Kommunal Kompetanse inviterer til kurset:

Målrettet miljøarbeid for deg som jobber med
autister og mennesker med Downs syndrom
Det er en fordel å ha grunnleggende forståelse og innsikt i diagnoser knyttet til autisme
og Down`s syndrom, og grunnleggende begreper om temaet.
Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess, som skal lede fram til endringer I
retning av et bedre liv for dem som mottar tjenester. Det er viktig å understreke at i denne
sammenhengen brukes betegnelsen om en spesifikk prosess som skal fremme varig endring i
atferd som tjenestemottaker.
Prosessen starter med at det samles informasjon om brukeren og de ressursene som finnes
tilgjengelig. Denne informasjonen brukes til å formulere målsettinger. Disse er retningsgivende
for de prioriteringer som blir gjort. Det utarbeides planer for endringer som gjør at
tjenestemottakeren og nettverket får det bedre
Et sentralt poeng er at man bør måle forekomsten av den aktuelle atferden både før, under og
etter at tiltaket er iverksatt, da kan man konkretisere endringene, samt kunne evaluere tiltakets
konkrete effekt.

For hvem

Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter
og administratorer i kommunal institusjons- og
hjemmetjeneste, botjenesten, medarbeidere i barnehager,
skoler, SFO og andre som jobber med mennesker med
autisme eller Downs syndrom.

Sted

Dato

Pris

Klokkeslett

Påmeldingsfrist

Thon Hotel Arena
Lillestrøm

4. november 2010

Kr 1.890,-

09:30 – 15.30

6. oktober
2010

Prisen inkl. kursmateriell og lunsj, samt kaffe/te med tilbehør.

Innhold
 Begreper innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse.
 Atferd med vekt på problematferd.
 Funksjonell kartlegging:
- Begreper
- Funksjonell analyse av intervju-guide
- Lavigna modell for kartlegging
- Positiv atferdsstøtte-plan
 Tiltak, tips og løsningsforslag
 Praktiske eksempler

Gjennomføring:
Veksling mellom forelesning, diskusjoner, og erfaringsutveksling.

Foreleser
Stein Christian Evensen
Stein jobber til daglig som teamleder for en poliklinikk ved Glenne regionale
senter for autisme i Vestfold. Han er utdannet vernepleier med videreutdanning
innen målrettet miljøarbeid, veiledningsmetodikk, webdesign og prosjektledelse.
Han har en master i Ledelse i komplekse systemer. Stein har lang og bred
erfaring i forelesning og undervisning i ulike tema innen helse- og omsorg.
Interessefeltet er bredt, men menneskelig atferd er fellesbetegnelsen for
tematikken.

Påmelding
– Målrettet miljøarbeid – Autisme og Down`s Ved elektronisk påmelding får deltakerne omgående tilbakemelding via e-post

Thon Hotel Arena,
Lillestrøm 4.11.2010

Påmeldingsfrist:
6. oktober 2010.

Navn
Stilling/funksjon
E-postadresse
Arbeidssted
Adresse og
postnummer
Fakturaadresse
(hvis annen enn over)
Telefon mobil
ev arbeid
Ønsket kurssted

Ev bestillernummer/
referansenummer

Ev kommentar

Dato:

Underskrift:

Ved påmelding via faks eller post vil deltakerne få bekreftelse etter hvert som påmeldingene
registreres. Påmeldingen er bindende og medfører betalingsplikt etter påmeldingsfristens utløp.
Kommunal Kompetanse forbeholder seg retten til å avlyse kurs/seminar ved lav påmelding,
sykdom o.l.
Kommunal Kompetanse – Reg. Øst
Postboks 6923 – St. Olavs plass
0130 OSLO

E-post:

region-ost@kommunal-kompetanse.no

Hjemmeside:

www.kommunal-kompetanse.no

Telefon:

417 84 300

