
Kære pårørende i Specialområde Autisme

Det er os en fornøjelse igen at invitere jer til Specialområde Autismes pårørendekursus.

Formålet med kurset er:
• At få mere viden om autisme
• At få indsigt i Specialområde Autismes forståelse af og tilgang til autisme  
• At skabe et godt fundament for samarbejde mellem specialområde Autisme og jer som pårørende
• At møde andre pårørende

Kurset er et sammenhængende forløb og består af fire kursusaftener: 

1. kursusaften, onsdag den 22. april 2020 fra kl. 17.30 – 21.00 
Grundlæggende autismeforståelse i Specialområde Autisme - en aften med oplæg og erfaringsudveksling i relation til 
det at være pårørende til et menneske med autisme

2. kursusaften, onsdag den 6. maj 2020 kl. 17.30 – 21.00  
Pårørende og indefra perspektiv – en aften med oplæg fra pårørende Lotte Snabe, mor til ung mand på 22 samt oplæg 
fra Emma Faber, der er autist og hendes bror Jacob Faber. Emma og Jacob  fortæller om deres opvækst og relation

3. kursusaften onsdag, den 27. maj 2020 kl. 17.30 – 21.00
Rammerne omkring samarbejdet; Servicelovens paragraffer, samt med- og selvbestemmelse - en aften med oplæg om 
den lovgivning, vi som specialområde er underlagt ved socialrådgiver Ulla Kjer fra Landsforeningen Autisme 

4. kursusaften, tirsdag den 16. juni 2020 kl. 17.30 – 21.00
Det autistiske perspektiv: Jacobs historie - en aften med oplæg ved Jacob Bager, der selv har Aspergers syndrom. Jacob 
fortæller om de udfordringer, han har oplevet gennem sit liv med denne diagnose. Autister for hvem du er pårørende til, 
er velkomne til at deltage denne aften.

Med venlig hilsen
Konsulentenheden Autismefokus - Specialområde Autisme

Invitation til Specialområde Autismes pårørendekursus 2020

STED:
Kurset foregår på Samsøvej 33, 8382 Hinnerup
Det er gratis for pårørende til borgere, der er indskrevet i et af Specialområde Autismes tilbud, at deltage i kurset. 
Vi byder på et lettere traktement og serverer kaffe og kage senere på aftenen.

TILMELDING:
Tilmelding foregår i Plan2Learn, Region Midtjyllands elektroniske tilmeldingssystem via dette link: 
https://llk.dk/5k1bzh senest fredag den 6. marts 2020. 
I bedes venligst angive, hvem I er pårørende til samt hvilken afdeling, I er tilknyttet.


