Skole
emistrivsell hos b
børn og
o ung
ge med autisme
Oplæg
g til et forebyg
f
ggelsesprojektt
Omkring én prrocent af alle da
anske børn og unge har en diag
gnose

bes velfungerende, in
nkluderende læringsmiljøer for de
en brede gruppe

inden for autis
smespektret. En nylig kortlægnin
ng fra Socialstyre
elsen

af elever med autism
me.

underbygger, a
at familierne og de
d fagpersoner, d
der er tæt på det enkelte barn, føle
er sig udfordret i forhold til tilrette
elæggelsen af barnets
hverdag. Forsk
kning peger samtidig på, at eksklu
usion af personer med
autisme kan biide sig fast i form
m af varig nedsat livskvalitet og samfundsmæssig d
deltagelse også i ungdoms- og voksenlivet. Meget taler
i det hele tagett for, at der er et stort menneskeligt og ressourcem
mæssigt potentiale i at udvikle den forebyggende og støttende indsatts fra
de faglige miljø
øer i samspil me
ed den enkeltes ffamilie og øvrige netværk. Dette er baggrunden for projektoplægget..
PROJEKTETS FORMÅL
e stiller nogle kra
av til
Mødet med et barn eller en ung med autisme
fagpersoners v
viden, indsigt og handlemåde,
h
som
m på væsentlige p
punkter adskiller sig fra mødet med
d andre udsatte børn og unge. D
Dette
udfordrer lærere, pædagoger, kontaktpersoner osv. Der er brug for
at sætte fokus
s på, hvordan derr i samarbejde m
med familien kan ska-

und til at undersø
øge potentialet i en lokalt foranDer er derfor god gru
kret, fagligt funderett indsats, som sttiller skarpt på ne
etop tidlig, bred
forebyggelse af skole
emistrivsel hos børn
b
og unge med autisme. Projektets primære fok
kus og produkt vil
v være en fore
ebyggelsesguide
som
m vist nedenfor: En
E samlet "pakke"" som omfatter viden,
v
principbasere
et handlevejledning og konkrete redskaber kombineret med et
materiale til støtte fo
or implementering
g og kompetenceudvikling.

PROJEKTDESI
IGN

e
kommune
e gennem inddragelse af almengelsesguiden i den enkelte

Vi vurderer, att projektet med fordel
f
kan genne
emføres i to trin. Som

systtemet, PPR og ko
ommunens konta
aktpersonsordning. Vi kan i den

første skridt, et tidsmæssigt og geografisk afgrænset pilotprrojekt

forbindelse trække på en omfattende dokumentere
et erfaring med

med fokus på a
at opbygge metod
der, erfaringer og
g viden. Pilotprojektet

forskningsinformeret implementering
gsstøtte og udviiklingsorienteret

vil realitetstestte potentialet i en
e målrettet guid
de til den brede fore-

evaluering.

byggende inds
sats i projektkom
mmunerne. Hvis pilotprojektet ffalder
positivt ud, forreligger der et videns- og erfaring
gsgrundlag for at udvikle et hovedp
projekt på områd
det med national rækkevidde og med
en tilknyttet forskningsmæssig effektevaluering.
ektet af seks elem
menter:
Vi foreslår at opbygge pilotproje
1.

edende videns- og litteraturinddra
agelse
Forbere

2.

Tværfa
aglig, tværsektoriel udvikling af forebyggelsesguiidens
første v
version

3.

4.

5.

6.

Proc
cessen vil indebæ
ære en løbende affprøvning af de ce
entrale antagelser bag forebyggelse
esguiden og den lokale implementering. Hvordan
fung
gerer implemente
eringen fra et del- såvel som et helhedsperspekh
tiv? Hvordan fungere
er guidens forskelllige faglige eleme
enter? Ser vi de
forventede tegn på en
e gunstig virknin
ng for det enkelte
e barn? Hvad er
nuan
ncerne i resultate
er og erfaringer? Målet er, underv
vejs i processen,
at skabe et validt da
atagrundlag for at
a tilpasse foreby
yggelsesguiden i
lyset af afprøvningse
erfaringerne.

Afprøvn
ning af forebygge
elsesguiden i projjektkommunerne med

PRO
OJEKTPARTER

adgang
g til kompetenceu
udvikling, supervision og processtø
øtte

Vi ønsker at realisere
e pilotprojektet gennem
g
en fælles
s ansøgning ud-

Løbend
de udviklingsorie
enteret evaluerin
ng af afprøvning
gsfor-

vikle
et og afgivet af Det Nationale Autismeinstitut,
A
et videnscenter

løbene i projektkommun
nerne

m.m
m. ejet af Landsfforeningen Autism
me, og 2-3 kom
mmuner fra den

Løbend
de erfarings- og evalueringsbaserret tilpasning af fore-

midttjyske region. Dis
sse primære projektparter ønsker i den forbindel-

byggels
sesguiden

se at
a invitere en inte
eresseret fond till at bidrage til ud
dviklingsproces-

Samlett færdiggørelse og
o formidling aff forebyggelsesgu
uiden

sen. Endvidere indg
går DEFACTUM, et kompetencec
center i Region

efter affslutning af afprøvningsforløbene.

Midttjylland, som pro
ocesstøttende akttør. Sluttelig inddrages et antal

Hele udviklings
s- og afprøvning
gsforløbet skal ge
ennemføres i et ligeværdigt partne
erskab mellem prrojektparterne (se
e nedenfor). Fore
ebyggelsesguiden s
skal målrettes till implementering
g og anvendelse i de
relevante faglig
ge miljøer i komm
munerne. Den ska
al dog samtidig in
ndarbejde de velfun
ngerende faglige tilgange, indsigter og redskaber, som
anvendes i børrne- og ungdomspsykiatrien og i V
VISO-rådgivninge
en på
området. Udvik
klingsprocessen skal
s
desuden hav
ve fokus på at s
skabe
bedst muligt grundlag for en bæ
æredygtig implem
mentering af fore
ebyg-

vide
enspersoner med en tværfaglig, tværsektoriel
t
bag
ggrund, der tilsam
mmen repræsente
erer en faglig, me
etodisk og praksisnær indsigt på
felte
et. Der tænkes he
er på fagpersone
er fra projektkommunerne og fra
Børn
ne- og Ungdomsp
psykiatrisk Cente
er ved Aarhus Un
niversitetshospital samt
s
på en rækk
ke af Socialstyrels
sens VISO-specia
alister på området. Vi har fået yderst positive reaktioner på en mere
e udfoldet versia projektoplægge
et fra disse aktøre
er.
on af
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