


Morten Carlsson Morten Carlsson –– redaktør(dj)redaktør(dj)

�� 3 sønner, yngste Lasse med ASF3 sønner, yngste Lasse med ASF
�� Formand Landsforeningen AutismeFormand Landsforeningen Autisme
�� Klagenævnet, DHs FU, SOVI, Unges, Klagenævnet, DHs FU, SOVI, Unges, 

BCU, Samrådet, MoM m.v.BCU, Samrådet, MoM m.v.BCU, Samrådet, MoM m.v.BCU, Samrådet, MoM m.v.



DispositionDisposition

�� Lasse historie og alle Lasse historie og alle 
de andrede andre

�� Politik, inklusion, FØP Politik, inklusion, FØP 
og fleksjobog fleksjobog fleksjobog fleksjob

�� Kommunalreform og Kommunalreform og 
andre udfordringerandre udfordringer

�� Organisatoriske Organisatoriske 
rammer og LArammer og LA

�� Fremtid og udviklingFremtid og udvikling



Sådan begynder det ….Sådan begynder det ….
MFR og hørelseMFR og hørelse

�� Børnehave og støttepæd.Børnehave og støttepæd.
�� Kampen om skolepladsKampen om skoleplads
�� Om at være labil Om at være labil ––

indledninger og de første indledninger og de første indledninger og de første indledninger og de første 
samtalersamtaler

�� Fælles handicapforståelseFælles handicapforståelse
�� Visualisering, KatVisualisering, Kat--kassenkassen
�� Fremtid i boligFremtid i bolig-- og og 

beskæftigelsebeskæftigelse



Samarbejde og udviklingSamarbejde og udvikling

�� Netværk og forældreNetværk og forældre
�� Klare linjer og Klare linjer og 

synlighedsynlighed
�� SøskendeSøskende�� SøskendeSøskende
�� Sorg og krise Sorg og krise -- altidaltid
�� Om forældre som Om forældre som 

behandlere/specialistbehandlere/specialist
er, en udfordringer, en udfordring

�� Alternativer og ekletikAlternativer og ekletik



Vi taler om jer……Vi taler om jer……
�� ForventningsForventnings--

afstemning afstemning 
�� Målrettet ideudviklingMålrettet ideudvikling
�� Visuel mødeledelse Visuel mødeledelse 

med grænser, sprog med grænser, sprog 
og aftalerog aftaler

�� Ærlige udmeldinger Ærlige udmeldinger 
og konflikterog konflikter



Grundlæggende betingelser for Grundlæggende betingelser for 
inklusioninklusion

�� Struktur i undervisning og dagligdagStruktur i undervisning og dagligdag
�� Fysiske rammer og pladskravFysiske rammer og pladskrav
�� Uddannet personale Uddannet personale –– 2 lærer er ikke nok i sig selv2 lærer er ikke nok i sig selv
�� Fuldt skema og faglokalerFuldt skema og faglokaler
�� Materiale, hjælpemidler og ITMateriale, hjælpemidler og IT�� Materiale, hjælpemidler og ITMateriale, hjælpemidler og IT
�� Tværfaglig indsats som i spec.skolerTværfaglig indsats som i spec.skoler
�� Tilstrækkelig støtte Tilstrækkelig støtte –– hele tidenhele tiden
�� Sammenhæng i indsatsen mellem elev, forældre og Sammenhæng i indsatsen mellem elev, forældre og 

fagfolk fagfolk –– måske sikret af PPRmåske sikret af PPR
�� Supervision Supervision 



Husk kendetegn og faldgrupperHusk kendetegn og faldgrupper

�� Disse børn er har et langsomt Disse børn er har et langsomt 
arbejdstempoarbejdstempo

�� Forstår ikke kollektive beskederForstår ikke kollektive beskeder
�� Har behov for hvilepauser ud over det Har behov for hvilepauser ud over det �� Har behov for hvilepauser ud over det Har behov for hvilepauser ud over det 

sædvanlige (punktsædvanlige (punkt--ophold)ophold)
�� Behov for afskærmning i perioderBehov for afskærmning i perioder
�� StøjfølsommeStøjfølsomme
�� Aparte adfærdAparte adfærd



Erfaringer fra KlagenævnetErfaringer fra Klagenævnet

�� Uenighed om definition af inklusionUenighed om definition af inklusion
�� Når det bliver for dyrt med støtteNår det bliver for dyrt med støtte
�� Mange halvhjertede projekterMange halvhjertede projekter

Sjældent i samarbejde med barn og pårørendeSjældent i samarbejde med barn og pårørendeSjældent i samarbejde med barn og pårørendeSjældent i samarbejde med barn og pårørende
�� Faglige indstillinger contra visitationFaglige indstillinger contra visitation
�� Ministeriets følgegruppe, nationalt res center Ministeriets følgegruppe, nationalt res center 

m.v.m.v.
�� Vores forslag om fælles forældreVores forslag om fælles forældre--uddannelseuddannelse



Simpel doing … på nudanskSimpel doing … på nudansk

�� Revisitationsskema, kognitive, komorbiditetRevisitationsskema, kognitive, komorbiditet�� Revisitationsskema, kognitive, komorbiditetRevisitationsskema, kognitive, komorbiditet
Handleplaner og overblikHandleplaner og overblik

�� Antal kontakterAntal kontakter
�� Vi skal insistere Vi skal insistere 



Hvis man spørgerHvis man spørger

�� Vi har ingen forældre til børn, unge eller Vi har ingen forældre til børn, unge eller 
voksne med ASF der har gode erfaringer voksne med ASF der har gode erfaringer 
med blandingstilbud.med blandingstilbud.

Vi lærer mest af andre forældre men kan Vi lærer mest af andre forældre men kan 
støtte os til fagfolkstøtte os til fagfolk



”Hvem er jeg” bog”Hvem er jeg” bog

�� InteresserInteresser
�� Kendetegn (sprog, attituder, mad mm)Kendetegn (sprog, attituder, mad mm)
�� Vaner og ritualerVaner og ritualer

Hvad gør glad (mad, hobbyer, sjove ting)Hvad gør glad (mad, hobbyer, sjove ting)�� Hvad gør glad (mad, hobbyer, sjove ting)Hvad gør glad (mad, hobbyer, sjove ting)
�� Hvad er jeg god tilHvad er jeg god til
�� Hvad har jeg problemer medHvad har jeg problemer med
�� Vær særlig opmærksom på  Vær særlig opmærksom på  



Kommunalreform og fremtidenKommunalreform og fremtiden

�� Hvor er indgangenHvor er indgangen
�� Ny undersøgelseNy undersøgelse
�� FN konvention FN konvention 
�� Ledelse og alt for Ledelse og alt for �� Ledelse og alt for Ledelse og alt for 

megen administrationmegen administration

Modeller for samarbejde Modeller for samarbejde 
skal afprøves  skal afprøves  --
pårørende/brugerudd.pårørende/brugerudd.



Aktuelt lige nuAktuelt lige nu

KlagerettenKlageretten
Førtidspensionsreform Førtidspensionsreform 

og nedskæringer i og nedskæringer i 
fleksjobfleksjob

Nedskæringer og Nedskæringer og 
mobning af områdetmobning af området

De politiske kontakter De politiske kontakter 
og samarbejde med og samarbejde med 
andreandre



LandsforeningenLandsforeningen

�� JubilæumsåretJubilæumsåret
�� Lauritz.com og andre mulighedefrLauritz.com og andre mulighedefr
�� Jobcrew.dk og beskæftigelseskonferenceJobcrew.dk og beskæftigelseskonference
�� Nye tilbud drifter vi selvNye tilbud drifter vi selv�� Nye tilbud drifter vi selvNye tilbud drifter vi selv
�� PartnerskaberPartnerskaber
�� Boliger for ældre med ASFBoliger for ældre med ASF
�� Kurser, konferencerKurser, konferencer
�� Merchandise og medlemstilbud Merchandise og medlemstilbud 



Tak for idagTak for idag
�� www.autismeforening.dkwww.autismeforening.dk
�� www.sikon.dkwww.sikon.dk
�� www.autismeforlaget.dkwww.autismeforlaget.dk
�� www.autizme.dkwww.autizme.dk (søskende)(søskende)
�� www.dukh.dkwww.dukh.dk

www.centerforautisme.dkwww.centerforautisme.dk�� www.centerforautisme.dkwww.centerforautisme.dk
�� www.sopra.dkwww.sopra.dk
�� www.viso.dkwww.viso.dk
�� www.klagenaevnet.dkwww.klagenaevnet.dk
�� www.handicapkonventionen.dkwww.handicapkonventionen.dk

�� formand@autismeforening.dkformand@autismeforening.dk


