
	

Kreds Vestegnen 

Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet 

Hjælp, mit barn fylder 18!     
Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 

Taastrup Kulturcenter 
A-salen 

Poppel Allé 12 
2630 Taastrup 

Oplæg ved: 

• Sputnik Kollegiet (Thomas Munk, Vilde Bjørnsen, Martin og Maja) 
• Susanne B. Claudi 
• Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (Hanne Petersen) 

Besvarelser af spørgeskema 

Antal besvarelser: 23* 

*Af de 23 besvarelser er der et skema, hvor der kun er svaret på spørgsmål 1.  

Antal besvarelser i spørgsmål 2-10: 22  

1. Hvor har du hørt/læst om arrangementet? (Sæt gerne flere krydser) 

***Autismebladet: 8 

****Landsforeningen Autismes hjemmeside: 2 

*****Nyhedsmail fra Kreds Vestegnen: 12 

****Facebook: 7 

******Skole/uddannelsessted: 2* 
* heraf 1 fra Brøndagerskolen 

Andet (skriv hvilket): 1** 

** ”Mail fra jer”  

***Autismebladet nr. 7 – 2015 hvor arrangementet skulle omtales i var meget forsinket og 
nåede først ud til medlemmerne samme dag eller dagene efter tilmeldingsfristen til 
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arrangementet. Redaktionen af bladet havde lavet flere fejl i bladet, så arrangementet dels 
var omtalt under Kreds Storstøm dels manglede der program, pris og 
tilmeldingsprocedure. Tilmeldingsfristen blev herefter forlænget med fem dage. 

****Arrangementet blev annonceret på hjemmesiden (Landsforeningen Autisme, Kreds 
Vestegnen) og Kreds Vestegnens Facebook-side juni 2015. Omtalt flere gange på 
kredsens Facebook-side  og er blevet delt til andre – autismespecifikke - Facebook-
grupper.  

*****Nyhedsmail sendt ud til de medlemmer kredsen har e-mailadresser på.  

******Skole/uddannelsessted. Arrangementet blev sendt til alle ASF gruppeordninger, ASF 
specialskoler i netværk 6 (Spuvo) og Høje-Taastrup Gymnasium. 

2. Levede oplægget med Sputnik Kollegiet op til dine forventninger? 

Ja: 22* 

*Kommentar: 

”Godt at de unge deltog.” 

Nej: 0 

2.a. Var der noget du gerne ville have hørt mere om? 

Ja: 4 

Nej: 16 

Ikke besvaret: 2 

Hvis ja, hvad ville du gerne have hørt mere om? 

”Fra ansatte – Hvordan får vi kommune overtalt til fx Sputnik. Fra de unge – Uddannelse – 
job.” 

”De unges oplevelser og erfaringer.” 

”Set lille video fra bostedet, oplevet stemningen, miljøet og rammerne.” 

3. Levede oplægget om, hvad man som forældre skal være opmærksom på, når ens 
barn flytter til et bosted op til dine forventninger? 
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Ja: 16 

Nej: 4 

Ikke besvaret: 2* 

*En har sat et kryds imellem ”Ja” og ”Nej”.  

3.a. Var der noget du gerne ville have hørt mere om? 

Ja: 7 

Nej: 10 

Ikke besvaret: 5* 

*En har sat kryds imellem ”Ja” og ”Nej”. 

Hvis ja, hvad ville du gerne have hørt mere om? 

”Det gav et fint indblik i hvor bredt autismespektret er. Det kunne være lidt tydeligere at 
alle unge ikke har brug for det samme.” 

”Botilbud til unge med henblik på behandling som anbringelse efter § 52.” 

”Fuldmagter/samtykkeerklæring.” 

”Mere generelt om forskellige bosteder.” 

”Det gik for hurtigt.” 

”De gode historier”. 

”Mere struktur i oplægget ville have været godt. Ellers var det fint.” 

”At det var mere struktureret. Der var for meget pædagog snak. Savne at få fokus på 
problemstillinger i forhold til forældres fokus i forhold til at have børn der flytter.” 

”Oplæg var utroligt ustruktureret – meget lidt viden blev overbragt.” 

4. Levede oplægget om retssikkerhed og voksenbestemmelserne i serviceloven 
med Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet  op til dine forventninger? 

Ja: 21 
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Nej: 0 

Ikke besvaret: 1  

4.a. Var der noget du gerne ville have hørt mere om? 

Ja: 6 

Nej: 13 

Ikke besvaret: 3 

Hvis ja, hvad ville du gerne have hørt mere om? 

”Lovgrundlag vedr. STU og forskellige botilbudstyper og former.” 

”Ressourceforløbet for normalt begavede unge. Den unges økonomiske muligheder i 
forhold til egen bolig.” 

”Det hele.” 

”STU.” (2 besvarelser.) 

”Generelt om STU + botilbud og hvordan man søger. Noget om forskellen mellem 
offentlige og private botilbud. (STU/botilbud.)” 

”DUKH i forhold til Ankestyrelsen. Hvornår den ene, hvornår den anden.” 

5. Levede forplejningen op til dine forventninger? 

Ja: 19* 

Nej: 1** 

*Kommentar: ”Overdådig.” 

**Kommentar: ”Forplejning OK, men ville gerne have været ud af lokalet til spisning.” 

Havde ingen forventninger: 2 

6. Levede kursusstedet op til dine forventninger? 

Ja: 16 

Nej: 2 
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Havde ingen forventninger: 3 

Ikke besvaret: 1 

Hvis nej, hvad kunne vi have gjort bedre? 

”Det trækker. Kan ikke se bunden af Power Point. Gulvene larmede MEGET.” 

”Der var koldt. OBS på hjælp med mikrofon og teknik en anden gang. Vi kunne ikke høre 
Vilde. Og så ikke fotos fra Susanne.” 

”Lidt koldt.” 

”Styr på lyd og temperatur.” 

”Der var for koldt.” 

7. Hvad er din samlede bedømmelse af hele arrangementet? 

Meget godt: 11 

Godt: 10 

Mindre godt: 0 

Dårligt: 0 

Ikke besvaret: 1 

8. Hvad synes du kredsen skal holde oplæg om næste gang? 

”Empowerment og støtte til udvikling af øget selvstændighed. Men først midt i januar så 
jeg kan være med.” 

”Fritidsaktiviteter/klubtilbud 14-17 år.” 

”Ungdomsliv. Livet efter ungdom.” 

”Piger over 18 år med Asperger. Uddannelse, hverdag, liv.” 

”Om problemstillinger inden for de forskellige diagnoser inden for autisme området for alle. 
Om stress, om SIKON, om foreninger og hjælp i dagligdagen.” 

9. Er du medlem af Landsforeningen Autisme? 
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Ja: 17 

Nej: 1 

Nej, men mit barns far/mor er medlem: 1 

Nej, men jeg vil gerne kontaktes vedrørende medlemskab af foreningen: 2 

Ikke besvaret: 1 

10.  Hvilken kommune bor du i?  

(Kommuner med * hører til Kreds Vestegnen) 

*Albertslund: 0 

*Brøndby: 4 

*Dragør: 0 

*Glostrup: 0 

*Hvidovre: 0 

*Høje Taastrup: 4 

*Ishøj:2  

*Rødovre: 5 

*Tårnby: 0 

*Vallensbæk: 1 

Roskilde: 1 

Århus: 1 

København: 2 

Rudersdal: 1 

Ikke besvaret: 1 

Kommentarer/forslag: 



	

Kreds Vestegnen 

”Tak for en skøn dag J” 

”Tak for et godt arrangement. Det var dejligt at være med.” 

”SUPER med et langt arrangement. Det ville være dejligt med 30-60 min. ”spørge ind” tid 
til slut. Vi har mange spørgsmål.” 

”Der er en klar forskel i tilgang til vores unge afhængig af deres personlige evner. F.eks. 
infantil autister i forhold til Asperger. Det kunne være en idé at dele forløb op i 2 grupper – 
de unge, der potentielt kan komme til at klare sig selv og dem, der ikke kan. Det et to 
meget forskellige diagnoser og behov.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	


