
Deltagere
Medlemmer af ABA-foreningen, familier, børn,
træningsledere og hjælpere.

Det anbefales at deltagere i landsmødet er medlemmer
af ABA-foreningen, som arbejder for at etablere ABA
som et del af det offentlige behandlingstilbud til børn
med autisme.

Tid
23 - 24 - 25 september 2005

Sted
Naturværkstedet

Indkvartering
Overnatningen foregår på medbragte luftmadrasser /
liggeunderlag og soveposer. Da Naturværkstedet er et
sted med mange rum, kan de der ønsker det få eget
rum, så vidt det er muligt.

Pris
Gratis deltagelse, der betales blot for forplejning.
Hele weekenden pr. person kr. 250,00
Fredag  pr. person kr.  90,00
Lørdag pr. person kr. 145,00 
Søndag pr. person kr.  50,00
Børn under 15 år betaler ½ pris for mad
Drikkelse betales efter forbrug
 

Naturværkstedet
er et beskytte værksted for udviklingshæmmede i Ribe
Amt.
Du kan få en nærmere beskrivelse herom på
www.naturvaerkstedet.ribeamt.dk

Adresse
Ølufvad Hovedvej 81, 6715 Esbjerg N

Kørselsvejledning
Kør ad motorvejen Kolding - Esbjerg
Kør af ved afkørsel 73
Naturværkstedet ligger 4 km. fra afkørslen mod Varde

Beskrivelse
Naturværkstedet ligger på 5 tdr. land, som huser vores dyr.
Her er hest, får, høns, gæs, ænder, kanin, kat, bier, fugle og
fisk.
Indendørs er der flere grupperum, mødelokaler og en stor
gymnastiksal, som er velegnet til børneleg.
Baderum og opholdsrum med tv og video.
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Formål
Med afholdelsen af et årligt landsmøde vil forenin-
gen skabe et forum for medlemmer af ABA-forenin-
gen og deres familier, pårørende og fagfolk. Formå-
let er at præsentere ABA, relevante oplæg, aktiviteter
og erfaringsudveksling  mellem forældre, træningsle-
dere og andre fagfolk. Landsmødet skal danne
ramme om fælles faglige diskussioner, idéudveksling
og medvirke til at skabe et netværk mellem forældre,
træningsledere og andre fagfolk på tværs af landet. 

Program
Fredag d. 23. september
Kl. 16.00 Ankomst og fælles kaffebord.
Herefter indkvartering og forberedelse af middagen.
Kl. 19.00 middag og social samvær

Lørdag d. 24. september
Kl.   8.00 - 11.00 Morgenkaffe
Kl. 10.30 - 11.00 Ankomst for ikke overnattende.
Kl. 11.00 Workshops – afholdes samtidig 
       1. Enkelt-integration i børnehave 
       2. Overlap mellem autisme og sprogproblemer
Kl. 12.30 - 13.30 Frokost
Kl. 14.00 Workshops – afholdes samtidig
      3. Et indblik i de københavnske ABA-forsøgs-   
          projekter
       4. Væsentlige momenter i ABA's historie
Kl. 15.30 Kaffebord
Kl. 16.00 - 17.00 Træningslederforum  
Kl. 17.00 Forberedelse af middag
Kl. 18.30 Middag 

Søndag d. 25. september
Kl.   8.00-11.00 Brunch
Kl.   11.00 Fælles oprydning og afrejse

Workshopsbeskrivelse

1. workshop 
Enkelt-integration af dreng med Asperger Syndrom
i en Københavnsk børnehave
v/ Helle Jensen mor til Anton.
I oplægget præsenteres Antons udgangspunkt før ABA-
programmet, træningsområder og aktiviteter samt hvilke
forandringer Anton har gennemgået.
Litteraturforslag: Leaf, R., & McEachin, J. (1999).
(Eds.). A Work in Progress - Behavior Management
Strategies and a Curriculum for Intensive Behavioral
Treatment of Autism.  Kapitel 4, 5, 6 & 7 om selvstimu-
lering.

2. workshop
Sproglige vanskeligheder ved autisme
v/ Cecilia Brynskov, mor til David.
Oplægget er en lettilgængelig præsentation af den helt
nye forskning, der undersøger de sproglige vanskelighe-
der, der ofte optræder sammen med autisme - et område,
som tidligere har været overset. 
Litteraturforslag: Rapin, I. & M. Dunn (2003). Update on
the language disorders of individuals on the autistic
spectrum. Brain & Development 25, 166-173. 

3. workshop
Et indblik i de københavnske ABA-forsøgsprojekter
v/ Anja Hansen, træningsleder.
En træningsleder fortæller om de københavnske forsøgs-
projekter - organisering, ressourcer og rammer, netværk
mellem træningsleder, pædagogisk specialmodul i ABA,
ABA-kreditering, forældresamarbejde og workshops.
Litteraturforslag om forsøgssprojektet: 
http://www.abaforum.dk/danmark/2005/dk_050304_kbh.php og
http://www.abaforum.dk/danmark/2005/dk_050304_kbh_2.php
http://www.abaforum.dk/danmark/2005/dk_050509_kbh.php

4. workshop
Væsentlige momenter i ABA's historie - et  portræt-
galleri
v/ Joi Bay, formand ABA-foreningen
ABA er en pædagogisk metode og forskningspraksis
som rækker tilbage til 50' erne og 60' erne. Siden da er
der sket meget med behavioristisk teori og praksis og
den er i dag en moderne behandlingsform. Oplægget vil
fokusere på den anvendte adfærdsanalyses historie
centreret om de fagpersoner,  som har ydet væsentlige
bidrag til udvikling af ABA som en behandlingsform til
autisme. 

Tilmelding
Senest d. 7. september 2005

Kan foretages pr. telefon 75 10 12 13

eller pr. mail på
kasserer@abaforeningen.dk
(udfyld vedhæftede tilmeldingsskema)

Tilmeldingen er endelig ved indbetaling på 
konto nummer 7701 0356442 eller med check til

Kasserer 
Mai-Britt Syberg 
Porsholtparken 10
6740 Bramming


