AUTISMECENTER VEST udbyder i samarbejde med Kreds Midtvest og Dorthe Hölck den 6. marts 2019
aftenkurset:

Fra grundskole til ungdomsliv

MÅLGRUPPE
Kurset er rettet mod forældre, plejeforældre og andre pårørende – samt andre interesserede.
Der er taget udgangspunkt i, at deltagerne har ingen eller kun lidt forudgående teoretisk viden om autisme.

FORMÅL
• Kursets formål er at udbrede viden og erfaring med den svære
overgang for normaltbegavede unge/unge voksne med autisme i
at gå fra grundskolen til ungdomslivet.
• At kursisterne ud fra konkrete problemstilling får en bedre
forståelse for, hvad autisme er og derved bedre kan støtte de
ressourcer og udfordringer deres pårørende med autisme oplever
i deres ungdomsliv.
• At kursisterne får værktøjer til at støtte og bane omgivelsernes vej
til at støtte unge /unge voksne med autisme.

INDHOLD
Autismecenter Vest får i stigende grad henvendelser fra både forældre, fagfolk og personer med ASF
omkring de vanskelige overgange fra grundskolen til det videre uddannelsessystem og jobrelaterede valg.
Det er svært at forholde sig til omgivelsernes øgede krav om selvstændighed, at kunne være
omstillingsparat, at kunne træffe valg og begå sig socialt, når man er en teenager/ung voksen med
autismespektrumforstyrrelse (ASF).
UNDERVISER
Dorthe Hölck har specialiseret sig i at være ’Go between’ (kontaktled) mellem
personer med ASF og omgivelserne. Hun vil undervise i, hvordan man som
pårørende kan støtte mennesker med autisme.
Dorthe Hölck har stor teoretisk viden om og en imponerende praksiserfaring
med ASF - beskrives som ”en ren mester i at omsætte sin viden i praksis til
handling” og en super god underviser.
KURSUSFORM
Kurset vil bestå af et kortere teoretiske oplæg krydret med Dorthe Hölck’s egne oplevelser med teenagere/
unge voksne med autisme, som danner baggrunden for de ’værktøjer’, hun vil undervise i.
Der er mulighed for at stille spørgsmål både under og efter oplægget.
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Sted:

Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108 A, 7400 Herning.

Tidsrum:

Onsdag den 6. marts fra kl. 17.30 – 21.30 (let måltid fra kl. 17.30 – 18.00).

Underviser:

Dorte Hölck, Cand. Scient. Soc. (speciale i socialt arbejde) samt stifter og indehaver af
’Go between’ i Aarhus.

Pris:

250,- kr. pr. deltager
Dette inkluderer både undervisning, kursusmateriale og forplejning med sandwich, kaffe/ te
og kage.

Tilmelding:

Sidste frist er Tirsdag den 26. februar 2019
Via tilmeldingsskema på Kreds MidtVest hjemmeside.
Tilmeldingen er bindende og foregår efter ”Først til mølle-princippet”.

Betaling:

Standart billet
Kan betales med alle de almindeligste kreditkort på et sikkert link.
Din billet kan printes ud og medtages som bevis for din indbetaling af kursusgebyret – eller
du kan fremvise din digitale bekræftelse af købet på mobilen.
EAN billet
Hvis du har fået kurset bevilliget af kommunen efter ’Lov om social service § 41’ (merudgift
for børn & unge under 18 år) eller anden lovgivning, skal du benytte EANtilmeldingsmuligheden.
Her ønskes oplysninger om den bevilligende sagsbehandlers navn, adresse (job), E-mail (job),
afdelingens navn, afdelingens EAN og CVR nummer.
Din sagsbehandler kan også tilmelde dig via denne billettype.
Autismecenter Vest udsender en EAN-faktura til kommunen ca. 2 uger, før kurset afholdes.
Hver samlet tilmelding tillægges 50,- kr. i administrationsgebyr.

Antal:

Max. 35 deltagere.
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