Från hjälplöshet, uppgivenhet och motstånd
till självständighet, självstyrning och glädje!
Om att ge elever med autismtillstånd kontroll över sin vardag

Trollhättan
Folkets Hus (Kungsgatan 25)
onsdag 29 april 2015, kl 13.00–16.00

kl 13.00–14.40 Föreläsning med Torill Fjæran-Granum
kl 14.40–15.00 Fikapaus
kl 15.00–15.45 Frågestund med Torill Fjæran-Granum
och en samtalsledare från ASPI

Många barn och unga med Aspergers syndrom och högfungerande autism blir provocerade och
frustrerade av att andra ska bestämma över det de gör. De reagerar med mot-kontroll, utagering
eller uppgivenhet när de känner att någon försöker kontrollera dem.
Tema för föreläsningen är hur man bemöter dessa elever. Grundtanken är att ge eleven kontroll
över sin egen situation. Olika tillvägagångssätt kommer att beskrivas och diskuteras, och det ges
många praktiska exempel på konkreta metoder. Föreläsningen hålls på tydlig norska!
Målgrupp: främst skolpersonal, men även alla andra som är intresserade!
Föreläsare: Torill Fjæran-Granum, som driver det norska specialpedagogikföretaget SPISS i Oslo.
Torill Fjæran-Granum har en magistergrad specialiserad på autismspektrumdiagnoser, och har
sedan 1986 arbetat med personer i alla åldrar som har Aspergers syndrom eller autism. Hon har
även en vuxen son med diagnos.
SPISS ordnar kurser och ger handledning, samt ger ut böcker om autism i Norge. SPISS får ofta
ta vid när det offentliga har misslyckats eller gett upp. I många fall handlar det om skolor som
inte klarar att få den unga med asperger/autism att uppfylla skolans krav. När eleven inte lever
upp till skolans förväntningar har man ofta provat olika sätt att tvinga eller straffa eleven. Skola,
föräldrar och myndigheter känner sig hjälplösa, och eleven gör mer och mer motstånd. Med rätt
förståelse kan både elev och personal jobba mot samma mål!
Arrangör: ASPI Utbildning AB – aspergerföretaget som ger utbildningar över hela Sverige.
Pris: 300 kr per person inkl moms. Specialpris för privatpersoner: 200 kr.
Anmäl er nu via formulär på aspi.se eller e-post till info@aspi.se. Endast föranmälan! Fika ingår.
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