
FORÆLDREKURSUS 
ABA-BEHANDLING 

TIL BØRN MED AUTISME

25. - 26 OKTOBER 2008

PANEL MED FORSKELLIGE ABA-AKTØRER

Panel med repræsentant fra ABA-foreningen, 
redaktøren af ABAforum, en repræsentant for ABA-
foreningen i København og Region Hovedstaden samt 
et forældrepar, som er selvbetalere. 

Formålet er at give deltagerne lejlighed til at 
stille spørgsmål og diskutere ABA metoden og 
tidlig intensiv behandling til en række forskellige 
repræsentanter, som alle har stor erfaring med 
metoden. 

EVALUERING
 
AFSLUTNING kl. 15:00

SØNDAG 26.10.2008 eftermiddag  

Formålet med kurset er 
• at få kendskab til grundsyn, handicapforståelse og 

påvirkninger af hverdagsliv i forbindelse med an-
vendt adfærdsanalyse (ABA)

• at introducere til de væsentligste dele af en inten-
siv ABA-behandling 

• at beskrive behandlingsresultater og træningstilret-
telæggelse

• at integrere forældre i et erfaringsforum omkring 
brugen af ABA som behandlingsmetode

Yderligere oplysninger om ABA på 
http://www.abaforum.dk/

DELTAGERGRUPPE
Forældre, som har et barn inden for det autistiske spek-
trum og som er interesserede i at vide mere om ABA. 
Forældre som er i de indledende faser af et ABA-forløb kan 
også med fordel deltage. Det er en fordel, at begge foræl-
dre deltager. 

KURSUSLEDER OG ARRANGØRGRUPPE
Linda Lundgaard Andersen, Ph.d., medredaktør af 
ABAforum.dk, lektor i pædagogik ved Roskilde Universi-
tetscenter. 

TID OG STED
25. oktober kl. 10:30 - 26. oktober kl. 15:00.  2008.
Kurset afholdes på kursuscenteret Roskilde Vandrehjem, 
Vindeboder 7, 4000 Roskilde. (Se http://www.rova.dk/)

TILMELDING
For yderligere information og tilmelding kontakt Linda 
Lundgaard Andersen – lla@ruc.dk –  eller Mai-Britt Syberg 
- syberg@post.tele.dk.

BETALING
Kurset er delvist støttet som frivilligt socialt arbejde. Del-
tagelse i kurset og ophold koster 600 kr per person. Del-
tagere opfordres til at søge deres kommune om dækning af 
kursusgebyr og andre relaterede udgifter. 

FORÆLDREKURSUS 

www.abaforum.dk



VELKOMST KL. 10:30
Velkomst ved kursusleder og arrangørgruppe – 
formål med kurset, indhold, arbejdsformer, praktiske 
forhold,.
Deltagerpræsentation – herunder beskrivelse af hidti-
digt forløb omkring familie og barn. 

HVAD ER DET SÆRLIGE VED ABA?
 ved lektor, Ph.d. Linda Lundgaard Andersen

Introduktion til ABA – der lægges især vægt på 
autismeforståelse, træningsprincipper, dataindsamling, 
integration, forældreinddragelse, evalueringsresultater. 
Præsentationen inddrager erfaringer fra danske børn, 
der arbejder efter ABA-principper.

FROKOST

ABA-TRÆNINGSPROGRAM I EN 
BØRNEHAVE OG I EN SKOLE
ABA teamleder og forældre fra to ABA-projekter 
fortæller om ABA-træning i henholdsvis en børnehave 
og en skole: træningsindhold, resultater, problemer og 
hvordan disse er løst.  Videoklip og andet demonstra-
tionsmateriale inddrages.

PRÆSENTATION AF BØRNEHAVEPROJEKT 
- OG EFTERFØLGENDE SKOLEPROJEKT
ved Line Daa Lajer,  ABA teamleder, cand.pæd. i pæda-
gogisk psykologi
samt Marianne Bugge, forældre

PRÆSENTATION AF ET ABA PROGRAM I 
SKOLE
ved Mai-Britt og Ole Syberg, forældre   

ABA-FORENINGEN  - HVAD KAN DEN?
ved Jan Østergård, formand ABA-foreningen 
Hvad er formålet med foreningen og hvad kan den 
bidrage til.

Spørgsmål og diskussion 

MIDDAG

Spørgsmål og diskussion af eftermiddagens program

UFORMEL SNAK OG SAMVÆR

LØRDAG 25.10.2008 formiddag LØRDAG 25.10.2008 eftermiddag & aften

PRÆSENTATION AF ET ABA HJEMMETRÆ-
NINGSPROGRAM
ved Helle Saager, forældre, cand.mag i organisations-
kultur og -kommunikation

FORSKELLIGE MODELLER FOR ABA-PRO-
JEKTER  
ved Joi Bay, redaktør af ABAforum.
Vejen fra et ønske om ABA-behandling til et ABA-
projekt kan være lang og besværlig. Forskellige 
modeller og muligheder for at skaffe fi nansiering af et 
ABA-projekt præsenteres.

NY LOV OM HJEMMEBEHANDLING AF 
BØRN MED VIDTGÅENDE HANDICAP
ved Joi Bay, redaktør af ABAforum.
Loven om hjemmetræning træder i kraft den 
1.10.2008. Hvilke muligheder og problemer rejser den 
nye lovgivning?

Diskussion i mindre grupper på baggrund af 
de hidtil præsenterede oplæg og diskussioner. 
Hvilke overvejelser om de videre forløb har de 
to kursusdage givet anledning til? Formulering 
af spørgsmål, som kan stilles til eftermiddagens 
paneldeltagerne. 

FROKOST

SØNDAG 26.10.2008 formiddag


