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Personalutbildning 2016: 

 
Hur kan vi stötta i vardagen när det gäller socialt liv för personer med autismtillstånd? 

Personal undrar ofta hur de kan lära vuxna klienter med Aspergers syndrom om socialt 

liv och kommunikation. Här beskrivs VAD och HUR ni kan lära ut. 

 

Några delämnen: förstå socialt samspel och sin egen roll i olika situationer, grupp-

dynamik, hierarkier och maktspel, prioritera bland sociala relationer, skapa menings-

full social fritid, återhämtning/pauser under dagen m.m. 

 

Laholm Gröna Hästen (Sankt Knuts gränd 3),       torsdag 4 feb, kl 13.00–16.00 

Lunch ingår om man deltar även på förmiddagen om Perception vid AS! 

 
Målgrupp: Personal som arbetar med ungdomar/vuxna (inte barn) med Aspergers syndrom eller 

högfungerande autism. Främst inom boende, sysselsättning, arbete, utbildning, fritid. Och även för 
er som jobbar med habilitering, psykiatri, vård m.m. Passar också för privatpersoner. 

 
Utbildare: Johannes Haglund arbetar som NPF-utbildare på ASPI. Har själv diagnosen Aspergers 

syndrom, och egna erfarenhet från särskola, daglig verksamhet, folkhögskola, högskola, teater m.m. 

 
Arrangör: ASPI Utbildning AB, ett företag som drivs helt av aspergare. Vi utbildar, föreläser och 

handleder personal om Aspergers syndrom / autismtillstånd, ADHD och närliggande ämnen över 

hela landet – både egna arrangemang och på uppdrag ute i olika verksamheter. 
 

Pris: 550 kr/person + moms för 1–3 deltagare. 495 kr/person + moms för 4+ deltagare. Dokumentation 
och fika ingår i priset! (Begränsat antal platser till privatpersoner finns för lägre pris: kontakta oss.) 

 

Anmäl nu: Via formulär på aspi.se eller e-post till info@aspi.se. Endast föranmälan. Först till kvarn... 
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. 

 

Frågor: Läs aspi.se, skicka e-post till info@aspi.se eller ring oss på 031 – 14 30 24. Det här infobladet 
får spridas och kopieras! Uppdaterad: 2015-11-05. 
 
 

Anmäl nu: 

aspi.se 

 


