Storhøj d. 9. april 2021

Kære medlemmer!
Hermed årsberetningen i overskrifter:
•

ABA-foreningen online

•

Henvendelse til Autismeforeningen

•

Revision af handicapområdet og #enmillionstemmer

•

Medlemstal og regnskab

•

Dagsorden til generalforsamling 2021

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. 24. april.
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)
Andreas Sandberg (Aarhus) – suppleant
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ABA-foreningen online
I ABA-foreningen fortsætter vi vores tiltag med online-caféer for at skabe fællesskab blandt
forældre og fagfolk. Glædeligt, at så mange har haft mulighed og lyst til at deltage.
I sidste måned havde vi eksempelvis et meget tankevækkende oplæg fra en forældre, som på
baggrund af de åbenbare mangler i det offentlige system i Danmark er endt med sin familie i
Dubai – og nu har fået etableret et meget velfungerende ABA-skoleforløb for sin søn!
Online-caféerne er generelt velbesøgte. Og tak for det! I er både som fagfolk og forældre altid
velkomne til at deltage, og I må også gerne komme med input til online-caféerne fremover.
Online-caféerne kan være for forældre, for fagfolk eller begge grupper. ABA-foreningen vil
gerne være behjælpelig med at skabe rammen for fællesskabet.

Henvendelse til Autismeforeningen
ABA-foreningens bestyrelse har skrevet til Autismeforeningen for at få et samarbejde op at
stå. På de store stræk må to foreninger med samme målgruppe kunne finde fælles interesseområder at samarbejde om.
Vi i bestyrelsen vil anbefale, at du gennemlæser vores henvendelse til Autismeforeningen, som
ligger på hjemmesiden. Undervejs i henvendelsen berører vi en række etiske overvejelser i forbindelse med pædagogisk intervention af børn med autisme, som tilstadighed vækker stor bekymring hos dele af Autismeforeningens medlemmer. Disse etiske overvejelser ønsker bestyrelsen drøftet på generalforsamlingen med deltagelse af såvel medlemmer og ikke medlemmer, som i det daglige beskæftiger sig med ABA-indsater i Danmark i rollen som forældre eller
fagfolk.
En samlet bestyrelse ønsker således at få en bekræftelse fra medlemmerne om, at hjemmesiden om ABA-foreningens etiske retningslinjer afspejler foreningens fremadrettede etiske
virke.
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Henvendelsen fra ABA-foreningen til Autismeforeningen er grundigt blevet behandlet på deres bestyrelsesmøde. Uden dog at have udmøntet sig i en samlet konklusion fra deres side
endnu. Men vi bliver ved med at forsøge at række hånden frem til autismeforeningen, og vi bemærker os i øvrigt, at den nye formand, Kathe Johansen, har skrevet et interessant indlæg om
inklusion, som ligger på Altinget.dk

Revision af handicapområdet og #enmillionstemmer
Den danske regering ønsker at revidere hele handicapområdet her til efteråret.
Baggrunden er også alvorlig. Store dele af handicapområdet i Danmark er i oprør over de herskende tilstande. Blandt andet har bevægelsen #enmillionstemmer samlet over 50.000 stemmer, så Folketinget skal behandle et forslag om at lade handicapområdet overgå til Regionerne eller staten.
Forslaget har ikke politisk flertalt i øjeblikket og får det givetvis heller ikke. Men forslaget har
sat en debat igang blandt de folkevalgte, og det hilser vi velkommen i ABA-foreningen. Derfor
har vi også været i dialog med #enmillionstemmer med henblik på et samarbejde.
ABA-foreningens interesse er naturligvis, at § 32a om hjemmetræning fortsætter. Men samtidig mener vi i bestyrelsen, at der behov for at give give politikerne input til den fremtidige
handicappolitik. Vi mener, at landets kommuner med fordel ville kunne lade sig inspirere af
de såkaldte "Mellemformer", som er opstået i Aarhus, fordi det både kunne gavne ABA-indsatser i almindelig dag- og skoletilbud og i specialtilbud. Her kan du læse vores henvendelse til
Børne- og Undervisningsministeren, Social- og Ældreministeren og hele børne- og undervisningsudvalget. Foreløb har vi positive tilkendegivelser fra de Konservative og Venstre. I parantes bemærket nævnte begge partier specifikt ABA i Aarhus på et samråd for nylig. Der er
også positive tilkendegivelser fra Dansk Folkeparti.
Kære Børne- og Undervisningsminister, Social- og Ældreminister og medlemmer af børne- og undervisningsudvalget i Folketinget
Skolepolitik og socialpolitik bør sammentænkes i langt højere grad!
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Tak for debatten om inklusion i går torsdag i Børne- og undervisningsudvalget. Jeg tillader mig hermed at præsentere pointer fra arbejdet med de såkaldte mellemformer i Aarhus Kommune i en lille video på ca. 10 min:
https://drive.google.com/drive/folders/1eHoPMqfYqBhNBR4C1m_hmQCmFxda5TKm?usp=sharing

Pointerne er:
• Indsatsen skal koordineres i et samarbejde imellem fagpersonale og forældre
• Specialviden skal direkte ud og fungere i praksis på skolerne
• Besøg Mårslet skole i Aarhus Kommune

Vedhæftede evaluering af PPR i Aarhus Kommune viser, at det er lykkes for Aarhus Kommune at
inkludere 20 børn med autisme, som er i specialeskole-målgruppen.
I sig selv en ekstraordinær indsats.
Børnene giver selv udtryk for, at de trives og udvikles i deres skolegang. Børnene deltager i de sociale fællesskaber og har flyttet sig fagligt. Forældre, pædagoger, lærere, supervisorer og
skoleledere evaluerer projektet meget positivt. Trivslen i en klasse med et barn i denne mellemform er desuden højere end både kommunens gennemsnit og parallelklassens, og børnene har
meget lavt fravær.
Successen har bl.a. rod i projektets udvidede form for skole-hjem-samarbejde med fokus på dialog
og tillid og på at udvikle børnene til gradvist at blive mere selvhjulpne og selvstændige.
Jeg kunne ønske mig at rejse den landspolitiske pointe, at skolepolitik og socialpolitik bør samtænkes. At forene de to politikområder er nemlig et helt centralt administrativt element i etableringen
af den her type mellemformer i Aarhus Kommune – og det element kunne med fordel indtænkes i
regeringens varslede revision af handicapområdet til gavn for inklusion af børn og unge med psykisk funktionsnedsættelse i hele Danmark.
Medlemmer rundt omkring i landet oplever at skulle slås med forvaltninger, som ikke taler sammen – og det er ikke en uvæsentlig grund til, at deres barn mistrives i deres dagtilbud eller skole.
Forældrene modtager én type ydelse af Socialforvaltningen, men ydelsen er ikke koordineret med
skolen eller daginstitutionen.
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Af gode økonomiske og administrative grunde. Det er nemlig ikke juridisk muligt at overføre ressourcer fra én forvaltning til en anden. Med håb om, at den pointe kunne blive taget med til de
kommende forhandlinger om handicapområdet.
-Venlig hilsen
I bestyrelsen arbejder vi på endnu en henvendelse – denne gang med et mere konkret og detaljerorienteret indhold. Her i foråret vil vi i ABA-foreningens bestyrelse arbejde henimod en
høring i Folketinget om inklusion, hvor vi er blevet foreslået til at få foretræde. Det følger vi i
bestyrelsen naturligvis op på. Tanken er, at vi i bestyrelsen indsender et konkret oplæg til
nedsættelse af et udvalg, der skal kigge på økonomien og de pædagogiske indsatser i mellemformerne med henblik på at lade udvalgets betænkning indgå i regeringens varslede revision
af hele handicapområdet i efteråret 2021.
Hvis du har input til den politiske proces eller ønsker at deltage i lobbyarbejdet som forældre
eller fagperson, er du meget velkommen til at komme med input på generalforsamlingen.
Medlemstal og regnskab
Dags dato har foreningen 248 registrerede medlemmer i databasen. Medlemstallet har ligget
stabilt de sidste mange år.
Som noget nyt er regnskabet i år revideret af en statsautoriseret revisor, så vi kan søge fondsmidler. Regnskabet kan læses allernederst i denne årsberetning. Til regnskabet skal bemærkes, at der er indskrevet en skattegæld. Gælden er opstået for ca. 10 år siden, hvor ABA-foreningen havde en person ansat. Desværre har vi overset nogle et forfaldent arbejdsmarkedsbidrag, som nu pga. renter er løbet op på 10.800,- og har i den anlendning søgt om afskrivelse
af gælden hos SKAT, som dog ikke har behandlet sagen endnu. Revisor fortæller mig i øvrigt,
at vores fejl jævntligt begås af små foreninger rundt om i Danmark.
Hovedkonklusionen er dog – gæld eller ikke gæld – at økonomien ser fornuftig og sund ud.

Dagsorden til online-generalforsamling d. 24. april 2021
(For alle forældre eller fagpersoner, som beskæftiger sig med ABA-indsatser i Danmark)
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
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• Behandling af indkomne forslag
– Formand for ABA-foreningen, Tomas Bjørn Pedersen: Foreningens etiske retningslinjer bør
implementeres som en naturlig del af alle ABA-indsatser i Danmark
– Bestyrelsesmedlem Henriette Juul Brandtberg: ABA-foreningen bør bredt set forsøge at påvirke regeringens kommende revision af handicapområdet i Danmark
(For alle medlemmer af ABA-foreningen)
• Valg af formand
– Den nuværende formand, Tomas Bjørn Pedersen, genopstiller. Men alle medlemmer bedes
overveje at stille op til formandsposten for fortsat at sikre foreningen en så bred repræsentation som mulig. Forældre/pårørende til personer med diagnose inden for autismespektret
kan stille op.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Alle medlemmer bedes overveje at stille op til en bestyrelsespost for fortsat at sikre foreningen en så bred repræsentation som muligt. Både forældre og fagfolk kan stille op.
Tomas Bjørn Pedersen (Aarhus) – Formand På valg (ønsker genvalg)
Anne Lindholt (Aarhus) – Næstformand På valg (ønsker genvalg)
Ditte Andreassen (Kolding) Ikke på valg
Torben Ibsen (København) På valg (ønsker genvalg)
Martin Skjoldborg (Ballerup) – Kasserer På valg (ønsker genvalg)
Henriette Juul Brandtberg (Faxe) På valg (ønsker genvalg)
Miriam Sveistrup Walsøe (København) På valg (ønsker genvalg)
Anders Kirdan (Aarhus) Ikke på valg
Andreas Sandberg (Aarhus) - suppleant På valg (ønsker genvalg)
• Forelæggelse af det reviderede regnskab
• Fastlæggelse af kontingent
– Foreslås uændret
• Valg af revisorer
– JH Revision
• Eventuelt
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