
 

 

 

 
 

Kathe Bjerggaard Johansen. 45 år, 
gift og mor til 3 børn, heraf 2 med 

ASF 

PROFIL 

· Kompetenceudvikler hos Special 

Minds under den Sociale 
Udviklingsfond 
· Beskikket medlem af Ankestyrelsen 

for DH, udpeget af Landsforeningen 
Autisme 
· Rådgivning om autisme og Autisme 

Grundkurser til fagfolk og forældre 
 
Tidligere: 

· Projektmedarbejder i ”Klar-til-Start” 
· Uddannet i offentlig administration 
og arbejdet 6 år som Sagsbehandler i 

Herning Kommune 

ANDET 

· Medlem af Landsforeningen Autisme 

Hovedbestyrelse siden 2017 – sidder 
som tovholder for mange af vores 
udvalg i HB 

· Tidligere næstformand og kasserer i 
Kreds MidtVest (2013-2020) 
· Med i opstart af ’Specialisterne’ på 

Autismecenter Vest i 2014 
· Med i sekretariatet for WAO-

konferencen i Herning 2016 og Temple 
Grandin 2017 
· Tovholder og mægler i sagen om 

skolesammenlægning i Herning 
Kommune mellem forældre og 
byrådspolitikere 

 

KONTAKT 

TELEFONNUMMER: 
61 18 92 36 

 
MAIL: 

kathejohansen@live.dk 

  

 

VALG AF FORMAND FOR  
LANDSFORENINGEN AUTISME  

 

VI SKAL VÆRE ENGAGEREDE OG NÆRVÆRENDE IGEN 

• Hovedbestyrelsen skal være åbne omkring 

beslutningsprocesserne 

• Sekretariatet skal afsætte særskilte ressourcer til at 

styrke kredsene både praktisk og politisk 

• Vi skal have alle lokale ildsjæle i spil igen 

 

VI SKAL VÆRE DET FORETRUKNE FÆLLESSKAB FOR FAMILIER 

MED AUTISME 

• Vi skal styrke bisidder netværket til gavn for familier i 

svære situationer 

• Jurister og rådgivere skal vejlede forældre og 

personer med autisme i dialogen med det offentlige 

• Kurser, sommerferieaktiviteter og julehjælp til alle – 

også personer med få midler 

• Der skal fokus på grundskole, uddannelse og 

beskæftigelse for børn, unge og voksne med 

autisme 

 

VI SKAL SÆTTE DEN POLITISKE DAGSORDEN BÅDE NATIONALT 

OG LOKALT FOR AUTISME SAGEN 

• Alle niveauer – Fra formand, hovedbestyrelse, 

sekretariat til alle frivillige i kredsene - skal arbejde 

sammen i fuld tillid og respekt til hinanden 

• Sekretariatet skal styrkes til at kunne sætte en 

national dagsorden, og der skal investeres i at bruge 

alle moderne kommunikationsplatforme til at påvirke 

politiske holdninger 

• Kredsene skal støttes i den politiske kamp og sættes i 

stand til at dele erfaringer mellem hinanden 

 

VI SKAL STYRKE OG FREMME ALLE INITIATIVER SOM GAVNER 

MENNESKER MED AUTISME I DANMARK 

• SIKON Konferencen skal bibeholdes – men der skal 

arbejdes på flere lokale kurser rundt om i hele landet 

• Mere direkte dialog med medlemmerne – sikre at 

foreningen altid varetager medlemmernes interesse 

bedst muligt 

 

Til kredsbestyrelserne i Landsforeningen Autisme 
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