
  

  
 De regionale fagmiljøene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest, Helse 

Sør-Øst, Helse Nord og Helse Midt har gleden av å invitere til   

Konferanse og nettverkssamling  

  

Vi ønsker velkommen til konferanse og 

flerregional EIBI nettverkssamling. 

Onsdag 1. februar og torsdag 2. februar 2023  

Oslo – Hotell Bristol 

 

  

 

  



1: Februar 

12 – 13: Registrering og innledende snikksnakk 

13 – 13:45:  Lunch 

14 – 19: Nancy Champlain: Rollelek og språk – kartlegging, opplæringsprogrammer 

og opplæringsprosedyrer. Konferanse på Zoom i felles møterom. 

2. Februar  

9 – 16:  Nettverkssamling. Presentasjoner fra regionene relatert til lek.  

 
 

PPLAC: Pretend Play and Language Assessment and Curriculum 

PPLAC er utformet som et kriterium-basert kartleggingsverktøy 

for vurdering av lekeferdigheter og språk hos barn i alderen 2-7 

år. Kartleggingen kan danne grunnlag for en atferdsbasert 

læreplan for å etablere eller ekspandere et barns 

rollelekrepertoar. PPLAC ble utviklet ut fra en omfattende 

gjennomgang av forskningen på typisk utvikling av lek og språk, 

samt atferdsanalytiske intervensjoner. Data fra forskning ved 

ACI Learning Centers på utvikling av lek og bruken av PPLAC har også bidratt i utviklingen av 

dette vurderings- og læreplanverktøyet.  

 

Foreleser er Nancy Champlin  
Nancy Champlin, BCBA, er eier, grunnlegger og administrerende direktør 

for fem ACI læringssentre, lokalisert i Colorado, Kansas, Oklahoma og 

Texas. Nancy har universitetsgrader i grunnskoleutdanning, lærevansker 

og spesialundervisning for småbarn, og hun fikk sin BCBA (Board 

Certified Behavior Analyst) i 2004. Nancy har forelest og trent 

fagpersoner og foreldre lokalt og internasjonalt i anvendt atferdsanalyse 

og har gjennomført og presentert forskning på en atferdsanalytisk 

tilnærming til å lære lekeferdigheter til barn med autisme. Hun er 

medforfatter av boka The Pretend Play and Language Assessment and  

Curriculum (PPLAC)  

  

Pris:  

Dagpakker: Kr. 995 pr. dag 

Overnatting: Kr. 1.695. Rom kan reserveres ved påmelding, men gjøres opp individuelt 
 

Påmeldingsfrist: 15. desember 2022 
  

Påmelding:  https://response.questback.com/sykehusetivestfold/eibikonferanse010223 

 

Med hilsen fra  

Flerregional EIBI arbeidsgruppe (Alvdis, Janne Mari, Marit og Tor) 

  
  

https://response.questback.com/sykehusetivestfold/eibikonferanse010223

