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Verden ifølge autisme 
 - og hvorfor den er sa  svær at bega  sig i? 

Familie- og psykoterapeut, Agrianna Sommer har en bred erfaring i arbejdet med børn og 
unge med en autismediagnose. Som familiebehandler er hendes force, at få lov at 
komme helt tæt på de børn og unge, der kun sjældent lukker nogen ind i deres særlige 
univers og høre deres historier. 

 
  Med sit oplæg ønsker Agrianna at udbrede den almene forståelse for, hvordan vi som  
  fagpersoner og forældre, støtter disse børn og unge bedst muligt. Agrianna gør   
  oplægget levende med anekdoter, humor og konkrete forslag til, hvordan omverdenen   
  kan forstå og favne disse særlige, men smukke børn og unge. 
      
Indhold:        
Agrianna formår at favne både fagpersoner og forældre i deres udfordringer og vil bl.a. komme ind på: 

- Hvordan ser verden ud for børn og unge med en autismediagnose?  
- Hvorfor er det sociale og skolen så stor en udfordring? 
- Hvad er deres kompetencer, styrker og hvad kan vi neurotypisk lære af dem? 
- Hvordan får vi skabt tillid, og støtter børn og unge med en autismediagnose?  
- Præsentation af de 10 H’er, og hvordan de anvendes i praksis. 
- Hvordan skaber vi et godt samarbejde mellem fagpersoner og forældre?  
- Hvordan kan den narrative og systemiske tilgang være en døråbner i mødet med denne gruppe af børn og 

unge? 
 
Underviser:      

Agrianna er uddannet lærer med 21 års undervisningserfaring fra både almen- og specialområdet. Hun har 

efterfølgende uddannet sig til familie- og psykoterapeut og har de seneste mange år, arbejdet som 

familiebehandler hos familier med børn og unge med en autisme diagnose. 

 

Agrianna Sommer har i 2021 udgivet håndbogen ”Når de tavse unge taler”. En håndbog til fagpersoner og 

forældre, som giver en forståelse og konkrete redskaber til at møde børn og unge med en autismediagnose. 

 

Målgruppe:  

Kursuset henvender sig til fagpersoner og forældre    

Tid og sted:  

Onsdag den 1. juni 2022 i CESAs lokaler Odensevej 70, 5750 Ringe. Ankomst og kaffe 8.30 - 9.00. Undervisning 

9.00 -15.30. 

Pris:  

Pris pr. deltager er kr. 800,- inkl. morgenmad, frokost, frugt, kaffe og online adgang til håndbogen ”Når de tavse 

unge taler”, (2021) For medlemmer er prisen kr. 700,- Kursusgebyr indbetales på konto 3224 – 0002258 188.  

Tilmelding og kursusbevis:  

Tilmelding til dagen bedes sendt til post@cesa.dk. med oplysning om navn, tlf. nr. og din mailadresse. Der 

udstedes bevis for deltagelse i kurset. Tilmelding skal ske senest mandag den 23. maj 2022. 
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