så stor succes at der søges om en ekstra hal. Der er 

også mulighed for at være i cafe efter idrætsaktiviteterne, så der er mulighed for at lave netværk. Der overvejes også 

at lave en udflugt. 

 Århus DH har lavet et meget velbesøgt valgmøde både fra Handicap organisationer og fra politikere.  

Brugerrådet for kørselsordninger har mødtes og de kan bibeholde kørselsordninger handicapkørsel, skolekørsel og 

kørsel til institutioner som det er nu. Det går bedre med kørslen, men der er stadig plads til forbedring. 

Stensagerskolen flytter til Tovhøjskolen, og det synes Århus repræsentanterne fra Autismeforeningen godt om. 

Odder har i løbet af det sidste års tid lavet analyser hele skoleområdet. Der har været en voldsom overbelægning på 

den skole hvor specialklasserne har været. Det er ved at blive udmøntet i at der laves specialklasser på 2 andre 

skoler. Forældrene har været med og det er kun dem der har ønsket at flytte, som flytter. Det giver mere plads til 

eleverne på den eksisterende skole. Det ser ud til at de autistiske elever forbliver på den oprindelige skole.  

Overgangen fra barn til voksen. Man laver en unge afdeling fra 15-30 år under Handicapområdet. Der ansættes 

autismekonsulenter. Den 3. er ved at blive ansat. 

Forældre foreningen (BEHOV) kørere et samarbejde med Viceborgmesteren og direktøren for Børn og 

Ungeforvaltningen. 

Lederen for børne og familiecenteret er stoppet og der søges en ny udefra. Der er et ønske om en ny kultur. 

Der kigges på uddannelse af medarbejderne i daginstitutioner, skoler og sagsbehandlere. 

Randers har stadig gang i at omstrukturer specialundervisning. Foreløbig har udvalget sendt forslaget til byrådet om, 

at ledelsen for Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen lægges sammen. At alle heldagsskolerne ændret til skole og 

SFO tilbud, samt kørsel ændres til det samme som almen SFO. 

Elisabeth har heldigvis en gruppe forældre som sammen laver læserbreve, høringssvar, borgermøder. 

Elisabeth har haft foretræde for socialudvalget hvor hun blandt andet har haft fokus på at forældrene klædes på til 

at agere som samarbejdspartnere med kommunen. Samt at kommunen bør invitere forældre og mennesker med 

autisme til at kvalificere møder, indkaldelser og tilbud.  

Norddjurs er optaget af, at eleverne fra Djurslandsskolen skal flyttes til en ny skole, som pt. ikke er indrettet 

hensigtsmæssigt ifht. disse børns behov.  

Desuden vil det jo bare være en stor belastning for dem med en flytning og flere af dem vil få lang 
transport.  
 
Desuden skal der pga. massive besparelser i kommunen integreres flere børn fra specialområdet i almen 
skolen. Jeg har deltaget på borgermøde, hvor de kort orienterede om, at det er den vej det går, men der er 



endnu ikke kommet nogle specifikke forslag frem. Jeg havde på borgermødet en god snak med en af 
politikerne og lederen for PPR, og følger selvfølgelig udviklingen. 
Heidi må meget gerne henvende sig til Marianne hvis de skal have hjælp til at gøre opmærksom på problemerne i 

kommunen. 

Syddjurs har lige brug 2 mio. på en rapport som siger at de vil effektivitiser Pindstrupskolen. Børn skal være stærkt 

udadreagerende og meget handicappede for at blive henvist til Pindstrupskolen, da der aldrig har været så mange 

special elever før. Det ligner ikke de tal Vinnie har. Og det skolebestyrelsen på Pindstrup og de øvrige 

skolebestyrelsen har udtalt, er ikke med i rapporten. Rapporten har et nedladende sprog om de børn. Vinnie og 

skolebestyrelsen på Pindstrup laver et brev som sendes til de øvrige skolebestyrelser og politikerne i byrådet. 

Skanderborg (Charlotte Birkmose, leder af jobcentret) har lavet et §107 autisme kollegie på det gamle hospital. ”Job 

nu”. Her er der en god forståelse for autisme. Marianne og Elsebeth blev inviteret til at tale om 

forældre/pårørendesamarbejde. 

Skoleundersøgelsen. 

Der er kommet 6 svar tilbage. Svarene har gået på at det registrere de ikke. Der registres ikke på diagnose. Osv. 

Marianne har trikket PPRcheftens nysgerrighed og har gravet lidt ned i tallene, og konstateret at det er et stort 

problem. Der er så søgt §18 midler i Århus kommune til at få Kirsten Callesen 24 september til at fortælle om 

stresstraumer for børn. Efterfølgende er der et åbent arrangement som foreningen betaler. Her kan vi inviterer vores 

respektive forvaltninger/politikere.  

Der arbejdes også med vision om at vi skal have alle 10 skoledirektører og udvalgsformænd til en temadag. Men det 

er ikke noget på plads endnu.  

Silkeborg: Inger, i Silkeborg, har samlet en gruppe forældre. De har lavet LANparty. Og er parat til at lave et 

arrangement, hvor de gerne vil have Ulla Kjær. Det bliver et offentlig arrangement.  

 

Arrangementer lokalt. 

Der er ikke fremkommet ønsker. 

 

Forundringsspørgsmål. (Se vedhæftede spørgsmål) 

Marianne og Elsebeth har mødtes med forvaltninger i Århus. De kommer ikke med kritik, men med 

forundringsspørgsmål. Hvordan kan det være at …. Kunne man… Det er en fordel at Marianne og Elsebeth har en søn 

i hver ende af spektret. 

Tag max 2 spørgsmål med af gangen. Stil fx spørgsmål a la Er det en ny procedure at Århus kommune indkræver 

penge for..Vi har ikke set det i vores barns tilbud, men….?  

 

Kommunegrupper – fordele og ulemper 

Det er godt at finde andre forældre, så man har nogle at tage med til møder. Også at udveksle erfaringer med. Men 

man skal lige afklare at man har fælles forståelse og fælles sprog.  

 

EVT. Vær opmærksom på Emil Falster som er PHD studerende. Han har skrevet en artikel i politikken i dag, Forældre 

til børn med handicap udsættes for psykisk vold. Samt tidligere artikel fra 21/4 Hvis man skal vide noget om andre 

grupper, hvorfor skal vi så ikke vide noget om børn med handicap. 



Vinnie sidder i kontaktforum for psykiatri og her er der et problem at psykiatrien ikke ved noget om autisme, når 

mennesker med autisme indlægges med komobiliteter. Eller at voksne der henvises til udredning afvises på 

psykiatrisk hospital og henvises til privatpraktiserende psykiatere.  

Elisabeth foreslår at vi invitere de nyvalgte Østjyske folketingsmedlemmer til en snak i august måned. Der skal lavet 

nogle forundringsspørgsmål. Alle kan sende deres forslag til forundringsspørgsmål til Elisabeth på 

valnodde@yahoo.dk i løbet af juni og juli måned. 
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