
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 30/4 2020 
Mødet foregår online over teams.  
Afbud fra Mary 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2.Konstituering af Bestyrelsen 
3.  Runde med ideer til hvad vi gør indtil vi kan holde møder? 
4. Næste møde 
5 bedsteforældernetværk 
6. Evt. 
 
Referent: Lena 
Ordstyrer: Marianne 
 

1. Dagsorden er godkendt,  
2. Formand er valgt Marianne Banner 

Næstformand er valgt, Elisabeth Sørensen 
Sekretær er valgt, Lena Rosenkilde 
Kasser, Erik Rasmussen 

3. Hvis Danmark lukker op skal vi undersøge om vi må mødes på STU4 hvis der åbnes for møder 
udover 10 personer. 
 
Randers; Skoler og specialskoler er i gang, nogen STU er også. Bostøtter er begyndt at tage ud 
igen. 
Erik: Regnskab og generalforsamling sendt over til hovedkontoret.  
Ole i Horsens; Stu, mentor osv er stoppet. Tage fat i socialchefen/ socialudvalgsformanden inden 
næste møde 
Heidi Faurskov, ved ikke så meget, men specialklasser er i gang.  
Annemette, Frivilligcenteret tog ikke telefonen, men sender en mail til dem.  
David Facius står for Aspergernetværket, Elsebeth undersøger nærmere.  
Birgitte og Elsebeth skal til møde i kommunen om den nye kvalitetsrapport.  
Vinni, Syddjurs. Budgettet er genåbnet i år. Det nye budget blev vedtaget i går. Der skal spares 
45mil. 9,9 millioner skal spares på børn, familie og institutioner i indeværende år og 4 år frem årligt. 
En stor del vil blive på udsatte børn og handicap.  
Specialskole er startet op, der var lidt problemer med at forstå at denne gruppe børn havde brug 
for nødpasning, men det er der styr på nu.  
Elsebeth og Marianne møde med Centerchefen for Borgercenter Vest, vedr besøg af borgere der 
bor på bosteder. borgeren bliver mødt ude, ikke i hjemmet hvilket gør at nogen kan tabes på 
gulvet.  
Marianne har i dag skrevet et læserbrev til Aarhus Stiftstidende om demokrati og ytringsfrihed for 
dem med særlige behov. 
 
Hvad gør vi med de mennesker med særlige behov og deres pårørende nu, vi ikke kan holde grøn 
aften osv.  
Lave små oplæg som streames over teams så der er mulighed for at stille spørgsmål.  
6-7 aftener af 2 timers varighed for særligt udsatte og deres pårørende.  
Tina Brødholt fra SORAS som et forslag til oplægsholder. Line Gebauer om sanserne.  
Frank Megabody og Århus symfoniorkester tager rundt til bostederne og underholder i Aarhus 
kommune, alternativt kunne vi via facebook opfordre andre til at tage rundt og underholde. På 
spørgsmål om vores brugere vil det, er svaret at det vil de gerne.  
 



Mange af vores børn trives under denne nedlukning, på trods af nedsat timetal, når de mere og 
lærer mere. Ole taler om en klasse der kun fjernunderviser.  
Eks børn med sanseforstyrrelser kan trives godt med hjemmeundervisning/ fjernundervisning. 
Corona regelsættene har været gode for vores sårbare med afstand, få mennesker, påbud om at 
holde sig hjemme.  
 
Elsebeth og Birgitte har snakket om forskellen på en almindelig klasse og en coronaklasse. For at 
få samlet nogle punkter så der kan sammenlignes. Sende ideen videre til hovedbestyrelsen. at de 
kan lave et spørgeskema.  
 
Der er meget stor variation på, hvilken form for undervisning der har været for bestyrelsens børn 
under Corona, fra ingen til et skema og online undervisning.  
 
Marianne havde samtale med Rådmand om, hvordan tingene kommer til at fungere mht 
sommerferier, aktiviteter, festivaler som jo ikke er muligt i år. de samler ideer til andre tiltag.  
Hvordan man forholder sig med besøg hos sine sårbare der bor på bosteder hvor der er 
besøgsrestriktioner, om en coronatest kan tages på socialindikationer.  
 
Elisabeth fortæller at de børn der har opbakning hjemmefra, fungerer i online undervisningen, dem 
der kæmper og ikke har samme opbakning, de bliver tabt i højere grad end før.  
 
Vinni fortæller at man faktisk har krav på aflastning i nødpasningen, men at de ikke er meget for 
det. Der blev fortalt ud at det var suspenderet.  
 
Hvis børn med særlige behov skal testes for Corona, er der ikke mulighed for at få noteret 
eventuelle særlige behov når man ringer og bestiller tiden. Så teststedet kan ikke tage forbehold 
for mennesker med særlige behov. denne information er givet videre til landsformanden.  
  
4 Næste møde: Vi satser på jævnlig og tæt kontakt online. 27/5 kl 19 via Teams 
 
5. Bedsteforældrenetværk: Kører det stadigvæk og hvis det ikke kører, skal vi så gøre noget for at 
få det til at køre.  
Det ligger pt stille. måske bliver det startet op igen efter sommerferien. Forslag om et møde på 
Zoom er der tvivl om dette vil være en mulighed, om de vil kunne finde ud af det. det er der tvivl 
om.  
 
6.Evt   
 


