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Halvdagsutbildning: 

Kommunikation och socialt liv 

vid Aspergers syndrom / autismtillstånd 
Som aspergerutbildare får jag ofta frågan: ”Hur skall man lära vuxna och ungdomar med 

Asperger om socialt liv kommunikation?” Ett problem är att personal sällan får utbildning för 

den uppgiften. Klart är att aspergare inte lär sig om socialt liv genom modellinlärning. På denna 

utbildning ges idéer om vad och hur ni kan lära ut. Grundkunskaper om AS förutsätts. Skicka 

gärna era klienter med AS/HFA tillsammans med er personal! Måndag kl. 9 eller tisdag kl. 13. 

Pris och anmälan 

Pris: 450 kr + moms per person och pass. Alltså 900 kr för förmiddag och eftermiddag ihop ... 

Fika och dokumentation ingår! Mängdrabatt: 10 % vid minst 4 delt. på samma faktura. 

(Privatpersoner: 300 kr inkl moms.) 
 

Anmäl via formulär på aspi.se eller e-post till info@aspi.se. Endast föranmälan. Anmälan är 

bindande, men kan överlåtas till annan person.  

Skicka ev. frågor via e-post till info@aspi.se eller ring oss på telefon 031 – 14 30 24.  

 

Sammanfattning av ASPIs utbildningar i Stockholm 17–18/6 2013 

Tid    \    Dag Måndag 17/6 Tisdag 18/6 

Kl. 9–12 Kommunikation och socialt liv hos personer 

med Aspergers syndrom / autismtillstånd  

med Torbjörn Andersson, aspergerutbildare 

Se överst! 

Framgångsfaktorer under 67 år 

med Eva Ellnefors   Se till vänster! 

Bemötande och kommunikation för 

personal vid Aspergers syndrom / a. 

med Torbjörn Andersson   Se t.v. 

Kl. 13–16 Framgångsfaktorer under 67 år 

med Eva Ellnefors 

Målande personlig berättelse om ett liv med 

NPF (AS, ADHD m.m.). Eva har kommit i 

kontakt med många NPF-människor, privat och 

genom sitt arbete som socionom. Intressant om 

personliga äventyr och utveckling. 

Bemötande och kommunikation för personal 

vid Aspergers syndrom / autismtillstånd  

med Torbjörn Andersson 

För personal som i sitt arbete träffar vuxna eller 

gymnasieungdomar med AS/autismtillstånd. 

Hur skall ni "bemöta" och kommunicera? 

Kommunikation och socialt liv hos 

personer med Aspergers syndrom / 

autismtillstånd  

med Torbjörn Andersson 

Se överst! 

Kl. 17.30–20.30 Alternativa perspektiv på asperger med 

neurodiversitet    med Torbjörn Andersson. 

Värderingar, nytänkande och inspiration. 

Framgångsfaktorer under 67 år 

med Eva Ellnefors    Se lite ovan! 

 

 

Observera att samma utbildning ges dagtid måndag och tisdag, bara i annan tidsordning. 

 

Infobladet får spridas och kopieras. Senast uppdaterat: 2013-04-20 

Anmäl nu, på:  aspi.se 
 


