Autismefaglig vejledning
- privatkøb
Formål
Det overordnede formål med specialiseret autismefaglig vejledning er, at gøre personen med autisme så
selvstændig som mulig, så personen på sigt kan klare sig med et minimum af støtte/uden støtte.
Indsatsen skal medvirke til, at personen med autisme opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som sikrer
selvstændighed i hverdagen, på arbejdspladsen eller i forbindelse med uddannelse.

Målgruppe
Voksne personer med en
autismediagnose.

Virksomheder der har
medarbejdere med en
autismediagnose.

Uddannelsesinstitutioner
der har studerende med en
autismediagnose.

Indhold

Vejledningen tager udgangspunkt i Autismecenter Nord-Bo’s grundlæggende pædagogiske målsætning, hvor
vejleder sammen med personen søger at få afdækket individuelle forudsætninger, udfordringer, muligheder, drømme
og ønsker.
Med afsæt i de konkrete udfordringer personen oplever i sin hverdag, søges der sammen med vejleder at få trænet
færdigheder og kompetencer, at få opbygget bredere selvforståelse samt at få afprøvet og automatiseret gode
mestringsstrategier, som kan danne et helhedsorienteret fundament for personen. Nedenstående er eksempler på
indsatsområder.
PERSONEN MED AUTISME
• Praktiske opgaver
• E-boks, netbank, borger.dk.
• Kommunikation
• Ledsagelse/kørsel
• Struktur/forudsigelighed
• Transporttræning
• Budget og økonomi
• Sociale kompetencer
• Diagnoseforståelse
• Samfundsliv
• Dialogmøde med
netværkspersoner
• Beskæftigelsesrettetog uddannelsesrettet
vejledning
• Støttende samtale

VIRKSOMHED
• Vedligeholdelse af ansættelse
• Kommunikation
• Struktur/forudsigelighed
• Vejledningssamtaler med
medarbejderen
• Dialogmøder på arbejdspladsen
• Sparringspartner
ift. rekruttering af
medarbejderen
• Kulturforståelse
• Instruktion/støttesystem
• Skånehensyn
• Belyse behov samt skånebehov på virksomheden

UDDANNELSESINSTITUTION
• Vedligeholdelse af studie
• Struktur/overblik over
studieforløb
• Guidning ift.
studiedynamikker
• Informationsmøde
• Dialogmøder i
studiegruppe/klasse
• Bistår personale ift.
autismevenlig undervisning, skånehensyn etc.
• Indsigt og støtte i
enerigdisponering
• Støtte til indsigt i sociale
kompetence
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Organisering
Vejledningen tilbydes, hvor det giver mest mening for den enkelte person og med afsæt i den konkrete mål/
handleplan. Vi tilbyder både vejledning i eget hjem, på arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutioner eller på
Autismecenter Nord-Bo (Skansevej 7-9 i Nørresundby).

Pris
Der afregnes pr. time (min. 1 time). Prisen er i 2022 fastsat til 468 kr. pr. time.
Ved køb over 10 timer gives der 10% rabat pr. time.
Kørsel: 383 kr. pr. time (afregnes i hele kvarter)

Dokumentation
I samarbejde med personen, virksomheden, uddannelsesstedet og evt. anden netværksperson udarbejdes
der en forventningsafstemning samt en individuel ramme- og målsætning, som herefter arbejdes ud fra.
Ved køb af 0-5 timer udarbejdes der ikke afslutningsnotat.
Ved køb af 5 timer og derover udarbejdes der afslutningsnotat inden udløb.

Kørsel
Hvis vejledningen foregår længere væk end 10 km fra Autismecenter Nord-Bo (Skansevej 7-9 i Nørresundby)
betales der for kørsel (statens kilometertakst og tid) udover den konkret aftalte tid.

Henvendelse

Borgeren, netværkspersonen, virksomheden eller uddannelsesstedet tager kontakt til afdelingsleder af
Momentum.
Ved ansøgning om privat køb af specialiseret autismefaglig vejledning medsendes diagnostiske
udredningspapirer og andre relevante oplysninger til afdelingsleder via sikkerpost@nordbo.dk

Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte
afdelingsleder Randi Jørgensen
rj@nordbo.dk /
20 70 01 87.
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