Kære forældre til børn med skolegang i Herning Kommune
I Kreds MidtVest Landsforeningen Autisme har i en tid, grublet over, hvad vi kan gøre for at hjælpe jer, gøre
opmærksomt på problematikkerne ved en flytning og den ekstremt voldsomme besparelse, samt holde
politikerne ansvarlige for de beslutninger der er taget. Der vil blive meddelt datoer på tiltag efter
bestyrelsesmøde d. 4. februar.
Diskussioner og tanker har udmøntet sig i følgende konkrete tiltag:
a) Ved at møde op til byrådsmøderne (iklædt fx gule veste), måske endda lave protestoptog før hvert
byrådsmøde. Her har vi i meget høj grad brug for jeres opbakning, da jo flere vi er, jo bedre effekt.
b) Der er en række læserbreve på bedding, som omhandler forskellige emner, som er direkte
konsekvenser af besparelsen. De vil være at finde i den lokale avis, samt i landsdækkende aviser.
c) Vi vil nedsætte en protest komite, der skal finde nye muligheder for fastholdelse af opmærksomhed på
besparelsen, så politikerne ved, vi ikke giver op. Her har vi brug for forældre til deltagelse i dette arbejde
sammen med kredsen. Der kommer en melding i dette henseende i start februar.
d) Vi vil skrive til de enkelte politikere i byrådet, for at fastholde presset og give dem indsigt i
konsekvenserne af besparelsen.

e) Vi er i færd med at udarbejde et registreringsskema til jer forældre, så vi kan hjælpe hver enkelt familie og
den samlede gruppe af forældre, hvis der af den ene eller anden grund skal søges om hjælp ved
kommunen med besparelsen eller flytning som årsag til henvendelsen. Registreringsskemaerne er jeres til
brug, som vi vil ønske fra jer i forskellige sammenhænge, for at få et samlet bilede af situationen over tid,
og dermed dokumentation og grundlag for diskussion med politikerne omkring konsekvenserne af deres
beslutning, eller faktisk i sidste ende holde kommunen juridisk ansvarlig for beslutningerne omkring
flytning og besparelse. Skemaet, forventer vi kan give et billede af, hvilke situationer børnene reagerer
på: -er flytning eller besparelser der er årsagen. Tanken er en månedlig registrering, hvor I skal være os
behjælpelige med registreringen hjemme, så vi kan samle data hos jer til at vise effekten af de
kommunale beslutninger.
f)

Der blev for 1 år siden lavet en undersøgelse omkring forholdene i Herning kommune på
autismeområdet, og denne laver vi igen snarest.

Til slut vil vi takke jer for jeres engagement, og vi håber, vi kan samle kræfterne, så presset bliver så stort nok til at
byrådet erkender deres fejldisponering af besparelserne. Det bliver et langt sejt træk vi er ude i, men i fællesskab
kan vi bedre holde gryden i kog.
I skal høre, vi har brug for jeres hjælp, jeres engagement, jeres viden på jeres barn og baggrund for at vi kan gøre
en forskel politisk og endda få sagen i Ankestyrelsen med en underretning omkring den generelle adfærd på
området i Herning Kommune.

Med venlig hilsen

