Referat fra samarbejdsmøde med politikere, forældre og
Autismeforeningen omkring skoleflytning og besparelser den 7. maj 2019
Kl. 19.00-21.00, Ringkøbingvej 108a, 7400 Herning
Hvad er formålet med mødet?
Mødet er et samarbejdsmøde, hvor det søges at interessenterne får deres bekymringer og ideer til
skoleflytningen og besparelserne belyst. Det er håbet, at dialogen mellem interessenterne kan være med til
at flytningen og besparelserne bliver håndteret uden store afsavn og konsekvenser for ansatte, elever og
forældre.
Hvad skal deltagerne vide for at kunne deltage aktivt
Der er forud for mødet udsendt dagsorden med information omkring bekymringer samt ønsket opklarende
information omkring specifikke områder. Vi håber, at politikerne kan nå at komme omkring embedsværket,
for svar på konkrete spørgsmål.
Deltagere: Dorte West, Peter Villadsen, Stine Bønløkke, Jeanette Kaeseler, Henriette Henriksen, Anni Holst
Dahl, Henriette Refstrup og Kathe Bjerggaard Johansen.

Dagsorden
1. Er der truffet nye afgørelser til alle som har fået bevilget klubtilbud på Tjørnebo, som ændres?
Jf. SEL § 84 – Kathe
Nye afgørelser i proces og der vil 8/5 2019 blive kigget internt i forvaltningen på situationen i
forhold til henvendelse fra Ankestyrelsen.
Kathe følger op efterfølgende.
2. Flytningen: Opfølgning fra sidste møde – hvor er vi nu mht. information til forældrene?
Er der fastsat dato for flytningen af børnene fra Sønderagerskolen til Åmosen?
Teknik og miljø svarer – der arbejdes hårdt på d. 12/8, som stadig er forventningen, det er forudsat
sagsgange, samt brandsikkerhedsproblematikker, der falder på plads.
Er der meldt en handlingsplan ud til forældrene omkring det?
Svar fra politikerne: Ikke konkret.
•
•
•

Forslag fra Autismeforeningen er, at der laves en konkret plan A og hvis ikke så en plan B.
Derudover ønskes en oversigtsplan over bygningerne på Holtbjerg, så det er nemmere at
få overblik og finde rundt på skolen.
Planlægningsmaterialet er på ledelsens bord, så hurtig som mulig ønsker vi en plan for
flytning i detaljer for både børn og medarbejderne - så vi alle kan få ro i maverne.
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Spørgsmål til forvaltningen: Flere Forældre tilbyder hjælp til selve flytningen, hvis det ønskes, for
at hjælpe personalet – så forvaltning - meld gerne ud, om I ønsker denne hjælp.

3. Fysioterapi:
Er der mere nyt omkring løsning af fysioterapi og træning?
Der er nu ansat:
• 1 ergoterapeut på 37 timer på Åmosen.
• HCH – CPOP-fysioterapi købes hos Tjørringhus ca.30 timer årligt.
• Kombistilling 10 timer ugentligt som praktisk hjælp til bassin træning (altså af og
påklædning) pedel/praktisk hjælper.
• 30 timer på Herningsholmskolen som er fælles fysioterapi for skolerne.
4. Decentral finansiering (punkt vi ikke nåede sidste gang):
Hvordan sikrer Børn og Familieudvalget, at børn som har specialbehov, bliver visiteret til korrekt
tilbud, jf. den nye finansieringsmodel?
Politikerne fortæller:
På alle skoler er det Skoleledelsen – i samarbejde med PPR og lærere, som er ansvarlige for, at
eleverne bliver sat på visitation, og derudfra bliver der lavet en vurdering, som munder ud i en
beslutning om specialtilbud eller ej.
Autismeforeningen supplerer med oplysningerne om klagemulighederne:
Klagenævnet på specialområdet bliver først en mulighed, når der er bevilliget over 8 timers støtte til
det enkelte barn. Bevilges der under 8 timers støtte, kan der kun klages til skolelederen/kommunen.

5. Skolebestyrelsens rolle. Hvad forventes der, at skolebestyrelsen konkret tager sig af, og hvordan
klædes den nye bestyrelse på i fb. med information og hensyn til nye folk både på ledelsesposter og
i bestyrelserne? Skolebestyrelsen er i tvivl om beføjelser og roller.
Herning Kommune tilbyder alle skolebestyrelser ”Tour de bestyrelser” som er workshops, som flere
bestyrelsesmedlemmer i skolebestyrelsen har været på.
Den nye bestyrelse ønsker hjælp til sammenlægningen af de to bestyrelser og til etablering af
samarbejdet med den nye ledelse. Skolebestyrelse kan i flg. Dorte og Peter altid tage kontakten til
forvaltningen og spørge til hvilke beføjelser og regler, som er gældende.
Det bliver forslået at den nye skolebestyrelse holder en seminardag/weekend. Autismeforeningen
tilbyder at lægge lokaler og give mad og drikke til et heldagsmøde for skolebestyrelsen. Afventer
datoforslag fra bestyrelsen.
6. Gennemgang af undersøgelse af skolen i Herning Kommune 2019 – Kathe
Deltagerne har fået udleveret en kopi af undersøgelsen
Ide til at oprette en autisme specifikt hjælpekorps, til børn med skolevægring og nedsat
skoleskema.
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Kathe gennemgik undersøgelsen. Politikerne glade for at få tal på. Det ser godt ud omkring
visitation til specialskole, hvilket Autismeforeningen håber fortsætter- trods den nye
finansieringsmodel.
7. Case fra Henriette Henriksen til intern diskussion – blot en historie fra den virkelige verden til
politikerne
8. evt.
•
•

Næste møde dato 24/9 – 2019.
Arbejdsgruppen vil gerne have en faglig pædagogiske, dygtig afdelingsleder på
Åmose/Sønderagerskolen og ønsker opbakningen fra politikkerne.
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