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Tittel Dato tid Foreleser 
PRT for slekt og venner 
 

04.05.2018 0900 - 1200 Alvdis Roulund 

Forutsetninger for å lykkes i 
samhandling med barn med høyt 
fungerende autisme i barnehage- 
og opplæringssektor. 
 

29.08.2018 0900 - 1500 Terje Wårheim 

Tidlig og intensiv opplæring 
basert på anvendt atferdsanalyse 
for barn med 
autismespekterforstyrrelser 
 

04.09.2018 0900 - 1500 Merete Haugen 

Målretta miljøarbeid 
 

05.09.2018 0900 - 1500 Vegard Henriksen 

Autismespekterforstyrrelse- en 
innføring 
 

12.09.2018 0900 - 1500 Oline Skjåk og Nina Stensland-
Rørby 

Autismespekterforstyrrelse- en 
innføring til pårørende 
 

19.09.2018 0900 - 1400 Elisabeth Crocket-Mikalsen og 
Nina Stensland-Rørby 

Rettigheter, tvang og makt: 
Helse- og omsorgstjenestelovens 
kap. 9 
 

26.09.2018 0900 -1500 Tom Harald Myrene 

Samtaleoppfølging for 
mennesker med 
autismespekterforstyrrelser 
basert på en psykoedukativ 
tilnærming (Vermeulens 
psykoedukasjonsprogram) 
 

04.10.2018 0900 - 1500 Mette Holme van Nes 

 

  



 

PRT for slekt og venner 

Fredag 04.05.18 kl 09.00 – 12.00 på Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Borre 

 

Pris:  
300kr frukt, te og kaffe inkludert. (1/2 pris for foreldre) 
 
Målgruppe:  
Nærpersoner til barn med ASD (besteforeldre, tanter, onkler, venner) 
 
Innhold:  
Kurset vil gi en innføring i enkle måter motivere barn med ASD til samhandling, 
kommunikasjon og læring i naturlige omgivelser. 
 
Kursansvarlig:  
Alvdis Roulund 
 
Påmeldingslink vil bli lagt ut på; www.glennesenter.no/kurs 
 
Max antall deltakere: 40 

http://www.glennesenter.no/


 

Forutsetninger for å lykkes i samhandling med barn med 

høyt fungerende autisme i barnehage- og opplæringssektor. 

Onsdag 29.08.18 kl 09.00 – 15.00 på Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Borre 

Pris:  
600kr Enkel lunsj, te og kaffe inkludert. (1/2 pris for foreldre) 

 
Målgruppe: 
Ansvarlig for barnehage- og opplæringstilbudet til barn med autismespekterforstyrrelser, pårørende, 
sakkyndig instans (PPT) og andre av barnas nærpersoner. 
 
Innhold: 
De fleste atferdsutfordringer har sitt motstykke i muligheter for endringer til adaptiv eller bedre 
tilpasset atferd. Hva er et atferdsproblem, for hvem er det et problem, hvorfor er det et problem og 
hva kan man gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes bedre i samhandling med mennesker med 
ASF.  Er det slik at vi har tilstrekkelig kunnskap om hva vi kan gjøre og hvilke forhold vi må ta hensyn 
til? Er lite tilpasset atferd noe som kan oppstå som «lyn fra klar himmel»? Hvordan kan vi samle 
informasjon og forsøke å avdekke hvilke forhold atferd samvarierer med?  
 
Kurstilbudet gir godt grunnlag for å dra nytte av øvrige ferdighetsbaserte 
kurstilbud/arbeidsseminarer ved senteret. 
Det kan være svært krevende å yte godt nok tilpassede tjenester til mennesker med ASF, det krever 
både formal kompetanse (utdanning), realkompetanse (erfaring) og personlig egnethet. Dette stiller 
også store krav til kommunens tjenestelederes kompetanse og muligheter til å forvalte sine 
ansvarsområder til beste for mennesker med ASF. 
 
Proaktive strategier er tiltak som virker forebyggende.  De iverksettes planmessig med hensikt å 
redusere sannsynligheten for forekomsten av problematferd – altså strategier som iverksettes før 
atferdsutfordringer har blitt et problem.  Formålet er å etablere langsiktige og varige endringer som 
adaptiv atferd til erstatning for atferdsutfordringer. 
 
Sentrale stikkord: 
-Hva er, og hva opprettholder problematferd? 
-Risikofaktorer for utvikling av problematferd 
-Hvilke komponenter bør være med når en skal jobbe primær-,   sekundær- og tertiærforebyggende 
mot atferdsutfordringer? 
-Hva er, hva innebærer det å ha og hvordan tilrettelegge for tilegnelse av sosial kompetanse? 
-Hvordan kan vi forstå aggressiv atferd 
 
Kursansvarlig: 
Terje Wårheim 
 

Påmeldingslink vil bli lagt ut på; www.glennesenter.no/kurs  
 
 
Max antall deltakere: 40 

  

http://www.glennesenter.no/kurs


 

 

Innføringskurs i 

Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt 

atferdsanalyse for barn med autismespekterforstyrrelser 

(EIBI) 

 

Tirsdag 04.09.18 kl 09.00 – 15.00 på Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Borre 
 
Pris:  
600kr Enkel lunsj, te og kaffe inkludert. (1/2 pris for foreldre) 
 
Målgruppe:  
De som ønsker å få en innføring i et tilbud som kan gis i barnehage for barn med 
autismespekterforstyrrelser; for eksempel foreldre, personell i barnehage, PPT.  
 
Innhold:  
Kurset gir en innføring i opplæringsmetoden tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt 
atferdsanalyse. Dette er en opplæringsform som er tilpasset barn i barnehagealder med 
autismespekterforstyrrelser. Kurset gir i hovedsak en introduksjon til anvendt 
atferdsanalyse, en beskrivelse av gjennomføring av opplæringen og informasjon om 
tilrettelegging i barnehagen for gjennomføring av opplæringsmetoden. Kurset tar også kort 
for seg diagnosekriterier og vansker knyttet til autismespekterforstyrrelser. 
 
Kursansvarlig:  
Merete Haugen 
 
Påmeldingslink vil bli lagt ut på; www.glennesenter.no/kurs 
 
For evt. spørsmål ta kontakt på e-post: merete.haugen@siv.no 
  

http://www.glennesenter.no/kurs
mailto:merete.haugen@siv.no


 

Målrettet Miljøarbeid 

 

Onsdag 05.09.18 kl 09.00 – 15.00 på Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Borre 

 
Pris:  
600kr Enkel lunsj, te og kaffe inkludert. (1/2 pris for foreldre) 
Målgruppe:   
Ansatte som jobber med mennesker med autismespekterforstyrrelser i offentlig sektor 
 
Innhold: 
Målrettet miljøarbeid er en arbeidsmodell som består av ulike metoder, faglige intervensjoner og 
profesjonelle holdninger - styrt i målrettede prosesser. Hvis en miljøarbeider skal kunne arbeide 
målrettet må tre ulike komponenter være tilstede; fagkompetanse, holdninger og verdier og 
miljøarbeiderens evne til å samarbeide. Altså er det ikke tilstrekkelig med god fagkunnskap og bred 
kompetanse, dersom miljøarbeideren utviser holdninger og verdier som ikke hører hjemme i 
omsorgsfaget. Ei heller hjelper det at miljøarbeideren uttaler gode holdninger og verdier, hvis 
vedkommende ikke får til å samarbeide med andre eller viser gjennom sin atferd at holdningene og 
verdiene ikke er integrert i den praktiske yrkesutøvelsen (Bech m.fl., 2004).  
 
Sentrale stikkord: 

- Gjennomgang av en målrettet arbeidsmodell, basert på anvendt atferdsanalyse. 
- Ulike begreper innen atferdsanalysen 
- Hvordan sikre god opplæring og tilrettelegging 
- Praktisk jobbing med tid til refleksjon og veiledning til deltakernes egen arbeidshverdag 

 
Kursansvarlig:  
Vegard Henriksen 
 

Påmeldingslink vil bli lagt ut på; www.glennesenter.no/kurs  
 
For evt. spørsmål ta kontakt på e-post: vegard.henriksen@siv.no 
 
Max antall deltakere: 40 
  

http://www.glennesenter.no/kurs
mailto:vegard.henriksen@siv.no


 

Autismespekterforstyrrelse- en innføring 

 

Onsdag 12.09.18 kl 09.00 – 15.00 på Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Borre 

Pris:  
600kr Enkel lunsj, te og kaffe inkludert. (1/2 pris for foreldre) 
 
Målgruppe:  
Kurset er beregnet for ansatte i botiltak, helse- og skolevesen som arbeider med mennesker 
med autismespekterforstyrrelse.  
 
Innhold:  
Kurset gir en generell innføring i hva autismespekterforstyrrelse innebærer, og hvordan man 
gjennomfører utredning av dette. Videre gir kurset en gjennomgang av de tre 
kjerneområdene ved autismespekterforstyrrelse, mulige komorbide tilstander, samt 
generelle tiltakstilrådinger i skole og hverdagsliv 
 
Kursansvarlige:   
Oline Skjåk og Nina Stensland-Rørby 
 
Påmeldingslink vil bli lagt ut på; www.glennesenter.no/kurs  
 
 
Max antall deltakere: 40 
 
 
 

  

http://www.glennesenter.no/kurs


 

Autismespekterforstyrrelse- en innføring til pårørende 

Onsdag 19.09.18 kl 09.00 – 15.00 på Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Borre 

Pris:  

Gratis. Det blir ikke servert lunsj, så man bør ha med matpakke da det ikke er kantine på Glenne.  

Målgruppe:  

Kurset er et tilbud til foreldre og andre nære pårørende til mennesker med 

autismespekterforstyrrelser.  

Innhold: 

Kurset gir en generell innføring i hva autismespekterforstyrrelse innebærer, og hvordan man 

gjennomfører utredning av dette. Videre gir kurset en gjennomgang av de tre  kjerneområdene ved 

autismespekterforstyrrelse og mulige komorbide tilstander. Det vil også bli gitt et innblikk i metodikk 

og tiltakstilråding, samt ytterligere tilbud ved Glenne.  

 

Kursansvarlige:   

Elisabeth Crocket-Mikalsen og Nina Stensland-Rørby 

Påmeldingslink vil bli lagt ut på; www.glennesenter.no/kurs  
 

Max antall deltakere: 40 

  

http://www.glennesenter.no/kurs


 

Rettigheter, tvang og makt: Helse- og 

omsorgstjenestelovens kap. 9 

 

Onsdag 26.09.18 kl 09.00 – 15.00 på Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Borre 

Pris:  
600kr Enkel lunsj, te og kaffe inkludert. (1/2 pris for foreldre) 
 
Målgruppe:  
Offentlige ansatte som jobber med mennesker med utviklingshemming 
 
Innhold:  
Hvordan kan man skille tjenesteyting med tvang fra nødvendig omsorg og rett til ivaretakelse av 
personlige behov? Kurset gir en innføring i lovreguleringen, bakgrunnen for den og hensikten med å 
lovregulere dette tjenesteområdet for mennesker som har diagnose psykisk utviklingshemming. Hva 
kan man gjøre for å forebygge tvang? Hva er kommunens roller og oppgaver? Hva er 
spesialisthelsetjenestens roller og oppgaver? Hvilke roller har Fylkesmannen? 
 
Kursansvarlig: 
Tom Harald Myrene 
 

Påmeldingslink vil bli lagt ut på; www.glennesenter.no/kurs  
 
Max antall deltakere: 40 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.glennesenter.no/kurs


 

Samtaleoppfølging for mennesker med 

autismespekterforstyrrelser basert på en psykoedukativ 

tilnærming (Vermeulens psykoedukasjonsprogram) 

 
Torsdag 04.10.18 kl 09.00 – 14.00 på Glenne, Fogdeveien 55, 3184 Borre 

 
Pris:  
600kr Enkel lunsj, te og kaffe inkludert. (1/2 pris for foreldre) 
 
Dersom du møter personer med autismespekterforstyrrelser (ASF) som ledd i opplæring, helse- eller 
omsorgtjenester i kommunen, og ønsker å arbeide målrettet med (psykoedukative) samtaler er dette 
av interesse for deg!   
 
Målgruppe: 
Ansatte i spesialisthelsetjeneste, PPT, helsestasjon, psykisk helsetjeneste i kommunen eller personer 
som er ansatt i rådgiverstillinger eller som sosiallærere/miljøterapeuter i skolen.  
 
Innhold: 
Dagen består av, etter en kort introduksjon av hva ASF innebefatter, en teoretisk gjennomgang av 
hva psykoedukasjon er og formålet med slik intervensjon. Det vil bli vektlagt gjennomgang av deler 
av samtalemanualen ”Jeg er noe helt spesielt”. Metodikk og forslag til anvendelse av ulike arbeidsark 
står sentralt denne dagen. Det vil bli benyttet mange eksempler fra våre kliniske erfaring med bruk av 
samtalemanualen og andre verktøy. 
 
Vermeulens psykoedukasjons program er et samtaleprogram spesielt utviklet for mennesker med 
autismespekterforstyrrelser. Programmet skal være et verktøy for empowerment, og de ulike 
temaene som tas opp i manualen skal kunne bidra til økt selvinnsikt og identifisering av styrker og 
svakheter hos den enkelte”. 
 
Kursansvarlig:    
Mette Holme van Nes 

 
Påmeldingslink vil bli lagt ut på; www.glennesenter.no/kurs  
 
Max antall deltakere: 40 
  

http://www.glennesenter.no/kurs


 

 

 

Kontaktinfo:  Besøksadresse Telefon 

   

Internett: www.glennesenter.no  Fogdeveien 55 33 03 64 50 

E-post: vegard.henriksen@siv.no 

 

3184 Horten  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

   

 

http://www.glennesenter.no/
mailto:vegard.henriksen@siv.no

