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HABILITERINGSCENTER LILJEHOLMEN 

 

Så här fungerar det hos oss 
Här presenterar vi höstens utbud av kurser och föreläsningar. Dessa riktar sig främst 
till vårdnadshavare och barn/ungdomar som har kontakt med oss, i vissa fall även till 
personal och anhöriga. Se beskrivning på respektive kurs.  

Anmälan 
Anmälan görs till telefonnummer 08-123 353 50 eller via 1177. 

Bekräftelse och instruktioner skickas ut efter sista anmälningsdag.  
Information som skickas via mail skyddas inte av sekretess. 

  

När ni anmäler er, uppge följande: 

 Kursens namn 

 Barnets namn och födelseår 

 Namnen på samtliga som ska delta i kursen/gruppen 

 Telefonnummer  

 Om ni behöver en tolk 

 

Om ni anmält er och inte kan komma, kontakta oss så snabbt som möjligt, då kan nå-
gon annan få den platsen.  

 

Kurserna är avgiftsfria. Kontakta Försäkringskassan i god tid angående möjlighet till 
tillfällig föräldrapenning om du behöver ta ledigt från jobbet för att gå kursen.  
På begäran kan vi skriva intyg om kursnärvaro. 

 

  



HABILITERINGSCENTER LILJEHOLMEN 

 

Våra kurser hösten 2021 
 

TAKK-introduktion – fysisk grupp 
 

TAKK – Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation 

Vi vänder oss i första hand till dig som är förälder eller anhörig, men även till dig som 
är personal på barnets förskola/skola och som vill komma igång med TAKK för att ut-
veckla barnets kommunikation. Vi träffas en eftermiddag.  

Syftet med tillfället är att komma igång med teckenkommunikation och lära sig ett 
40-tal tecken. Vi ger en kort teoretisk introduktion och sedan övar vi tillsammans. 

 

För vem: anhöriga och personal 

När: tisdag 16 november kl. 14.00-16.15 

 eller 

 fredag 10 december kl. 14.00-16.15 

Var: lokal meddelas i samband med bekräftelse på plats 

Anmälan: senast 1 november till 08-123 353 50 eller via 1177 
skriv gärna anmälan med sms-nummer, mailadress och vilken för-
skola/skola som anmälan kommer ifrån. 

Ansvariga: logoped Märta Almegård och logoped Åsa Forsman 

 

Sömn – digital föreläsning 
 

Föreläsning riktad till vårdnadshavare kring sömn och sömnsvårigheter. Vi kommer 
att gå igenom fakta om sömn och olika åtgärder för att komma till rätta med olika 
sömnproblem.  

 

För vem: Vårdnadshavare till barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF) 
med/utan autism (ASD) eller med rörelsenedsättning (RN) 

När:  torsdag 28 oktober kl. 9.00-10.00 

Var: digital föreläsning 

Anmälan: senast 21 oktober till telefon 08-123 353 50 eller via 1177 

Ansvarig:  enhetschef Heidi Pitkäjärvi  

 

  



HABILITERINGSCENTER LILJEHOLMEN 

 

Motorik vid ASD – digital föreläsning 
 

Föreläsning riktad till vårdnadshavare kring motoriska svårigheter vid ASD. Vi kom-
mer att gå igenom grundläggande fakta om motorik och utveckling samt vilka råd vi 
generellt brukar ge.  

Detta är en insats för att öka förståelse för vanligt förekommande svårigheter med 
motorik vid Autism. 

För vem: Vårdnadshavare till barn/ungdomar med ASD 

När:  onsdag 6 oktober kl 13.30 - 15.00 

 eller 

fredag 8 oktober kl 9.30 - 11.00 

Var: digital föreläsning 

Anmälan: till ett av ovanstående tillfällen senast 27 oktober, 
telefon 08-123 353 50 eller via 1177 

Ansvariga: sjukgymnaster Laura Miró Arredondo och Jenny Björklund 

 

Sociala berättelser och ritprat – digital föreläsning 
 

Sociala berättelser, ritprat och seriesamtal är metoder för att förklara och hjälpa barn 
i hur man gör i olika situationer. De är sätt att ge barnet redskap och förstå hur det 
ska göra i specifika sociala situationer. De är stöd för att förbereda och följa upp hän-
delser. Metoderna gör kommunikationen mer tydlig och begriplig. 

Metoderna är bra för: 

• personer som har svårt att fullt ut förstå den verbala kommunikationen 
• personer som behöver stimulera fler sinnen för att förstå 
• personer som behöver nerskrivna strategier för att komma ihåg 

Vi bjuder in till en föräldrautbildning om hur man kan använda dessa metoder med 
sitt barn. Mellan tillfällena provar deltagarna att göra en social berättelse hemma 
med sitt barn och berättar för varandra vid tillfälle två. 
Begränsat antal platser. Bekräftelse skickas efter sista anmälningsdagen.  

 

För vem: föräldrar till barn med ASD och/eller IF 

När: måndag 25 oktober och måndag 15 november 

Tid:  kl. 14.00-16.30 

Anmälan: senast måndag 11 oktober till 08-123 353 50 eller via 1177 

Kursledare: specialpedagog Annika Dalgren och logoped Sara Lindhagen
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