Formandsberetning til generalforsamling 18 marts 2015:
Et år er nu gået som ny formand for Kreds Limfjord. Det har været et år, hvor jeg først og fremmest skulle
finde ”fodfæste” i min måde at være formand på. Jeg er blevet klogere på mange ting og med små
”fodfejl”, har jeg lært af det og syntes bestemt jeg altid er kommet endnu stærkere videre på den anden
side. Jeg siger altid. ”hvor intet vover, intet vinder” og at man skal se muligheder fremfor begrænsninger,
Heldigvis har jeg haft en bestyrelse i ryggen, som har givet sit besyv med, bakket op om vores fælles
beslutninger, hjulpet med at arrangere spændende aktiviteter og arbejdet politisk for vores medlemmer og
der skal lyde en stor tak til bestyrelsen fra mig af.
I det forgangne år er der blevet arbejdet meget på det politiske område, hvor ord som takstmæssigt
rentabelt, rammestyring af økonomien og acceptabelt niveau, er ord der oftest bliver brugt i de
sammenhænge.
Samtidig arbejdes der på højtryk i alle kommunerne med at etablere en ny Socialpolitisk plan, som skal
gælde fra 2015 til 2018 og her bliver ord som, borgerinddragelse, fra kompensation til mestring af eget liv,
helhedsorienteret og sundhedsfaglig indsats brugt. Alle fine indsatsområder, som vi næppe kan være
uenige i, ja hvem vil ikke gerne mestre sit eget liv?
Men samtidig bliver det tydeliggjort i kommunerne, at der ikke vil blive tilført området flere ressourcer og
min bekymring går derved på:






Hvordan får man de indsatsområder ud i praksis?
Hvad er et acceptabelt niveau og hvem skal vurdere det?
Hvordan vil man inddrage en borger med autisme spektrum forstyrrelse, med udgangspunkt i de
udfordringer, der følger med dette handicap?
Og åbner kompensation ikke op for netop muligheden, for at kunne mestre sit eget liv?
Og hvem skal egentlig definere, hvad et godt liv er for den enkelte?

Der vil blive nok at tag fat på for den nye bestyrelse og som vores medlemmers talerør, er det vigtig, at vi
tydeliggøre for politikkerne, at acceptabelt niveau skal indebærer et godt og meningsfyldt tilbud for
mennesker med autisme og ikke længere være et spare tilbud/laveste takst, som vi har set alt for meget af,
efter at kommunerne overtog vores område fra amterne.
Vi skal konfrontere de valgte politikker ude i kommunerne, om det er dem der former og skaber
mulighederne for borger med autisme, eller om det er Kommunernes Landsforening, der bestemmer
hvilken retning (serviceniveau), der skal være ude i de enkelte kommuner.
Vi skal være talerør for vores kære med autisme og synliggøre den ”indre kørestol”, hvor netop
kompensation, kan skabe muligheder for den enkelte til at mestre sit eget liv.
Et andet område vi stadig har meget fokus på, er inklusionen, den raser derudaf og her ser jeg frem til et
spændende projekt, vi i Kreds Limfjord har startet op i samarbejde med Skive Kommune. Projektet hedder
”Godt arbejdsmiljø for alle” og er et 1 årigt pilotprojekt om registrering af magtanvendelse i 2 forskellige
folkeskoler. Baggrunden for projektet er et ønske om at få kendskab til, om der anvendes magtanvendelser
overfor børn med autisme.

Man vil undersøge, hvorvidt det er muligt at registrere denne med henblik på at udvikle et værktøj, der kan
anvendes til fælles refleksion med henblik på at undgå lignende situation igen.
Jeg håber dette projekt kan medvirke til, at lærere og pædagoger kan få en større viden om vores børn
med autisme og derved bidrage til, at inklusion ikke bare bliver et ord, som er skrevet ned på et stykke
papir, men at folkeskolerne reelt set bliver et lære og værested, hvor børn med autisme får de bedste
betingelser for at udvikle sig.
Samtidig skal vi stadig arbejde og kæmpe for, at der fremadrettet er specialskoler for børn med autisme,
der ikke kan klare en almindelig folkeskole og tydeliggøre politisk at her trives nogle børn bedst og det
netop er her, at børnene er inkluderet i et fællesskab med andre.
Det sidste jeg vil nævne, er nye og fremadrettet tiltag, som jeg gerne vil have arrangeret for vores
medlemmer. Af nye tiltag kan jeg nævne vores netværkscafe i vores nye lokale, hvor unge mennesker fra
15 år og opefter kan mødes og få en hyggelig aften sammen. Jeg håber meget, at det bliver en succes og
har stærkt på fornemmelsen, at de unge mennesker her, har et behov for en net cafe.
Et andet fokusområde jeg gerne vil have i spil, er området indenfor beskæftigelse, hvad er der af
muligheder for vores unge i forhold til beskæftigelse? Hvordan får vi skabt flere muligheder, hvor
mennesker med autisme kan indgå på arbejdsmarkedet med succes og ikke bare bliver kastet ud i det ene
ressourceafklaringsforløb efter det andet. Hvordan får vi skabt reelle og gode tiltag, hvor et menneske med
autisme føler sig værdsat på lige fod med andre mennesker ude på arbejdsmarkedet?
Vi skal tilbyde vores medlemmer en bred vifte af viden om autisme, forskellige emner skal berøres og vi
skal sørge for at vores arrangementer/foredrag rammer bredt både til børn, unge og voksne med autisme.
Der ligger mange udfordringer og spændende opgaver derude og venter på os og for at kunne komme så
langt omkring som muligt, vil jeg også meget gerne opfordre vores medlemmer, til at hjælpe til i det
omfang man har mulighed for det.
Jeg vil derfor opfordre til, at har man den mindste lille mulighed, for at kunne give en hånd med til
eksempelvis de praktiske gøremål, stille borde og stole op, hjælp til med hjemmesiden, være frivillig i vores
netværkscafe eller stå for at arrangere et spændende foredrag, så er alt ekstra hjælp meget velkommen.
Og med ordene ”sammen står vi stærkere” vil jeg hermed slutte min formandsberetning.
Venlig hilsen
Formand for autismeforening Kreds Limfjord
Maj-Britt Sørensen

