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Indhold
Børne- og ungeindsatsen er et 360 graders tilbud med afsæt i en individuelt tilrettelagt indsats. Indsatsen foregår i tæt 
samarbejde med forældre, fagpersoner, skole og andre relevante personer i barnets /den unges netværk. 

Der arbejdes målrettet med et bredt spekter af områder tilpasset det enkelte barn/den unge, dennes forudsætninger 
og støttebehov. Det er barnet/den unge der er i centrum, og støtten vil derfor hele tiden tage sit afsæt i det enkelte 
barn og samtaler/støtte til denne. 

Målgruppe
Autismecenter Nord-Bos børne- og ungeindsats er et 360 graders praksisorienteret tilbud til børn med autisme fra 
førskolealderen til og med det 17. år, som oplever mistrivsel, skolevægring eller udfordringer i hjemmet. Det er et 
tilbud til børn og unge, som har brug for en specialiseret autismefaglig indsats i hjemmet, børnehaven, skolen eller 
fritidslivet. 

Formålet med børne- og ungeindsatsen er at hjælpe målgruppen med at opnå trivsel i deres hverdag. 
Der er fokus på hverdagslivet i hjemmet, fritidsinteresser og etableringen af en positiv og udviklende skolegang. 

Der arbejdes alsidigt i forhold til:
• at få en fælles forståelse i barnets netværk
• at etablere struktur og støttesystemer, som er personuafhængige
• at opbygge nye mestringsstrategier og få øget selvindsigt
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Organisering
Børne- og ungeindsatsen udføres  af afdelingen Momentum på Autismecenter Nord-Bo, der i udgangspunktet 
dækker hele Nordjylland. Indsatsen ydes på hverdage mandag til fredag i tidsrummet kl. 7-18. 
Der kan i særlige tilfælde tilrettelægges individuelle aftaler udover disse tidsrum. 

Støtten gives af vejledere med en høj specialiseret autismefaglig viden. Dette understøttes af tilgangene fra 
KRAP, Let’s Visualize - Min Autisme, neuropsykologi og andre autismefaglige metoder, modeller og tilgange. 

Visitation og pris 
Indstilling til Børne og ungeindsatsen sendes som sikker mail til sikkerpost@nordbo.dk att. Randi Jørgensen.

Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende, der dokumenterer at pågældende borger har 
autisme vedlægges. Øvrige relevante papirer kan være supplerende psykologiske/psykiatriske oplysninger, 
skolepapirer, beskrivelser fra botilbud mm.

For pris på støtteindsatsen samt kørselsberegninger se www.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.

Fokusområder
• Afdækning af ressourcer og udfordringer
• Etablering af fælles forståelse i barnets netværk
• Afprøvelse af og implementering af struktur og støttesystemer i skole og/eller hjemmet
• Nye mestringsstrategier
• Konkret støtte i hverdagen, eksempelvis transporttræning, fremmøde, afprøvelse af struktur i hjemmet
• Mødeafholdelse med barnet/den unge, forældre og netværk
• Samtaler i forhold til diagnoseforståelse
• Belastnings- og stressreducering
• Støtte til forebyggelse af mobning eller stop af mobning
• Relationsdannelse
• mv. 
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