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Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla 
teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet 
på området: 

1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får 
symptomen för individen?  

2. Koppla förståelse till praktik: Hur kan du 
förebygga, stödja och anpassa? 

Kunskapen om vilka konsekvenser 
funktionsnedsättningen får för individen ger dig 
möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du 
möter. Under föreläsningen får du både en mängd 
praktiska exempel som är lätta att förstå och känna 
igen och praktiska tips om hur du kan arbeta.  

 

Ur innehållet: Förstå funktionsnedsättningen. Hur gör 
du för att ligga steget före i stället för steget efter? 
Praktiska insatser: Att visa konkret, hur, när och varför. 
Samtalsverktyg. Arbeta med att öka självkänsla och 
självförtroende. Utrymme för deltagarnas frågor. 

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt 
med autism och Aspergers syndrom i konsultation och 
handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism. 
Den mest kända är den självbiografisk En riktig människa 
som är översatt till nio språk. De senaste är Arbeta med 
autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella 
rollen (2014), Hjälpmedelsboken – psykiska 
funktionsnedsättningar (2011) och Hjälpmedelsboken – från 
grundskolan till gymnasiet (2014). 

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till alla som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med 
autismspektrumtillstånd. 

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 
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Anmälan till föreläsning om 

Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen 

Tisdag 16 oktober 2018 kl. 9.00–16.00, Skövde Kulturhus 
 

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 

 


