
- vi deler viden om erfaringer og 

metoder

Velkommen til temadag!

Børn og unge med autisme 

og skolevægring 



Baggrund for temadagen

• KL undersøgelse: Markant stigning i diagnoser inden for 

autismespektret blandt 2-15 årige. Især hos 15-årige 

(fordobling seneste syv år) 

• Kommunerne i Midtjylland oplever en stigning i denne 

målgruppe. Specifikt oplever kommunerne særlige 

udfordringer i forhold til skolegang

• Temadagen skal supplere og inspirere det lokale arbejde i 

kommunerne v.h.a. videndeling og udbredelse af kendskabet 

til erfaringer og metoder i kommunerne og regionen 
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• Børn og unge med autisme er et udviklingsområde i 

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde
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Temadage om autisme

• Der skal afholdes tre temadage om autisme i løbet af 2019-2020

• Planlægningsgruppen:

Karin Holland, direktør Horsens Kommune og formand

Ann McCormick, PPR leder, Syddjurs Kommune

Claus Bossow, PPL leder, Viborg Kommune

Ann-Britt Wetche, socialdirektør, Region Midtjylland

Jens Frostholm, skoleleder Langagerskolen, Aarhus Kommune

• Dagens temadag er den første. De to andre kommer i 2020

• Temaet for temadagen foråret 2020 er ”Overgange – fra skole til 

ungdomsuddannelse og fra barn til voksen”

• Temaet for temadagen efteråret 20202 er ”Peer-støtte og 

forældresamarbejde” 
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Input og feedback 

– brug postkortet ☺
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9.00 - 9.05:      Velkomst v/ Karin Holland, Direktør Horsens Kommune og       

med i DASSOS 

9.05 – 9.45:     Oplæg Socialstyrelsen ”Børn og unge med autisme og 

skolefravær/skolevægring” v/Dorthe Bevensee, fagkonsulent,       

og Gitte Brogaard, specialkonsulent i VISO 

9.45 - 9.55:      Pause 

9.50 - 10.20:    Oplæg om Mobilize Me v/direktør René Brøndberg-Bras 

10.20 - 10.50:  Oplæg om erfaringer med NEST pædagogik i Aarhus 

Kommune v/ Anna Crawford 

10.50 - 11.15:  Vidensdeling og fælles refleksion ved bordene 

11.15 - 11.50:  Oplæg DEFACTUM om projekt vedr. skolemistrivsel og social 

isolation hos børn og unge voksne med autisme v/Morten F. 

Greve, chefkonsulent 

11.50 - 12.00:  Fælles afrunding og sandwich to go eller to stay

Program



Vidensdeling og fælles 

refleksion ved bordene

Brug 5 minutter på at tænke over:

• Hvad hæfter jeg mig særligt ved i oplæggene?

• Hvordan kan jeg bruge dagens input i min daglige praksis?

Præsenter jer for hinanden ved bordet.

Del jeres erfaringer og refleksioner med hinanden.
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Tak for i dag!

Husk at sende os et postkort med dit input til de 

næste temadage.
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