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Arbejdsgrupper i LA 
Status pr. 4. august 2021 
 
BILAG til punkt 7 på dagsordenen. 
 
Oversigten beskriver de arbejdsgrupper, der er nedsat af HB under mødet i februar 2021.  

 
Nr. Arbejdsgruppe Medlemmer Status Kommissorium 

Lukkede arbejdsgrupper 

1 Kredsudvalget Kirstine, Lilli 
Jørgensen, Dorte 
Schandorph Jensen, 
Gitte Olander, Kirstin 
Eliasen, David Facius 

Kredsudvalget er gået i 
gang med arbejdet, og har 
taget del i planlægningen 
omkring kredsseminaret d. 
19.20. juni 2021. 
Derudover har 
kredsudvalget igangsat 
arbejdet med at udvikle på 
kredsformandsmøderne, 
og har i den forbindelse 
udarbejdet et spørgeskema 
til kredsformændene 
omkring form og indhold 
på 
kredsformandsmøderne. 
Næste skridt er at tage hul 
på arbejdet med at 
udarbejde en 
arbejdsfordeling mellem 
formandskab HB, kredse og 
sekretariatet.  
 

Udvalget har til opgave at 
planlægge en kreds-
konference i 2021 i samarbejde  
med sekretariatet. Endvidere har 
gruppen til opgave at  
arbejde med, hvordan Teams 
bedre kan bruges til sparring 
kredsene imellem og følge op på 
udviklingen af 
kredsformandsmøderne, der 
afholdes sidste mandag hver 
måned. Gruppen skal i løbet af 
året udarbejde et papir til 
vedtagelse på et 
hovedbestyrelsesmøde, som 
indeholder en detaljeret 
arbejdsfordeling mellem 
Hovedbestyrelsen, kredsene, 
formandskabet og sekretariat.   

2 Vedtægtsudvalget Tinja Vandmose, Lilli 
Jørgensen, Gitte 
Olander, Kathe 
Johansen 

Vi har haft 3 møder, hvor 
vores nuværende 
vedtægter er blevet vendt 
og drejet, og vi har fået 
lavet et første udkast til en 
samlet beskrivelse til 
forslag til nye vedtægter. 
Næste skridt er at have en 
advokat med til møde og 
gennemse vores forslag og 
validere dette ift. 
tolkninger. Senere ser vi på 
kredsenes vedtægter. 

Udvalget har til opgave at gen-
nemskrive og komme med 
et nyt udkast til vedtægter for  
Landsforeningen Autisme.  
Udkastet behandles på et hoved-
bestyrelsesmøde inden repræsen
tantskabet og de enkelte forslag 
til vedtægtsændringer  
stilles af hovedbestyrelsen til re-
præsentantskabsmødet 2021.  
Gruppen skal herover undersøge  
habilitetsregler og stille forslag 
om sådanne til  
vedtægterne. Vedtægtsudvalget  
skal endvidere se på muligheder-
ne for at fordele ”ubrugte” kon- 
tingentkroner til kredse,  
der mangler økonomiske midler. 
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3 Kursusudvalget Maria Udvalget er ikke startet på 
arbejdet endnu, da 
udvalgets arbejde tager 
udgangspunkt i 
kursusudbud for 2022. 
Udvalget forventer at 
starte sommeren 2021. 

Udvalget har til opgave at sparre 
med formand og sekretariat om 
kurser, der skal udbydes til 
medlemmer, sympatisører og fag-
personer i 2021. Kursusudvalget 
har et særligt ansvar for at 
udvikle et kursuskatalog til kredse
ne, som kan give inspiration til 
lokale kurser. 
Dette katalog skal bl.a. indeholde  
bestyrelseskurser og kursus i vir-
tuelle foredrag og mødeformer.  

4 GDPR-gruppen Kathe Der har været et større 
skriftligt arbejde forud for 
at arbejdsgruppen blev 
etableret. Arbejdsgruppen 
har forud for det møde vi 
har afholdt, modtaget en 
del læsestof. Efterfølgende 
er der uddelt opgaver i 
forbindelse med at 
indtænke kredsenes behov 
ind i gdpr retningslinjerne. 
Der bliver udarbejdet en 
håndbog til sekretariatet, 
og en pixiguide til 
kredsene. Derudover 
udestår der arbejde med 
nogle retningslinjer hvor 
der afholds møde i juni 
måned. 
Vi har i forbindelse med 
vores sag fra databruddet i 
december 2020, lovet 
digitaliseringsstyrelsen at vi 
har vores dokumenter på 
plads med udgangen af 3 
kvartal 2021. 
 

 

5 Repræsentant-
skabsmøde-
udvalget 

Marije Jacobsen, 
Flemming 
Rasmussen, Dorte 
Schandorph Jensen, 
Gitte Olander, David 
Facius og Torben Dan 
Pedersen (referent).  

Udvalget har haft to 
møder. Dalum 
Landbrugsskole i Odense er 
booket den 30.-31. 
oktober. Et møde mere er 
planlagt i eftersommeren, 
hvor udvalget arbejder 
med at sikre den 
indholdsmæssige kvalitet 
af mødet, herunder 
streaming, 
onlinedeltagelse, 

Gruppen har til ansvar i 
samarbejde med sekretariatet at 
planlægge 
repræsentantskabsmødet i 2021. 
Gruppen skal særligt have fokus 
på, hvordan flere medlemmer 
kan få demokratisk indflydelse i 
foreningen, og på hvordan 
medlemmer med autisme kan få 
en bedre og mere tilgængelig 
oplevelse af 
repræsentantskabsmødet. 
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deltagelse af yngre under 
18 år etc. 

Endvidere skal gruppen hjælpe til 
at udarbejde et opstillingsmodul 
til Hovedbestyrelses Kandidater 
til repræsentantskabsmødet 
2021, og undersøge 
mulighederne for online 
streaming af mødet. Gruppen har 
til ansvar at kvalificere 
formandens beretning, således at 
der gives status på alt i denne 
arbejdsplan, samt alt vedtaget på 
repræsentantskabsmødet i 2020. 
Gruppen har til ansvar at 
undersøge muligheden for 
stemmeret til unge under 18 år i 
andre handicappolitiske 
foreninger.  

Åbne arbejdsgrupper 

6 Frivilligstrategigrup
pen 

Kirstine, Anna 
Willumsen, Felix 
Munch, Tina Ravn 
Sølling, Trine Nissen, 
Lise Lotz. 

Se pdf-filen ”Status til HB 
fra frivilligstrategigruppen”  
Ligger i Teams under 
dagsorden og referater, 
HB-seminaret den 28.-30. 
maj 2021. 

Gruppen skal først og fremmest – 
i samarbejde med sekretariatet – 
udarbejde en medlemsunder-
søgelse. På baggrund af denne  
undersøgelse, og gruppens egne 
erfaringer, skal gruppen 
afdække udfordringer og forbe-
hold, som ikke-aktive medlem-
mer af Landsforeningen Autisme 
har for at deltage i foreningens   
aktiviteter. 
Undersøgelsen skal også spørge  
ind til medlemsbladet, og afklare 
behov for at framelde fysisk blad.  
Gruppen skal afdække hvilke 
aktivitetstiltag, der kan motivere 
flere medlemmer. Gruppen skal 
særligt have fokus på at afdække 
hvilke udfordringer autistiske  
medlemmer af Landsforeningen 
Autisme oplever med at være 
aktive i foreningen. På baggrund 
af denne afdækning skal gruppen 
herefter udarbejde en 
frivilligstrategi under vejledning 
fra sekretariatet. Frivillig 
Strategien skal indeholde 
konkrete tiltag til hvordan 
Landsforeningen autisme i alle lag 
af organisationen kan blive mere 
autisme-inkluderende. Den skal 
indeholde konkrete tiltag, der kan 
aktivere nye medlemmer og 
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konkrete tiltag, der kan aktivere 
ikke-aktive  
medlemmer i foreningens 
arbejde. Og endeligt skal gruppen 
komme med anbefalinger til, 
hvordan demokratiske strukturer 
i Landsforeningen Autisme kan 
forbedres. 

7 Økonomiudvalg  Økonomiudvalget har 
endnu ikke været samlet. I 
stedet har bogholder og 
sekretariatschef arbejdet 
på at kunne præsentere en 
mere gennemskuelig 
økonomirapportering. 
Der er tale om kvartalsvise 
rapporter/oversigter, som 
sammenholder realiserede 
tal eks. per 31.3. med de 
kvartalsvise budgettal for 
samme periode. 
Talmaterialet, der indgår 
stammer fra nyligt 
udarbejdede 12 måneders 
likviditetsbudget i LA, 
og væsentlige 
afvigelser beskrives. 
  
Materiale og form 
præsenteres på 
bestyrelsesseminar ultimo 
maj. Opnås accept afholdes 
så første møde i 
Økonomiudvalget, hvor 
kommissorium, 
mødefrekvens m.m 
fastlægges. 
 

 

8 Bisidderudvalg Dorte Schandorph 
Jensen, Michael 
Weyand, Susanne 
Christensen og Kirstin 
Eliasen 
 
 

Status ultimo august 2021 
Udvalget har holdt nogle 
møder og fandt ret hurtigt 
ud af, at den bedste 
løsning – set i lyset af 
landsforeningens økonomi, 
coronasituationen og den 
geografiske spredning af 
vore medlemmer – var i 
første omgang at få 
arrangeret et onlinekursus. 

Udvalget har til opgave at 
planlægge og afholde 
bisidderkurser samt facilitere 
sparring for bisidderne på tværs 
af kredsene. Udvalget skal 
endvidere i samarbejde med 
sekretariatet i løbet af året 
arbejde med, hvordan 
bisidderarbejdet kan samtænkes 
med retshjælpsprojektet på en 
måde, der tager højde for alle 
kredses ønsker. 
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Vi fik en aftale med Center 
for frivilligt socialt arbejde 
og fik arrangeret kurset:  
Den gode bisidder. Lokalt 
grundkursus for frivillige 
(onlinekursus over tre 
mandage i august) 
https://frivillighed.dk/kurs
er/den-gode-bisidder-
lokalt-grundkursus-for-
frivillige 
Tilslutningen har været 
meget stor, så henad 40 
mennesker har deltaget i 
kurset, og der har generelt 
været meget stor 
tilfredshed. 
Alle deltagere er blevet 
oprettet i Teams, hvor vi 
lægger alt materiale, 
herunder slides og 
optagelser fra foredragene, 
så det vil være tilgængeligt 
for eventuelle nye, der 
gerne vil være bisiddere.  
Der er oprettet en mappe 
til evaluering af kurset og 
en til fremtidig sparring. 
Planen er også at invitere 
dem, der tidligere har 
været på kursus, ind i 
Teamet til sparring, 
opfølgningsmøde m.v. 
Der er endvidere planlagt 
et første opfølgningsmøde: 
Mandag den 8. november 
2021 kl. 19.00 (på Teams) 
Og så vil vi se, hvor hyppigt 
der er behov for sådanne 
møder, formentlig én eller 
to gange årligt. 
 
Spørgsmål fra deltagere til 
Hovedbestyrelsen: 

1. Kan 
Landsforeningen 
Autisme kan 
udstede et bevis 
for deltagelse, en 
slags 

https://frivillighed.dk/kurser/den-gode-bisidder-lokalt-grundkursus-for-frivillige
https://frivillighed.dk/kurser/den-gode-bisidder-lokalt-grundkursus-for-frivillige
https://frivillighed.dk/kurser/den-gode-bisidder-lokalt-grundkursus-for-frivillige
https://frivillighed.dk/kurser/den-gode-bisidder-lokalt-grundkursus-for-frivillige
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”blåstempling” 
som bisidder? 

2. Ligeledes om LA 
kan udarbejde 
navneskilte med 
logo og 
bisidderens navn, 
som man kan 
bruge, når man er 
bisidder. 

3. Håndtering af 
GPDR. 
Retningslinjer for, 
hvad man 
modtager, 
opbevarer og deler 
vedr. dem, man er 
bisidder for. 

 

9 Hjemmesidegrup-
pen 

Simon F (HB), Tanya, 
Gitte O, Anne J, Lise L 
(Susanne C – 
udtrådt?), Gitte, Lise 

Gruppen har mødtes i alt 
fire gange og har 
udarbejdet et notat med ni 
pointer. Gruppen har 
mødtes med sekretariatet 
den 10. august med 
henblik på at aftale det 
videre forløb hen imod en 
implementering af 
gruppens pointer. 
Der udarbejdes en 
indstilling til HB med 
henblik på godkendelse af 
et nyt kommissorium, så 
gruppen kan videreføre sit 
arbejde. 

Gruppen har til formål at 
gennemgå hele hjemmesiden for 
forkerte informationer om 
autisme. Endvidere skal gruppen 
komme med forslag til nye 
formuleringer, der er mere 
inkluderende.  
Gruppen skal også arbejde med 
konkret  
tekstformulering om forskellige 
former for  
autisme. Gruppen må gerne 
komme med nye forslag til 
indhold til hjemmesiden. Der skal 
faglig validering fra 
autismespecifikke fagpersoner 
ind over beskrivelserne af 
autisme - gerne fra mere end en 
faggruppe/instans. 
Gruppen kan med fordel 
opdatere informationen på 
hjemmesiden så de bliver i tråd 
med de nye  
diagnosebetegnelser, som 
indfases sidst på året. 
Hjemmesidegruppen skal 
endvidere sikre sig et autisme-
perspektiv på gennemgangen af 
hjemmesiden.  

10 Autisme + samlet 
tovholder 

 Hovedbestyrelsen har 
endnu ikke udpeget en 

Har du autisme + en komorbiditet 
– eller er pårørende til en – der 
har? Har du lyst til at 
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tovholder for denne 
gruppe 

facilitere et netværk for og med 
folk som dig? Så kan du blive au-
tisme+ tovholder.  
Du får ansvar for at opbygge et 
community omkring fx autisme+  
spiseforstyrrelse eller autisme+ 
angst. Ansvar for Facebookgrup-
per og ansvar for at indsamle 
ønsker til indhold på eget autis-
me + site på hjemmesiden.  

11 Inklusionskampag-
ne-gruppen 

Gitte Gruppen har over flere 
måder udarbejdet et 
undersøgelsesdesign til 
inklusionsundersøgelsen 
2021. 
Undersøgelsen er nu 
udsendt og der er 
indkommet mere end 1000 
besvarelser, således at 
undersøgelsen kan bruges i 
forbindelse med 
inklusionskampagnen.  
 
Inklusionskampagnegrup-
pen har endvidere 
udarbejdet en 
kampagneramme, samt 
kampagnemateriale til 
kredsene – dette udsendes 
snarest.  

Inklusions-kampagnegruppen får 
ansvar for - i samarbejde med 
sekretariatet - at udarbejde 
Landsforeningen Autismes 
inklusionsundersøgelse 2021 og 
på baggrund af denne 
undersøgelse udarbejde en 
kampagne, med både online og 
fysiske aktiviteter, der skal køre 
efter sommerferien 2021. 
Kampagnen skal sætte inklusion 
for grundskoleelever på den 
politiske dagsorden - både lokalt 
og nationalt. Kampagnen skal 
laves, så det er let for både 
kredse og medlemmer at 
involvere sig og gøre en forskel. 
Formålet med kampagnen er at 
involvere medlemmer af 
Landsforeningen Autisme i den 
politiske proces, samt at stille 
konkrete krav til politikere lokalt  
og nationalt til forbedring af 
inklusion i grundskolen. 
Inklusionskampagnen skal 
fungere som en priming-
kampagne, der markerer 
Landsforeningen Autisme politisk 
op til kommunal- og 
regionsvalget. 

12 Kommunal- og 
regionsvalg 
gruppen 

Gitte og Kirstine 
(Tovholder) 
Christina Hansen,  , 
Simon Felskov , 
Anne Leth Jørnø 

Kommunal og 
regionsvalgsgruppen har 
udarbejdet en 
kampagneramme til 
kommunal og 
regionsvalgkampen. 
Kampagnerammen er 
godkendt af 
hovedbestyrelsen. 
Kampagnen vil fokuserer 
på retssikkerhed for 

Kommunal- og regionsvalgskam-
pagne-gruppen har til formål at 
udarbejde en kampagneramme  
og konkret materiale, der giver de 
lokale kredse i Landsforeningen 
Autisme de bedste muligheder  
for at markere autismesagen over 
for politikerne til kommunal- og 
regionsrådsvalget.   
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personer med autisme i 
bred forstand.  
Gruppen har udarbejdet 
materiale, der ligger klar til 
kampagnen  herunder et 
spørgeskema, der skal 
udsendes til alle regions og 
kommunalvalgskandidater 
snarest. Endvidere er 
sekretariatet i gang med at 
optage videomatiale til 
kampagnen – og der bliver 
lavet et retssikkerheds-
manifest, som Kv-RV 
kandidater kan 
underskrive.  
 

13 Pjeceudvalget  Udvalget er ikke startet 
endnu. Udvalgets arbejde 
går først i gang, når 
pjecerne er udarbejdet.  
 

Udvalget holder modsat andre  
arbejdsgrupper ikke møder.  
Gruppens opgave er 
at gennemlæse pjecer og flyers  
fra Landsforeningen Autisme og  
agere fokus-gruppe. 
De skal komme med input til 
forståelsesmæssige 
forbedringer samt til sproglige  
formuleringer.   
Arbejdet foregår via mail.  
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Arbejdsplan 2021 for Landsforeningen Autisme 
Status pr. 4. august 2021 
 
BILAG til dagsordenens punkt 8. 
 

 

Nr. Indsats Ansvar Status Kommissorium/ 
1 Frivillighedsstrategi Kirstine   

2 Medlemsinddragende 
kampagner 

Gitte Mere 
medlemsinddragelse 
end tidligere 

 

3 Medlemmer skal 
modtages bedre 

Gitte   

4 Autisme+ Univers   Der mangler kommissorium… 

5 Nyt Autismeblad  Økonomien har 
udfordret… 

 

6 Retshjælp og lokal 
bisidder koordinering 

  Herunder: Understøttelse af 
bisidderkorps med mulighed 
for videndeling mellem 
kredsene.   

7 Kredsenes arbejde skal 
understøttes bedre 

 Kredsseminar 
Formandsturne 

 

8 Politiske prioriteringer 
2021 

 Retssikkerhed 
Børnene først 
Beskæftigelse 

 

9 Genetablering af 
samarbejdet omkring 
udviklingen af Den 
Nationale Autisme Plan 

   

10 Solsikke-Snoren skal 
udbedres 

   

11 Presse KL og 
kommunerne til at 
udarbejde evalueringer af 
borgernes oplevelse af 
den kommunale service 

   

12 Udarbejde modeller for 
fordeling af midler til 
kredsene, så mindre 
kredse hjælpes bedre 

   

13 Udarbejde pjece til 
Jobcentre om ansættelse 
af personer med autisme 

   

14 Kontakt til Red Barnet om 
samarbejde om sociale 
medier 

Gitte og 
Kirstine 

  

15 Arbejdet med de tre nye 
Højtoftbosteder 
fortsættes 

Kathe   
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16 HB’s møder skal 

faciliteres bedre – mere 
planlægning i 
sekretariatet 

Kathe og 
Torben 

Sat i gang.  

17 Sekretariatet skal 
understøtte flere af HB’s 
arbejdsgrupper 

Kathe og 
Torben 

Implementeret. Er der 
flere grupper, vi skal 
sætte i gang? 

 

18 Sekr.chef skal sikre at 
indkaldelser, bilag og 
referater udfærdiges af 
sekretariatet 

 Er allerede sat i gang 
med forberedelserne 
til HB-møde den  

 

19     
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Indsatser besluttet på repræsentantskabsmøder 2018-2020 
Status pr. 9. august 2021  
 
Følgende er opgaver og indsatser, der er besluttet på diverse repræsentantskabsmøder siden 2017.  
 
BILAG til dagsordenens punkt 9. 
 
 

Nr. Indsats Status Ansvarlig(e) Deadline 

1 Undersøgelse vedr. unge og voksne 
med autisme. Hvordan er deres 
livskvalitet nu, hvordan bor de, og 
hvad laver de, Flex, skånejob, 
aktivitetscenter, ordinært arbejde 
eller uddannelse i så fald hvad? Der 
skal findes en samarbejdspartner. 

   

2 Podcastserie med gode 
oplægsholdere, så forældre 
derhjemme kan tilegne sig lidt viden 
om mennesker med autismes særlige 
måde at være i verden på med emner 
som f.eks. hvad virker som gode 
opdragelsesmetoder mm.? 
Evt. også podcast med foreningens 
formand. En sådan podcast kunne 
kombineres med pjecer, som for 
eksempel fortæller, at børn med 
autisme ikke er beregnende og 
styrende, fordi de vil have deres vilje, 
men fordi de simpelthen ikke forstår, 
hvordan verden er skruet sammen og 
derfor prøver at skabe sig overblik. 

Vi har fået bevilget støtte fra 
TrygFonden til at udvikle en 
podcastserie. Serien vil være 
færdig i efteråret 2021. Den 
indeholder i første omgang andre 
temaer end der er foreslået. 
Bliver serien en succes, vil der 
være mulighed for at arbejde 
videre med andre temaer, 
herunder de foreslåede. 

Gitte/Tinja  

3 Landsforeningen skal stå for et 
symposie for almenpraktiserende 
læger om, hvad man skal være 
opmærksom på, når mennesker med 
autisme bliver ældre. LA skal tale med 
lægeforeningen (PLO) om formen. 
HB vil i løbet af 2019 skabe et overblik 
over økonomien og hvis det ikke kan 
holdes indenfor nuværende budget, 
lægges økonomien op til vedtagelse 
på repræsentantskabsmødet i 2019 

Er undersøgt - lægerne var på 
daværende tidspunkt ikke 
interesserede i at indgå i 
samarbejdet.  

  

4 Foreningen udsender et politikpapir 
f.eks. 4 gange om året til lokale DH-
medlemmer udpeget af LA med 
aktuelle politiske emner, som 
vedrører mennesker med autisme og 
som disse medlemmer kan tage op i 
handicaprådene. F.eks. skolevægring, 

Ikke sat i gang.   
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borgeres betaling for almene botilbud 
og lignende. 

5 Der nedsættes et kursusudvalg der 
bl.a. skal kigge på billigere lokale 
kurser, organisering af SIKON-
afdelingen og klubtilbud til unge 
autister. 

Det er besluttet, at der skal 
nedsættes et kursusudvalg som 
en af vores arbejdsgrupper. 
Første møde er aftalt til at finde 
sted i efteråret 2021. 

Maria  

6 Der nedsættes et udvalg der skal 
kigge på økonomi og arbejdsopgaver 
omkring socialrådgivning/juridisk 
rådgivning til medlemmer og kredse. 
Endvidere skal der kigges på 
fundraising problematikkerne.  

Der er ansat en ansvarlig for 
fundraising i LA.  

Gitte  

7 HB udarbejde en 
formidlingsstrategi, så man vil 
opleve en ensartethed og en 
sammenhæng mellem 
Landsforeningen Autisme og de 
lokale kredse, når man søger på 
Facebook og hjemmesider. 
Guidelines udarbejdes. 

   

8 Kursus for alle nye 
kredsbestyrelsesmedlemmer. 
Gennemføres primo 2019 men efter 
lokale valg til bestyrelserne. 

Vi afvikler et årligt 
kredsbestyrelsesseminar, men 
har ikke planlagt kursus for nye 
medlemmer endnu. 

  

9 Nedsættelse af GDPR udvalg Der er nedsat en arbejdsgruppe, 
der arbejder med foreningens 
GDPR-problematikker. Udvalget 
er tæt på færdiggørelse af sit 
arbejde.  

Kathe  

10 Ambassadører til Landsforeningen 
Autisme 

   

11 Kredskonference d. 16. maj 2020 Grundet corona blev konferencen 
først afholdt den 19.-20. juni. 
Konferencen blev tilrettelagt af 
en arbejdsgruppe. 

Kirstine  

12 Logopakke Der er udarbejdet logopakker til 
alle kredse – ligger i deres kreds 
Team 

  

13 Aftale med Sport Direct omkring 
merchandise - synlighed 

Der er en aftale, som der er lavet 
opmærsomhed omkring flere 
gange gennem tirsdagsposten 

  

14 Introduktionsvideoer til kredsene    

15 HB udarbejde en 
formidlingsstrategi, så man vil 
opleve en ensartethed og en 
sammenhæng mellem 
Landsforeningen Autisme og de 
lokale kredse, når man søger på 
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Facebook og hjemmesider. 
Guidelines udarbejdes. 

16 Visualiteket    

17 Deadlines til Autismebladet Autismebladet holder pause i 
2021 grundet den økonomiske 
situation. 

  

18 Formandskabet deltager på Øst-
/Vestmøder 

   

19 Diverse tilretninger omkring Teams    

20 Tjeklister på studie, skoler eller job Ikke sat i gang.   

21 Tjekliste til forældre - overgang 
barn/voksen. 

   

22 Autosvar på mails – hvem holder 
ferier etc. i tirsdagsposten – 
telefonsvarer – arbejdsopgaver på 
hjemmesiden. 

Er implementeret.   

23 Nedsættelse af udvalg der kigger på 
opgavefordelingen mellem 
sekretariatet, HB og kredsene, 
herunder hvilken støtte man kan 
forvente fra 
Landsforeningen/sekretariatet. 

Ikke sat i gang.   

24 Repræsentantskabet vedtog at der 
udarbejdes pjecer til uddeling ved 
arrangementer, og når kredsene 
deltager i kommunale aktiviteter. 

Der udarbejdes i første omgang 
hverveflyers, som kan uddeles, 
når kredsene afvikler møder og 
arrangementer. Materialet 
udsendes i september måned 
2021. 

Gitte  

25 Der skal udarbejdes en folder til 
arbejdsgivere og jobcentre, om hvad 
der skal tages særligt hensyn til, når 
man ansætter og samtaler med 
mennesker med autisme. En folder 
der meget kort fortæller, hvad 
autisme er og rigtig meget om, hvilke 
forholdsregler en arbejdsplads skal 
lave så som veldefinerede opgaver, 
struktur m.m. Den skal være meget 
klar og tydelig. 

Ikke sat i gang.   

26 Repræsentantskabet ønsker at der 
udarbejdes en vejledning til forældre, 
hvor børn, unge og voksne er blevet 
udredt og de er blevet sendt videre 
med en diagnose men uden hjælp 
eller støtte. 

Ikke sat i gang.   

27 Foreningen udarbejder et politikpapir 
vedr. boligpolitik for autister. 
Bofællesskab/ kollektiv/ boliger for 
familier med voksne børn med 
autisme. Forældre kan hjælpe 

Ikke sat i gang.   
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hinanden og hinandens børn i 
tilfælde af f.eks. dødsfald. 

28 Foreningen arbejder for, at der skabes 
politisk ejerskab i regeringen, 
folketinget, kommunalbestyrelserne 
og regionerne ift. mennesker med 
autisme og deres behov. F.eks. ved at 
der udarbejdes en national autisme 
handlingsplan 2030 

???   

29     

     

     

 

 

  


