
Målet med kurset
Målet med kurset er, at du:

• kan med afsæt i kendskab til det enkelte barn, den unge eller voksne 
med udviklings- og adfærdsforstyrrelser, yde støtte til en trivselsfrem-
mende social- og specialpædagogisk bistand 

• får viden om adfærd og reaktionsmønstre ved de hyppigst fore-
kommende udviklingsforstyrrelser såsom autisme med støttebehov, 
ADHD, OCD og Tourettes syndrom samt om relaterede trivselsproble-
mer så som adfærdsforstyrrelser 

• kan indgå i en afstemt relation og samarbejde med den enkelte 
person med adfærds- eller udviklingsforstyrrelser og relaterede 
trivselsvanskeligheder, se bag om denne adfærd og tilpasse krav og 
forventninger til den enkelte persons forudsætninger med afsæt i 
dennes ressourcer. I forlængelse heraf kan du iværksætte indsatser, 
der støtter, skærmer og fremmer den enkelte person med autisme 
og/eller ADHD, i forhold til trivsel i sociale sammenhænge 

• kan indgå i respektfuldt samarbejde med pårørende omkring den 
enkelte person med udviklings- og adfærdsforstyrrelser og udveksle 
relevante iagttagelser 

• kollegialt kan dele iagttagelser relevant for den enkelte person med 
udviklings- og adfærdsforstyrrelser i det daglige arbejde samt ved 
visitation og bevillinger

Mennesker med udviklings- og 
adfærdsforstyrrelser

Målgruppe
Dagplejere, pædagogmedhjælpe-
re, pædagogiske assistenter m.fl. 
der arbejder med børn, unge og 
voksne med ADHD og autisme og 
relaterede udviklingsforstyrrelser

Om kurset

Uddannelsen giver dig viden om 
adfærd og reaktionsmønstre ved 
de hyppigst forekommende udvik-
lingsforstyrrelser såsom autisme med 
støttebehov (svarende til aspergers 
syndrom) og ADHD samt om relate-
rede adfærds- og trivselsproblemer.

Tilmelding – sådan gør du:
Du tilmelder dig via portalen www.efteruddannelse.dk.
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Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, der 
tilhører amu-målgruppen, dvs. 
med uddannelse til og med fag-
lært niveau.
Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter fældende regler.

For deltagere med uddannelses-
niveau over faglært niveau er der 
en deltagebetaling på ca.
kr. 1.981,-.


