pedagogiskt perspektiv
Utbildning om

ComFor-2 (Forerunners in Communication)
med fokus på vuxna med autism och intellektuell
funktionsnedsättning (ID)
Torsdag 26 och fredag 27 april 2018, Folkets Hus, Nobeltorget i Malmö
Dag 1 kl. 9.00–17.00 och dag 2 kl. 8.00–16.00.

ComFor är ett bedömningsmaterial som vilar på teorier om central koherens/sammanhangsförståelse vid autism.
Bedömningen ger information om perception och förståelsenivå hos en person med autism och ID. Resultatet
hjälper omgivningen att utforma individualiserade tydliggörande hjälpmedel, som till exempel ett dagsschema.
Bedömningsmaterialet bygger på icke-verbala sorteringsuppgifter. ComFor utgår från frågorna:
Vilken form ska ett tydliggörande hjälpmedel ha?
Vilken förståelsenivå kan det användas för att på bästa sätt underlätta för personen att förstå den information
omgivningen vill förmedla?
Bedömningsmaterialet är utformat för barn, unga och vuxna med autism med en utvecklingsålder mellan 12 och
60 månader. Personen behöver ej ha tal eller hörsel för att kunna medverka.
Utbildningens innehåll: Teoretisk grund, syfte, målgrupp, genomförande, tolkning och användning av
bedömningsresultat. I denna utbildning kommer fokus att vara bedömning av vuxna personer.

Utbildningen är på svenska. Manual (svensk översättning 2017) och testmaterial finns att köpa på Hogrefe förlag:
http://www.hogrefe.se/Klinisk-psykologi/Utveckling-och-begavningstest/Comfor-2/
Kursintyg ges efter genomgången utbildning.
Läs mer om ComFor: https://ppw.kuleuven.be/english/pserg/comfor/
Utbildare: Helene Ahnlund: Leg logoped, mångårig erfarenhet från vuxenhabilitering och arbete med personer
med autism/ID och utmanande beteenden. Lena Nylander: Psykiater och med dr, mångårig erfarenhet av arbete
med vuxna med autism och/eller ID.
Målgrupp: För att söka till kursen ska du vara leg psykolog, leg läkare, leg logoped, specialpedagog, speciallärare
eller talpedagog.
Kostnad: 5 000 kronor exkl. moms per person. Fika och lunch ingår.
Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. OBS! Begränsat antal platser.

Välkomna!
Vid frågor skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se eller ring 08-410 441 28
www.pedagogisktperspektiv.se

Anmälan till
Utbildning om ComFor-2
26–27 april 2018, Folkets Hus, Nobeltorget i Malmö
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i
inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post.
Maila eller posta anmälan. OBS! Begränsat antal platser.
KONTAKTPERSON: __________________________________________________________________
MOBILTELEFON KONTAKTPERSON: ____________________________________________________
E-POSTADRESS TILL KONTAKTPERSON FÖR BEKRÄFTELSE:

__________________________________@______________________________________________
DELTAGARE (namn på alla deltagare):

1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
FAKTURAADRESS (skriv alltid fakturaadress och tänk på att uppge rätt fakturaadress med
referensnummer och liknande fakturauppgifter):

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ORGANISATIONSNUMMER: ___________________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR FAKTURA (om ingen e-postadress anges skickas fakturan per post):

__________________________________@______________________________________________
Kostnad: 5 000 kr exkl. moms per person.

Posta eller skriv av uppgifterna och e-posta din anmälan till Info@pedagogisktperspektiv.se
Pedagogiskt Perspektiv AB, Tranebergsstrand 25, 167 40 Bromma

www.pedagogisktperspektiv.se

