København 21. maj 2016

Beretning til generalforsamling i ABAforeningen den 4. juni 2016
Denne beretning gør status over foreningens arbejde gennem det forgangne år, og beskriver nogle
hensigter for det kommende år.
Medlemsudvikling
Foreningen har i skrivende stund 260 medlemmer – en stigning på 3 % siden sidste år. Vores medlemstal er med andre ord stabilt. Geografisk set ser medlemsudviklingen sådan her ud – heller ikke
her er der nogen overraskelser:
Regioner

Nye medlemmer

Udmeldte

I alt

Hovedstaden

12

5

113

Sjælland

1

0

19

Syddanmark

4

6

41

Midtjylland

13

0

81

Nordjylland

0

1

6

I alt

30

12

260

Nye medlemmer
Vores tilbud til nye medlemmer lader en del tilbage at ønske. Det er for eksempel tre år siden nu,
at der sidst har været afholdt forældrekursus – vi planlægger et i sensommeren, i samarbejde med
ABAforum.
Vi modtager løbende henvendelser fra nye forældre, og prøver at hjælpe på bedste beskub med
gode opstartsråd, ansøgninger osv. Nogle gange har folk bare brug for nogen at tale med. De fleste
af disse henvendelser lander hos formanden, der desværre har det med at glemme at ringe tilbage, når folk har lagt en besked, og nogle gange simpelthen glemmer at besvare mails i flere måneder. Formanden lover bod og bedring, skønt adfærdsanalytikeren i ham vurderer at prognosen er
dårlig og anbefaler langt mere konsekvent brug af prompt og forstærkning. Vi har diskuteret om
foreningen burde have en fast telefontid med skiftende vagter, men vi har ikke hidtil vurderet at
antallet af henvendelser er stort nok til at det giver mening.
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Vi har ikke rigtig tal på hvordan folk finder frem til os, men det er vores indtryk at det ofte sker via
anbefaling fra bekendte.
Bestyrelsens arbejde og sammensætning
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste landsmøde som følger:


Peter Westh, Formand (Københavns Kommune / Region Hovedstaden)



Ditte Andreasen, Næstformand (Kolding Kommune / Region Syddanmark)



Anne Lindholt (Århus Kommune / Region Midtjylland)



Henriette Malland (Randers Kommune / Region Midtjylland)



Claus Friese (Århus Kommune / Region Midtjylland)



Jakob Alsing Axen (Århus Kommune / Region Midtjylland)



Peder Møller (Københavns Kommune / Region Hovedstaden)



Torben Ibsen (Københavns Kommune / Region Hovedstaden)



Grace Damasco, suppleant (Odense Kommune, Region Syddanmark)

Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder - heraf 6 over Skype og tre fysiske - og et uvist antal
møder i forskellige udvalg. Hvad vi så har lavet vil fremgå nedenfor.
Vi har i flere år forsømt at offentliggøre mødereferaterne. Det er ikke fordi vi forventer at interesseren er enormt stor, men det er en principielt vigtig ting i en demokratisk forening. Vi har til hensigt at bruge Podio til dette.
For første gang i lang tid, om nogensinde, skal der ikke tages afsked med nogen bestyrelsesmedlemmer her i årsberetning. Noget tyder på at vi har fået samlet et godt hold, og fundet en arbejdsform der fungerer.
Kasserer
Som det fremgår er der ikke nogen kasserer i bestyrelsen. I det forgangne år har vi i stedet benyttet os af revisor Niels-Christian Storgaard, der har varetaget de daglige opgaver og lavet årsregnskabet. Heldigvis for Niels-Christian – men desværre for os – er han kommet i arbejde, og vil derfor
næppe kunne fortsætte. Dette er også baggrunden for, at årsregnskabet ikke er færdigt til tiden i
år. Niels-Christian har hovedsageligt taget opgaven ud af godgørenhed, og det skal han have tak
for. På den anden side må vi også konstatere, at der er en række praktiske problemer med ikke at
have en kasserer, der samtidig sidder i bestyrelsen. Opgaven er ikke omfattende, men den kræver
måske en kontinuitet og overblik som det kan være svært for en ABA-forælder at mønstre. Vi har
ikke nogen klar plan for, hvad vi gør.
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Landspolitik: Hjemmetræningsordningen
21. april vedtog et enigt folketing den længe ventede revision af Serviceloven. Hermed blev hjemmetræningsordningen permanentgjort, sådan at forstå at der ikke længere står noget i loven om,
at reglerne skal evalueres og revideres. Hjemmetræning må nu betragtes som et ligeværdigt alternativ eller supplement til andre former for hjælp og støtte til børn med ”betydelig og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne” (som det hedder) - en mulighed forældre har ret til at vælge, og
kommunerne pligt til at støtte. At begrebet ”hjemmetræning” nu optræder i direkte i loven, og
har sin egen lovparagraf 32a, understreger blot dette yderligere.
Foreningens landspolitiske arbejde
Det har været et langt forløb. Allerede sidste forår var ABAforeningen indkaldt til et formøde Socialministeriet, hvor vi fremsatte en lang række konkrete forslag, der var forberedt af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer både i og uden for bestyrelsen. I sensommeren havde vi møder
med partiernes handicapordførere – flere af dem nytiltrådte, da der jo lige kom et folketingsvalg i
vejen. Vi oplevede generelt stort lydhørhed over for vores synspunkter over hele det politiske
spektrum.
Sidst i september var vi indbudt til en ”eksperthøring”, hvor både vi og Hjernebarnet blandt andet
slog på de enorme og usaglige forskelle kommunerne imellem. I november blev lovforslaget så
sendt i høring, og vi gentog en række af vores vigtigste pointer i foreningens høringssvar.1 I februar
blev lovforslaget fremsat, og i den efterfølgende udvalgsbehandling var vi i dialog med flere ordførere om at stille afklarende spørgsmål til ministeren. I marts måned var vi indbudt af Socialstyrelsen til at bidrage med input til den nye håndbog om hjemmetræning, som skal udarbejdes. Den
eksisterende håndbog er fra 2008 og i forvejen stærkt forældet, men når loven ændres vil den være ubrugelig. Her kom vi blandt andet igennem med at der skal være nogle cases i bogen, og nogle
af jer er for nylig blevet interviewet til det formål. I skrivende stund har vi lovbekendtgørelsen og
den reviderede vejledning til loven i høring.
Foreningen er Joi Bay, Karsten Bagge, Steen Hansen, Hristina Vassileva, Saulé Westenholz, Ulf
Melgaard, Nina Ringsted, Marta Warburg, Ida Søndergaard og Sophie Suhl stor tak skyldig for deres indsats på forskellige stadier af dette arbejde.
Hjernebarnet
Vi vil også gerne anerkende det gode og konstruktive samarbejde, vi har haft med foreningen
Hjernebarnet. Vi har koordineret løbende og kørt et fint og konstruktivt parløb. Hjernebarnet repræsenterer familier med børn, der for de flestes vedkommende står med langt, langt større ud1

Se http://www.abaforeningen.dk/assets/files/hoeringssvar_hjemmetraening_dec2015.pdf
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fordringer end nogen af vores børn gør. Samtidig har familierne ofte et langt højere konfliktniveau
med kommunerne – både fordi de typisk hjemmetræner på fuld tid, og fordi de mødes med større
skepsis over for deres metoder. De lovstramninger der er sket, specielt mht. mulighed for kombination med hjemmeundervisning og træning med sundhedsfaglige elementer - er specifikt rettet
mod dem. Alligevel – eller måske netop derfor – er Hjernebarnet båret af en imponerende kampvilje og evne til at sætte ting i gang. Sidste år udgav de en imponerende flot bog om Hjemmetræning, og det var en stor oplevelse af besøge deres træningscenter Mindsteps ude i Herlev. Jeg ved
at samme tour også har efterladt flere politikere rørt til tårer. Vi er lidt nogle æggehoveder i ABAforeningen – vi har det bedst med fornuftsargumenter. Hjernebarnet har mere patos. Det kunne vi
nok godt lære noget af.
Loven – den positive side
Set fra et ABA-synspunkt er hjemmetræningsordningen i det store og hele bevaret som hidtil. Der
er sket nogle justeringer, som kan vise sig at være positive, og enkelte som giver anledning til bekymring. Vi har inviteret Hanne Wennicke fra De Uafhængige Konsulenter på Handicapområdet
(www.dukh.dk) til at uddybe ændringerne på landsmødet.
På positivsiden vil mange familier uden tvivl være lettede over at antallet af lovpligtige tilsynsbesøg er halveret til to (skønt der også er mange kommuner, der slet ikke lever op til tilsynsforpligtelsen.2)
En anden mulig lettelse er, at det bliver muligt for familier og kommuner at aftale at den økonomiske støtte til træningen udbetales som et fast månedligt eller årligt beløb, baseret på et skøn, således at hver eneste lille forstærker ikke skal dokumenteres med bilag. Om og hvordan det præcis
kommer til at fungere virker dog stadig ret uklart – og det er måske også svært at se for sig at de
mindre venligtsindede kommuner, der i dag reelt sparer penge ved at kræve en formel ansøgning
for hver eneste lille anskaffelse til hjemmetræningen, på nogen måde skulle være indstillet på at
blive enige med forældrene om noget som helst.
Et punkt, hvor der muligvis er sket et lille fremskridt, er muligheden for at opnå støtte til ansættelse af hjælpetrænere. Vi har længe argumenteret for, at hjælpetrænere er en nødvendig udgift i
forbindelse med træning efter ABA-metoden, men flere kommuner har tolket loven sådan, at der
kun kan bevilliges hjælpere til hjemmetræning i de tilfælde, hvor der er brug for at flere voksne
tager del i træningen samtidig. Der har ikke hidtil været nogen ankesager om spørgsmålet, men
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Se http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/hjemmetraening-born/artikler-m-v-omhjemmetraening/dukh-nyt-nr-1-2016-om-hjemmetraening, side 3.
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der har ligget et såkaldt hotline-svar fra Ankestyrelsen.3 Dette svar bliver nu skrevet ind i vejledningen til loven:4
Hvis det er nødvendigt for, at den godkendte hjemmetræning kan gennemføres, skal kommunalbestyrelsen give støtte til at finansiere løn til hjælpere, der medvirker ved træningen. Det er,
jf. den overordnede bestemmelse i § 32 a, stk. 1, som udgangspunkt forældrene, der skal udføre træningen. Hjælpernes funktion er altså at medvirke ved træningen.
Det forhold, at forældrene skal spille en væsentlig og aktiv rolle i at udføre hjemmetræningen i
hjemmet, betyder dog ikke, at forældrene personligt skal medvirke til at udføre alle opgaverne.
Hjælperne vil i et vist omfang kunne fungere som afløsere for forældrene, lige som der vil kunne gives støtte til at aflønne fagligt relevante personer/supervisorer, hvis deres supervision er
nødvendig, for at forældrene kan gennemføre træningen
Dette giver ikke et svar på præcis hvor stor en del af træningen forældrene skal varetage, men det
synes endegyldigt at udelukke den meget restriktive tolkning, som eksempelvis Århus har anlagt.
Et sidste vigtigt punkt er muligheden for at koordinere hjemmetræningen med dagtilbud eller skole. Næsten alle børn der hjemmetrænes efter ABA-metoden, hjemmetrænes på deltid og kombinerer med dagtilbud eller skole. I mange tilfælde vil det give fantastisk god, faglig mening hvis personalet i barnets daginstitution eller skole havde adgang til, efter behov, at deltage i supervisionsmøder, eller hvis supervisoren kunne give råd og vejledning i institutionen, hvis der skulle være
behov for det. Det er simpelthen spild af penge ikke at tillade dette, hvilket samtlige partiers handicapordførere da også erklærede sig enige i.
Det er lykkedes ikke at få noget om dette ind i lovteksten, men direkte adspurgt af SFs ordfører
Trine Torp svarede ministeren:5
Hjemmetræningsreglerne vil … heller ikke fremover regulere et eventuelt samarbejde mellem
forældrene/hjælpere og dagtilbud eller andre offentligt tilbud. Mulighederne for et eventuelt
samarbejde vil derfor heller ikke blive beskrevet i den kommende vejledning om hjemmetræningsreglerne. Men … der [er] intet i hjemmetræningsreglerne som forhindrer, at et sådant
samarbejde kan finde sted i et andet regi. Det vil kræve lovændringer i hjemmetræningsreglerne og formodentligt også fx i dagtilbudsloven og folkeskoleloven, hvis der skal skabes direkte
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http://kortlink.dk/ast/macg
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https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59494, vejledningen side 24
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http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l117/spm/7/index.htm
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hjemmel til, at en hjemmetræningshjælper/supervisor formelt vil skulle indgå i eksempelvis
vejledning af dagtilbuddets eller skolens personale.
Dette svar – at der ikke er noget til hinder for et samarbejde, men at der ikke er lovhjemmel til at
det gøre det ”formelt” – må tolkes sådan, at det er fuldt lovligt at lade en supervisor, der er bevilliget til hjemmetræning, bistå i daginstitution eller skole, hvis det sker efter gensidig aftale mellem
forældrene og institutionens personale og ledelse. Det er ikke noget vi som forældre kan ”kræve”,
men der er altså ikke noget i vejen for det, hvis personale og ledelse kan se de indlysende fordele i
det. Det er en nyttig præcisering, der kan fjerne en del tvivl og bekymring mange steder.
Loven – fra den negative side
På negativsiden er det bekymrende, at hjemmetræning efter den reviderede lov ikke alene ”skal
imødekomme barnets eller den unges behov” men nu også ”skal fremme barnets eller den unges
tarv og trivsel”. Det er selvfølgelig umuligt at være imod hensigten bag denne ændring, men begreberne ”tarv og trivsel” er så brede og vage at det simpelthen er elastik i metermål. Det risikerer
at blive en åben ladeport for usaglige afslag, som det vil være umulige for Ankestyrelsen at behandle, fordi Ankestyrelsen kun forholder sig til om reglerne er overholdt, og ikke kan tilsidesætte
et fagligt skøn.
Men alt i alt er der grund til tilfredshed.
Landspolitik: Supervisormarkedet
Det forgangne år så stiftelsen af Dansk Adfærdsanalytisk Forening eller DAFO
(www.adfærdsvidenskab.dk), der holdt stiftende generalforsamling 14. november 2015. Inspirationen er Norsk Atferdsanalytisk Forening (http://www.atferd.no) eller NAFO, som er en stærk, faglig forening der afholder højt renommerede og velbesøgte, faglige konferencer hvert år. Anslaget
er bredt adfærdsanalytisk, altså ikke kun fokuseret på autisme, men på alt det andet, adfærdsanalyse også kan bruges til - og formålsparagraffen lægger vægt på faglig formidling. Forkvinde er supervisor i Århus kommune, Marie Jose Nico.
Vi har tidligere ønsket os en egentlig sammenslutning af ABA-supervisorer, som vi – der jo overvejende er en interesseorganisation for forældre - kunne samarbejde og forhandle med, for eksempel om professionelle og etiske retningslinjer for supervision. En sådan sammenslutning er DAFO
ikke – i hvert fald ikke endnu. Men vi velkommer den nye forening, og håber vi kan få et godt og
konstruktivt samarbejde.
Etiske retningslinjer – og supervisor-database
Spørgsmålet om kvalitetssikring af ABA-indsatsen i Danmark, herunder supervisionen, er en fortsat
bekymring. Inspireret af nogle af de sager og diskussioner vi har haft i foreningen, har et udvalgt
under bestyrelsen (med medvirken af Helle Saager, Odense) arbejdet på et sæt etiske retningslin6

jer, vi håber kan fungere som supplement til foreningens mere formelle retningslinjer for, hvad
forældre bør forlange af supervisonsudbydere.6 Retningslinjerne er endnu helt parat til at blive
præsenteret, men her er et par smagsprøver fra udkastet:
”Det er vigtig at føle sig helt tryg i samarbejdet med Supervisor. Hvis ens ”mave-fornemmelse”
ikke er god, vil det være en god ide at tage det op med Supervisor, eller tale med andre forældre eller ABA-foreningen om det. Supervisonsmøderne er centrale i samarbejdet og skal danne
ramme for undervisning, udvikling og trivsel, samt give svar på de spørgsmål man måtte have,
så man går fra møderne med en positiv indstilling og frisk energi.”
”Indsatsen skal ’virke’ inden for en overskuelig tidsramme - og gør den ikke det skal den enten
afbrydes eller ændres. Hvis et non-verbalt barn for eksempel ikke udviser nogen fremskridt med
hensyn til at udvikle talesprog, bør der i stedet satses på alternative kommunikationsformer.”
”Supervisor har 100% fortrolighed med barnet og dets forældre. Supervisor må på ingen måde
dele informationer om barn og forældre med andre, uden forældrenes godkendelse. Det er vigtigt at understrege at fortroligheden både drejer sig om, at Supervisor ikke direkte oplyser andre om navnet på barn/forældre, men også ’indirekte’ - f.eks. ved at beskrive barn/forældre
uden at nævne deres navn(e), men hvor man kan gætte, hvem der tales om. Hvis der er behov
for at dele informationer med andre, kræver dette forældrenes forudgående samtykke.”
Et andet tiltag, som vi har lanceret med henblik på at sikre forældres adgang til supervision af høj
kvalitet, er supervisor-databasen på Podio.7 Her er det muligt for forældre at finde og dele opdateret information om de forskellige udbydere, og tage kontakt til andre forældre, som har erfaring
med dem. Vi er klar over at det kan være kontroversielt med en sådan database på et lukket forum, og det er vigtigt for os at understrege at det ikke er, og ikke vil få lov at udarte sig til en telefoncentral for sladder eller negativitet. Men uden et sådant redskab står især nye forældre urimeligt svagt. Vi følger op med en offentlig udgave af samme database, hvor supervisorer kan præsentere sig med deres egne ord, når foreningens nye hjemmeside går i luften.

Lokalpolitik: Århus
Som nævnt ovenfor, har Århus kommune haft en meget restriktiv tolkning af hjemmetræningsfamiliers mulighed for at ansætte hjælpetrænere. Det er ikke det eneste punkt, hvor vilkårene i År6

http://www.abaforeningen.dk/assets/files/Minimumskrav_supervision_hjemmetraening_2008.pdf
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https://podio.com/abaforeningen/foraeldre/apps/supervisorer. Kræver adgang til det landsdækkende rum for forældre (se nedenfor).
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hus har været markant dårligere end andre steder i landet. Også hvad angår kompensation for
Tabt Arbejdsfortjeneste, har Århus været meget tilbageholdende.
Blandt andet på den baggrund er det et stort og vigtigt gennembrud, at Århus kommune pr 1/1
2016 startede et ”ABA-investeringsprojekt” for 15 børn. Forud for vedtagelsen var gået års intenst
lobbyarbejde fra lokalforeningens side.
ABA-investeringsprojektet er landspolitisk betydningsfuldt, fordi det viser at ABA kan fungere i
offentligt regi på en økonomisk bæredygtig måde, der fremmer målet om inklusion.8 Herunder at
ABA-supervisionen er forankret i kommunens egen PPR. Dette forudsætter selvfølgelig, at det faktisk viser sig at være bæredygtigt. Der er lagt nogle forholdsvis optimistiske forudsætninger ind i
projektet, for eksempel om hvor hurtigt supervisionsintensiteten kan trappes ned. Projektets succes vil afhænge af, om der kan findes pragmatiske løsninger på de udfordringer, der med sikkerhed vil opstå.
Projektet vil køre i 5 år, og vil blive evalueret årligt. Det er centralt, at den lange projektperiode
ikke bliver en sovepude for kommunen mht. at gøre noget for de mange børn, der ikke er en del af
projektet – herunder de ikke helt få hjemmetræningsfamilier. Heldigvis ser det ud som om der er
opbrud i kommunens forvaltning af hjemmetræningsreglerne. Lokalforeningen arbejder for at åbne projektet for flere børn, men der kommer næppe til at ske noget før den første evaluering omkring årsskiftet 2016/17.
Lokalforeningen i Østjylland er som det vil fremgå meget aktiv, med både politisk arbejde, sociale
arrangementer og en flittig brug af Podio.
Lokalpolitik: København
I København blev der 1. oktober 2015 igangsat et pilotprojekt med BUF-FLEX-ordningen på småbørnsområdet, altså en ordning hvor man kan få omsat en andel af den pris, en specialinstitutionsplads ville koste, til støtte i almenmiljøet. 9 Tilbuddet gælder for børn, der i forvejen er i hjemmetræning. Der er valgt et antal profil-institutioner, som forpligter sig til at samarbejde med familierne. Der er indtænkt mulighed for, at institutioner kan ansætte familiernes hjælpetrænere som
støtte. Projektet kører et år til 1. oktober 2016, hvorefter det skal evalueres. Indtil videre virker
erfaringerne blandede – nogle er godt tilfredse, andre finder ressourcerne alt for begrænsede.
Projektet involverer både børn er ABA-trænes, og børn der træne efter Family Hope-metoden (repræsenteret af foreningen Hjernebarnet)

8

http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE8567204/bedre-og-billigere-inklusion-findes-i-aarhus/
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Lokalforeningen har, ligeledes sammen med Hjernebarnet, siddet med i en lille arbejdsgruppe om
udarbejdelse af målskemaer til brug ved opfølgning på hjemmetræning. Der var en god dialog, og
resultatet har været et skema, som faktisk giver nogenlunde mening i forhold til den måde, vi
normalt definerer træningsmål og evaluerer på dem i en ABA-sammenhæng.
Bortset fra disse aktiviteter, er der ikke det helt store liv i lokalforeningen København. Heri ligner
den vist lokalforeningerne i resten af landet. Vi minder her om, at lokalforeningerne er mere end
velkomne til at søge bestyrelsen om økonomisk støtte til at afholde arrangementer – men det
kræver et lokalt initiativ at få noget til at ske.
Foreningen: Hjemmeside, logo og ”slogan”
Det begynder snart at være pinligt at fortælle om foreningens kommende hjemmeside. Projektet
tager alt for lang tid - men vi vil dog have noget konkret at vise frem på generalforsamlingen.
I vinters lavede vi en medlemsundersøgelse om nyt logo og ny tagline, altså det ”slogan” vi bruger
på forsiden af vores hjemmeside og i en række andre sammenhænge. Det hidtidige ”slogan” har
været ”Landsforening for høj-intensiv pædagogisk behandling af børn med autisme”.
Autisme-relaterede logoer er et studie for sig – en verden fyldt af puslespilsbrikker, sommerfugle
og glade mennesker i regnbuefarver - og vi var omkring flere forskellige symboler før vi landede
på, hvad der grundlæggende er en rentegning af det hidtidige logo, som vi deler med ABAforum.
Vi føler at der er meget værdi i at bevare det grundlæggende ikon, som både henviser til forholdet
mellem børn og forældre, til den grundlæggende 1:1-træning der er så fundamental i ABAmetoden, og slår en positiv og udviklingsoptimistisk tone an. Der var næsten universel tilfredshed
med det nye logo blandt foreningens medlemmer. Vi skylder her meget til Henriette Mallands
(www.malland.dk) ekspertise og kreativitet.
Bestyrelsens forslag til ”tagline” blev også positivt modtaget samlet set, men der var god og velargumenteret kritik, som vi har valgt at lytte til. Vores reviderede forslag, på baggrund af medlemsundersøgelsen og bestyrelsens egne diskussioner er derfor:
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Der er to nye elementer her: Verbalsubstantivet ”indsats”, som træder i stedet for ”behandling”,
og præpositionen ”for” i stedet for ”af”.
At fjerne ordet ”behandling” er nok kontroversielt, men det er bestyrelsens opfattelse er det leder
til for mange misforståelser. For mange signalerer ”behandling” en medicinsk tilgang til autisme,
der tager sigte på helbredelse. Dette tjener til at bekræfte nogle af de fordomme, vi fortsat kæmper med, og giver anledning til dybest set meningsløse diskussioner.10 Ordet ”behandling” lægger
endvidere op til at ABA hører hjemme i dagbehandlingstilbud og behandlingsskoler, og det er ikke
det, der er realiteten. Endelig praktiseres ABA i dag på en række forskellige måder og forskellige
intensitetsgrader, hvoraf kun de mest intensive nok rettelig kan karakteriseres som ”behandling”.
11
”Indsats” er et bredere, mere neutralt ord, svarende til det engelske ”intervention”. Vi ønsker
ikke hermed at signalere en ny og anderledes opfattelse af ABA, men blot at kommunikere på en
mere hensigtsmæssig måde.
Dette gælder i og for sig også præpositionen ”af”. Ret beset er præpositionen i udtrykket ”behandling AF børn med autisme” en simpel angivelse af, hvem behandlingen sigter på at hjælpe, men
den rummer nogle uheldige tolkningsmuligheder. Som hovedregel tager ”behandling” ikke perso10

Se eksempelvis ABAforeningens Facebook-profil https://www.facebook.com/abaforeningen
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Se diskussionen http://www.abaforum.dk/artikler/2005/aba_vidtg_specialuv_juni_2005.php
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ner, men sygdomstilstande som genstand – som i ”behandling af mavesår” eller ”behandling af
diabetes”. I disse og andre sammenhænge er verbets genstand passiv og umælende – hvilket er et
billede af vores børn, som heldigvis er falsk, men også er moralsk tvivlsomt. ”Indsats FOR” udtrykker langt klarere, hvad målene med ABA er, og på hvis vegne vi sætter dem. Det gør ikke vores
børn til passive objekter, men til samarbejdspartnere og individer med udviklingspotentiale.
Dette er altså bestyrelsens forslag til, hvordan vi fremover vil præsentere os for omverdenen – og
vi inviterer til debat og kritik på landsmødet og på Podio. Vi lægger ikke for indeværende op til en
ændring af foreningens vedtægter, hvor det i § 1 stk 1 hedder: Foreningens navn er »ABAforeningen«, med undertitlen »Landsforeningen for høj-intensiv pædagogisk behandling af børn
med autisme baseret på anvendt adfærdsnalyse«. Hvis det nye slogan fanger an, vil vi måske foreslå det næste år.
Podio
I marts måned lancerede vi et nyt, landsdækkende netværk for forældre på
https://podio.com/abaforeningen/foraeldre og sendte dermed det gamle ”forældrenes forum” på
http://www.abaforum.dk/netvaerk/forum på pension. Podio er kommet nogenlunde fra start,
men det tager tid at få etableret en ny kommunikationskanal. Der er aktuelt 109 medlemmer der
har oprettet en profil på Podio – hvilket svarer cirka til det antal Forældrenes Forum havde – men
også 78 medlemmer, dvs. godt 40 %, der endnu ikke har været logget ind, og dermed ikke har
glæde af systemet.
Som nævnt ovenfor rummer Podio andet end kommunikation, det er også et sted hvor vi vedligeholder databaser og supervisorer, over træningsmaterialer og meget andet.
Mange af foreningens medlemmer har husstandsmedlemskaber, og har begge forældre opført
under den samme mailadresse. Hvis I ønsker at kunne deltage på Podio med hver jeres mailadresse, så log ind på http://abaforeningen.foreningsadministrator.dk/ og angiv hver jeres adresser – så
vil I blive tilføjet Podio på den nye adresse også.
Ullerslev og landsmøde
I januar holdt vi for tredje gang konference i Ullerslev på Fyn. Med knap 50 tilmeldte var der næsten dobbelt så mange deltagere som året før. Der er tydeligvis interesse for at have landsdækkende arrangementer mere end én gang om året, så Ullerslev er kommet for at blive. Der var oplæg om forstærkeranalyse, brug af musik i ABA-sammenhæng og om de juridiske og uddannelsesmæssige muligheder, når man bliver 18. Det sidste emne bliver uafvendeligt aktuelt for en større
og større andel af danske ABA-”børn”, så det er nok noget vi vender tilbage til.
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En anden ting vi har arbejdet på, er at få oplæg fra unge og/eller voksne med autisme, der har oplevet ABA ”på egen krop”, men det er ikke helt nemt at finde oplægsholdere - dertil er ABA-miljøet
i Danmark endnu for ungt og for lille. Vi skal nok til udlandet.
Vi mener dog, at det er en vigtig ting. Både internationalt og i Landsforeningen for Autisme ser vi i
disse år hvordan voksne med autisme er begyndt at blande sig i samtalen om, hvad autisme er og
hvordan man bedste hjælper de, der har diagnosen. Det er en samtale, vi skal byde velkommen.
Desuden vil et sådant oplæg med garanti også interessere en hel del af vores børn – især dem, der
ikke rigtig er børn længere.
Både Ullerslev og Landsmødet arrangeres af et utrætteligt team bestående af Anne Lindholdt, Ditte Andreassen og Grace Damasco. De fortjener en stående ovation på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne,

Peter Westh
Formand for ABA-foreningen
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