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Storhøj d. 20. marts 2022 
 
 
 
Kære medlemmer! 

 
Hermed årsberetningen i overskrifter: 
 
• Nye kommunale ABA-projekter? 
• Online-caféer 
• Ansøgninger hos Socialstyrelsen? 
• Hvad vil den danske regering? 
• Medlemstal og regnskab 
• Dagsorden til generalforsamling 2022 
 
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til beretningen, er I altid velkomne til at skrive til 
mig. I er også velkomne til at bringe spørgsmål og kommentarer op på vores 
generalforsamling i forbindelse med vores dagsorden d. 23. april på Nyborg Idræts- og 
Fritidscenter. 
 
På vegne af bestyrelsen: 
 
 
 
 
Tomas Bjørn Pedersen (Aarhus) – Formand 
Anne Lindholt (Aarhus) – Næstformand 
Ditte Andreassen (Kolding) 
Torben Ibsen (København) 
Martin Skjoldborg (Ballerup) Kasserer 
Henriette Juul Brandtberg (Faxe) 
Miriam Sveistrup Walsøe (København) 
Anders Kirdan (Aarhus) 
Jane Møller Nielsen (Aarhus) 
Andreas Sandberg  (Aarhus) – suppleant 
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Nye kommunale ABA-projekter? 

ABA-foreningen er ikke en stor forening. Men jeg oplever, at fællesskabet er stærkt. Både i 
bestyrelsen og blandt medlemmer.  
 
Er man forældre til børn med psykisk funktionsnedsættelse, er det vigtigt at kunne dele sine 
oplevelser med andre. Det er vigtigt at få gode råd til at kunne håndtere sin egen hverdag i 
familien. Og det er vigtigt at få hjælp til mødet med sin kommune. 
 
Som fagprofessionel er det også vigtigt at have et godt netværk både til forældre, andre 
fagprofessionelle og til landets kommuner. 
 
Aktuelt har vi i foreningen kontakt til følgende kommuner: Herning, Gentofte, Ishøj, Faxe, 
Vallensbæk og Rudersdal. Bagrunden er, at vi i foreningen har en interesse i at få den lokale 
PPR-enhed i tale. Hvordan kan den lokale PPR-enhed få forebyggende pædagogiske indsatser 
op at stå? Det er spørgsmålet. Især har Gentofte, Ishøj og Vallensbæk vist interesse. Dialogen 
foregår rent praktisk på den måde, at vi som forening faciliterer et møde imellem kommunen 
og PPR i Aarhus. PPR i Aarhus kan fortælle om en finansieringsmodel, hvor bevilinger fra 
forskellige kommunekasser slås sammen og om brobygning fra én kommune til en anden.  
 
Foreningen kan desuden give en kommune et perspektiv både fra forældre og 
fagprofessionelle. Og så nævner vi naturligvis også den store konference i regi af 
Kommunernes Landsforening d. 23. maj på Nyborg Strand, hvor ABA fra PPR i Aarhus har en 
workshop. 
 
Har du som forælder eller fagprofessionel en interesse i et forbedret PPR i din lokale 
kommune? Så kontakt gerne os i bestyrelsen. Måske vi i fællesskab kan få en konstruktiv 
dialog op at stå. 
 
Det kan også være, at du som medlem blot ønsker at fokusere på hjemmetræning. Her vil jeg 
gerne anbefale såvel forældre som fagprofessionelle skabelonen til 
hjemmetræningsansøgningen på Podio. Tak til supervisor Henriette Juul Brandtberg fra 
bestyrelsen, fordi du har brugt tid på at lave den! 
 

 

 

https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2022/ppr-konference-den-23-maj-paa-nyborg-strand/?fbclid=IwAR2EpZXF2HzGZIfatvciNR5pUjec1DCPJfo0szF7RfeUmbg_CpBH_Wsn3N4
https://www.kl.dk/nyheder/boern-og-folkeskole/2022/ppr-konference-den-23-maj-paa-nyborg-strand/?fbclid=IwAR2EpZXF2HzGZIfatvciNR5pUjec1DCPJfo0szF7RfeUmbg_CpBH_Wsn3N4
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Onnline-caféer  

I ABA-foreningen fortsætter vi med online-caféer. Senest i begyndelsen af december gav 
supervisor Svanhildur Tinna Ólafsdóttir et spændende indblik i samtaletræning. I september 
måned havde vi besøg af PPR fra Aarhus, som fortalte om mellemformer. Og i sommers deltog 
foreningen på en online-udgave af Folkemødet 2021.  
 
Glædeligt, at så mange har haft mulighed og lyst til at deltage på vores caféer. I torsdags skulle 
vi have haft et oplæg om motorisk træning af børneergoterapeut Mette Thostrup. 
Oplægsholder var dog desværre nødt til at aflyse pga. influenza. Men vi satser naturligvis på 
snarest at komme stærkt tilbage.  
 
Online-caféerne kan være for forældre, for fagprofessionelle eller begge grupper. ABA-
foreningen vil gerne være behjælpelig med at skabe rammen for fællesskabet. Så hold dig ikke 
tilbage og kom gerne med forslag til nye emner. 
 
Ansøgninger hos Socialstyrelsen? 

Og vi vil gerne have endnu flere forslag fra jer medlemmer. I foreningen er vi nemlig i den 
glædelige situation, at vi nu kan søge midler hos Socialstyrelsen. (Den tekniske årsag til at vi 
som forening er i den regnskabmæssige position – kan interesserede studere længere nede i 
årsberetningen).  
 
Jeg vil gerne anbefale alle medlemmer – forældre såvel som fagprofessionelle – til at tænke ud 
af boksen. Kunne du forestille dig et arrangement, en begivenhed et pædagogisk forløb i regi 
af ABA-foreningen? Måske kan en ansøgning i sidste ende styrke jeres eget dag- eller 
skoletilbud? Skriv gerne til os. Her kan du få inspiration: 
 
Link til Socialstyrelsens ansøgningspuljer 2022 
 

 

Hvad vil regeringen? 
Jeg skrev i sidste årsberetning, at den danske regering vil revidere hele handicapområdet. 
Desværre er intet sket indtil nu. Følger man med i medierne, får regeringen ellers mange 
opfordringer til at lægge deres politik frem. 
 
For nu at sige det på en tør måde.  
 

https://socialstyrelsen.dk/filer/puljer-og-tilskud/ansogningspuljer/puljekalendere/puljekalender-2022.pdf
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Især Monica Lyllof fra #enmillionstemmer er særdeles aktiv på de sociale medier, hvor hun 
meget dygtigt påpeger de grundlæggende retssikkerhedsmæssige problemstillinger, som 
forældre til børn og unge med handicap ofte havner i. 
 
Jeg er helt enig med #enmillionstemmer. Men har dog valgt en anden vinkel end den juridiske, 
nemlig at fokusere på de forebyggende indsatser.  
 
Hvis forældre kan få en konstruktiv dialog op at stå med sin kommune. Hvis kommunen har 
fagprofessionelle til at løse opgaven. Hvis en passende pædagogisk indsats kan komme op at 
stå i det lokale dag- eller skoletilbud som et samarbejde på tværs af kommunens kasser, ja, så 
ville det være en god løsning for mange forældre til børn og unge med psykisk 
funktionsnedsættelse. 
 
Sagen er nemlig, at det i mange tilfælde er ganske svært at afgøre, om et lille barn tilhører 
målgruppen for specialtilbud eller ej. Her er Serviceloven ikke nødvendigvis altid en hjælp. 
Sådan en vurdering træffes bedst, når et koordineret og omsorgsfuldt pædagogisk forløb er 
blevet afprøvet over et længere stykke tid. 
 
Hvor gode dag- eller skoletilbud er til at inkludere børn med psykisk funktionsnedsættelse er 
fuldstændig vilkårligt i Danmark. Nogle gør det godt, andre gør ikke. Når medierne tager sager 
frem, så beskriver de som oftest sager, hvor inklusionen er gået helt skævt. 
 
Hvem skal afgøre det konkrete dag- eller skoletilbud for barnet? Lige nu er det helt tilfældigt, 
hvad der besluttes – og hvem der beslutter det. 
 
Hvad har erfaringer været rundt om i landet? Det kan du som forældre eller fagprofessionel 
følge på vores paneldebat på landsmødet. Her stiller vi spørgsmålene: hvordan vælge skole til 
sit barn som ABA-forældre? Hvad er formålet med skolegangen? Hvad er vigtigt?  
 
I spørgsmålet om valg af skoletilbud kunne jeg ønske mig en meget større grad af faglighed i 
beslutningsgrundlaget i stedet for de opslidende juridiske kampe imellem borger og 
kommune. 
 
Min erfaringer er nemlig, at når først forældrene trækker jurakortet i de her sager, så taber 
begge parter, både borger og kommune. Serviceloven er ikke så vandtæt i sin udformning, at 
der altid kan trækkes helt klare juridiske grænser til gavn for borgeren. Den uklare 
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retstilstand afspejles blandt andet i Ankestyrelsens 
afgørelser. Her er oplysningsgrundlaget i de enkelte sager ofte dårlige – og derfor risikerer 
afgørelserne at blive misvisende. 
 
Skal man køre en sag i handicapsystemet, er det bedst, at du både er uddannet jurist og 
desuden specialiserer dig i Service- og Forvaltningslovgivningen. Jeg deler ubetinget 
#enmillionstemmers holdning om, at man som borger i retsstaten Danmark kunne ønske sig 
det anderledes. Og jeg håber inderligt på retstilstandsforbedringer på handicapområdet i 
Danmark. 
 
Men samtidig kunne jeg ønske mig at få styrket de forebyggende indsatser i landets 
kommuner. Muligheden foreligger netop nu, hvor hele handicapområdet skal omstruktureres. 
På den baggrund har jeg skrevet indlægget på Altinget.dk: ”Serviceloven spænder ben for den 
pædagogiske-psykologiske rådgivning”. Flere Folketingsmedlemmer har tilkendegivet deres 
støtte til indlægget overfor mig. 
 
Støtte fra de folkevalgte i Folketinget fik vi også i ABA-forenigen, da vi i august måned deltog i 
en lukket høring om inklusion. 
 
Her er ministerens svar. 
 
Så langt så godt.  
 
Men det afgørende er ikke holdningstilkendegivelser fra politikere. Det afgørende bliver 
regerings helt konkrete udspil (og meget vigtigt) det efterfølgende forhandlingsforløb blandt 
Folketingets partier. Seneste nyt er, at embedsværket her i marts udkommer med en stor 
rapport om handicapområdet. Rapporten bliver et oplæg til regeringens udspil og de 
efterfølgende forhandlinger. I ABA-foreningen læser vi naturligvis med! 
 
Som jeg indledte årsberetningen med, så har vi et stærkt fællesskab i foreningen. Men jeg 
kunne samtidig godt ønske mig en forening med større politisk gennemslagskraft. Jeg kunne 
ønske mig bedre mulighed for at påvirke beslutningstagerne. Jeg kunne ønske mig, at flere 
deltog i processen. Jeg er nemlig oprigtigt bekymret for, at vores ellers kvalificerede input 
risikerer at drukne i de øvrige – og i øvrigt helt relevante – stemmer på handicapområdet.  
 
Medlemstal og regnskab 

Medlemstallet har ligget meget stabilt de sidste år på omkring 250. 
 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/aba-foreningen-serviceloven-spaender-ben-for-den-paedagogisk-psykologiske-raadgivning?fbclid=IwAR2FKkzrUsk8vMWpAMsHFzH13Vh8TV8ODccwiSgVryc8zAqpsBps235_0Gg
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/aba-foreningen-serviceloven-spaender-ben-for-den-paedagogisk-psykologiske-raadgivning?fbclid=IwAR2FKkzrUsk8vMWpAMsHFzH13Vh8TV8ODccwiSgVryc8zAqpsBps235_0Gg
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BUU/bilag/179/2385601.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/buu/spm/296/svar/1789174/2406901.pdf
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For andet år er regnskabet revideret af en statsautoriseret 
revisor. Det betyder, at vi nu kan søge fondsmidler, da man som forening i nogle typer 
ansøgninger skal kunne præstere to revisorpåtegnede regnskaber i træk. Regnskabet kan 
læses allernederst i denne årsberetning.  
 
Til regnskabet skal i øvrigt bemærkes, at ca. 13% af foreningens budget går til vores revisor. 
 
 
Det kunne måske lyde som et højt beløb. Men det er bestyrelsens valg at betale sig fra en 
ydelse, som ingen af os har de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre. 
 
 

Dagsorden til generalforsamling d. 23. april 2022 
  
(For alle medlemmer af ABA-foreningen) 
  
•  Valg af dirigent og referent  
   
•  Bestyrelsens beretning  
 
•  Behandling af indkomne forslag  
 
1): ABA-foreningen fremover 
 
I bestyrelsen har vi løbende haft samtaler om, hvad ABA-foreningen egentlig er for en 
størrelse. Det foreslås derfor, at bestyrelsen faciliterer en mere principiel drøftelse blandt 
medlemmerne om, hvilken type forening vi skal være. Følgende spørgsmål kunne i den 
sammenhæng være relevante – og kunne også potentielt indbefatte ændringer i vedtægterne:  
 
– Hvilken konkret rolle ønsker du, at ABA-foreningen skal have fremover? Hvilken rolle skal 
ABA-foreningen spille for dig som forælder? Hvilken rolle skal ABA-foreningen spille for dig 
som fagprofessionel?  
– Hvem skal vores hjemmeside henvende sig til: nye forældre og/eller fagprofessionelle – og 
skal teksterne på hjemmesiden indholde et historisk og teoretisk perspektiv på ABA? Og i 
givet fald: hvad så med kritikken af ABA? 
– Udgør målgruppen stadig udelukkende børn med autisme, eller skal vi henvende os bredere 
som fx ”børn og unge” med autisme 
– Udgør målgruppen stadig udelukkende autisme, eller skal vi henvende os bredere som fx 
”børn og unge med psykisk funktionsnedsættelse”?  
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 Har du yderlige forslag til dagsordenen, at du velkommen til at sende os det 14 dage inden 
generalforsamlingen 
  
 
•  Valg af formand  
  
– Jeg er igen på valg til næste år. På det tidspunt har jeg siddet i fire år. Jeg kunne godt se for 
mig, at mit formandskab udløb næste gang. Jeg har nu selv store børn og har derfor ikke så tæt 
føling med medlemmernes dagligdag længere. Omvendt kunne man måske også forestille sig 
et scenarie, hvor jeg hjalp en ny formandskandiat på vej på én eller anden måde ved at blive 
siddende et ekstra stykke tid? Tænk gerne over det. 
 
Under alle omstændigheder bedes alle medlemmer overveje, om ikke de kunne bidrage til 
foreningsarbejdet. Det er sjovt. Bestyrelsesmøderne er hyggelige. Der er en god stemning. 
Arbejdsmængden er bestemt til at overse! Både forældre og fagprofessionelle opfordres til at 
stille op. 
 
•  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 
Tomas Bjørn Pedersen – formand 
Anne Lindholt (Aarhus) – næstformand 
Ditte Andreassen (Kolding) På valg  
Torben Ibsen (København)  
Martin Skjoldborg (Ballerup) På valg 
Henriette Juul Brandtberg (Faxe)  
Miriam Sveistrup Walsøe (København) På valg 
Jane Møller Nielsen (Aarhus)  
Anders Kirdan (Aarhus) På valg  

Andreas Sandberg (Aarhus) – suppleant På valg  
 
•  Forelæggelse af det reviderede regnskab  
  
•  Fastlæggelse af kontingent  
  
– Foreslås uændret  
  
•  Valg af revisorer  
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– Statsautoriseret revisor Frederik Bille ved JH Revision 
 
  
•  Eventuelt  

https://jh-revision.dk/



