Referat af bestyrelsesmøde den 14.11.22
Deltagere fra DH
Kristina, Favrskov
Vinni, Syddjurs
Resi, Silkeborg
Ole, Horsens
Gunvor, Aarhus
Elisabeth, Randers
Brian, Hedensted.

Deltagere til bestyrelsesmødet.
Marianne Banner
Elsebeth Svane
Birgitte Nielsen
Erik Rasmussen
Elisabeth Sørensen
Nethe Olsen
Ole Steffensen
Resi Henningsen
Joan Petersen
Sofie Winther
Gunvor Schaldemose (Referent og repræsentant til repræsentantskabet)
Karin Øgir (Repræsentant til repræsentantskabet)

1) Dagsorden godkendt
2) DH rundt
Favrskov
Der er behov for at vores børn kan øve kørsel
Birgitte taler om at kommunerne har en forpligtigelse til at køre børn
Syddjurs
Der skal spares men der meldes ikke ud, hvor der skal spares, så ingen ved hvad de skal lave høringssvar på
og hvor det skal sendes hen. Skoledelen kører stadig ikke så godt, da der ikke er skiftet ud i ledelsen. På
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voksenområdet er det blødt op og det er som man her er begyndt at tænke anderledes på området, som
taler mere ind i investering.
Silkeborg
Intet nyt da der først er møde på mandag.
Horsens
• 0, 5% procent besparelse på alle områder. Specialkørsel til Spiren stod til at skulle nedlægges indtil
der kom indsigelser. Det har betydet, at hvert barns behov nu bliver vurderet individuelt.
• Brugerbetaling ift. forgæves kørsel er på tale. Al kørsel der ikke er afmeldt dagen før, skal forældre
selv betale. Det drøftes på mødet om dette overhovedet er lovligt – da det er skolen der afholder
udgiften på kørsel mellem hjem og skole. Det er samtidig svært at forudsige ift. autistiske børn som
ikke kan komme i skole eller ved sygdom.
Aarhus
Alt er i høring. Der skal spares samtidig med, at der skal investeres. Handikaprådet har været til møde d.d.
omkring sparekataloget. Så der kommer en tilbagemelding ud senere. Det drøftes, at der skal ansættes
flere pædagoger i Aarhus så merbevillinger mindskes.
Vinni, DH Syddjurs oplever, at der bruges mange vikarer i Aarhus, så der spares allerede nu. Der
budgetteres med vikarer fremfor fagligt ansatte. Det giver mange sygemeldinger og ture ud af huset er
sparet væk. Mangler du noget fra MATAS må du handle online – det oplever Vinni er uværdigt
Randers
Socialområdet er fredet på 0,5 % besparelsen. Det er der brug for.
Folk bliver sygemeldte så der ikke er folk nok til at løfte opgaven.
Kæmpe skift af socialrådgivere. 3 rådgivere om året er et stabilt forløb
Man vil bygge nye boliger så borgere ikke flytter ud og der kan tages borger hjem. Sådan så borgere kan
blive i nærområdet. Bekymret for om man kan få det specialiserede til at tage sig af det. Der mangler § 107
pladser. Personalet har ikke autismepilot uddannelsen sådan som det er blevet lovet.
Skoleområdet er der en masse børn der ikke kommer i skole. PPR
Hedensted
Venstreborgmesteren har fyret kommunal- og handicapchefen. Den eneste der er tilbage xxxxx som stadig
er i Hedensted. Brian oplever, at hun ikke lytter. Hun kommer fra Randers og derefter Aarhus hvor hun blev
bedt om at gå eller fulgt på vej. Der skal spares over hele linjen på specialområdet.
Måske skal der laves et møde med hende for at få en dialog om autistiske menneskers behov for støtte.
Man vil hellere bevare de små skoler end at have råd til handicappede mennesker.
Brian stopper som DH – det er svært at holde kontakten. Der skal nogle nye til siger Brian.

3) Kort evaluering af repræsentantskabsmødet.
•

Kreds Ø oplevede et nyt mindset på årets møde, hvor der synes at være en åben tilgang til og
omkring hinanden. Stemningen var anderledes end for 2 år siden. Der er blødt op i polariseringen,
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•
•

•
•

hvor det var muligt at tale politisk og grinet sammen, på en og samme tid. Så det var en god
oplevelse sammen en masse søde frivillige.
Repræsentanterne savnede en mere synlig og aktiv Hovedbestyrelse i dialogen omkring forslagene
både på Repræsentantskabsmødet og på Facebook. Håber dette kan nå at ændre sig til næste år.
Repræsentanterne hæftede sig ved at man ikke kunne rette et komma i et forslag men godt i
andre. Dette kunne være godt at få præciseret til næste år, så forslag ikke blev forfordelt eller mødt
med en forudindtagethed alt efter hvem der stiller forslag.
Kreds Ø delte bord med AAV og det var rigtigt godt, at kunne spare sammen, om der opstod
spørgsmål til det sagte.
De valgte til HB kan ses på hjemmesiden. Der er konstitueres sidste weekend i november 2022

4) Arrangementer
Afviklet:
• På Grøn aften deltog der 14 deltagere. Det var et lille, hyggeligt hold.
• Til LA2 aftenen var der 50 deltagere. Det var et fint oplæg, som gentages i Silkebord den 24. nov.
Kommende arrangementer:
• LA2 aften i Silkeborg, den 24. nov. 2022. Tjek Kreds Ø’s hjemmeside. Der er 2 frivillige til at hjælpe
• Dorthe Hölck holder oplæg den 16. nov. I Horsens:
Der er 170 tilmeldte. Der er 4 frivillige til at hjælpe.
• Autisme og ordblindhed den 19. nov. på Lyngåskolen. Det koster 100kr per deltager, som går til en
sandwich og vand mv. Oplægsholderne skal begge have kurv. Det sørger tovholder for. Formanden
låser op og tovholder låser af. Overhead er fundet. Det er vigtigt at folk betaler ind på Nem Tilmeld,
så betalingen registreres ift. forplejning. Der er 5 frivillige der hjælper til.
• Der er arrangeret autismevenlige biograf fremvisninger i Ry den 10. og 18. december 2022. Det er
biograferne der står for at formidle. Indtil videre er der henholdsvis 12 og 14 tilmeldte. Der betales
gennem Nem Tilmeld. 1 frivillig deltager.
• Kursus med opstart i januar 2023. Det er et 3 dages kursus for 12 familier. Kurset retter sig mod
senudredte unge, deres forældre og sker i samarbejde med Ungecentret, Aarhus. Formanden
kontakter Ungecentret og får de sidste formaliteter på plads.
• Kreds Ø har inviteret til Lyttemøde med de nyvalgte politikere den 8. januar 2023. 5 har meldt fra
mens 1 har meldt til. Der er 19 der ikke har svaret. Der genudsendes en mail enkeltvis så vi sikrer
alle får beskeden, uden det ryger spam.
• Foredrag i Randers om Sanserne ved Line Gebauer, den 10. januar 2023. Der bruges lokale frivillige.
• Sanseforstyrrelser i februar, 2022 v/Anette flyttes til efteråret, grundet oplægget ved Line Gebauer
i Randers i januar
• Den nye landsformand Brian Andersen kommer og taler ved Kreds Ø’s Generalforsamling i februar
2023. Generalforsamlingen afholdes på Lyngåskolen, da der ikke er plads på Havkær.
• Søskendekurset – formanden tjekker op på, hvor det skal afholdes og melder tilbage.
Arrangementer som afventer
• Overgang fra barn til voksen. Det overvejes at invitere DUKH til at komme at fortælle om det.
Måske skal det flyttes og afholdes i Horsens.
• Facebook kursus i Horsens. Det skal afsøges om det kan den udsættes og tages det op på
visionsdagen eller om det skal afvikles inden.
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•

Der er søgt midler ift. et oplæg om Kommunikation ind i kommunen, dette kan afvikles når det
passer ind i resten af arrangementskalenderen.

5) Google Classroom
•
•
•
•

Kreds Ø drøfter om Google Class-room skal tages i brug så vi fremadrettet kan lave fælles
dokumenter.
Det er et smart i forhold til videndeling på tværs at kommuner og hinanden. Adgangen kan justeres
på google docs, så man styrer hvem der har læse- eller skriveadgang.
Google docs er ikke sikker på samme måde som TEAMs. Så det skal drøfte hvad der kan bruges
hvornår.
Dialogen kan genoptages på visionsdagen.

6) Forskning
•

•

Katrine Krause, forsker, vil søge Veluxfonden om at lave et materiale om autisme til brug ind i
kommunerne. Hun søger samarbejde med Kreds Ø, Kommunen mv. Det drøftes at det kan tages
med videre på DH-plan med en forespørgsel om der også her kunne være interesse i et
samarbejde.
Keld Høgsro, forsker. Han har tidligere forsket i forskellen mellem TEACHH (øger IQ)og ABA (øger
sociale færdigheder). Han vil gerne komme og gå i dialog med Kreds Ø omkring opfølgning og
forskning om emnet.

7) Evt.
•
•
•
•

Canva-programmet skal oprettes af kassereren – der sendes et link. Der skal laves en version med
flere adgange.
Der investeres i 10 nye BEACH flag.
Fondsansøgninger og procedurer for bekræftelse drøftes.
Opslag til nettet skal laves lidt om, så de kommer mere med ud i feeds.
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