
Referat fra møde i Kontaktrådet – Autismecenter Syd den 19. november 2018.  

Til stede: 

Poul Erik Krogh 

Helle Hockerup 

Bettina Stricker 

Else Marie Krogsgaard 

Anne Fabricius (ref.) 

 

Afbud fra: 

Lis Fallesen 

Birgitte Damkjaer 

 

1. Valg af formand.  

Bettina Stricker er valgt som formand for Kontaktrådet. Det er aftalt, at Bettina og Anne 

mødes og planlægger møder for 2019 – som efterfølgende sendes ud til medlemmer i 

Kontaktrådet.  

2. Retningslinjer for Kontaktrådet. 

Retningslinjerne som er fra 2010 drøftes og der er enighed om, at der skal udfærdiges 

nogle nye, som er opdaterede - bla. i forhold til afdelinger, sammensætningen og opgaver. 

 
3. Orientering fra afdelinger: 

Skovbo:  

Der har været afholdt fælles pårørendemøde på Skovbo, hvor emnerne; Danske Bank 

løsning, valgfri ydelser, vejledende serviceniveau var på dagsorden. 

Et generelt punkt havde været en ”efterlysning” af, at blive orienteret om, hvad der sker. 

 

Funkevej: 

Der er nye badeværelser til 4 borgere. 

 

Skovbogård: 

Personalet har været på internat og er blevet inspireret i Sjølund i fht. et sanserum og i 

Tørring i fht. beskæftigelse. 

Der har været oplæg fra kolleger i Hjernecenter Syd om ”hjernetræthed” med efterflg 

dialog om dette kan bruges i sammenhæng med en workshop med borgere. 

Fortælling om, at en borger nu har samlet 65 sække med dåser.  

I hverdagen er der fokus på motion og sundhed.  

I forbindelse med lukning af Vinkelvej er der borgere, der har fået nye samværssteder – det 

har været et super godt forløb.   



  

4. Spørgsmål fra pårørende 
Bliver beboernes ferie sparet væk i 2019?  
Busser på Skovbo (vi blev orienteret om på pårørendemøde, at busserne formentlig ikke 
kunne gå ”igennem syn”). Hvad sker der så med transport for beboere? 
 
Budget:  
Gennemgang af budget ved Conny. Conny er administrativ medarbejder og varetager 
budgetlægningen i Autismecenter Syd. 
Der er gennemgang af de besparelser og servicereduktioner, som skal gennemføres i 
Autismecenter Syd. 
Besparelserne og servicereduktionen har baggrund i rammebesparelser, som kommer fra 
KL, Aabenraa kommunes ”Budget i balance” og en tidsmåling foretaget i september 2018.  
Forud for ”Budget i balance” har der været indhentet forslag til servicereduktioner, hvor 
forslaget fra Autismecenter Syd har været fravalg af feriekoloni.  
Dette forslag blev godkendt i byrådet og er en del af planen for udmøntningen af 
besluttede effektiviseringer, servicetilpasninger og rammereduktioner. 
 
Autismecenter Syd har været så heldige, at have 5 busser til rådighed. Disse busser er ved 
at være nedslidte og der er undersøgt, hvor meget en ny bus vil koste. 
Indkøbsprisen er 452.000,- kr. dertil kommer den årlige vedligeholdelse på ca 30.000,- kr. + 
afgifter og forsikringer. 
Autismecenter Syd ser sig ikke i stand til at imødekomme ønsket om, at der fremadrettet 
er busser til rådighed – hvorfor der skal tænkes i andre muligheder, som f.eks. flex kørsel. 

            
5. Synlighed – dialog om, hvordan beslutninger og referater bliver synlige for alle pårørende. 

Der er et ønske om, at når der sker ændringer, at relevante pårørende kontaktes. At fx 

referatet fra møde i kontaktrådet lægges ud på hjemmesiden. 

Det er indtil nu sendt ud til alle pårørende – der har dog været problemer med flere mail 

adresser, hvor det er kommet tilbage og været umuligt, at levere til oplyste adresse. 

 

6. Orientering  

Med baggrund i, at være ”på forkant” orienteres der om, at Virksomhedsaftalen for 2019 

er ved at blive aftalt med direktøren.  

Fokus i 2019 og 2020 er kerneopgave og effekt – hvad betyder det for jeres pårørende, at 

vi er her! 

I Autismecenter Syd har vi været optaget af, hvordan vi i endnu højere grad kan inddrage 

borgerne i egne planer og mål – hvorfor vi har et effektmål, som vil koble sig til, at borgere 

får deres ”stemme” med ind til status møder – enten i form af deltagelse eller via et synligt 

medie.  

 

Det aftales, at formand og sekretær mødes hurtigst muligt og lægger møder for 2019 i 

kalenderen.  


