Autism - vidareutbildning 2022 !
Skövde (sal Balder på Skövde Kulturhus)
Måndag 24/10 2022 , kl. 9 – 13
Målgrupp är personal som arbetar med vuxna eller
ungdomar som har autism (inkl. Aspergers syndrom /
autismtillstånd) på boenden, boendestöd, skola,
omsorg, behandling, vård, stöd eller annat.
Syfte med autism-vidareutbildning 2022 är att ge er
nya positiva idéer, samt flytta fram er kompetens på tre
viktiga delområden inom autismarbete. Autist utbildar.

Tre spännande autism-delämnen 2022:
Autistiska perspektiv på autism
Goda värderingar är grunden för bra autism-arbete.
Och hur får vi autister att ta in autism bra? Psykiatrins
perspektiv är inte det enda. Här ges andra alternativ.
Kommunicera klarare med autister !
Man behöver kunna kommunicera rakt och tydligt vid
autism-arbete; för att inte trötta ut och inte missförstås.
Här får ni veta hur, med exempel och övningar!
Frågor och samtal om autism-arbete
Öppen handledning där ni väljer ämnen och problem
inom ert autism-arbete som ni vill ha fördjupade.
Schema
09.00 Inledning
09.20 Autistiska perspektiv på autism
10.20 Fikapaus
10.40 Kommunicera klarare med autister!
11.40 Kortpaus
11.50 Frågor och samtal om autismarbete
12.50 Reservtid
Utbildaren Torbjörn Andersson är en mycket erfaren
autism-utbildare. Har fokus på att bygga bra liv. Bred
kunskap från att träffat tusentals autister sen 1996 –
i arbete, samarbete, föreningar, privat och aktivism.
Ledde ASPI med fem anställda med autism/ asperger.
Har masterexamen på Psykologprogrammet och annat.
Jag är självklart autist (person med autism) som trivs!

Anmäl personal !

Pris: 780 kr + moms per deltagare
(= 975 kr inklusive 25% moms.)
Dokumentation till var och en ingår.
Fika (enklare) ingår.
Begränsat antal deltagare och inte tät möblering.
Samtalsfrågor ges ni, ifall ni vill fortsätta prata hos er.
Anmäl enkelt genom att e-posta till info@andet.se
Ange: * Ort och datum
* Antal från er. (om ni vill namn och arbetsuppgift)
* Korrekt fakturaadress, inkl. ev. koder
Sen bekräftar jag snabbt via e-post.
Endast föranmälan. Bindande men kan överlåtas.
Lokalen Balder ligger i markplan mot buss-stationen.
Klart enklast är gå därifrån under ett tak och in där.
Alltså INTE uppe vid biblioteket och försöka hitta ner.
Arrangör är min enskilda firma Andet utbildning och
förlag, som har F-skatt och momsregistrering. E-posta
info@andet.se om ni vill ha organisationsnumret!
Vi kan e-fakturera. Faktureras kort efter utbildning.
Ni kan boka Autism-vidareutbildning direkt hos er.
E-posta mig för offert! (Upptagen 18/11 – ca 12/1.)
Infobladet uppdaterat: 2022-09-26
Dokumentet får gärna kopieras, skrivas ut, länkas;
och spridas till personal och chefer. Handla autistiskt!
Jag/Andet nås enkelt på e-post (inte telefon):

info@andet.se
Detta infoblad finns på:

andet.se

