Autism - vidareutbildning 2022 !
Boka nu Autism-vidareutbildning 2022 direkt till er !
Målgrupp och syfte
För personal som arbetar med ungdomar / vuxna som
har autism (inkl. Aspergers syndrom / autismtillstånd).
På boende, boendestöd, DV, skola, behandling, vård ...
Syftet med autism-vidareutbildning 2022 är att ge er
nya positiva idéer, samt flytta fram er kompetens på tre
viktiga delområden inom autismarbete. Autist utbildar.
Årets spännande autism-delämnen 2022:
Autism-värderingar och autist-självbild
Värderingar och intresse är grunden för bra autismarbete. Utan det ingen kunskap. Här ges inspiration!
Och hur får vi autister att ta in sin autism på bra sätt?
Autism-arbete: Förändring av vanor
Personer med autism behöver hjälp att förbättra vanor.
Det kan vara beteende: som mat, socialt, tänkande …
Här ges ni verktyg för att skapa positiva förändringar.
Autism-arbete: HUR man kommunicerar tydligt
Det är jätteviktigt att kommunicera rakt och tydligt
samt minska misstolkningar, vid arbete med autister.
Här får ni veta hur, med exempel och övningar!
Utbildaren
Jag, Torbjörn Andersson, är erfaren autism-utbildare.
Intresse är att hjälpa att bygga bra liv. Bred kunskap
har jag från att träffat flera tusen autister sen 1996 –
i arbete, samarbete, föreningar, privat och aktivism.
Ledde ASPI med fem anställda med autism/ asperger.
Har masterexamen på Psykologprogrammet och annat.
Personligen är jag en klassisk aspergerperson / autist.
Schema, fm
08.30 – 08.40
08.40 – 09.30
09.30 – 09.50
09.50 – 10.40
10.40 – 10.50
10.50 – 11.40
11.40 – 12.00

08.30 – 12.00
inledning
Autism-värderingar och autist-självbild
paus
Autism-arbete: Förändring av vanor
paus
Autism … : HUR kommunicera tydligt
Frågestund

Pris
Ingår: Utbildning, dokumentation till alla, resa, logi!
I Västra Götaland med resa över dagen:
10 000 kr
Övriga Götaland och Svealand (& Gävle): 12 000 kr
Norrland (bara i månaden juni):
14 000 kr
Vid fler än 20 deltagare tillkommer 300 kr per delt.
fr.o.m. nr. 21. Ni kan vara hur få eller många ni vill.
Alla priserna är exkl. moms.
Avbokningsvillkor: Om kund avbokar minst fyra veckor innan
utbildning betalar ni inget. Senare betalar ni 30% av priset ovan.
Om Andet avbokar (sker bara vid sjukdom) betalar ingen något.
Ingen part kan kräva att bokning ändras från IRL till digital.

* Starttid kl. 8, 9 går bra med samma schema. Vid em
20 minuter fika i paus två. För kl. 10–15, e-posta!
Ge starttid (hel- eller halvtimme) vid förfrågan, tack!
* Kan kortas genom att ni stryker pass. Samma pris.
* Ni står för lokal med datorprojektor/TV samt fika.
* Jag behöver stol 50–60 cm hög utan armstöd & bord.
* Om er lokal ligger på landet, så hämtar och lämnar ni
mig i närmaste större ort som har tåg eller bra bussar.
Utförlig dokumentation ingår till varje deltagare!
Boka genom att e-posta önskat datum och starttid!
Så får ni snabbt en offert att ta ställning till.

Torbjörn Andersson, autism/npf/psykologi-utbildare
Andet utbildning och förlag, har F-skatt och momsreg.
info@andet.se
(Autist, undviker telefon!)
Infobladet senast uppdaterat: 2021-12-02
Pappret får gärna kopieras/skrivas, eller länk skickas,
och spridas till chefer m.fl., ifall ni gillar det jag ger !
Boka Autism-vidareutbildning 2022 genom att e-posta:

info@andet.se
Detta infoblad finns på:

andet.se

