
Kære Handicapråd, 
  
Vi henvender os til jer, som forældre til børn på Autismecentret i Furesø Kommune, for at følge op på den 
bekymring for de fysiske rammer på Autismecentret som vi forældre, i slutningen af forrige skoleår, rejste 
med et læserbrev i Furesø Avis  med titlen: "Børn med autisme er ikke burhøns". 
 
Vi sætter stor pris på, at Handicaprådet aktivt har fulgt op på vores bekymring og ønsker med denne 
henvendelse at give jer et indblik i situationen her 3 mdr. inde i skoleåret. 
 
Først og fremmest, må vi konstatere, at vores bekymring holdt stik. Det har fået store konsekvenser for 
børnene i 3-5 D1 (4. klasse), at de har mistet et rum og dermed gået fra at have 3 rum til nu 2.  
For at illustrere kan I her læse et udklip fra en underretning, der er sendt af lærerne vedr. et af børnene: 
  
Vi ser en stor forandring i As følelsesmæssige adfærd, som påvirker hans faglig udvikling. En forandring der 
er kommet hurtigt. Den er sket på tiden fra skolestart i år og frem til i dag. Hastigheden i forandringer er et 
væsentlig grundlag for denne henvendelse. De følelsesmæssige forandringer har gjort det tydeligt 
vanskeligere for A at deltage i Autismecenterets skolehverdag. 
 
Andre oplysninger: 
I forhold til sidste skoleår er de fysiske forhold blevet ændret. Ændringerne betyder, at eleverne nu sidder 7 
i et rum, og at der ikke er mulighed for at trække sig fra fællesskabet, når A har behov for dette. Dette har 
medført, at A er i konstant ”alarmberedskab” (stressbelastet). 
 
Flere af børnene i klassen er efter den fysiske forringelse nu nødt til at have ugentlige fridage og forældrene 
oplever et barn, der er udtrættet, hvilket på hjemmefronten giver udfordringer i form af eks. konflikter med 
søskende, problemer med at få spist og isolation.  
 
Vi hører fra lærerteamet, at alle børnene er meget påvirkede af den mindre plads, og det er blevet meldt 
ud, at man i dette skoleår desværre ser sig nødsaget til udelukkende at have fokus på den sociale trivsel, 
mens det faglige fokus vil blive fjernet simpelthen fordi børnene ikke har overskud til at lære nyt. 
  
Vi har indgående kendskab til klassen 3-5D1, da vores børn går her, men vi er i kontakt med forældre i 
andre klasser, der også beskriver negative konsekvenser af de lokaleændringer, der blev gennemført i 
sommerferien pga elevtilgang. 
  
Forældregruppen har holdt 2 møder med skoleledelsen (Peter Thomsen og Emilie Schou Vejstrup) og her 
forsøgt at viderebringe frustrationen over den forringede trivsel vores børn har fået. Det er vores 
opfattelse, at vi nu har fået stillet i udsigt, at der i kommende sommerferie vil blive bygget om, så alle 
klasser får 3 gode rum. Vi har det dog ikke på skrift og der foreligger ej heller os bekendt planer og 
tegninger.  
Der er længe til sommerferien og vi frygter, at børnene får det meget dårligt inden vi når dertil. Samtidig 
forventer vi, at der fortsat vil være et stigende elevtal i de kommende år og vi kan ikke se hvordan der kan 
rummes flere børn i de nuværende rammer. 
  
Vi håber, at Handicaprådet vil følge op med forvaltningen og få bekræftelse på, at der er planlagt en 
forbedring af de fysiske rammer i den kommende sommerferie (kortsigtet), og at der laves en plan for 
hvordan Autismecenteret kan vokse uden, at de børn, der allerede går der påvirkes negativt. 
  
Tak for hjælpen, 
  



 
Mange hilsner 
  
Lykke Ørnbjerg og Katrine Overgaard Nielsen 


