Årsberetning for Kreds Østjylland 2019.
Sidste år fik I en gyser - i år er vi nået til horror.
I år fortsætter endnu flere kommuner med:
 Nedlæggelse af specialskoler og klasser
 Hovedløs inklusion uden specialviden
 Afspecialisering af skoleområdet inkl. PPR
 Afspecialisering af bosteder og aktivitetscentre,
- alt dirigeret af KL.
Det helt store chok fik vi, da regionens autismetilbud SAU
(Specialområde Autisme) fik en rædsel af en tilsynsrapport, som
medførte fyring af lederen. Det var ellers det sted, vi alle havde
kigget hen og refereret til som det mest kompetente - det var det
så absolut ikke mere, netop som følge af kommunernes brug af
betalte konsulenters gentagne indsats for at presse priserne ned.
Der mangler stadig boliger og døgninstitutioner til både børn og
voksne med særlige behov. Kommunerne hjemtager fra
højtspecialiserede tilbud til egne uspecificerede tilbud med
blandede beboergrupper og vagtværns-bemanding i stedet for
uddannede, højt specialiserede pædagoger. Her bruger
kommunerne også provisionslønnede konsulenter til at presse
prisen og dermed kvaliteten på botilbuddene - man ansætter
uuddannet personale - de har undergravet alle de gode,
professionelle tilbud. Det er uværdigt og uanstændigt.
Småbørnsinstitutionerne i kommunerne er stærkt
underbemandede til skade for børnenes trivsel. Den
minimumsnormering, statsministeren roser sig af, vil ikke være
mærkbar for vores børn - der er stadig for mange børn og for få
specialuddannede pædagoger.
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Husk, børn i de rette rammer trives.
Hverken socialrådgivere, pædagoger eller lærere får indsigt i
autisme i løbet af deres uddannelse - de ser ikke signalerne på
mistrivsel, før børnene er skadet for livet på grund af traumer.
Sidste år iværksatte vi en undersøgelse af, hvor mange børn med
skolevægring der var i Kreds Østjyllands 11 kommuner. Det viste
sig til vores overraskelse, at det har vores kommuner slet ikke
styr på. Vi fik dog et gæt fra Århus kommune, hvor man i et
delområde havde markeret børn med autisme og derfor ret
enkelt kunne gå relevante sager igennem. Det passede til
landsforeningens forældreundersøgelse - nemlig at 35% af børn
med autisme har skolevægring. Det gælder så nok også de andre
kommuner.
Endnu flere kommuner har lukket muligheden for specialtilbud
for børn med autisme. De skal - uanset om barnet kan eller ej inkluderes i den almindelige klasse. Det er helt forkert og yderst
skadeligt for barnet og familien. Det ser ud til, at vores
landsformand har fået formidlet dette godt til
undervisningsministeren - den videre proces er dog uvis, men det
tager 100 gange længere tid at genopbygge specialiserede tilbud
end at få lavet lovgivningen om dem.
Som sagt hyrer kommuner nu provisionslønnede konsulenter ind.
De bruges også til at presse forældrene på aflastning,
merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste - og helt uhyrligt med
tvangsfjernelser.
Som følge af den nye regering tegner det til, at det vil blive
hurtigere at opnå en førtidspension, idet man ikke vil holde på
borgeren i gentagne rehabiliteringsforløb.
Dette var dagens positive indslag.
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Sidste år fortalte jeg om, hvordan vi arbejder med information via
dialogmøder ind i ledelseslaget i Århus kommunes
socialforvaltning. Vi har nu yderligere etableret de lovede
dialogmøder med skoleområdets ledelseslag vedr. alle 0-18 årige.
Tilsvarende samarbejder findes i en del andre af vores
kommuner.
Derudover har Birgitte i samarbejde med det århusianske
ungebyråd og en byrådspolitiker fået udarbejdet en pjece om
lovtekster, der kan give gode rammer om børn med
vanskeligheder. Det er en pjece, som både forældre og
institutioner kan få gavn af, og vi vil lægge link på vores
hjemmeside, så alle kan finde den.
Vi har i 2019 i samarbejde med socialforvaltningen i Århus
kommune lavet et temamøde om traumer hos børn og unge i
skolevægring. Vi havde inviteret Kirsten Callesen, og 300 ansatte
fra socialforvaltning og skoleområde deltog om eftermiddagen mens 300 fagfolk og pårørende fra hele kredsen deltog om
aftenen.
Hvis man som DH-er eller bare som medlem nu sidder og får lyst
til en dialog med kommunecheferne, så er det jo et afgrænset
indsatsområde, som kan få stor betydning både for ens egen
familie og alle de andre medlemmer i kommunen.
Vi tager gerne med de første gange og hjælper på vej. Vi har dog
oplevet, at der ikke er den store vilje til at lytte alle steder.
En gang om året holder bestyrelsen et erfa-møde med alle vores
DH-ere og andre tillidsfolk, som arbejder for Autismeforeningen
ude i kommunerne.
I 2020 bliver alle aktive i autismeforeningen og vores DH-ere nødt
til at være rigtigt opmærksomme og skarpe i vores krav til
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kommunerne i forhold til de besparelser, alle kommuner ruller ud
over vore pårørende i skoler, på aktivitetscentre, på bosteder og
alle øvrige sammenhænge, hvor livskvaliteten afhænger af
kompetente og varme hænder.
De kommunale FB-grupper, vi har oprettet, anvendes ikke af så
mange som forventet. Vi skal finde en måde at udbrede
kendskabet til disse grupper, der gør det muligt at samle
information og erfaringsudveksle om lokale problemer og tilbud.
Om lidt skal vi vælge en ny bestyrelse, hvis man nu ikke har lyst
til en fuld bestyrelsespost, har vi i det forgangne år haft stor
glæde af at have følordning - og det vil vi meget gerne fortsætte
med. Som føl kan man uforpligtende følge med i, hvad
bestyrelsesarbejdet indebærer, man vil få taleret - men husk, der
er forskel på at være i en bestyrelse og en netværksgruppe. Vi
serverer dog også både kaffe og kager alt efter den kommende
bestyrelses lyster. Lad mig præsentere dem, der ikke er på valg
først og derefter resten af bestyrelsen.
 Erik, vores kasserer og ansvarlige for nyhedsbreve og vore
nye, flotte hjemmeside.
 Annemette, vores netværkskoordinator, moderator på de
nye kommunevise FB-grupper, netværksbestyrer i Syddjurs
og Vinnis mødemakker i den kommune.
 Ole, vores mand i handikaprådet i Horsens.
 Og så er der mig, som er her og der og alle vegne især nu
som fuldtids pensionist.
På valg er naturligvis vore 5 suppleanter, Vinni, Birgitte, Dorthe,
Elsebeth (mødemakker i Århus) og Mary (tilsvarende makker i
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Randers), som alle genopstiller - og flere er velkomne i vores
arbejdende bestyrelse.
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer, nemlig:
 Kristina,som var medlem af Landsforeningens
Hovedbestyrelse, sidder stadig i Favrskov handicapråd, leder
et netværk og har fået lavet ferieaktiviteter i Ulstruphallen.
Hun ønsker ikke genopstilling til bestyrelsen, men fortsætter
sit arbejde i Favrskov.
 Elisabeth er vores næstformand, sidder i Handicaprådet i
Randers, bestyrer flere netværk, iværksætter kunsudstilling
og læsegruppe og har møder med embedsmænd i Randers
kommune. Hun er desværre ikke tilstede i aften, men det må
ikke forhindre genvalg
 Heidi leder et netværk i Favrskov.
Nu skal vi altså vælge mindst ét nyt bestyrelsesmedlem.
Vi skal også vælge tre repræsentanter til Landsforeningens
Repræsentantskab, hvor Karin Øgir i forvejen sidder som vores
HB-medlem. Elisabeth stiller op, og mon ikke Erik og jeg gerne
deltager igen i år, hvis I udpeger os.
Den nye bestyrelse har visionsdag her på STU4 lørdag d. 21.
marts. På visionsdagen sidste år besluttede vi at lave en
annoncekampagne på TV2oj i forbindelse med 2. april. Det
lykkedes Vinnie på ganske kort tid at få produceret en lille film
om skolevægring, som blev sendt i ugen op til 2. april - i år
kommer der tilsvarende en lille film om job og autisme. Vi vedtog
også, at der skulle laves en familieudflugt, da den blev efterspurgt
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på generalforsamlingen. Lena stod for arrangementet i
Skandinavisk Dyrepark - og det inviterer vi til igen i år.
Vi lovede også at deltage i Århus Pride - det blev en stor succes,
som vi naturligvis har mod på igen - støt op, mød op.
Kunstudstillingen i Randers markerede den internationale
autismedag på smukkeste vis.
Vi havde forskerkonference med 7 spændende vinkler på
kommunikation og socialisering af børn, unge og voksne med
autisme - selv oplægsholderne blev og ville ikke gå glip af noget.
Vi har haft et meget varieret tilbud af temaaftner med emner
som PDA, skolevægring, servicehunde, overgang fra ung til
voksen, autisme set indefra, lovgivning etc - spredt rundt i
kredsen og ofte baseret på helt lokale ønsker.
I december 2019 blev ungdomsforeningen Autisme Ungdom
startet og der er lokalafdelinger her i Østjylland - tillykke! Vi
glæder os over denne nye mulighed for vores unge!
Har I har ønsker til næste års arbejde er de meget velkomne nu
eller send dem til info@autismeoj.dk i løbet af den næste uge, så
alle forslag indgår i vores planlægning på visionsdagen 21. marts.
Marianne Banner, 27/2 2019
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