April/Maj 2011
Nr. 1, årgång 10

Foto: Jonas Lindström

Nya skollagen
Årsmötet
Aktiviteter och träffar

DISTRIKTSTYRELSE
Hans Rignell, ordförande
Margareta Kärnevik Måbrink, vice ordförande
Bo Sannum, kassör
Marie Samuelsson, sekreterare
Fanny Pilo
Katarina Kasperson
Margret Carlund
Ersättare
Anna Jonsson
Ulrika Brodd
Annika Lindström

Innehåll:
Ordförande har ordet............................... 3
Den nya skollagen.................................... 4
Föreningens arbete - skola....................... 5
Årsmötet och nya styrelsen...................... 6
Aktiviteter/träffar....................................7-8
Föreläsningar............................................ 9

Valberedning
Camilla Dahlin, sammankallande
Eija Berntsson
Ann-Marie Ljungberg

Kansliet................................................... 10
Våra sponsorer....................................... 11
Kalendarium........................................... 12

REDAKTION
Ansvarig utgivare
Hans Rignell
Redaktör
Ulla Adolfsson
Redigerare
Annika Lindström
Föreningsnytt utkommer med
fyra nummer per år och trycks i
ca 1 300 exemplar.
Annonsprislista
2 000 kr
Helsida
1 000 kr
Halvsida
1/4 sida
500 kr
300 kr
1/8 sida
Postgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500

Autism & Aspergerföreningen Distrikt
Göteborg ansvarar inte för insänt,
ej beställt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta insänt material.

2

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

Ordförande har ordet:
En ljusnande framtid?
Mars månad lider mot sitt slut – tack och
lov! Jag har alltid tyckt att mars har något
lite falskt över sig. Man tror att våren har
kommit, men termometern visar fortfarande på någon ynka plusgrad och den
kalla vinden fortsätter och en morgon är
allt vitt. Igen! Ljuset är räddningen, nu är
dagarna längre än nätterna och när detta
läses så har kvällarna blivit rejält långa.
Igår gick jag hem efter årsmötet. Ett 30-tal
av våra medlemmar hade slutit upp och vi
fick en delvis ny styrelse. Jag vill passa på
att tacka de som nu har avgått, Åsa, Eija
och Diane för den tid som varit och hoppas att vi får tillfälle att återknyta kontakten med er i någon form i framtiden (Eija
blev ju invald i valberedningen så där finns
ju en lina kvar). Och så välkomna ni nya –
Ulrika Brodd och Annika Lindström.
Själv tackar jag väldigt mycket för förtroendet att få vara ordförande ett år till.
Jag tyckte mig ana en optimism och en
framtidstro på det just avslutade årsmötet.
Det är många frågor som står för dörren.
Våra arbetsområden är desamma, skola,
psykiatri, boende, LSS, arbete…
Våra ’tre ben’ är desamma: att vara en
träffpunkt för medlemmar, att verka
intressepolitiskt och att sprida kännedom
om funktionshindret. Inom skolans värld
tror jag t ex att flickor med funktionshinder inom autismspektrum är en i många
stycken glömd grupp. Jag vill i det sammanhanget slå ett slag för föreläsningen nu
med Svenny Kopp (läs mer på annan plats
i detta nummer).

Kunskap och kontinuitet är två ord som
hela tiden dyker upp på möten, i samtal
med medlemmar (vi är förresten fler än
1 300 nu i distriktet). Kommunen tillsätter
t ex LSS-handläggare utan att i annonser
fråga efter någon som helst kunskap om
npf (neuropsykiatriska funktionshinder).
Som jag skrev i förra numret av Föreningsnytt är kunskapen inom skolans värld ofta
fortfarande förbluffande låg, inte minst på
chefsnivå. För att inte tala om kontinuiteten – vad händer med den kunskap som
eventuellt kan byggas upp när allt verkar
handla om att inkludera?
Men visst ja, jag började ju optimistiskt
– och får väl sluta så också: våren är här.
Och med engagerade medlemmar, redan
nu och i framtiden, så kan vi tillsammans
betyda något. Tack alla ni som lägger ner
ert engagemang i föreningen.

Hans

Göteborg den 25 mars 2011

Hans Rignell
Ordförande
Autism & Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
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Vad innebär den nya skollagen för barn med
funktionsnedsättningar?
På regeringens hemsida står följande gällande struktur och innehåll i den nya skollagen:
Den nya skollagen omfattar utbildning från och med förskola till och med vuxenutbildning. Lagen är en sammanhållen lagstiftning som ska utgöra basen för kunskap, valfrihet
och trygghet i alla de skolformer och andra verksamheter som omfattas av skollagen. Den
nya skollagen innebär också att reglering som idag finns i olika lagar och förordningar
samlas på ett ställe.
Lagstiftningens struktur har setts över i syfte att åstadkomma en struktur som är mer
logisk och bättre avspeglar hur skolsystemet har utvecklats på senare år. Skollagen har
moderniserats genom att förenklas och förtydligas samt bättre anpassas till ett målstyrt
skolväsende och till den ansvarsfördelning som råder mellan stat och kommun. Ansvarsfördelningen såväl mellan stat och kommun som mellan beslutsfattare och pedagogisk
profession ska ligga fast.
Lagen innehåller bestämmelser om skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna som
anordnas av det allmänna eller av enskilda. Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 den
nya skollagen.
Lagen ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning
ska lagen dock tillämpas från och med den 1 juli 2012.
I den nya lagen står att särskolan (som nu
kommer att heta grundsärskolan) skall ge
elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. (Kap. 11, 2§). Där står också
att personer med autism eller autismliknande tillstånd endast omfattas av rätten
till grundsär om de har en utvecklingsstörning eller har en betydande och bestående
begåvningsmässig funktionsnedsättning.
(Kap. 29, 8§).
Detta betyder att barn som har diagnosen autism men inte utvecklingsstörning
inte längre har rätt att söka till särskolan.
Dessa barn omfattas istället av lagen om
särskilt stöd (Kap. 3, 6§-12§).
Skolinspektionen ska under 2011 ha två
av varandra oberoende större kvalitetsgranskningar av skolsituationen för elever
inom autismspektrum. Det är dels en stor
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kvalitetsgranskning vars övergripande
frågeställningen består i att undersöka
om undervisningen och de stödåtgärder
som sätts in för elever med autismspektrumtillstånd är anpassade efter elevernas
individuella behov. Den andra är mer
riktad (och genomförs inom ramen för den
riktade tillsynen om mottagande i särskolan) och ska granska hur kommuner förbereder sig inför det att särskolans målgrupp
ändras från och med den 1 juli 2011, det
vill säga då elever med enbart autism och
autismliknande tillstånd inte längre kommer att ingå i särskolans målgrupp.
För mer information och förtydligande
material, gå till:
www.skolverket.se
Vill man läsa mer om tillsyn och ansvar
kan man gå in på:
www.skolinspektionen.se
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På vilket sätt arbetar föreningen med de
förändringar som sker i och med den nya skollagen?
Genom att delta i olika projekt som har
anknytning till skolan är föreningen med
och informerar, påverkar och skapar möjlighet för ökad förståelse och kunskap i de
här frågorna.
Föreningen är t ex representerad i ett
nätverk som består av bl a gymnasieskolor
som har klasser/grupper för elever med
Aspergers syndrom, arbetsförmedlingen,
Bräcke Diakoni och kommunen. Föreningens representanter är Margareta Kärnevik
Måbrink och Ulla Adolfsson.
Föreningen är också med i projektet ”NPF,
barn och ungdomar - kunskap, insikt och
samverkan” där bl a Göteborgs Stad är md
som arrangör. Det har som syfte att öka
förståelse för barn och ungdomar med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Genom en föreläsningsserie som löper
under året vill projektet skapa möjligheter
och förutsättningar för beslutsfattande
personal i kommunen och inom hälso- och
sjukvården att fördjupa sig i intentionerna
med Västbus riktlinjer. Fokus kommer att
vara samverkan och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt
vilka möjliga metoder det finns för att
möta individens behov.
Förhoppningen är att framtida beslut för
barn och ungdomar kan grunda sig på en
bredare kunskapsbas om vad det kan innebära att ha en funktionsnedsättning samt
vilka metoder som kan vara bra att tillgå
när man ska ge råd, stöd och bistånd.

Foto: Luigi Diamanti / FreeDigitalPhotos.net
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Årsmötet 23:e mars 2011
På årsmötet i föreningsens lokaler, gicks
det gångna året igenom, föreningen har bl
a haft medlemsträffar, en syskongrupp (i
samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Lyckans Backe) och en arbetsgrupp kring arbete.
Föreningen har också anordnat flera föreläsningar i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg med Mikael
Heimann och Tomas Tjus, Sven-Olof
Dahlgren och Elisabeth Råberg.
Föreningen har också varit representerad i
flera externa verksamheter och projekt,

bl a i ”AKKTIV AKK”, HSO, NSPHiG
och olika brukarråd. Föreningen har också
deltagit på olika konferenser och aktivitetsdagar.
Föreningens lokaler är en viktig träffpunkt
och de grupper som finns och arrangeras
av föreningens medlemmar betyder mycket
för många människor.
Styrelsen för 2011 valdes också, de som
tackades av var Eija Berntsson, Åsa
Granbom Jonsson och Diane Ericson och
nytillkomna är Ulrika Brodd och Annika
Lindström. (Se bild)

Styrelsen 2011

Foto: Ulla Adolfsson

Från vänster till höger:
Hans Rignell (ordförande), Fanny Pilo (ledamot), Ulrika Brodd (ersättare),
Katarina Kasperson (ledamot), Anna Jonsson (ersättare), Annika Lindström (ersättare),
Margret Carlund (ledamot), Margareta Kärnevik-Måbrink (vice ordförande).
Ej med på bild: Bo Sannum (kassör) och Marie Samuelsson (ledamot).
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Träffgrupp
För vuxna med Asperger/HFA
Träffarna har följande planering: Fram till
klockan 14.30 är det diskussion kring ett
tema. Därefter kan den som vill följa med
ut och äta på t ex pizzeria.
Tid: Klockan 13.00-17.00
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
Träffar: 7/5, 28/5 och 18/6

Öppet Hus

Föranmälan behövs inte.

Träffar för medlemmar jämna veckor

OBS! Datum kan komma att ändras.
Datumen finns även på föreningens
hemsida. Du kan också ringa föreningen
för mer information.

Tid: Tisdagar klockan 17.00-20.00

För frågor kontakta:
Jeanette: mobilnummer 070-338 94 45
Mail: as.traffgrupp@gmail.com
Föreningen: goteborg@autism.se
Telefon: 073 -822 30 03

Datum: 3/5, 17/5, 31/5 och 14/6
Här grillar vi!

Föranmälan behövs inte. För mer
information, se föreningens hemsida.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

Drop In dagtid

40 plus
Träffar för dig som har Aspergers
syndrom/hfa och är 40 år eller äldre.
Tid: klockan 17.00-20.00
För datum se hemsidan eller kontakta
kansliet.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
För information och anmälan kontakta
föreningen.

För alla medlemmar som vill besöka
kansliet, kanske bara läsa lite eller ta en
fika.
Tid: Tisdagar klockan 14.00-17.00
Torsdagar 10.00-12.00
(Ej 28/4 och 19/5)
Föranmälan behövs inte.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Fika med snack
Träffar för föräldrar till barn i åldern
upp till 12 år.
Tid: Fredagar kl. 11-13 var 3:e fredag.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
I dag består gruppen av 13 föräldrar.
Det finns plats för fler!
För mer information kontakta
Åsa på aasaelmgart@hotmail.com

Föräldragrupp barn
upp till 12 år
Träff för föräldrar till barn med
högfungerande autism upp till 12 år.
Vi är föräldrar till barn med högfungerande autism som träffas för att utbyta tips
och erfarenheter. Om ni vill delta, hör av
er till Maria Loustalot-Forest eller
föreningen.
För datum, kontakta kansliet eller gå in
föreningens hemsida!
Tid: Kl.18.00-20.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
För mer information:
mariaforest@gmail.com eller
föreningen 073 -822 30 03

Facebook
Föräldraträff
Träffar för föräldrar till vuxna barn som
bor i egen lägenhet.
Datum: Torsdag 12/5

Distrikt Göteborg har en stängd grupp på
Facebook där man kan byta erfarenheter,
komma med tips, efterlysningar och ha
diskussioner i största allmänhet. Gruppen heter Autism och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg.

Tid: klockan 18.00 - 20.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
OBS! Kolla föreningens hemsida för mer
information.
Tema för träffarna kommer att finnas på
hemsidan. Ledare för gruppen är Birgitta
Högman och Göran Lagerberg som själva
är föräldrar.
För information och anmälan:
Kontakta föreningen på 073 -822 30 03
eller Birgitta på 0706 - 83 31 43
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Föreläsningar i
samverkan med:
För anmälan till föreläsningarna kontakta
kansliet.

”Flickor med autism”
Föreläsning med Svenny Kopp
Onsdag 4 maj
Tid: klockan 18.30
Plats: Dahlheimers hus
Pris: 200:Svenny Kopp disputerade på flickor med
autism och flickor med ADHD i höstas och
kommer att presentera senaste forskningen
från sin avhandling plus annan forskning
om flickor med autism samt kliniska
erfarenheter.

Musik & rytmik i grupp

Autism och Aspergers
syndrom i ett livsperspektiv
Med Margareta Kärnevik Måbrink,
speciallärare, handledare
och samtalsterapeut har
mångårig erfarenhet av
arbete med barn, ungdomar och vuxna med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, handledning till personal samt
stödsamtal till föräldrar och personer med
funktionsnedsättningar.
Under senare år har kunskapen och uppmärksamheten ökat när det gäller Autism
och Aspergers syndrom. Och mycket
återstår. Vad behöver vi veta? Hur kan vi
förstå och bemöta personer som tänker
och handlar på ett annorlunda sätt?
Ur innehållet: Att känna igen. Ett annorlunda sätt att förstå. Hur kan vi ge stöd?
Onsdag 11 Maj
Tid: kl 13.30-17.00
Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsg. 23
Pris: 350 kr inkl dokumentation och fika

Ledare: Linn Johnels,
musiklärare och musikhandledare på Eldorado
Under våren kommer vi att ha två tillfällen
för att prova på musik- och rytmikstund
i grupp för barn i åldrarna 6-12 år.
Max 8 barn.
Kom och prova på att spela musik
tillsammans! Vi spelar instrument, leker
med rytmer, rörelser och sjunger.
Tillsammans utforskar vi musiken och
musikstunden formas efter deltagarnas
intressen och önskemål.

Datum: 23 maj och 13 juni
Tid: kl 17.30-18.30
Plats: Eldorado, Omvägen 2G
Pris: 200 kr (summan kan ev bli mindre)
För anmälan och frågor:
kontakta föreningen på 073-822 30 03
eller goteborg@autism.se

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Kansliet
Autism- och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Telefon: 073 -822 30 03
E-post: goteborg@autism.se
Hemsida: www.autism.se/goteborg
Postgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500
Till föreningens aktiviteter finns ett begränsat antal platser. Anmälan kan göras
per e-post eller telefon. (gäller ej öppet
hus, drop in och träffgrupp).
På föreningens hemsida kan du läsa mer.
Där finns information om förändringar,
ändrad lokal och om det är fullsatt eller
inställt.
Vår målsättning är att hålla hemsidan uppdaterad. www.autism.se/goteborg

Kommunikationskarnevalen
den 25-26 maj har i år temat ”AKK i ett
livsperspektiv”. Föreningen finns på plats
som utställare. Plats: Dalheimers hus

Efterlysning!
DART söker föräldrar till barn med
kommunikationssvårigheter och som varit
inskriven på sjukhus minst en gång det
senaste året. För mer info gå in på:
www.dart-gbg.org/fokusgrupp
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På kansliet arbetar Ulla
Adolfsson, föreningskonsulent.
Tyvärr har hon inte
alltid möjlighet att
svara i telefon. På kansliet finns endast en
anställd. Tala in ett meddelande. Kom ihåg
att lämna ditt telefonnummer.
Det kan dröja innan du blir uppringd eller
får svar på e-post. Har du inte hört något
på 2 veckor kontakta föreningen igen.

För er som vill ha information från föreningen via e-post, var vänlig maila er
e-post adress till: goteborg@autism.se

Anslagstavlan
Lyssna på: ”Through My Eyes”,
en underbar sång skriven av Valerie
Foley. Hon är mamma till ett barn med
autism och bor i Australien. Den sjungs
av Scott James och släpptes inför
Världsautismdagen i år. Scott James
har Aspergers syndrom. Du kan lyssna
till sången och läsa mer på
www.scottjames.org

TIPS!
För bra föreläsningar mm, gå in på:
www.pedagogisktperspektiv.se
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VÅRA SPONSORER:

O’TOOLE KBT
KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Margareta Kärnevik Måbrink
Utbildning - Handledning - Samtalsterapi

Sponsra föreningen!
Delta med din logotype i 4 nummer av Föreningsnytt. Ett enkelt och smidigt sätt att
sponsra Autism & Aspergerföreningen, Distrikt Göteborg.
För mer information, kontakta föreningen.

Efterlyses!

I nästa nummer:

Skicka gärna in teckningar, dikter, berättelser, foton, förslag på ämnen som ni vill
att vi skall ta upp eller annat som ni vill
ska vara med i Föreningsnytt.

- Intervjuer
- Aktiviteter och träffar
- Föreläsningar
Nästa nummer kommer i Juni 2011.

Tack på förhand!

Redaktionen

Glad Påsk!
önskar
Redaktionen

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Vi grillar korv!
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