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Intresseanmälan för ett mångsidigt intensivt 
inlärningsprogram – endast för barn födda 2016 eller 
senare 
Ett mångsidigt intensivt inlärningsprogram baseras på vetenskapen tillämpad beteendeanalys (TBA). 

Programmet anpassas individuellt efter varje barns behov. 

I ett mångsidigt intensivt inlärningsprogram får föräldrar och förskolepersonal handledning från 

Autismcenter små barn för att i barnets vardagsmiljö ge barnet träning inom flera olika 

utvecklingsområden parallellt. Programmet kan vara aktuellt för barn som har svårigheter inom flera 

olika utvecklingsområden. 

Eftersom förskolan och dess personal är en viktig del i programmet så behöver denna intresseanmälan 

göras tillsammans med förskolerektor. 

Under programmet ansvarar föräldrar och förskolepedagog tillsammans för att barnet får minst 20 

timmars träningstid i veckan. Det innebär 15 timmars träning per vecka på förskolan och 5 timmar per 

vecka i hemmet. Många program innebär 30-40 timmar träning per vecka då aktuell forskning visar bäst 

resultat vid den intensiteten. Autismcenter små barn ansvarar för kartläggning, bedömning och 

handledning för träningen. Till en början är handledningsmötena täta, ca 1 gång/vecka, men glesas ut 

allt eftersom programmet fortskrider. Mötena sker oftast på Autismcenter små barn och ibland på 

barnets förskola. 

Ett mångsidigt intensivt inlärningsprogram är en behovsbedömd insats. En del av bedömningen består 

i att barnet först ska ha genomgått en individuell insats på Autismcenter små barn.  

Programmet startar alltid med en prövofas. Under prövofasen görs en bedömning om förutsättningar 

finns för att fortsätta det mångsidiga programmet. Ett mångsidigt program pågår som längst i två års tid 

eller till sommaren det året barnet fyller sex år. Barnet behöver ha minst ett år kvar på förskolan då 

programmet startar. 

Vid frågor eller funderingar kring ansökan kan ni kontakta vår mottagning på telefon 08-123 354 50. 

Intresseanmälan gäller (Barnet)  

Namn  

  

Personnummer  

Adress, postnummer och postort  

  

  

 

Förskola  

Förskolans namn (särskild avdelning)  

  

Telefon  

  

 

Förskolerektor är informerad och intresserad  

 Ja   Nej  
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 Jag/vi har deltagit i er grundkurs.  

 Ja   Nej (Om nej, kontakta vår mottagning för att anmäla er till grundkursen).  

 

För att starta upp ett program krävs vissa förutsättningar. Innan vi går vidare med er ansökan, 

var vänlig stäm av om dessa möjligheter finns:    

 Träningstid minst 15 timmar/vecka (förskola)  Träningstid minst 5 timmar/vecka (hemma)  

 Enskild plats/rum för träning  Möjlighet att komma på handledningsmöten 1 gång/vecka   

 Minst 20 h verksamhetsstöd på förskolan  Barnet har minst 1 år kvar på förskolan  

 Barnet har färdighetsbrister inom flera områden (kommunikation, lek, vardagliga aktiviteter, 

problembeteenden, motorik)  

 

Beskriv barnets svårigheter (använd separat bilaga om ni önskar att skriva mer) 

   

 

 

 

 

 

Vårdnadshavare  

Namn  

  

Telefonnummer  

 

Namn  

  

Telefonnummer  

 

Finns behov av tolk? 

 Ja         Nej 
 Om ja, ange språk: 

  

Adress om annan än barnets 

Adress, postnummer och postort  

  

  

  

Underskrift  

Vårdnadshavares underskrift  

  

Vårdnadshavares underskrift  

  

Datum och ort  

  
  

Blanketten skickas till;  

Autismcenter små barn  
Box 17056  
104 62 Stockholm  


