Møde mellem de lokale DH repsræsentanter og Kreds Østjylland 17/8-21
Deltagere: Hanne (DH Odder), Elsebeth (Aspergere og autismeforeningsrep i bestyrelsen), Birgitte
(bestyrelse), Marianne (bestyrelse), Lena (bestyrelse), Annemette (bestyrelse), Heidi (bestyrelse), Kristina
(DH Favrskov), Vinni (DH Syddjurs + suppleant bestyrelse), Gunvor (DH Århus + føl bestyrese), Ole (DH
Horsens + bestyrels), Elisabeth (DH Randers+ bestyrelse), Mary (Suppleant bestyrelse)
Kommunerne rundt:
Odder: Der er et arbejde i gang omkring Retssikkerhed. Samt Uddannelse og Beskæftiglese, hvor nogle fra
DH skal til møde med Jobcenteret.
Der er lavet en omrokering af Socialområdet, hvor man samler fra 15 – 30 år.
Der mangler stadig specialskoler.
Syddjurs: Vinni har mødtes med B&U formand for at tale om mistrivsel, hvor hun havde 4 konkrete
eksempler med. Løsningsforslag fra Vinni er at fjerne ”straffinansering” hvor skolerne skal betale når et
barn kommer i Specialklasse/specialskoler. Samt at skolelederne ikke længere skal visitere, men at det skal
tilbage til PPR.
Vinni har også fokus på Voksen Handicap hvor autister kommer i klemme mellem mellem psykiatrien og
kommuen.
Horsens: Der er snart valg og så er der udskiftning af politikere
LEV har indbudt til samarbejde, hvor Ole og LEV sammen skal lave et arrangement.
Der kommer flere små specialklasser, og det er godt, men Lokalerne er lidt hvad man lige kan finde.
Randers: Vesterbakkeskolen, Firkløverskolen og skolen på Mellerup er samlet under fælles ledelse.
Autismecenter Randers er startet op igen med at man kan komme der fysisk. De er stadig i gang med at
udvikle deres tilbud.
Favrskov: Embedsmændene stopper. Ex leder af Børn og Handicap.
Der er ikke specialskoler i Favrskov, kun specialklasser.
I Favrskov har de fokus på Inkluderende fællesskab. Kristina har fået lovning på at det ikke bliver sværer at
få et barn visiteret. Handicaprådet følger udviklingen. Der har også været fokus på sagsbehandler skift. Der
har været fokus visitering til bolig, hvor det er tilfældigt hvor man bliver placeret. Der tages ikke hensyn til
diagnose og behov.
Der er en dialog om hvorfor der er så stor en stigning i diagnoser.
Århus: Der er kommet ny formand i FU i DH. Det har betydet at der er kommet fokus på at blive synlig i
medierne. Samt at få kontakt til alle foreningerne.
Gunvor arbejder på at få synlighed på Neurodiversitet og udfordringeren hermed. Der er også fokus på
retssikkerhed. Særligt fokus på skoleområdet.
Tallene for ufrivilligt skolefravær er ikke faldet. Men man plejer at skulle gange kommunens tal med 7.

Borgmesteren i Århus har bedt handicaporganisationerne om selv at foreslå besparelser. Det har man
meldt tilbage at Handicapområdet sejler.
Samsø: Der her ikke været meget aktivitet, under Corona. Per stiller op til byrådet, og vil blandt andet
arbejde for at Autismeforeningen repræsenteret i Handicaprådet.
Hedensted: DH Hedensted er udfordret af at mange af medlemmerne er højt op i årene. Brian deltager i
aften i et møde for at tale om hvordan man kan rekruttere nye medlemmer til at erstatte den der falder fra
grundet alder.
Norddjurs: Jess har i aften et møde med kommunens B&U formand. Jess fortæller også at han er suppleant
til Handicaprådet, og at formanden for Handicaprådet bruger Jess som konsulent i forhold til Børn og unge
området.
Generelt opmærksomhedspunkt for alle kommuner:
OBS på at Udlingnings reformen, ikke honorere forbyggende indsats. Der er derfor en risiko for at børn med
autisme flyttes fra Handicapområdet over i dUsatte området, som giver refusion.
.
Løbende visitering – spørgeskemaerne.
Ankestyrelsen har givet Århus et påbud fordi der ikke er løbende visitation. Syddjurs, Norddjurs,
Skanderborg har svaret at de har nogle administrative datoer, men at de løbende visitere.
Århus har så begyndt at sætte ekstra børn ind i specialklasserne, da de hermed kan leve op til løbende at
visitere børnene. Men det har stor betydning for trivslene.

Birgitte sidder i Inklusionskampange gruppen under HB for Landsforening Autisme. Der er kommet lidt flere
spørgsmål med, for at få et mere nuanceret billede. Undersøgelsen viser desværre at det ikke at det går
bedre.

Valgmøde forslag: Der er flere af de lokale DH, der holder valgmøder. Vi samler sammen og laver et fælles
oplsag på facebook med annoncering for alle de lokale valgmøder.
Det til også være relevant at lave møder efter Byrådsvalget, for at påvirke de byrødder der er blevet valgt
ind.
Gunvor vil gerne lave opslag hvor vi laver en samlet pakke med de vælgermøde som DH afholder i de
forskellige kommuner holder listes op, og kobler det med valgmaterialet fra Landsforening Autisme. +
spørgsmål som er relevante for os.
Elisabeth skriver undt til vores DH’er og beder dem skriv dato og sted for vælgermøderne i de respektive
kommuner. Samt at hvis der er spørgsmål der kunne være relevante, så kan de også sendes ind.

