Søskende bedsteforældrekursus 30/3 2019
Små søskende 9-13 år
program (I denne gruppe vil der

Søskende og
Bedsteforældre program

også være plads til små opgaver/leg,
hvor man ikke behøver sidde stille)

9.00 - 9.30

Morgenkaffe

Morgenkaffe

9.30 - 10.45

Hvad er autisme, og hvordan forstår
jeg det handicap min bror eller søster
har, og hvordan påvirker det mig.

Hvad er autisme (ASF)?
Hvilken indflydelse har det på
barnet/den unge med ASF diagnosen?

10.45 - 11.00

Pause med forfriskninger
frugt og kaffe, the, vand

Pause med forfriskninger
frugt og kaffe, the, vand

11.00 - 12.30

Snak om oplevelser med vrede,
irritation, kærlighed, bekymring,
stolthed, ansvarlighed, flovhed, jalousi,
konflikter mv. i forhold til ens bror
eller søster.
Frokost
Buffet inkl. øl, vand og kaffe

Hvad har børn og unge med ASF svært
ved, når de er sammen med andre?

13.15 - 14.15

Ideer til hvordan man kan tackle at
have en bror eller søster med ASF.
Ideer til hvordan man kan fortælle
andre om det at have en bror eller
søster, der er anderledes. Hvordan
man kan få mere viden om ens brors
eller søsters diagnose.

Hvordan er det at være søskende til et
barn/ung med ASF?
Hvilken støtte kan bedsteforældre give
søskende uden diagnose?
Hvordan kan man være sammen med
børnebørn/ søskende med ASF på en
givende måde for alle parter.

14.15 - 14.30

Kaffepause
Kage, kaffe, the og vand

Kaffepause
Kage, kaffe, the og vand

14.30 - 15.20

Fortsat Ideer til hvordan man kan
tackle at have en bror eller søster med
ASF.

En ung kvinde med autisme fortæller
om, hvordan hun oplever og forstår
verden samt det at være en del af en
familie.

15.20 - 15.30

Afrunding.

Afrunding.

12.30 - 13.15

Der kan komme ændringer til programmet.

Autismecenter Vest, Ringkøbingvej 108a, 7400 Herning,
Tlf. 42 50 00 35 – mail: kj@autismecentervest.dk

Frokost
Buffet inkl. øl, vand og kaffe

