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AUTISMEKONSULENTERNE
Hos Autismekonsulenterne er vi specialister i at tilrettelægge individuelle forløb. Disse kan have
3 forskellige hovedområder: beskæftigelse, ”bo selv” og familie. VARO metoden indgår som en
fast del af vores indsats. 
Vi tilrettelægger indsatsen i dialog med myndighed og borger. 
Pr. 01.10.2022 tiltrådte Laila Vinter stillingen som autismefaglig konsulent. Hun har mange års
erfaring bl.a. fra England med unge diagnosticeret med ASF og ADHD. Herudover har hun erfaring
med at arbejde med borgere med svære psykiske lidelser og misbrug.  
Hun har løbende deltaget i en række kurser bl.a. sanseintegrationskurser, neuropædagogik og
kurser omkring motivation, depression og angst, selvskade med mere. 
Øvrige konsulenter er fortsat Kristina Bech Jørgensen, Ernst W. Sten og Mette Møller Nielsen. 
Ernst og Mette er trappet lidt ned i antallet af konsulentsager, og de vil fremadrettet fokusere på
at sikre faglig udvikling og ledelse. Der er mange nye idéer og projekter, som vi ønsker mere tid
til at sætte i gang og få til at vokse. Vi ønsker at følge de behov, som vi ser hos mange af vores
borgere. Dette skal være med til at sikre en bedre og fortsat fagligt kvalificeret indsats
kontinuerligt. 
Vi er desuden så heldige at have Jeanette Nielsen i praktik. Jeanette udfærdiger meget af det
materiale, som vi giver til vores borgere, når de er i et forløb hos os. Materialet designes
individuelt til hver borger, således det altid passer til den enkelte. 
Ansvarshavende og kontaktperson for Autismekonsulenterne er Mette Møller Nielsen. 

Det er ved at være lidt tid siden, vi er kommet med en
opdatering herfra. Vi synes, det er på tide, at vi sender
en lille hilsen rundt, og beretter om det, der er sket hos
os den seneste tid, og ligeledes løfter sløret for, hvad vi
har af planer i fremtiden, som skal gavne vores
målgruppe. 
Vores organisation kommer pr. 01.12.2022 til at se
således ud:
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AUTISMESTØTTE
Hos Autismestøtte varetager vi specialiserede mentor-, bostøtte- og kontaktpersonsopgaver. 
Her har vi udvidet vores målgruppe til både borgere med autisme og / eller ADHD. Vi har valgt at favne begge
målgrupper på baggrund af 3 overvejelser:
-Den pædagogiske indsats, vi udfører i den praktiske støtte, favner begge målgrupper
-Vores medarbejdere favner fagligt begge målgrupper
-Vi oplever efterspørgsel fra flere samarbejdspartnere, hvorfor vi gerne vil imødekomme dette

Pr. 01.10.2022 tiltrådte Jonas Bak Jensen som mentor, bostøtte og kontaktperson. 
Jonas er først uddannet slagter og sidenhen pædagog i 2007. Jonas har mange års erfaring med målgruppen og
hans kompetencer favner bredt, idet han både har haft tilknyttet borgere med autisme i sin tid som pølsemager
– en indsats han fik handicapprisen i Hjørring for i 2019 – og har efterfølgende arbejdet som kontaktperson,
bostøtte og mentor for målgruppen. Han har en række relevante kurser, bl.a. coach, autisme grundkursus samt
KRAP.
Maria-Louisa Mortensen, som tiltrådte 01.03.2022 er ligeledes ansat som mentor, bostøtte og kontaktperson.
Maria-Louisa er uddannet pædagog, og har bygget ovenpå med bl.a. Autismepilot uddannelsen og en
lederuddannelse. Hun har i mere end 10 år arbejdet med mennesker indenfor Autismeområdet, både som leder
af et kommunalt botilbud, dagsbeskæftigelse og som pædagogisk vejleder. Her hos Autismestøtte er Maria-
Louisa blevet ”Superbruger” på vores nye digitale værktøjer, Planet og Limo, som er planlægningsværktøjer, der
skal bruges i mentor- og bostøttearbejdet med vores borgere. I kan læse mere om disse her: https://mobilize-
me.com/#produkter

Ansvarshavende og kontaktperson for Autismestøtte er Ernst W. Sten.

BRØNDHUSET
Så kom vi til det nye, som vi har glædet os til at løfte sløret for. 
Pr. 01.12.2022 overtager vi huset på Nordens Allé 35 i Brønderslev, og vi kommer til at kalde det
”Brøndhuset”. 
Vores vision med huset er at skabe en sikker udviklings base for de unge / voksne, hvor skridtet
hjemmefra og ud i egen bolig er for stort. Tanken bag Brøndhuset er at give de unge et godt afsæt
i at blive mere selvstændige, og klar til at bo for sig selv. 
Vi oplever, at mange af vores unge mennesker ikke ser det som meningsfuldt at træne / øve /
forberede dette, når de bor hjemme, da det er for svært at tillære nye vaner i ofte meget fastlåste
rammer. Det giver simpelthen ikke mening at gøre noget, som mor eller far ’altid har gjort’. Derfor
er der brug for, at de kommer ud for sig selv, og selv får ansvaret for dette, men med faglig støtte,
som kan sætte optimale rammer og samtidig forstår, når der opstår små udfordringer eller
forhindringer, og dermed lettere kan justere og guide til nye strategier. 

 

https://mobilize-me.com/#produkter
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Navn Mail Telefonnummer

Laila Vinter laila@eomak.dk 93401916

Kristina Bech Jørgensen kristina@eomak.dk 71990125

Ernst W. Sten ernst@eomak.dk 93638801

Mette Møller Nielsen mette@eomak.dk 93638803

Jonas Bak Jensen jonas@autisme.nu 30149732

Maria-Louisa Mortensen mlm@autisme.nu 93102908

Tilbuddet er derfor ikke tænkt som et permanent botilbud, men som et sted, hvor de unge kan
bo, mens de udvikler deres ADL-evner og modnes til at komme i egen bolig. 
Huset kommer formentlig til at rumme 6 unge ad gangen. 
Vi glæder os til at fortælle meget mere om dette, og vi vil også rigtig gerne høre fra jer af, hvis
der er noget specielt I ser som værende relevant eller ønsker i forhold til et sådant tilbud. 

Pga. de nye ansættelser har vi p.t. ikke venteliste.

Med venlig hilsen
Autismekonsulenterne og Autismestøtte

Følg os gerne her:
https://www.facebook.com/ErnstMette
https://www.linkedin.com/company/ernst-mette-
autismekonsulenterne
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