Referat fra bestyrelses møde den 13-11-2019.
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Godkendelse af dagsorden
Budget
Nyt fra Psykiatriforum
Afholdte arrangementer
Kommende arrangementer herunder reklame for 2. april.
Afrapportering fra represantskabsmødet
Office 365
Vestmøde
Kommunerne rundt
Hvad sker der i Specialområdet Autisme
Evt

1) Godkendt.
2) Udgår da kasser har afbud
3) Følgende er på dagsorden på næste møde i psykiatriforum.
-Der er problemer med de fælles psykisk og skadestue modtagelser på sygehusene. De er ikke
klædt på til at modtage autister.
-Hospitalspas
-Forskellige slags psykofarmaka som man blander.
4) Hundearrangement. Velbesøgt arrangement.
Grøn aften. Felix lavede et nyt koncept for grøn aften. Det fungerede godt.
5) PDA på Lyngå skolen
-

Annemette, Mary, Ole og Lena sætter stole op kl. 18.00
Elisabeth og Heidi kommer senere.
Annemette sørger for gave til oplægsholdere.
Nøgle Elsebeth henter nøglen, og Lena henter den hos Elsebeth og Jon, så hun låser op.
Lena tjekker mobil pay.
Der er sodavand til arrangementet.

Ole Rauf
-

Marianne, Elisabeth, Elsebeth, Heidi, Lena og Mary sætter stole op kl. 18.00
Elsebeth og Marianne finder ud af hvem der henter nøgle
Elisabeth køber sodavand og vand uden brus.

TV spot – skabelonen minder om den fra sidste år. Emnet i år er job. Vinni står for at lave det i år.
Dorthe og Anja holder oplæg om overgang fra barn til voksen i 21. januar
Bestyrelsesmøde 4. februar
Generalforsamling den 26. februar – Felix holder oplæg om autistiske forældre.
14. marts sansemesse i Randers. Elisabeth er i gang med at arrangere.

Autismeopmærksomheds måned arrangementer – 4 lørdag eftermiddage med 4 oplæg af mennesker med
autisme. Det kommer til at foregå i Horsens, Silkeborg, Randers og Kolind. Vi forsøger at lave et samarbejde
med det lokale bibliotek, så det er med arrangør, og vi på den måde kommer ud til mennesker som ikke
normalt kommer til vores arrangementer. Der er gratis entre. Elisabeth koordinerer med datoer, steder,
oplægsholdere mm.
50 års jubilæums konference for Kreds Østjylland 5/6-2021 – Jægergaarden, eller anden lokation..
Prinsesse Marie holder åbningstale (denne aftale er ikke helt på plads)
Heidi Thamestrup – Autismeforeningens historie 1½ time
Bo Hejlskov 1½ time
Clement Kjærsgaard 1½ time – hvordan får vi politikerne til få fokus på mennesker med autisme.
Anders Børglum – de 12 autisme gener. (ikke aftale endnu)
Autismekoret underholdning til middag.
Katrine Krause (ikke aftale endnu)
Felix (ikke aftale endnu)
Entre 250 for medlemmer og 500 for ikke medlemmer.
6) Heidi fortæller om at selvmordsrate er stigende, der er lavet første podcast ”Når diagnosen rammer”,
Heidi er med i nogle Netværk (Altinget og Mandag morgen), der er startet samarbejde med Studio 3, som
har en Low Arousal og der skal uddannes instruktører som virkelig brænder for Low arousal, 16. maj er der
Kredskonference for alle kredsbestyrelsemedlemmer, der laves et AutismeKor. Der kommer referat ud .
Pjecerne er ved at
Karin Øgir blev valgt til hovedbestyrelsen, og Kristina trådte ud.
7) Office 365 er den nye mulighed for at dele GDPR oplysninger i et internt i et lukket system. Marianne er
ved at undersøge om der er nogen der kan lære os at bruge det.
8) Vestmøde den 7. marts, er et møde hvor alle kredsene fra Jylland og Fyn mødes og inviteres til
erfaringsudveksling. Alle medlemmer af kredsbestyrelsen er velkommen.
9) Odder har fået ny familiechef. Hun holdt oplæg om sårbare børn i Odder. Marianne, Birgitte, Lena og
Elsebeth deltog. Dette affødte en bekymring om autisme kompetencer.
Århus holder budgetmøde for Børn og unge i næste uge. Der skal laves en ny budget tildelingsmodel for det
specialiserede område.
Birgitte har fokus på at kørselskontoret ikke overholder GDPR da de optog samtaler, og man ikke kunne sige
nej. Der er fokus på kørselsmodel, så der er større forudsigelighed for hvem der kørere og ruter. Der
kommer måske workshop og bruger gruppen vil gerne med til dette. De nye udbud skal også gennem
brugergruppen. Der mangler data i forhold til eftermiddags kørsel og fast chauffør. Tiden som børnene
sidder i bilen er for lang. Sagsbehandlere kontakter forældre i forhold til om forældrene selv vil køre
børnene i skole. Det er problematisk for forvaltningen at få tiderne til at gå op.

De yngste børn følger udelukkende de ældste børns skema i alders integreret specialklasser,
modtageklasser, og almene aldersintegrerede klasser. Århus kommune har fået en påtale. Birgitte har
været til møde med Børne og ungeudvalget.
Marianne har opfordret Århus kommune til at købe Firkløverskolen i Mørke, som er ved at lukke.
Randers har lavet buget og skole området er den store taber. Der er besparelser på både specialskolerne og
almenområdet. Elisabeth har bedt borgerrådgiveren om, at lave en temaaften om myndigheds opgaven på
skoleområdet. Der er ikke kommet en dato endnu, men skoledirektøren er ved at finde den.
Horsens man prøver at lave differentiering af specialklasserne efter det niveau som barnet er på.
Syddjurs vedtog i 2017 at spare 14 mio. på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Der blev ansat
medarbejdere som skulle tjene deres løn ind ved besparelsen. Retorikken overfor forældrene er strammet
så meget så det tangerer trusler mod forældrene.
Ellers er der besparet benhårdt på specialskoler, kommuneskoler og handicapområdet.
10) Lars Aarup er blevet bedt om at forlade Specialområdet Autisme, da der har været problemer med 3
bosteder. Vi er dybt bekymret og frustreret over at nu skrider den sidste bastion for faglighed, forskning og
viden på autismeområdet.

