Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20/4 kl 18.30

Dagsorden:
1. Godkendelse
2. Samtale med Autisme Ungdom
3. LA arbejdsgrupper Birgitte og Vinni
4. Kommunerunde
5. Arrangementer
6. Evt.
1. Under arbejdsgrupper vil Birgitte gerne fortælle om skoleområdet.
2. Kort præsentation af bestyrelsen og hvad vi kan hjælpe med.
3. Birgitte fortæller om arbejdsinklusionskampangen.
Skoleområdet:
-Der kommet en principafgørelse i Aarhus ift løbende visitering. Birgitte laver en skrivelse til
rundsendelse i kommunerne.
- Har skrevet til uvm om løbende visitering i
særlige dagtilbud, prøver på særlige vilkår for
ungdomsuddannelserne mm, spurgt ind til
hvordan reglerne støttetimerne kan tolkes
Klagenævnet for specialundervisningsårsrapport:
- nedsættelse af undervisningstiden kan ikke
stå i stedet for rigtig tilbud
- de autistiske børn står for halvdelen af
sagerne i nævnet.
- betydelige flere børn fastholdes i almen vi
skal være opmærksomme på om det er en
enlig svale eller en tendens.
Vinni: Første møde afholdes i morgen. Vedtægterne gennemgåes punkt for punkt,
hvorefter der brainstormes. Der er fokus på, hvordan de forskellige kredse inddrages
uden at de føler de bliver påtvunget noget. Der er aftalt 4 møder.
4.
Horsens: Der er blevet spurgt ind til om det kan passe at kommunen har planer
om at sende specialbørn til andre kommuner fordi der ikke findes et lignende tilbud i
kommunen.
Randers: Plan for handicapområdet er ved at blive lavet. Det gode samarbejde, at
arbejde sammen. Handicaprådet var meget frustrerede til sidste byrådsmøde fordi
lokalpolitikerne, der går af til valget i november ikke ønsker at tage stilling til spørgsmål
på handicapområdet, hvilket er uhensigtsmæssigt.
Syddjurs: Alt er som det plejer at være vedr. handiapråd og politikerne. der sker ikke
det store. Arbejder pt med 2 sager - Marie der bliver ved med at få afslag med
underlige begrundelser. Laver 4 cases om børn hvor det ikke går så godt i det danske
skolevæsen på F&I udvalget. Problemet er at valget om visitering fra folkeskole til
specialskole ligger hos folkeskolen da det er fra skolens budget at pengene til
specialskolen skal tages.
Katrine Axél ny velfærdsdirektør har sagt ja til at mødes med Vinni og evt etablere et
samarbejde om autister i Syddjurs kommune.

Århus: der er etableret et nyt bosted i Århus Nord. alle 10 pladser er optaget. Der bliver
afholdt et stormøde om børnehandicap og der bliver opfordret til at deltage hvis man
bor i kommunen.
5.
I morgen har vi et online arrangement om autisme og isolation. Om en måned har
vi endnu et online arrangement om autisme og angst. Der er ikk stor tilslutning til de sidste
webinarer. i morgen starter sidste hold af autismeforståelseskursus. de har været en succes.
Kursus om autisme og sociale medier - Benjamin Eelbert et foredrag til 12.000kr. Det er
mange penge for 4 timer, men et kursus om autisme og medier kunne være en god ide,
derfor bedes vi lægge hovederne i blød om, hvem der evt kunne lave det billigere.
6.
Gunvor tager kontakt til Mikkel fra Autisme ungdom om et projekt om et sikret
netværk for unge med autisme.
En mor i Århus var så heldig at få bevilliget en servicehund. Den er sendt rundt til
bestyrelsen som kan bruges hvis vi i kommunerne har nogle med behov for en
servicehund. I Horsens bliver der afholdt et møde hvor man kan få mere viden om,
hvem der kan få bevilget en servicehund.
Et medlem fra bestyrelsen i Randers, Syddjurs og Horsens skal spørge
kompetencecenteret i kommunen om de er klædt på til at undervise elever med
autisme som foretrækker at blive undervist på engelsk. I Århus rækker vi ud til KCL får
at høre hvilke tilbud de har for autistiske børn

