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             Avdeling for barnemedisin og habilitering  

             Habilitering barn og ungdom, Kristiansund 

 

ASK - AKKtiv Foreldrekurs 
Alternativ og Supplerende Kommunikasjon - tidlig intervensjon 

  

 

 

 

 

Tid: Oppstart 18. oktober 2018 med totalt fem samlinger 

 

Sted: Kristiansund sjukehus, Sykehusgata 2 
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Målgruppe 

 

Foreldre til barn i førskolealder (0-6 år) som har språk- og  

kommunikasjonsutfordringer. Vi oppfordrer begge foreldre til å delta 

på opplæringen. 

 

 

Mål 

 

At du med hjelp av økt kunnskap, hjemmeoppgaver og diskusjoner      

med andre foreldre skal: 

 Kjenne deg tryggere i din situasjon som forelder. 

 Vite mer om hvordan du kan samspille med ditt barn for å støtte 

hans/hennes kommunikasjonsutvikling. 

 

 

Innhold 

 

 Menneskelig kommunikasjon. 

 Kommunikasjonsutvikling. 

 Å være kommunikasjonspartner til ditt barn. 

 Lekens betydning for barnets kommunikasjonsutvikling. 

 Ulike ASK – kommunikasjonsløsninger. 

 Å lage, tilpasse og prøve kommunikasjonsmateriell. 

 

Det vil bli arrangert temadag om ASK 12. desember, kl 10.00 til 

13.00. Dette er for nær slekt (besteforeldre o.l.) og fagpersoner. Egen 

invitasjon vil bli sendt ut til de aktuelle. 

 

 

Kursdatoer 

 

 Torsdag 18. oktober, kl 08.30 - 15.30 

 Torsdag 25. oktober, kl 08.30 - 15.30 

 Torsdag 01. november, kl 08.30 -15.30 

 Torsdag 15. november, kl 08.30-15.30 

 Onsdag 28. november, kl 08.30-15.00 
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Informasjon om Opplæringspenger  

 

Det kan søkes om opplæringspenger for deg som er yrkesaktiv og som 

har omsorg for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn, så fremt 

opplæringen er nødvendig for å kunne følge opp barnet. 

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger, og skal 

erstatte tap av arbeidsinntekt ved fravær fra arbeid for å være med 

under opplæringen. 

Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset, eventuelt se 

NAV.no opplæringspenger, eller ta kontakt ved Lærings- og 

mestringssenteret på tlf.71 12 09 95. 

 

 

Henvisning  

 

Ønsker du/dere å delta på kurset, ta kontakt med din fastlege for 

henvisning. Er barnet allerede henvist til spesialisthelsetjenesten, er 

det ikke behov for henvisning. 

 

 

Påmelding 

 

Foreldre må selv melde seg på opplæringen. Ring oss på telefon:  

71 21 75 70. Påmeldingsfrist er 10. oktober.  

Hvis du er påmeldt og ikke kan møte, så gi beskjed snarest og senest 

24 timer før kurset starter opp. Hvis vi ikke mottar denne beskjeden 

vil du bli belastet med et gebyr på 690,- 

Pris: Kurset er gratis, ta med matpakke. Vi ordner kaffe og te. 

 

 

Ansvarlig for opplæringen 

 

Spesialpedag Rigmor Vågen og spesialergoterapeut Marit Lie. 


