
 

 

Referat fra bestryelsesmødet den 27/5-21 
 
Dagsorden til den 27/5 
1. godkendelse af dagsorden 
2. Birgittes skolepapirer 
3. fremtidige arrangementer 
4. planlægning af DHfællesmøde 
5. forberedelse af GF  
6. Nyt for kommuner 
7.evt. 
 

1) Dagsorden er godkendt. 

2) Trivsel i specialklasserne: Kommunerne skal specifik bede om at få Tallene for 

specialklasserne for sig selv. Det er muligt, men mange kommuner gør det ikke. – Denne 

giver vi til vores DH’er når vi holder møde med dem i august. 

Løbende visitering. Der skal sendes ud til kommunerne og når vi har svaret, så skal vi 

afgøre hvad vi vil gøre fremadrettet hvis vi får nogle svar det antyder at kommunerne ikke 

overholder lovgivningen. Vi sender den til formanden for skoleudvalget og formanden for 

de lokale DH og vores lokale DH’er, i de enkelte kommuner.  

3) Generalforsamling 

Familie dag  - Lena og Annemette 

23/8 Konference om job og autisme – Elisabeth og Dorthe Hölck 

28-31 /8Kunstudstilling – Elisabeth 

 

9/6 Aften med Birtig Isne optages, men kun for dem der deltager. 

 

26/6 Marianne undersøge om vi kan mødes i bestyrelsen+ påhæng, og spise sammen. Meld 

ind til Marianne om vi vil med, senest søndag den 30/5-21 

 

6/9 Ole Rauf holder oplæg i Horsens. Elisabeth laver oplsag. Pris 50 kr for medlemmer og 

100 for ikke medlemmer. Ole S undersøger om vi må have drikkevarer med, eller der kan 

købes på stedet. 

2. november grøn aften. 

Hvad gør det ved os bliver i januar 2022 eller 13/11 

Lars, ambasadør, bliver først i november. 15. november 2021. Havkær hvor der kan være 

150. Det meldes ud og hvis der er mange tilmeldte, så rykker vi lokale. 

 

4) DH møde på Lyngåkollegiet den 16 august 2021. kl. 18.00 til smørrebrød. Skolepapir med 

som bilag. 

Der vil være mulighed for at deltage på teams. 

Dagsorden som vi plejer. 

Marianne tjekker op på dato, og Elisabeth sender rundt i weekenden 



 

 

5) Generalforsamling holder vi på Havkær 

Sandwich– Annemette 

Sodavand – Erik 

Katrine holder oplæg om autistiske rollemodeller – Marianne  

Postit i forskellig farver har vi – Marianne tager med. 

Marianne undersøger login – så vi kan logge ind på en pc og på den måde tjekke hvem der 

er medlem og dermed har stemmeret. 

6) Marianne og Elisabeth mødes med Regionen på Autismeområdet den 5/7-21. Hvis I har 

spørgsmål så kom med dem.  

Der er ikke forståelse for autister i psykiatrien. Det er ex. vigtigt at der er autisemspecifik 

angstbehandling. Det er ikke eksisterende tilbud i voksenpsykiatrien. Vinni tager det med 

til Kontaktforum psykiatri Region Midt. 

 

Syddjurs- Birgitte og Vinna har rykket F&I for svar for foretræde. 

Satser på 8/6-21. 

 

Elsebeth og Vinni har møde med den nye velfærdsdirektør Katrine Axél d. 15/6. 

 

Rapport fra Task force fra Socialstyrelsen påviser mange fejl i sagsbehandlingen på børnehandicap. 

Der mangler faglig viden. I stikprøve kontrol var der alvorlige fejl i 11 ud af 20 sager. 

 

Horsens – En familie har henvendt sig vedr. service hund. De har fået hjælp af en borger fra Århus 

kommune, som har fået bevilget en hund. Ole har bedt om at Handicaprådet spørger ind til 

servicehunde. 

 

Randers – Der er en journalist der kigger nærmere på Mellerup, hvor der er en stor 

gennemstrømning af vikarer og en stor del medarbejderne er uuddannede.  

Der arbejdes fortsat med Voksenhandicapplan og Børnehandicapplan.  

Der er Årsmøde den 31/5 – Elisabeth er indstillet. 

 
 
 

Århus - Der er lavet et skarp høringssvar på omorganisering af 10 klasser uden hensyn til 

børn med specialbehov – Man skriver på den måde børn med specialbehov ud af politikerne  

Voksne med handicap skal have fripas da de, ligesom social udsatte, har brug for økonomisk 

støtte til at gå ex til idræt. 

Elsebeth og Marianne kigger på udeområder og redskaber til bosteder med voksne med 

autisme, som en af de workshops de deltager i. 

Der er også sager om bosteder der ikke har uddannede personale. 



 

 

Århus – retter ind i forhold til lovgivning om løbende visitering. Det sker på bekostning af 

klassenomenringe i Specialklasserne. Trivslen i Specialklasserne følges tæt. 

Århus kommune vil søge socialministeriet om lov til at lave Borgerbudgetter indenfor 

serviceloven så man ikke skal dokumenterer sine behov hvert år.  

Der er Årsmøde i DH Århus den 9/6 – Gunvor er indstillet 
 

 

7) Bog: Sociallæring 

 

Rådet om social læring  - Vinni overvejer at stille sig til rådighed, med Gunvor som 

sparringsmulighed 

 

Referent: Elisabeth Sørensen 


