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Beslutningsreferat – Forældrenetværkets 1. møde d. 23. marts 2022, kl.16-18 

Der var følgende input til formålet med forældrenetværket, hvorfor forældrene har meldt sig til netværket: 

 Påvirkning ift. kommunens håndtering af sager 

 At tage vores del af ansvaret 

 Som tilflytter at give vores syn 

 At der skrives en folder om vejen ind til kommunen / Gode råd når dit barn får en diagnose 

 At højne videns niveauet hos sagsbehandlere om autisme og adhd 

 Samarbejde mellem kommunen og ADHD-foreningen og andre interesseorganisationer  

 At give feedback på kommunens egne tilbud og deres effekt 

 Give feedback på PPRs indsatser 

 Give input til hvad der har fungeret godt – fx at fagpersoner har klædt skoler på til at håndtere 

sygdom og en dygtig studevejleder der hjælper godt videre i uddannelse 

 Give input til hvordan det økonomiske aspekt ved fx afslag på dyre tilbud hænger sammen med 

resten af familien: hvad det koster at forældre er på Tabt arbejdsfortjeneste fordi barnet ikke 

trives, at de bliver skilt pga. barnets mistrivsel og søskende mistrives fordi et barn med 

funktionsnedsættelse mistrives i sit skoletilbud/ikke er i skole. 

Rammerne for forældrenetværket: 

Om indholdet på møderne: 

 Vi er enige om at Tine skal styre dialogen, da alle har meget på hjerte 

 Vi opretter en parkeringsplads, så vi kan tage evt. emner der falder uden for mødet, på et andet 

tidspunkt 

 Vi vil gerne invitere politikere ind i Forældrenetværket  

 Vi vil gerne invitere andre fagpersoner ind – hvis fagpersonerne er fra Egedal Kommune, inviteres 

de ind til at lytte til forældrenes udlægning, hvis de er fra fx interesseorganisationer, inviteres de 

ind for at videndele 

 Vi holder en konstruktiv tone på møderne 

 Intet af det der bliver sagt på møderne bliver brugt i sagsbehandlingen 

 Vi kan ikke sagsbehandle på møderne 

 Kommunens ansatte har tavshedspligt og vi opfordrer jer til at holde tavshedspligt internt 

Om de praktiske rammer for møderne: 

 Der skrives et kort kommissorium for netværket – til godkendelse på næste møde 

 Vi kommunikere dagsordenen ud i god tid, så man – hvis man vil, kan tage input med fra andre 

forældre 

 Vi kommunikere på AULA, Facebook og via mailliste 

 Der bliver, fra administrationens side, taget et beslutningsreferat som deles med deltagerne og 

som også lægges på hjemmesiden. 

 Navnene på forældrene i netværket lægges på Kommunens hjemmeside 

 Skolerne skal informeres om at netværket eksistere 

 Tidspunket for møderne er kl.16-18 med rul ift. de forskellige hverdage i ugen. 

 Optag i forældrenetværket en gang om året, så gruppen forblive på de her 15-18 personer og vi 

ikke skal starte forfra hver gang. 
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Om prioritering af emner: 

Følgende emner ønsker netværket at drøfte – i prioriteret rækkefølge: 

1) Det gode samarbejde mellem familier og kommunen (koordinering, vejledning og det gode møde) 

(10 stemmer) 

2) Samarbejde med skole og PPR (9 stemmer) 

3) Den hele familie (trivsel for alle: søskende og undgå skilsmisse) (5 stemmer) 

4) Samarbejde med interesseorganisationer/patientforeninger og social- og handicap (3 stemmer) 

5) Uddannelse (2 stemmer) 

6) Overgang fra dagtilbud til skole (1 stemme) 

7) Tidlig indsats (både forstået som hurtigt når problemerne og tidligt i barnets liv)  

8) Overgangen til voksenlivet 

Parkeringspladsen – andre emner vi kom ind på: 

 Myten om Mor og Far og alle de holdninger fagpersoner kan have til familien 

 Vigtigt at der sættes ind over for søskende og at vi finde en måde sagsbehandler og andre 

fagpersoner kan spørge ind til søskendes trivsel uden det opfattes som ’et angreb’.  

 Ønske om at være ressourceforældre – dvs. hjælpe andre familier, hvis barn får samme diagnose – 

og at kommunen faciliterer matchet  

 Vigtigt at forældrene får svar på, hvad deres input anvendes til. 


