pedagogiskt perspektiv
Föreläsning med Helene Tranquist

Autismspecifik kompetens
Tisdag 15 maj 2018 kl. 9.00–16.00, Best Western Plaza Hotel i Eskilstuna
Kunskapen om autism i samhället har ökat mycket
under senare år. Men förståelsen för personen med
autism har inte ökat i samma utsträckning. Många vet
idag att autism innebär ett mer annorlunda sätt att
uppleva och ge mening till sin omvärld än de flesta
andra har. Men vad innebär det för just det här barnet
i sin förkola, den här eleven i sin skoldag, den här
vuxna personen på sitt jobb, i sin dagliga verksamhet
eller bostad?
Det som är vardag för många personer med autism är
att missförstå och missförstås och feltolkas av sin
omgivning. Att gång på gång göra efter bästa förmåga
och ändå hamna i sådana situationer påverkar
välbefinnande negativt och därigenom också lärande
och utveckling. Det skapar frustration, stress och risk
för utveckling av psykisk ohälsa.
För att bidra till bästa förutsättningar för
välbefinnande för personen med autism och för att
förebygga psykisk ohälsa krävs en omgivning som kan

omvandla allmän teoretisk kunskap om autism till
fördjupad förståelse för personen – inte bara för vad
autismen innebär utan också för en mängd andra
personliga faktorer. Men det räcker inte. Det krävs
också förmåga att använda förståelsen i bemötande
och utformande av mål och aktiviteter där
kompensatoriska strategier är centralt. Men inte heller
det räcker… Att möta personer med annorlunda
tankestil kräver av omgivningen att kunna syna sig
själv och sin egen verksamhet för att förstå vad som
där bidrar till att frustrerande missförstånd uppstår.
Den här föreläsningen handlar om denna helhet av
teoretisk förståelse, praktisk kunskap och
självreflektion som kan sammanfattas som god
autismspecifik kompetens.
Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som
föreläsare/utbildare efter att under många år ha
arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever
med autism/Aspergers syndrom.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till alla som möter barn, ungdomar och vuxna personer med autism.
Kostnad: Personal: 1300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen.
Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.
Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för
föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

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

Anmälan till föreläsning om
Autismspecifik kompetens
Tisdag 15 maj 2018 kl. 9.00–16.00, Best Western Plaza Hotel i Eskilstuna
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning.
Bekräftelse skickas med e-post. Anmäl genom att skicka uppgifterna nedan via e-post eller genom att fylla i och
skicka anmälningsformuläret på hemsidan/föreläsningar & utbildningar. Det går bra att anmäla fram till datum för
föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).
OBS! Ange korrekt fakturaadress. Om fakturaadressen inte är korrekt så registreras inte anmälan.
DELTAGARE eller KONTAKTPERSON VID GRUPPANMÄLAN:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
TOTALT ANTAL DELTAGARE (vid gruppanmälan): ______________________________________________________
MOBILTELEFON KONTAKTPERSON: _________________________________________________________________
E-POSTADRESS FÖR BEKRÄFTELSE: ___________________________@____________________________________
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 med post):

__________________________________@_________________________________________________________
¨ Anhörig/person med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms per person
¨ Personal; yrke___________________________: 1300 kr exkl. moms per person (200 kr rabatt vid anmälan
senast 3 veckor innan föreläsningen).
Anmäl via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se/aktuella-forelasningar-utbildningar eller skriv av och e-posta
anmälan till info@pedagogisktperspektiv.se
Pedagogiskt Perspektiv AB, Tranebergsstrand 25, 167 40 Bromma
info@pedagogisktperspektiv.se
www.pedagogisktperspektiv.se

