Klinikk for kvinner, barn og ungdom
Lærings- og mestringssenteret

Autismespektervansker/Asperger syndrom
Opplæring for ungdom fra 8. klasse

Tegning av Mona Søgnebotten

Sted: BUP Kristiansund, Sykehusgt. 2, 3.etg.
Tid: Oppstart fredag 10. februar 2017, kl 9.30-12.00

Hvem er opplæringen for
Ungdom fra 8. klasse med autismespektervansker/Asperger syndrom
som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og
diagnose.

Oppstart fredag 10. februar og videre
onsdager 15. februar, 1. mars, 8. mars, 15. mars, 22. mars, 29. mars
og 5.april.
Tid: Alle dager kl 9.30-12.00

Program
Hver gang starter vi med:
Kunnskap/å lære om seg selv, aktivitet og avslutter med å spise.
Tema: Å lære om seg selv:







Bli kjent med hverandre.
Hvordan er vi like og alle er forskjellige!
Personligheten og følelsene mine. Hva en liker å gjøre/er god på
Funksjonshemming. Hva er Asperger syndrom/autisme?
Hva er jeg god på og hva trenger jeg tolk/støtte til?
Vi snakker om hvordan hjernen til personer med
Asperger/autisme er annerledes fra andre, og hva som er bra
med det og hva som kan være vanskelig?
 I tillegg kan du ta opp tema du ønsker.
 Søsken fra 12 år kan være med 22. mars.
 Besteforeldre kan være med 29. mars.

Henvisning
Ønsker du å delta på opplæringen så ta kontakt med din fastlege for henvisning
til kurset. Henvisningen sendes til samme adresse som til påmeldingen.
Merkes med kursets navn: «Opplæring for ungdom fra 8. klasse».
Er du til behandling i spesialisthelsetjenesten ved Klinikk for kvinner, barn og
unge, trenger man ikke henvisning.

Påmelding innen 3. februar.
Pasienten/foresatte må selv melde seg på opplæringen:
- Telefon 71 12 17 10 eller sendes
- Kristiansund Sykehus, BUP poliklinikk, Herman Døhlensv. 1,
6508 Kristiansund.
Oppgi navnet på barnet, fødselsdato, diagnose, foresatte, adresse,
telefon og e-postadresse. Husk å merke påmeldinga med kursets
navn.
Dersom du ikke kan møte på opplæringen må du avbestille snarest og
senest 24 timer før på telefon 71 12 17 10. Dersom du ikke avbestiller
blir du belastet med et gebyr som for tiden er på kr 690,-

Kostnader kursmateriell og mat kr 800.- Faktura blir tilsendt.

For nærmere informasjon kontakt med BUP Kristiansund, eller
kursansvarlig Ellen Brattøy telefon 71121710.

Det tas forbehold om endringer i programmet.
Gjennomføring avhenger av antall påmeldte.

