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Start Kurs För vem? Plats 

Januari 

22, kl 14.00 
8 ggr 

AKKtiv KomIgång – 
Föräldrautbildning om 
kommunikation och 
kommunikationsstöd 

Föräldrar till barn i förskoleåldern 
med svårigheter att förstå tal 
och/eller göra sig förstådda.  

Falun 

23, kl 15.00 Information om 
samhällsstöd 

Föräldrar till barn/ungdomar som har 
kontakt med Habiliteringen.  

Falun 

24, kl 10.00 
2 ggr 

Sociala berättelser och 
seriesamtal 

Vårdnadshavare, assistenter, 
skolpersonal till barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsnedsättning som 
behöver redskap för att tydliggöra hur 
vardagen fungerar.  
400 kr för personal.  

Ludvika 

    

Februari 

4, kl 15.00 
3 ggr 

Struktur och 
förhållningssätt i vardagen 

Föräldrar, anhöriga och personal till 
barn och ungdomar som är i behov 
av tydliggörande i vardagen.  
400 kr för personal.  

Mora 

11, kl 13.00 
4 ggr 

Struktur i vardagen och koll 
på tiden 

Föräldrar som har kontakt med 
Habiliteringen. 

Borlänge 

13, kl 13.00 
4 ggr 

Struktur i vardagen och koll 
på tiden – tolkas till 
kurmanji 

Föräldrar som har kontakt med 
Habiliteringen. Kursen riktar sig till 
kurdisktalande föräldrar/närstående. 
Kurdisk tolk deltar.  

Borlänge 

17, kl 09.00 Information om 
samhällsstöd 

Föräldrar och anhöriga till barn och 
ungdomar som har kontakt med 
Habiliteringen.  

Mora 

19, kl 09.30 
2 ggr 

Tecken Föräldrar till barn som har kontakt 
med Habiliteringen och som vill lära 
tecken som stöd. 

Borlänge 

    

Mars 

4, kl 10.30 Information om 
samhällsstöd 

Föräldrar till barn/ungdomar som har 
kontakt med Habiliteringen.  

Borlänge 

5, kl 15.00 Tid och struktur - Hur kan vi 
hjälpa, den som behöver, 
att förstå och hänga med? 

Vårdnadshavare till barn/ungdomar 
som har kontakt med Habiliteringen.  

Falun 

12, kl 14.30 Diagnosinformation autism Föräldrar till barn med autism. Falun 

25, kl 14.00 Stress och återhämtning Föräldrar och vuxna anhöriga till barn 
som har kontakt med Habiliteringen. 

Mora 

26, kl 14.00 
3 ggr 

Föräldrastödsgrupp Föräldrar som har kontakt med 
Habiliteringen.  

Falun 

27, kl 09.00 Stress och återhämtning Föräldrar och vuxna anhöriga till barn 
som har kontakt med Habiliteringen. 

Mora 

April 

1, kl 08.30 Kort föreläsning om autism, 
ADHD och intellektuell 
funktionsnedsättning 

Föräldrar till barn på Habiliteringen 
och deras närstående vars barn har 
dessa diagnoser. Deltagare i kurs 
Struktur i vardagen och koll på tiden 
har företräde. Andra i mån av plats. 
Kostnad personal 400 kr.  

Borlänge 

22, kl 09.00 Information om 
samhällsstöd 

Föräldrar till barn/ungdomar som har 
kontakt med Habiliteringen.  

Falun 

April 

22, kl 15.00 
2 ggr 

Beteendeproblematik hos 
barn med 
funktionsnedsättning 0-8 år 

Föräldrar till barn i åldrarna 0-8 år 
som önskar fördjupad kunskap inom 
beteendeproblematik.  

Falun 

23, kl 15.00 Tid och struktur - Hur kan vi 
hjälpa, den som behöver, 
att förstå och hänga med? 

Vårdnadshavare till barn/ungdomar 
som har kontakt med Habiliteringen.  

Falun 

27, kl 14.30 Diagnosinformation 
intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) 

Föräldrar till barn med intellektuell 
funktionsnedsättning 

Falun 

29, kl 13.30 Toaträning, mage och mat Föräldrar som har kontakt med 
Habiliteringen.  

Falun 

Maj 

6, kl 15.00 
6 ggr 

Ungdomsgrupp 16-20 år Ungdomar mellan 16-20 år med 
lindrig intellektuell funktions-
nedsättning och som har kontakt 
med Habiliteringen. 

Mora 

8, 4 ggr för 
tid se katalog 

AKKtiv KomIgång – 
Föräldragrupp om 
kommunikation och 
kommunikationsstöd 

Föräldrar till barn i förskoleåldern 
med kommunikationssvårigheter.  

Mora 

8, kl 13.00 Information om 
samhällsstöd 

Föräldrar och anhöriga till barn och 
ungdomar som har kontakt med 
Habiliteringen.  

Mora 

12, kl 14.00 Selektivt ätande Föräldrar till barn som äter selektivt. Falun 
 

14, kl 15.00 
2 ggr 

Beteendeproblematik hos 
barn med 
funktionsnedsättning 9-18 
år 

Föräldrar till barn i åldrarna 9-18 år 
som önskar fördjupad kunskap inom 
beteendeproblematik.  

Falun 

27, kl 15.00 Information om 
samhällsstöd 

Föräldrar till barn/ungdomar som har 
kontakt med Habiliteringen.  

Borlänge 

    

    

Juni 

    

 

Alla kurser/informationer är inställda till 

och med 2020-04-30!  

 

 

 

 

 

 

 

 


