DET GODE LIV MED AUTISME

Det er meget
vigtigt at flolde
dagsordenen.
Der må il<l<e lige
pludseligt l<omme
flere punl<ter,
fordi der er
el<stra tid tilbage.
4. UDSEND EN ENTYDIG DAGSORDEN FØR MØDET,
OG HELST OGSÅ DINE SPØRGSMÅL
Lav en kort og tydelig dagsorden i god tid før mødet. Sørg for at punkterne er
tydelige, og at det er tydeligt, hvornår I informerer, og hvornår I har brug for en
stillingtagen.
Send så vidt muligt de vigtigste spørgsmål, der skal tages stilling til, på
forhånd. Det allerbedste vil være, hvis der kan tages udgangspunkt i de 8
hv-spørgsmål, så borgeren ikke skal bruge unødvendig energi på følgende.

8 HV-SPØRCiSMÅL TIL EN BEDRE SAMTALE
1. Hvad skal vi lave - indholdet'?

Fx Vi holder et møde, fordi vi skal snakke om dine muligheder efter
sommerferien med hensyn til skole.
2. Hvorfor sl<al vi lave det - sl<abe mening'?

Du er om 3 måneder færdig med 9. klasse i kontaktklasserne og...

3. Hvornår laver vi det - tidspunl<t'?

Vi holder mødet torsdag den xx. marts 201x kl. 15.00.

4. Hvor skal vi lave det - placering'?

Vi holder det på Xxxx Kommune, i Borgerservice, Kommunevej nr. 2,
Xxxx Kommune.

5. Hvem laver vi det med - sagsbehandler og hvem gør hvad'?

Fra kommunen vil jeg X deltage. Du deltager sammen med din mor og far.

6. Hvordan laver vi det - metode'?

Jeg vil kort præsentere mig selv, og derefter fortælle om de muligheder, der
er. Mulighederne har jeg skrevet i dette brev - og også skrevet, hvilke
konsekvenser de ville kunne få for dig.
Hvis du får brug for en pause under mødet, så er det helt ok. Vi tager det vi
kan nå, og hvis vi ikke er færdige, så aftaler vi et nyt møde.
7. Hvor længe laver vi det - tidsperspektiv'?

Mødet tager maksimalt 1 time, og hvis vi er færdige før, så stopper vi
mødet.
8. Hvad skal vi lave bagefter - indhold og tilbage til det l<endte og
forudsigelige'?

Når vi er færdige med mødet, skriver jeg et kort beslutningsreferat og skri
ver en evt. ny mødedato. Det sender jeg til dig og dine forældre, så I kan
læse det igennem og evt. kommentere.
Kilde: HVASKO.DK

5. TAG MØDET ALENE

Hvis det er muligt så tag mødet alene som sagsbehandler eller fagperson. Jo
flere I er, jo flere skal personen forholde sig til, hvilket betyder, at risikoen for
misforståelser stiger markant.

6. FORBERED DINE SPØRGSMÅL, GØR DEM
KONKRETE OG FÅ BORGERENS KVITTERING

Brug konkrete sp ørgsmål. Et spørgsmål som: "Hvad tænker du om det?" er
meget ukonkret. Tænk over dine spørgsmål på forhånd, så du kan formulere
dem enkelt og entydigt. Sp ørg fx Prøv at fortælle mig, hvilke fag du
bedst kan lide i skolen?
Få borgerens kvittering på, at han/hun har forstået sp ørgsmålet. Og husk i
øvrigt at lade personen tale ud, hvis/når du får vedkommende i tale.

Samme betydning
for mange, men
det er il<l<e samme
ord.
10. LAV ET TYDELIGT REFERAT
Det kan være svært at have overblik over en times møde og holde styr på,
hvad der er besluttet på mødet. Opstil et referat med opdeling i hvad I har
gennemgået og besluttet.
Er du forpligtet til at bruge lovparagraffer, så skriv i et letforståeligt dansk og
henvis så til fx en faktaboks på næste side, hvor lovparagrafferne står.
Og når du opsummerer enten til mødet eller i referatet, så vær opmærksom
på, at du bruger de samme ord som i samtalen, da det ellers for mennesker
med konkret forståelse kan forstås som 2 forskellige ting:
Fx. Vi aftalte, at du begynder i skolen på mandag eller Vi aftalte, at du starter i
skolen på mandag. Samme betydning for mange, men det er ikke samme ord.

”10 råd til en bedre samtale, hvor
barnet/den unge med autisme deltager”
er udarbejdet af forstander Svend Erik
K. Sørensen, Opholdsstedet Broager og
socialrådgiver Maeyken Wattez,
Frederikshavn Kommune.
Broager, oktober 2018.

