Til Autismecenter Syds forældre, pårørende
og personale!
Vi ønsker med dette ”forslag til drøftelse”, at
skabe et aktivt samarbejde mellem forældre/
pårørende og personale.
Ved at indgå skriftlige aftaler, undgår vi mange
misforståelser og misinformationer.

Samtidig er formålet, at vi husker at få snakket
sammen om emner, som ellers kan være en
selvfølge for os, men ikke for jer og omvendt.

Aftalerne skal være tilgængelige for personalet
og sikre, at viden ved evt. personaleskift ikke
går tabt.
Aftalerne skal være et fast punkt ved borgernes
indvisitering og revideres mindst en gang årligt, på plan- eller
statusmødet.

FORSLAG TIL FÆLLES DRØFTELSE

1. Dagsrytme
Personlig hygiejne
Aktiviteter og gøremål
Økonomi og evt. lægge et budget
Hvem styrer økonomien
Nødvendigheden af struktur og forudsigelighed
Tandlægebesøg, hos hvem og hvordan foregår det
Lægebesøg, medicin, hvem tager med, efterfølgende orientering.
Specialistbehandling og evt. alternativbehandling.
Kostvaner, specialkost, regler omkr. spisning, livretter og ikke livretter.
Kontaktpædagogordning, aftaler, mødeaktivitet.
Frisør og andet.

2. Hvor er hjemme
Hvordan oplever forældrene det?
Hvordan oplever beboerne det?
Hvordan oplever medarbejderne det?
Kan der etableres en fælles holdning?

3. Besøg på bostedet
Hvornår
Skal der gives besked på forhånd, hvordan informeres beboeren.
Hvordan skal besøget foregå og indhold.(tradition)
Hvad forventes der af personalet?
Er der specielle hensyn, der skal tages. Evt. deleforældre

4. Besøg hos familien!
Afhentning og aflevering.
Pakning af tøj.
Lommepenge, kørselspenge og evt. kostpenge.
Holdning til speciel adfærd, hvordan gør bostedet og hvordan gør man i familien.
Fælles praksis.
Hvem bestemmer ved hjemmebesøg, når der er en pædagog med
Alternative besøgsformer, Café, skovtur m.m.

5. Fødselsdage og andre mærkedage.
Behov for traditioner
Hvem sørger for indkøb af gaver til familie og venner
Gavens værdi
Praksis – hvem gør hvad i f.t. en fest?
Brug for ledsagelse til fest m.m.

6. Beklædning
Hvem køber
Specielle hensyn
Beboerens medvirken.
Hvilken tøjstil har beboeren
Hvordan skal beboeren gå klædt (sommer/vinter)

7. Kommunikation
Hvilken kommunikation skal der være mellem forældre og bo-enheden
Hvilken kommunikation skal der være mellem forældre og dagbeskæftigelse
Mail adresser

8. Andet

