BØRN, UNGE OG FAMILIER

Temaaften om børn og
unge med autismespektrumsforstyrrelser
Målgruppe
Forældre til børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Formål
Formålet med temaaftenen er at give dig en grundlæggende introduktion til diagnoserne indenfor autismespektret –
og til de udfordringer, der kan være forbundet hermed.

Indhold
På temaaftenen får du viden om, hvordan den ”autistiske
tænkning” tager sig ud, og hvad den kan betyde for dit
barns adfærd, kommunikation og tilgang til og forståelse
af verden. Vi vil blandt andet berøre temaer som:
• Introduktion til diagnoserne
• Fleksibilitet og systemtænkning
• Sansefølsomhed
• Trivsel og stress
• Dagtilbud og skolegang
• Kommunikation og hjælpemidler
• Kontakt med fagpersoner
Afholdelsen af temaaftenen varetages af en psykolog og
en tale-/hørekonsulent fra Center for Børn og Forebyggelse.

Forløbsbeskrivelse
Temaaftenen afholdes hvert halve år og finder sted i
eftermiddags-/ aftentimerne. Der vil blive opsat opslag i dit
barns dagtilbud eller skole/SFO med information om, hvornår og hvor temaaftenen afholdes, og hvordan du tilmelder
dig. Opslaget vil også kunne ses på Forældreintra.

Temaaften om børn og
unge med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder
Målgruppe
Forældre til børn og unge med opmærksomheds- og
koncentrationsvanskeligheder (hyperkinetisk forstyrrelse,
ADD, ADHD mm.)

Formål
Formålet med temaaftenen er at give dig en grundlæggende introduktion til diagnoserne og de udfordringer, der er
forbundet med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.

Indhold
På temaaftenen får du viden om ADHD, og hvad denne
tilstand kan betyde for dit barns adfærd, kommunikation
samt tilgang til og forståelse af verden. Vi vil blandt andet
berøre temaer som:
• Introduktion til diagnoserne
• Impulsivitet
• Sansefølsomhed
• Trivsel og stress
• Dagtilbud og skolegang
• Kommunikation og hjælpemidler
• Kontakt med fagpersoner
• Kost og medicin
Afholdelsen af temaaftenen varetages af en psykolog, en
tale-/hørekonsulent og en sundhedsfaglig medarbejder fra
Center for Børn og Forebyggelse.

Forløbsbeskrivelse
Temaaftenen afholdes hvert halve år og finder sted i
eftermiddags-/aftentimerne. Der vil blive opsat opslag i dit
barns dagtilbud eller skole/SFO med information om, hvornår og hvor temaaftenen afholdes, og hvordan du tilmelder
dig. Opslaget vil også kunne ses på Forældreintra.

			

Kontakt

Psykolog Iben Christiansen Tlf. 2949 8790
Psykolog Mette Hjarsø Boyd Tlf. 2949 8793
Tale-/hørekonsulent Marianne Juhl Jensen Tlf. 2949 8772
Tale-/hørekonsulent Tine Frehr Hansen Tlf. 2949 8788
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