
Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde 

Bestyrelsens årsberetning til den ordinære generalforsamling 2015 

I det år, der er gået siden sidste års generalforsamling har bestyrelsen holdt 6 bestyrelsesmøder. 
På bestyrelsesmøderne har vi haft følgende emner på dagsordenen: årets foreningsarrangement-
er og temaaftener, netværksmøder, vidensdeling om diverse internetlink og infocentre med 
oplysninger om den seneste forskning i ind- og udland om autisme, dialog og samarbejde med 
kommuner(politikere) og andre interesseorganisationer indenfor autismeområdet samt lokale 
handicaporganisationer i de kommunale handicapråd; herunder orientering fra bestyrelserne i de 
lokale handicaporganisationer. Af andre emner kan nævnes: foreningens økonomi, udviklingen af 
kredsens nye hjemmeside, der for nylig er taget i brug. 

Der ligger nu alle opdaterede datoer på planlagte arrangementer og møder. Der er enkelte små 
ting som mangler at blive tilrettet - dette vil ske i løbet af de næste par uger. 

Besøg hjemmesiden på www.au10sme.dk og følge med i Kreds Roskildes aktiviteter. 

Hvis du har kommentarer, ris eller ros til hjemmesiden, hører vi det meget gerne. 

I løbet af året har vi desuden været optaget af arbejde med følgende emner: 

Mangfoldighed og autisme med fokus på de udfordringer, der særligt møder personer med AST, 
der er af anden etnisk herkomst. Udarbejdelse af forslag til ajourførte vedtægter for kredsen, 
der forelægges for generalforsamlingen senere i løbet af aftenen. Udarbejdelse og ajourføring af 
foreningens årshjul. Planlægning og tilrettelæggelse af årets arrangement med cirkus Baldoni i 
maj måned og af årets weekend tur i august 2015 til Helsingør Ferieby.  

Den 23. april afholder vi foredrag med hjerneforsker Ann E. Knudsen om emnet: BØRN MED ALLE SLAGS 
HJERNER.  Ann E. Knudsen holder foredrag om, hvad den nyeste hjerneforskning fortæller os om 
hjerneudvikling og modning hos børn, der er anderledes end gennemsnittet.. 

Også i år har bestyrelsen været vært for en række arrangementer: 

Vi har gennemført en temaaften med et foredrag over: 

Motivation til forandring v/ Trine Uhrskov 

“Motivation handler ikke om at nå sine mål, men om hvad der sker på vejen derhen” 

Mange forældre og fagfolk oplever, at det i perioder kan være svært at motivere børn, unge og 
voksne med ASF til at indgå i nødvendige forandringsprocesser. Nogen gange er døren helt 
lukket, andre gange åbner dørene for umuligt farbare veje. Det kan være udfordrende for både 
forældre og fagfolk at åbne lukkede døre eller virkelighedskorrigere uden at punktere 
livsdrømme. Med pædagogisk indsats kan måske uopnåelige livsdrømme omsættes til små 
hverdagsmål, som hvert især er med til at skabe nye veje og nye delmål. Og så er 
motivationsprocessen i gang. 

· Hvilke pædagogiske overvejelser kan man tage udgangspunkt i det daglige motivationsarbejde?  



· Hvilke pædagogiske veje, redskaber og metoder er det muligt at anvende i 
motivationsarbejdet?  

Disse spørgsmål vil vi sætte i spil med afsæt i visuel struktureret pædagogik, kognitiv teori, 
narrativ teori, systemisk teori samt relationspædagogikken. 

Formålet med oplægget er at tydeliggøre, at med et afsæt i et mix af forskellige pædagogiske 
tilgange er det muligt at skabe motivation til forandring, også der hvor der ingen forandring 
umiddelbart ønskes.         

Vi har haft en temaaften med Jenny Bohr med et foredrag over emnet samarbejdsbaseret 
problemløsning i undervisningen af børn og unge indenfor for autismeområdet og i familiens 
hverdag i et liv med et familiemedlem med AST. 

Rikke Have Odgaard en temaaften med foredrag om emnet et liv med Aspergers Syndrom og om 
arbejdet som konsulent på området. 

På det mere sociale område arrangerede vi en stand up aften i Køge teaterbygning med Anders 
Stjernholm og Uffe Holm en underholdende og festlig aften for de fremmødte medlemmer, der 
fik et show med plads til både at få rørt lattermusklerne og til udfordringer af grænser og 
holdninger i en god blanding af humor og alvor. 

Vi har haft 2 medlemmer af bestyrelsen med på årets Sikon konference. 

På Sikon konferencen deltog der mange spændende oplægsholdere og forskere som bidrog med 
interessante oplæg om den seneste forskning på autisme området. På årets konference har vi 
hentet megen inspiration om aktuel forskning, interessante vinkler i forhold til autisme problem-
stillinger og blev præsenteret for bidrag fra foredragsholdere, som vi i kredsens bestyrelse 
bruger som input til vores videre arbejde og kommende arrangementer. 

 

	  
 

 

 


