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Ordförande har ordet:
Tillsammans med DHB Västra (organisation för döva, hörselskadade och
språkstörda barn och ungdomar) har vi
fått publicerat en debattartikel i GP. Den
handlade om den senare tidens rapporter
om nedlagda undervisningsgrupper med
inriktning mot barn med särskilda behov.
Många föräldrar och barn känner stor oro
inför detta. Det är också väldigt allvarligt
att utredningar kring dessa undervisningsgrupper görs av personer utan egentlig
kompetens om de särskilda behov som
eleverna i dessa undervisningsgrupper har.
Artikeln har rubriken:
En skola för ALLA, inte EN skola för alla.
Vi frågar varför mindre undervisningsgrupper ändå avvecklas och hur detta
kommer påverka eleverna. Är det elevernas
behov som styr? Eller ekonomiska hänsyn?
För vems skull drivs inkluderingen?
För att veta om inkludering är rätt för
eleverna krävs en grundlig utredning,
utförd av personal med kunskap inom området, inte minst NPF (Neuropsykiatriska
funktionshinder). Det är också viktigt att
man väger in föräldrarnas kunskaper i utredningen. Det är ofta de som är experter
på sina egna barn och deras behov.
Har man t ex inte förmågan att hantera
större sammanhang med flera kontaktytor
är det inte rimligt att ställa det kravet på
eleven och då tro att eleven skall kunna ta
till sig det som lärs ut.

Kompetensen hos den personal som påverkar och fattar besluten kring dessa elevers
skolgång är av oerhört stor vikt. Inte minst
gäller detta rektorerna, som i och med
den nya skollagen får större ansvar. Utan
rätt kompetens är risken stor att besluten
baseras på fel grunder.
Läs artikeln i sin helhet på:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.643472ge-oss-en-skola-for-alla

Göteborg den 13 juni 2011

Hans

Hans Rignell
Ordförande
Autism & Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
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Nya styrelsemedlemmar:
För att ni skall få lära känna våra styrelsemedlemmar lite bättre, bad vi dem svara
på följande frågor:
1. Vem är du?
2. Vad har du för fritidsintressen?
3. Vilka frågor är viktiga för dig?

Ulrika Brodd
1. Jag är nygammal i styrelsen, förälder
till en tonåring med autism och jobbar
med föreläsningar och handledning inom
området.
2. På fritiden tycker jag om att läsa böcker
och laga mat.
3. Att öka kunskapen kring bemötandet
av personer med diagnoser inom npf är en
viktig fråga för mig.

Fanny Pilo
1. Jag och min man är föräldrar till 4
underbara barn - alla starka personligheter och spännande individer men där vår
dotter utöver sitt fina jag har autism och
ADHD. Själv är jag född och uppvuxen i
Göteborg.
2. Jag älskar att göra trevliga saker med
min familj.
3. Eftersom våra barn är skolbarn är
det frågor som känns högst aktuella och
viktiga. Men även frågor som syskonskap,
tolerans och ett samhälle där vi stimuleras
att se på alla som värdefulla individer.

Annika Lindström
1. Jag är personlig tränare, är gift med
Jonas och vi har två barn, Elliott 7 och
Naiomi 5 år.
2. Böcker och filmer och att umgås med
vänner och familj.
3. Synsätt och bemötande. Hur mycket
vårt synsätt påverkar vårt bemötande och
hur mycket vårt bemötande påverkar vår
omgivning.
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Årets pusselbitmottagare Svenny Kopp
Svenny Kopp har i elva år forskat på
flickor inom autismspektrat, som Aspergers syndrom och högfungerande autism.
I sin avhandling visar hon att flickor får
dåligt underbyggda diagnoser, vilket i sig
leder till fel diagnoser. Det beror bland
annat på att de diagnoskriterier som finns
utgår från pojkars symptom. Kunskapen
om att flickors symtom kan se annorlunda
ut, är inte tillräckligt känt.
Om detta höll hon en uppskattad föreläsning i våras och hon förärades också med
årets pusselbit vid förbundets årsmöte i
mars. För att läsa mer om hennes avhandling, gå till:
http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23134

Lite om omslagskonstnären Juha Vaananen
Vi ställde tre frågor till omslagskonstnären
Juha Vaananen:
1. Vad jobbar du med?
Jag går på dagverksamheten på Bergögruppen, där jag bl.a. skriver Tidningen
Ugglan. De kan beställas från Autismföreningen och kostar 25 kr / st.
2. Vad har du för intressen?
Datateknik, vetenskap och sådant.
För mer om Juha, gå in på:
http://web.comhem.se/jvaananen/

3. Vad ska du göra i sommar?
Inget särskilt planerat.

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Föreningens påverkansarbete
I föreningens stadgar står det bl a att föreningens ändamål är att skapa bästa möjliga
villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
Detta gör vi bl a genom att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter
som funktionshindret medför för dem och deras närstående och även genom att företräda
dem och deras närståendes intressen i samhället. Föreningen jobbar också för att främja
samarbetet med andra handikapporganisationer.
I följande nummer kommer vi att presentera en del av de projekt och brukarråd som
föreningen är representerad i. Det går också att läsa mer om detta på vår hemsida:
www.autism.se/goteborg
Klicka på ”om oss”
Klicka på ”påverkansarbete”
eller ”projekt”

Tips!

Inbjudan till Projekt TAKK för Språket
informationsmöte den 30/8 kl 17.00!
Vi ska ha ”Tecken som stöd”- kurser på modersmålet. Våra språk
denna termin blir arabiska och sorani kurdiska. Vi vänder oss till
föräldrar som har barn med behov av stöd oavsett funktionsnedsättning. Kriteriet är att familjen är intresserad av att använda tecken och
sitt modersmål.
På mötet berättar vi mer om teckenkursen. Du kan anmäla dig till
kursen på plats direkt efter mötet. Vi tittar också på teater med
dramagruppen m.i.m och ställer frågor om tecken och annat stöd för
personer som har svårt att kommunicera med tal.
Datum: tisdag 30 augusti, Tid: kl.17.00
Plats: Mims lokaler på Lillatorpsgatan 10. Det står en skylt på
gården med namnen ”FUB, RBU, Vuxenskolan”. För att komma dit
tar du spårvagn 5 från Brunnsparken (mot Torp) och stiger av på
Töpelsgatan.
Anmälan på telefon 031 – 338 94 20 eller 0709 386 176.
Du kan också skicka e-post till: info@mimgruppen.se
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Träffgrupp
För vuxna med Asperger/hfa
Träffarna har följande planering: Fram till
klockan 14.30 är det diskussion kring ett
tema. Därefter kan den som vill följa med
ut och äta på t ex pizzeria.
Tid: Klockan 13.00-17.00
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
Träffar: 10/9, 8/10, 5/11, 3/12

Öppet Hus

Föranmälan behövs inte.

Träffar för medlemmar varje månad.

OBS! Datum kan komma att ändras.
Datumen finns även på föreningens
hemsida. Du kan också ringa föreningen
för mer information.

Tid: Tisdagar klockan 17.00-20.00

För frågor kontakta:
Jeanette: mobilnummer 070-338 94 45
Mail: as.traffgrupp@gmail.com
Föreningen: goteborg@autism.se
Telefon: 073 -822 30 03

Datum: 23/8, 20/9, 18/10, 15/11 och
13/12
Föranmälan behövs inte. För mer
information, se föreningens hemsida.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

Drop In dagtid

40 plus
Träffar för dig som har Aspergers
syndrom/hfa och är 40 år eller äldre.
Tid: klockan 17.00-20.00
Tor 8/9, Tor 6/10, Ons 23/11 och
Fre 9/12.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

För alla medlemmar som vill besöka
kansliet, kanske bara läsa lite eller ta en
fika.
Tid: Tisdagar klockan 14.00-17.00
Torsdagar 10.00-12.00
Föranmälan behövs inte.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23

För information och anmälan kontakta
föreningen.

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Fika med snack
Träffar för föräldrar till barn i åldern
upp till 12 år.
Tid: Fredagar kl. 11-13 var 3:e fredag.
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
I dag består gruppen av 13 föräldrar.
Det finns plats för fler!
För mer information kontakta
Åsa på aasaelmgart@hotmail.com

Föräldragrupp barn
upp till 12 år
Träff för föräldrar till barn med
högfungerande autism upp till 12 år.
Vi är föräldrar till barn med högfungerande autism som träffas för att utbyta tips
och erfarenheter. Om ni vill delta, hör av
er till Maria Loustalot-Forest eller
föreningen.
För datum, kontakta kansliet eller gå in på
föreningens hemsida!
Tid: Kl.18.00-20.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
För mer information:
mariaforest@gmail.com eller
föreningen 073 -822 30 03

Föräldraträff
Föräldraträff
Träffar för föräldrar till vuxna barn som
bor i egen lägenhet.
11/8 Välkommen till vår första höstträff!
Du som vill dela med dig av dina
erfarenheter är särskilt välkommen.
19/9 Vi pratar om sorg och om att gå
vidare
24/10

Många föräldrar som har barn i tonåren
har hört av sig till föreningen och önskar
att det startar en grupp som kan träffas
och utbyta erfarenheter. Detta är en första
träff.
Onsdag 7 september
Tid: Kl.18.30-20.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
För information och anmälan kontakta
föreningen.

Tid: klockan 18.30
Plats: Föreningens lokaler på
Lindhultsgatan 23
Anmälan senast 2 arbetsdagar innan
träffen till föreningen eller till Birgitta.
Har du frågor eller synpunkter kontakta
Birgitta på 070-683 31 43.
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För dig som har barn i tonåren.

Facebook
Distrikt Göteborg har en stängd grupp
på Facebook. Gruppen heter Autism och
Aspergerföreningen Distrikt Göteborg.
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Föreläsningar i samverkan med:
Till hösten kommer bl a nedanstående föresläsningar att
hållas. Håll utkik på www.autism.se/goteborg för mer information.
För anmälan till föreläsningarna kontakta kansliet.

Utvecklingstendenser och utmaningar inom
handikappområdet
Med Magnus Tideman, socionom och professor i Handikappvetenskap.
Han forskar med inriktning på hur förändringar av välfärdssamhället
påverkar levnadsvillkoren för barn och vuxna med utvecklingsstörning
men är också involverad i specialpedagogisk forskning om olika
aspekter på normalitet och avvikelse i skolan.
Måndag 7 November
Mer info om plats och tid samt pris kommer senare.
Föreläsningen hålls i samverkan med FUB och Studieförbundet Vuxenskolan.

Autism och Aspergers syndrom i ett livsperspektiv
Med Margareta Kärnevik Måbrink, speciallärare, handledare
och samtalsterapeut som har mångårig erfarenhet av arbete med barn,
ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
handledning till personal samt stödsamtal till föräldrar och personer
med funktionsnedsättningar.
Under senare år har kunskapen och uppmärksamheten ökat när det
gäller Autism och Aspergers syndrom. Och mycket återstår. Vad
behöver vi veta? Hur kan vi förstå och bemöta personer som tänker
och handlar på ett annorlunda sätt?
Ur innehållet: Att känna igen. Ett annorlunda sätt att förstå. Hur kan vi ge stöd?
Information om datum och tid kommer senare.
Plats: Föreningens lokaler, Lindhultsg. 23
Pris: 350 kr inkl dokumentation och fika

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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Kansliet
Autism- och Aspergerföreningen
Distrikt Göteborg
Lindhultsgatan 23
416 74 GÖTEBORG
Telefon: 073 -822 30 03
E-post: goteborg@autism.se
Hemsida: www.autism.se/goteborg
Postgiro: 66 97 58-5
Bankgiro: 5339-3500
Till föreningens aktiviteter finns ett begränsat antal platser. Anmälan kan göras
per e-post eller telefon. (gäller ej öppet
hus, drop in och träffgrupp).
På föreningens hemsida kan du läsa mer.
Där finns information om förändringar,
ändrad lokal och om det är fullsatt eller
inställt.
Vår målsättning är att hålla hemsidan uppdaterad. www.autism.se/goteborg

VI VIllHa DINA SYNPUNKTER!
Gå in på : http://www.autism.se/goteborg
och tyck till om aktuella frågor. Just nu vill
vi t ex veta vad ni tycker om de informationsträffar som anordnades inför start i
Grundsärskola 2011 av Göteborgs Stad.

Efterlysning!
DART söker föräldrar till barn med
kommunikationssvårigheter och som varit
inskriven på sjukhus minst en gång det
senaste året. För mer info gå in på:
www.dart-gbg.org/fokusgrupp
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På kansliet arbetar Ulla
Adolfsson, föreningskonsulent.
Tyvärr har hon inte
alltid möjlighet att
svara i telefon. På kansliet finns endast en
anställd. Tala in ett meddelande. Kom ihåg
att lämna ditt telefonnummer.
Det kan dröja innan du blir uppringd eller
får svar på e-post. Har du inte hört något
på 2 veckor kontakta föreningen igen.

Kansliet har
semesterstängt
27 juni - 8 augusti
Anslagstavlan
Sökes: Goda föräldraförebilder.

Föräldrar som är villiga att dela med sig av
sina erfarenheter, om att lyckas balansera vardagen
och yrkeslivet, samt utrymme för egen tid, och
hur du släppt taget lite i taget.
Höstens första träff är den 11/8 kl. 18.30 anmäl om ni
kommer senast den 9/8 till Birgitta eller föreningen.
Kontakta Susanne Malm på 0707 - 98 66 89 eller
Birgitta Högman på 0706 - 83 31 43 för mer info.

TIPS!
För bra föreläsningar mm, gå in på:
www.pedagogisktperspektiv.se

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt

VÅRA SPONSORER:

O’TOOLE KBT
KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Margareta Kärnevik Måbrink
Utbildning - Handledning - Samtalsterapi

Sponsra föreningen!
Delta med din logotype i 4 nummer av Föreningsnytt. Ett enkelt och smidigt sätt att
sponsra Autism & Aspergerföreningen, Distrikt Göteborg.
För mer information, kontakta föreningen.

Efterlyses!

I nästa nummer:

Skicka gärna in teckningar, dikter, berättelser, foton, förslag på ämnen som ni vill
att vi skall ta upp eller annat som ni vill
ska vara med i Föreningsnytt.

- Presentation av projekt vi är med i
- Aktiviteter och träffar
- Föreläsningar
Nästa nummer kommer hösten 2011.

Tack på förhand!

Redaktionen

Glad Sommar!
önskar
Redaktionen

Autism & Aspergerföreningen Föreningsnytt
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