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Specialgruppen  for børn og unge 
Att: modtagelsen 

 Marts 2014  

Orientering om § 11,5 vejledning 
 
Xxx og xxx  har ønsket vejledning ifm at deres søn, xxxx har fået diagnosen 
Asperger syndrom.  Jeg har i dag besøgt xxxx og xxx og givet vejledning. Efter af-
tale sendes denne orientering til Modtagelsen i Specialgruppen. 
 
xxx har cpr.nr. : 
 
xxx og xxx beskrivelse: 
Allerede i 0. klasse begyndte PPR at undersøge xxx, da han ikke trivedes i skolen. 
Han blev testet, men først indstillet til udredning i børnepsykiatrien i slutningen af 
2012 og blev udredt på 6 uger. I februar 2013 blev diagnosen asperger syndrom 
stillet. Xxx og xxx mener, at der deltog en medarbejder fra Aalborg kommune, men 
de har ingen kontakt med nogen. Derfor har de selv søgt informationer på nettet og 
på den måde fundet frem til familievejledningen. 
De har ikke fået tilbudt information eller kurser om asperger/autisme i børnepsyki-
atrien. 
 
xxx går nu i 4 klasse på xxx skole og det fungerer godt. Han har lærere, som forstår 
hans problematik samt en støtteperson, xxx, som ligeledes har viden om Asperger.  
På skolen er der et pauserum, som xxx indimellem har glæde af. 
Han går i klub efter skole og det kan være svært for ham i overgangene. Han klarer 
sig godt fagligt, men det er primært det sociale samt ændringer i planer, der er svæ-
re for xxx 
Foruden xxx er der lillesøster xxx på x år, som går i x klasse. De har overvejet om 
hun vil have glæde af, at tale sammen med andre børn, som har en søskende med 
en form for handicap. 
 
 
Vejledning: 
Der er vejledt om muligheden for at rådgiver henviser til et vejledningsforløb i 
Specialrådgivningen (og udleveret en folder) Denne vejledning kan både være til 
forældre og børn. 
 
Der er ligeledes vejledt om muligheden for at søge om nødvendige merudgifter 
(Efter Lov Om Social Service § 41) Det kunne f.eks være til et kursus, da foræl-
drene søger viden om asperger. Sådanne kurser findes ved private udbydere f.eks 
ved autismeforeningen og Pindstrupcentret. Der gives eksempler på hvad nødven-
dige merudgifter også kan være, f.eks en privatansat hjælper, som oftest er relevant 
når børnene er lidt ældre alt efter hvilke behov der er.  
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Der lyder ikke til at være relevant med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 
(Lov Om Social Service § 42) så den nævnes blot overfladisk. 
 
Det er nævnt, at jeg formoder at de fremover vil blive tilknyttet Specialgruppen for 
børn og unge pga xxx diagnose. Derfor sendes denne orientering til modtagelsen 
der.  
Såfremt modtagelsen har brug for udredningspapirer  kan forældrene kontaktes på 
mail xxx 
 

 
Venlig hilsen 
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