Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser
med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning

Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014

Program 8. april
08.30 ‐ 09.00

Registrering / oppkobling av videostudioer

09.00 ‐ 09.15

Velkommen v/ Bjørg S. Hoëm , spesialpedagog Frambu

09.15 ‐ 10.00

Betydningen av alternativ og supplerende kommunikasjon fra en (sjelden) leges
ståsted.
ved David Bergsaker, overlege Frambu

10.00 ‐ 10.15

Pause med kaffe/te og frukt

10.15 ‐ 11.00

Practical communications strategies for individuals with severe disability that need
Augmentative and alternative communication (forelesning en vil foregå på engelsk)
ved Mary Louise Bertram, førskolelærer fra Perth i Australia

11.00 ‐ 11.15

Pause

11.15 ‐ 12.15

forelesningen fortsetter

12.15 ‐ 13.15

Lunsj

13.15 ‐ 14.00

forelesningen fortsetter

14.00 – 14.15 Spørsmål fra salen og studioene
14.15 ‐ 14.30

Pause med kaffe/te og kake

14.30 ‐ 15.15

Erfaringer med bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
ved Randi Sakshaug, spesialpedagog og Trude Holmsen, mor til Anna

15.15 ‐ 16.30

ASK‐utstilling av hjelpemiddelfirmaene Normedia, Abilia Cognita og Tobii
for de som deltar på Frambu

17.30

Middag for de som overnatter

Program 9. april
08.00 – 09.00 Frokost for de som har overnattet
08.30 ‐ 09.00

Oppkobling av videostudioer

09.00 – 09.15 Introduksjon til dagen v/ Bjørg S. Hoëm
09.15 ‐ 10.00

Rettigheter til å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved Heidi E.
Nag, spesialpedagog, Frambu

10.00 ‐ 10.15

Pause med kaffe/te og frukt

10.15 ‐ 11.00

Kommunikasjon med uvanlige barn ved Knut Slåtta, spesialpsykolog, Statped
Sørøst/Torshov.

11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 12.00 forelesningen fortsetter
12.00 ‐ 12.15

Spørsmål fra salen og studioer

12.15 ‐ 13.15

Lunsj

13.15 ‐ 14.00

Atferd som kommunikasjon ved Heidi E. Nag, spesialpedagog, Frambu

14.00 ‐ 14.15

Pause med kaffe/te og kake

14.15 – 15.00 Betydningen av kartlegging, men først og fremst at en starter og fortsetter!
ved Bjørg S. Hoëm, spesialpedagog på Frambu
15.00 – 15.20 Spørsmål til ettermiddagens forelesere og avslutning av kurset

Foreleserne

Mary‐Louise Bertram er utdannet pedagog med fokus på tidlig barndom og er
spesielt interessert i kommunikasjon og opplæring av barn med sammensatte
funksjonshemninger. I 2007 underviste hun i en klasse med fire elever med Angelmans syndrom.
Siden har hun engasjert seg i arbeidet med denne gruppen og jobbet med mennesker med
Angelmans syndrom i alle aldre. Bertram driver nå privat praksis i Australia, Canada og USA hvor hun
bistår barn med Angelmans syndrom og deres familier, lærere og terapeuter på områdene
kommunikasjon, alternativ og supplerende kommunikasjon, atferd og ferdigheter.

Knut Slåtta, spesialpsykolog Statped. sør øst, Oslo
Randi Sakshaug, spesialpedagog Haug skole og ressurssenter
Trude Holmsen, mor til jente med angelmans syndrom
David Bergsaker, overlege og spesialist i barnesykdommer, Frambu
Heidi Elisabeth Nag, spesialpedagog/rådgiver, Frambu
Bjørg S. Hoëm, spesialpedagog, Frambu

Målgruppe for kurset
Tjenesteytere og pårørende rundt personer med en sjelden tilstand med omfattende
kommunikasjonsvansker, for eksempel Angelmans syndrom, Cornelia de Langes syndrom, Retts
syndrom, cri du chat syndrom, fragilt x‐syndrom, migrasjonsforstyrrelse, utviklingshemning uten
kjent årsak eller svært sjeldent kromosomavvik med utviklingshemning.

Overføring via videokonferanse
Frambu tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse (uten omkostninger).
Deltakerne i studioene kan stille spørsmål og kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu.
Spørsmål om videokonferanse kan rettes til Berit Hundel på e‐post beh@frambu.no

Kursavgift
kr. 1000.‐ inkluderer materiell og lunsj.
Foresatte/pårørende deltar gratis.

Overnatting
kr. 500.‐ Vi kan tilby overnatting så langt det er kapasitet.
Ta kontakt med Trine Wennevold på e‐post twe@frambu.no tlf. 64 85 60 00

Faglig ansvarlig
Spørsmål om programmet kan rettes til
Bjørg S. Hoëm, e‐post bsh@frambu.no tlf. 64 85 60 86

Administrativt ansvarlig
Praktiske spørsmål om kurset kan rettes til
Trine Wennevold på e‐post twe@frambu.no tlf. 64 85 60 19

Påmelding
Påmeldingsskjema til kursene finnes i kursoversikten på www.frambu.no

Påmeldingsfrist er 3. mars 2015

Velkommen til kurs!

Heidi Elisabeth Nag er spesialpedagog/rådgiver på Frambu. Hun har mellomfag i psykologi, første
avdeling spesialpedagogikk fra UiO, M.A. i Special Education og Graduate
Certificate in Early Childhood/Elementery special education fra University of
Oregon i USA. Hun har tidligere arbeidet som lærer, spesialpedagog og
spesialpedagogisk koordinator ved ulike skoler både i Norge og USA. Nag er
spesielt interessert i atferd, alternativ og supplerende kommunikasjon og
rettigheter innenfor opplæringen og foreleser innenfor disse temaene på Frambu.

Knut Slåtta
Randi Sakshaug spesialpedagog ved Haug skole og ressurssenter
Trude Holmsen er mor til en jente med Angelmans syndrom

Praktisk informasjon
Målgruppe for kurset
Tjenesteytere og pårørende rundt personer med en sjelden tilstand med omfattende
kommunikasjonsvansker, for eksempel Angelmans syndrom, Cornelia de Langes syndrom, Retts
syndrom, cri du chat syndrom, fragilt x‐syndrom, migrasjonsforstyrrelse, utviklingshemning uten
kjent årsak eller svært sjeldent kromosomavvik med utviklingshemning.

Overføring via videokonferanse
Frambu tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse (uten omkostninger).
Deltakerne i studioene kan stille spørsmål og kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu.
Spørsmål om videokonferanse kan rettes til Berit Hundal på e‐post beh@frambu.no

Kursavgift
Kr 1000,‐ inkludert materiell og måltider

Foresatte/pårørende deltar gratis.

Overnatting
Frambu har begrenset plass for overnatting. Ta kontakt.

Faglig ansvarlig
Spørsmål om programmet kan rettes til
Bjørg S. Hoëm
e‐post: bsh@frambu.no
telefon: 64 85 60 86

Administrativt ansvarlig
Praktiske spørsmål om kurset kan rettes til
Trine Wennevold
e‐post: twe@frambu.no
telefon: 64 85 60 19

Påmelding
Påmeldingsskjema til kurset finnes i kursoversikten på www.frambu.no
Påmeldingsfrist er 3. mars 2015

Velkommen til kurs på Frambu!

