pedagogiskt perspektiv
Föreläsning med Barbro Emilsson

Att samtala med ungdomar och vuxna med
autismspektrumtillstånd (högfungerande autism, Aspergers
syndrom) eller andra neuropsykiatriska tillstånd
Måndag 21 maj 2018 kl. 13.00–16.30, Karlstads universitet
Många ungdomar och vuxna med
autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska
tillstånd uttrycker önskan om att få samtala enskilt
med någon. De har tankar och funderingar kring sig
själva och funktionsnedsättningen, frågor om det som
händer i vardagen och varför olika situationer uppstår.
Ibland handlar det om att vilja träffa en person med
kunskap och förståelse som är tillgänglig för samtal i
vardagen. Ibland handlar det om att vilja träffa någon
att samtala med som finns utanför vardagen t.ex. en
psykolog. Många som lever ensamma uttrycker behov
av detta.
Föreläsningen inleds med en teoretisk genomgång av
autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska
tillstånd och dess konsekvenser.

Därefter kommer följande att tas upp: Olika slags
samtal. Hur förbereds mötet med personen? Hur kan
ett samtal läggas upp? Vad är bra att tänka på för att
mötet ska vara respektfullt och meningsfullt?
Föreläsaren berättar utifrån egna erfarenheter med
många praktiska exempel från sin verksamhet.
Barbro Emilsson är leg. psykolog med
specialistkompetens inom området funktionshinder.
Hon har arbetat i Team Autism inom Örebro läns
landsting i 15 år, föreläst vid olika kurser på Örebro
universitet samt under många år arbetat som
kursledare på Autism-och Aspergerförbundets kurser.
Barbro arbetar nu i egen regi.

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med ungdomar och vuxna med Aspergers
syndrom/högfungerande autism eller andra neuropsykiatriska tillstånd.
Kostnad: Personal: 800 kr exkl. moms. 100 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen.

Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 400 kr inkl. moms.
Kaffepaus ingår.
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
Att samtala med ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd
Måndag 21 maj 2018 kl. 13.00–16.30, Karlstads universitet
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: 400 kr inkl. moms per person
¨ Personal; yrke___________________________: 800 kr exkl. moms per person (100 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

