
Föreläsningen vänder sig till dig som möter barn eller vuxna med autism/Aspergers syndrom, ADHD och andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ditt arbete, till dig som är förälder/anhörig  och till dig med egen diagnos.

Föreläsningen innehåller:

• Vanliga svårigheter och styrkor vid autism
• Annorlunda perception
• Stress & autism
• Massor av exempel hämtade från verkligheten

Tisdagen den 24 september 2019, kl 18 - 21 på Hotell Stinsen i Hallsberg

En föreläsning med Jill Rogheden:

Ett annat sätt att tänka
- Vad får autism för konsekvenser i praktiken?

Att leva med autism innebär ett annat sätt att tänka och 
fungera. Man kommunicerar, ser, hör, uppfattar smak, lukter 
och omvärlden annorlunda. Personer med autism är extra 
stresskänsliga och många saker som är enkelt för de fl esta tar 
otroligt mycket energi. För den som inte själv lever med autism 
kan det vara svårt att förstå, särskilt då autism inte syns på utsidan. 

I

M
A G I N A

R

I

Jill Rogheden är utbildad inom autism/NPF och driver företaget Imaginari. Jill har 
också personliga erfarenheter då hon lever med en egen Aspergerdiagnos. Hon är 
även mamma till två barn med olika varianter av autism/ADHD och är uppväxt med en 
förälder som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

På sin blogg “Ett annat sätt att tänka”delar Jill med sig av pedagogiska tips och livet 
med autism: www.ettannatsattatttanka.wordpress.com

Pris:  Fika ingår. 

         560 kr exkl. moms för yrkesverksamma (företag, skolor, kommunanställda etc.) 
          10 % rabatt för 5 pers eller fl er från samma arbetsplats

 400 kr inkl. moms för anhörig, person med egen diagnos eller privatperson

 300 kr inkl. moms för medlemmar i någon av följande föreningar:
         Autism- och Aspergerförbundet/Attention/FUB (gäller ej arbetsplatser).  
 Uppge medlemsnummer i anmälan.

Info: Anna Paulsen; tel. 0707 – 818 919, info@klyftiga.se

Anmälan sker på: www.klyftiga.se 

Sista anmälningsdatum: 9 september 2019 (begränsat antal platser)

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.


