Årsmelding for 2019
Styrets sammensetning:
Fra årsmøtet 3.2.2018 har styret bestått av:
Fiona Druett, leder valgt for 1 år,
Julia Lindqvist, nestleder valgt for 2 år (årene 2019 og 2020),
Sverre Jørgensen, kasserer valgt for 2 år (2018 og 2019),
Kitty Bye, styremedlem valgt for 2 år (2019 og 2020)
Kent Åge Solem, styremedlem valgt for 1 år (2019)
Margaret Forbes, varamedlem valgt for 1 år (2019),
Fredrik Thommesen, varamedlem valgt for 1 år (2019)
Lars Skjønberg, varamedlem valgt for 1 år (2019)
Kitty Bye sluttet i styret i august 2019, Sverre Jørgensen og Margaret Forbes hadde permisjon fra august 2019. Fredrik
Thommesen ble styremedlem 5.9, Lars Skjønberg ble styremedlem for Sverre Jørgensen 5.9, mens Julia Lindqvist
overtok som kasserer for Sverre fra 5.9.
Likepersonkoordinator og studieleder er ikke fastsatt for 2019.
Revisorer: Britt Elin Strand og Tale Aurstad, 1 år
Valgkomité: Cathrine Holm og Lene Bjørdal, 1 år
Web-ansvarlig: Sigve Hansen, 1 år.
Likepersoner: Fiona Druett, Julia Lindqvist, Line Albertsen

Medlemmer
Hovedmedlemmer:
Husstandsmedlemmer:
Totalt

2019
310
110
420

2018
329
97
426

Medlemstallene for 2018 er tatt fra medlemsregisteret 23.1.2019. Administrasjonen tok i bruk et nytt medlemsregister i
2018. Medlemstall 2019 er tatt fra medlemsregister 31.12.2019
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Styremøter
12 Styremøter i; februar, mars, april, mai, juni, 2 ganger i september, oktober, november, desember, januar og
februar. Vi har i også gjennomført Arbeidsmøte ang. Funkis-kurs 13.8 (Fiona, Kent Åge, Julia, Fredrik). Leder og
nestleder har hatt 3 arbeidsmøter gjennom året. I tillegg har styremedlemmene kommunisert fortløpende via
e-post og telefon. Styremøtene har vært preget av godt samarbeid og interessante diskusjoner. Møtene er blitt
avholdt på Batteriet i Schultz gate 8, Peppes Pizza Kjøpmannsgata og hjemme hos Julia.
I tillegg har samarbeidet med Nord-Trøndelag fylkeslag foregått på ledernivå med månedlige delingsmøter og
samarbeid om årsmøteseminar 2020 med fagkonferanse og markering av 40-årsfeiring av Sør-Trøndelag
fylkeslag i 2020.

Møter, kurs, temakvelder og studiesirkler arrangert av / eller i
samarbeid med fylkeslaget:
- 9.1 Møte med LUPE Trøndelag, CP Trøndelag og ADHD Sør-Trøndelag ang. samarbeid om dagskurs til høsten (Julia).
Nytt planleggingsmøte 4.6 med LUPE og CP som skal være med og arrangere dagskurs 6.11 (Julia)
- 6.11 Dagskurs sammen med LUPE Trøndelag og CP Trøndelag om seksualitet for funksjonshemmede, kosthold for
funksjonshemmede, foreningenes aktiviteter, tilrettelagte kulturtilbud og tilrettelagte idrettstilbud (Julia og mange
medlemmer)
- 2.-3.2 Årsmøteseminar “Mestring” startet med middag lørdag kveld, idédugnad og overnatting med frokost. Seminar
søndag med foredrag fra Vårres Regionalt Brukerstyrt senter midt om årets tema, årsmøte for medlemmer og innlegg fra
Olaug Nilssen hvor hun delte sine erfaringer fra livet som mamma til et barn med autisme.
- 25.2 Møte ang. Inkluderende fellesskap for barn og unge: på Batteriet med Arthur Mandahl fra Vårres (Sverre, Audhild,
Julia) for å drøfte hva vi skal si på møtene med Trondheim kommune
- 7.3 og 30.10 Dagskurs Barn og unge med autismespekterforstyrrelser (høytfungerende), for foreldre/familie og fagfolk
knyttet til pasienter ved BUP-klinikk, arrangert av BUP. Innlegg om Autismeforeningen (Julia). Medlemmer som var
foreldre/pårørende til barn med ASD fikk delta. Fylkeslaget spanderte kaffe, te og frukt 30.10 (til ca 125 deltakere).
- Autismeforeningen sentralt oppfordrer fylkeslagene til å benytte Studieforbundet Funkis i forhold til å tilrettelegge for
kurs og studiesirkler med eller uten lærere. Sør-Trøndelag fylkeslag har i 2019 arrangert kurs/studiesirkler som
gjenspeiler aktiviteten i styret, de ulike aktivitetene for barn, unge og voksne med diagnose, samt
pårørendetreff/temakvelder. Erfaringsutveksling, fysiske aktiviteter og matlaging har vært hovedfokus også i år.
Rapportering til funkis genererer økonomiske tilskudd.
- 5 Medlemmer som er pårørende har vært observatører på NTNU-emnet MDV 6255 Nevroutviklingsforstyrrelser med
fordypning i autisme; 29.1, 30.1, 12.3, 13.3, 8.4, 9.4, 29.8, 30.8, 19.9, 20.9, 12.11 og 13.11. VI har holdt brukerinnlegg
30.1 (Julia, Synne), 13.3 (Fiona, Vegard, Marit), 8.4 (Fiona), 20.9 (Fiona), 13.11 (. Deltatt på planleggingsmøte 28.3 ang.
nytt metodekurs på NTNU i 2020 observatører på MDV6257 - Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme,
metodeemne. der vi skal få holde brukerinnlegg (Julia). Vi fortsetter også med å ha 5 medlemmer som observatører.
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- Temakveld 4.2 med Renate Svinning om tilrettelagt idrett
- Temakveld 1.4 med Bernhard Weidle om rigiditet og tvang, og om Autisme- og touretteutvalget
- Temakveld 6.5 med Anne Lise Høyland om sin doktoravhandling
- Temakveld 3.6 med Marianne Hestvik fra Abilia om kognitive hjelpemidler
- Temakveld 2.9 med Fiona om oppstart av månedlige voksentreff
- Temakveld 30.10 om vennskap med Fredrik, Synne og Morten
- Temakveld 4.11 om BPA med representanter fra HAV og Brageva

Eksterne møter og kurs som styremedlemmer,
brukerrepresentanter og andre medlemmer har deltatt på:
Trondheim kommune skal våren 2019 utarbeide forslag til søknad om å bli pilotkommune i tråd med Nordahl-utvalgets
forslag om en helhetlig modell for spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole. Trondheim kommune var
invitert til møte med Kunnskapsdepartementet 25.01.19 for å gi innspill til stortingsmelding om Tidlig innsats og
Inkluderende fellesskap i 2019.
●

16.1 Møter ang. Inkluderende fellesskap for barn og unge: (Sverre, Julia) Kommunaldirektør for oppvekst
og utdanning Camilla Trud Nereid inviterte til et forberedende møte for innspill til kunnskapsdepartementet.
Målet med møtet er i første omgang å gi innspill til mulige pilotprosjekter

●

24.1 Presentasjon av aktuelle alternativ, økonomiske rammer og handlingsrom, samt innspill og drøfting av
aktuelle modellforslag (Sverre, Julia)

●

8.3 Møte med innspill fra Vårres brukerstyrt senter og oss (Julia), FFO Trondheim, mange
barnehagestyrere og rektorer, PPT og mange andre.

●

11.4 Møte om utforming av en eventuell søknad fra Trondheim kommune (Sverre, Julia). Innlegg om hva
Vårres brukerstyrt senter og vi mener er spesielt viktig; brukermedvirkning!

- 8.1 Møte om prosjekt Personer med psykisk utviklingshemming og fedme, arrangert av Regionalt senter for
fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital HMN, i samarbeid med “Unge kokker”, “Tjukkasgjengen” og andre
eksterne aktører med kompetanse om denne målgruppen, bl.a. NAKU.
- 5.2 Innspillskonferanse med Autisme- og touretteutvalget (Sverre, Julia). Vi kom med innspill ang. hhv. arbeid og helse
- 28.2 Innlegg på fagkveld på STO (særskilt tilrettelagt opplæring) på Skjetlein vgs., om foreldresamarbeid og hvordan det
er å være forelder (Julia)
- 6.3 Deltatt på årsmøte i Vårres regionalt brukerstyrt senter (Fiona, Julia)
- 20.3 Holdt forelesning på Fagskolen AOF, om bl.a. pårørendesamarbeid, anvendt atferdsanalyse, uønsket atferd og
Autismeforeningen (Julia), - 3.4 Innlegg på Fagskolen AOF: Samarbeid med pårørende, brukerorganisasjoner og
frivillige. Tilrettelegging i forhold til funksjons- og læreevne, egenomsorg, sårbarhet og utviklingsmuligheter. (Sverre,
Kent Åge, Synne) -5.11 Innlegg på Fagskolen AOF sitt kurs om Barn med særskilte behov i barnehage (Synnøve, Samia,
Berit og Julia) - 7.11 Innlegg på Fagskolen AOF sitt kurs om Barn med særskilte behov på skolen (Synne, Julia)
- 20.3 (to kurs, Julia) og 2.4 (Julia, Kitty) Dagskurs om autisme for fremmedspråklige pårørende til nydiagnostiserte barn,
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arrangert av Trondsletten habiliteringssenter, fortalt om Autismeforeningen og spesielt familie aktivitetene våre.
- 3.4 Informasjonsmøte i helse- og velferdskomiteen på Rådhuset i Trondheim ang. Bo- og aktivitetstilbudet for voksne
utviklingshemmede, info fra oss (Julia, Britt Elin), NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede), LUPE (Landsforbundet for
utviklingshemmede og pårørende), kommunaldirektør Helge Garåsen og Fagforbundet. Det er et merforbruk og planlagt
store nedskjæringer. Etter møtet bestemte politikerne at det skulle gies mer midler til BoA men fortsatt ikke nok etter vår
mening.
- 4.4 Innlegg på Nidaros DPS om AiN og våre aktiviteter i fylket for pårørende til de med ASD (Fiona og Kitty).
- 29.4 Informasjonsmøte for støttekontakter og fritidsassistenter i Trondheim kommune: innlegg om Autismeforeningen,
foreldreperspektiv og ASD (Julia)
- 30.4 Møte med markedskonsulent Irene Guvaag som informerte om tilrettelagte turer til Solgården i Spania (Julia).
- 14.5 Foreldremøte på Autismetilbudet på Åsveien skole- og ressurssenter, informasjon om Autismeforeningen (Julia),
en søster fortalte om hvordan det er å være søsken, og det ble gitt informasjon om 17. mai og annet aktuelt. Det ble valgt
foreldrerepresentanter til det nye brukerrådet.
- 15.5 Dialogkonferanse arrangert av aksjonskomiteen Det gjelder livet, ang. mer midler til Bo- og aktivitetstilbudene i
Trondheim kommune (Julia). Store spørsmål som må løses tverrpolitisk.
- 15.10 Dialogkonferanse “Det gjelder livet” med politikere, pårørende og personale, arrangert av NFU v/ Nina Braadland
ang. mer midler til Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim kommune (Julia, Britt Elin)
- 22.5 Seminar om BUP-gen (Sverre, Margaret, Julia). Terje Nærland fortalte om foreløpige resultater; Sissel Gravråkmo,
Lise Reindal og Anne Lise Høyland fortalte om sin forskning og Ole A. Andreassen fortalte om store muligheter for
grensesprengende forskning om nevroutviklingslidelser. Møte om veien videre i Sør-Trøndelag med deltakere fra bl.a.
HaVo, Trondsletten, BUP, RKBU og Vårres brukerstyrt senter (Sverre, Margaret, Julia).
- 5.6 og 4.11 Dagskurs på Trondsletten for foreldre til nydiagnostiserte barn. Holdt innlegg om fylkeslagets virksomhet
(Julia)
- 25.6 Møte på Trondheim rådhus ang. ny strategiplan for utviklingshemmede (“En bedre hverdag”), sammen med
representanter fra rådmannens fagstab, NFU, LUPE og CP-foreningen (Julia, Britt Elin). Vi ønsker brukermedvirkning
også når kommunen skriver sine årlige handlings- og økonomiplaner. Møte 2.7 med NFU ang. en felles uttalelse til
rådmannen (Sverre).
- 3.10 Møte på Lærings- og mestringssenteret, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk) ved St. Olavs Hospital med
opplæringskoordinatorer og andre brukerorganisasjoner, med tema brukermedvirkning og samarbeid med
brukerorganisasjoner, innlegg på 15 minutter om fylkeslaget (Julia)
- 14.10 Møte med Regionalt fagmiljø og brukerorganisasjonene, for å drøfte utfordringer og mulige satsinger (Julia); Hege
Ramsøy-Halle og representanter fra Vårres, ADHD og Tourette. Tatt opp våre “ønsker”: bedre diagnostisering av jenter,
bedre kunnskap om ABA (anvendt atferdsanalyse) i HaVo (Habiliteringstjenesten for voksne) og vernepleierutdanningen,
sikre overganger, også fra skole til arbeid, skolevegring, bedre kunnskap om AS i barnevern, mer fokus på forebygging av
psykiske tilleggslidelser, mer fokus på somatikk. Mye av dette er også aktuelt for ADHD og Tourette.
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- 17.10 Møte med Anne-Lise Lenes på Habiliteringstjenesten for voksne ved St.Olavs Hospital ang. aktuelle temaer på
kurs som de har tenkt å arrangere for pårørende om autisme; forslag til temaer bl.a. kosthold, aktivitet, samarbeid mellom
bolig og pårørende (Julia).
-30.10 Høstkonferansen “Relasjoner” arrangert av Habiliteringstjenesten for voksne og Habiliteringstjenesten for barn, St.
Olavs Hospital (Fiona)
- 19.11 Innlegg om AiN og fylkeslagets aktiviteter for Asperger gruppen ved NTNU (Fiona).
- 20.11 Nettverkssamling/fagsamling for Midt-Norge arrangert av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes
syndrom og narkolepsi (Julia). Bl.a. informerte Bernhard Weidle om NOU Autisme og Tourettes syndrom.
- 21.11 Felleskonferansen 2019: Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser, ved Regionalt fagmiljø for
autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM (Fiona, Lars)
- 11.12 Møte med informasjon om Fagnettverk ASK/SANS og Prosjekt ASK i Trondheim kommune ved Elin Marie Berg
og Trude Seivaag (Julia). Vi diskuterte bl.a. Hvordan de skal kunne komme i kontakt med flere brukere i BoA. De har
kartlagt brukerne og tatt kontakt med lederne/personalet til 200 brukere men bare fått tilbakemeldinger ang. 20 brukere.
(ASK betyr alternativ og supplerende kommunikasjon.)

Representasjon:
- Nestleder i styret i Vårres regionalt brukerstyrt senter (Sverre) og varamedlem (Julia, men Fiona tok over etter årsmøtet
6.3). Hverken Sverre eller Fiona stiller til gjenvalg, så vi leter etter nye representanter til styret.
- Representant i Kontaktforum (kommunaldirektøren sitt møte med brukerorganisasjonene) og Brukerråd i boligsaker i
Trondheim kommune. (Disse to ble slått sammen i 2014) (Julia) men disse hadde ikke noe møte i 2019)
- Representant i Byomfattende brukerråd for Bo- og aktivitetstilbud i Trondheim kommune (Julia), deltatt på møtene 6.5
og 2.12 der bl.a. Strategiplanen for 2019 - 2022: “En bedre hverdag for alle” og planer for nye Stavne ble diskutert
- Representant i KFU (Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne) i Trondheim kommune (Britt Elin
Strand) frem til det nye rådet ble valgt.
- Varamedlem, og styremedlem fra desember, i valgkomiteen i FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) Trøndelag
(Roar Ekeberg).
- Nestleder i Ungdomsrådet ved St.Olavs Hospital (Oskar Kvammen).
- Medlem i referansegruppa til et forprosjekt til Prosjekt om overvekt og utviklingshemming (Julia), Regionalt senter for
fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs Hospital

Aktiviteter
- Treff for pårørende til barn og ungdommer med autismespekterdiagnoser (ASD), på Batteriet, 8 ganger, 2-12 deltakere
(i snitt ca 7)
- Treff for medlemmer over 16 år med en høytfungerende autismespekterdiagnose, på Batteriet, 11 ganger, 10-21
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deltakere (i snitt ca 17)
- Voksentreff: 2 møter med totalt 23 deltakere
- Svømming i Husebybadet, 18 ganger, ca 30 deltakere (men ingen opptelling)
- Svømmekurs på Dalgård skole, 6 ganger, 10 deltakere
- Gokart og pizza på Heggstadmoen, 4 ganger, 21-23 deltagere hver gang.
- Klatring med tau i Utehallen, med en eller to instruktører, 16 ganger, 3-18 deltakere (i snitt ca 12 deltakere)
- Lekeland og pizza på Heggstadmoen, 6 ganger, 18-37 deltakere (i snitt ca 28)
- Ridning på Herjuan gård og grilling, 2 ganger, 36 og 33 deltakere
- Julebord på Scandic Nidelven Hotel med 23 deltagere
- Kinodag 30.3 for å feire Verdens autismedag 2.4, med filmene Rive-Rolf krasjer internett og Alita: Battle Angel, 99
deltakere
- Kjøkkenklubben 9 ganger, 8-18 deltakere, snitt på 12 stk
- Besøk på Rypetoppen klatrepark, 2 ganger med hhv 46 og 19 deltaker
Vi har hatt et eller to styre- eller varamedlemmer (Fiona, Julia, Kent Åge, Lars), og/eller andre medlemmer (Vegard,
Svein, Roar, Lena, Lene, Ingfrid) som ansvarlig på alle treff og aktivitetene unntatt på svømmingen i Husebybadet noen
ganger. Mange ansatte og instruktører på de forskjellige plassene er godt kjent med våre behov og utfordringer.
Medlemmer i Nord-Trøndelag fylkeslag har fått delta på alle aktivitetene i Sør-Trøndelag fylkeslag og omvendt.

Annet
- Søkt og fått innvilget midler fra Helse Midt-Norge, Studieforbundet Funkis, Stiftelsen Fridheim, Trondheim kommune,
Trøndelag fylkeskommune, Sparebank 1, Autismeforeningen sentralt, Stiftelsen K
 iwanis International District Norden
Fond, Kronprinsesse Märthas Minnefond og Prinsesse Märtha Louises Fond. Også søkt andre midler som ikke er blitt
innvilget. Fått støtte fra Orkdal grill & pizza (gratis pizza) og Bunnpris Rosenborg (fruktkorg).
-Tilrettelagt for at komiker-troppen “Aspergers are Us” fra Boston, USA fikk gått seg en tur i Bymarka, ble intervjuet av
NRK (sendt på Midtnytt 28.06.19) og spiste middag med medlemmer på Kjøkkenklubbens sommeravslutning.
- Fylkeslaget bruker møterommene og kontormateriell på Batteriet Midt-Norge i Schultz gate 8 kostnadsfritt
- Oppdatert nettsiden vår fortløpende (autismeforeningen.no/sortrondelag, ved Sigve), tidvis brukt facebook-siden
(Vegard, Fiona) (www.facebook.com/autismeforeninga.sortrondelag/?fref=ts) for å informere om aktiviteter som ligger på
nettsiden våre. Vi gikk i år bort fra påmelding med facebook aktiviteter etter en evaluering av ressursbruken rundt dette.
- Sendt ut medlemsbrev, med bl.a. informasjon om våre aktiviteter og lignende via e-post 7 ganger før årsmøtet og ca 2
ganger hver måned resten av året og vanlig post (til de medlemmene som ikke har oppgitt e-postadresse) en gang 16.1.
- Svart på generelle henvendelser fra medlemmer og eksterne på e-post mer enn 300 ganger om bl.a. invitasjoner til
møter, hvilke tilbud vi har, medlemskap, osv
- Videreformidlet eposter til medlemmene med informasjon sendt til styret om bl.a. eksterne kurs
- Lånt ut bøker og solgt penner, armbånd og reflekser med foreningens navn og logo på de forskjellige arrangementene vi
har deltatt på gjennom året.
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- Delt ut Autismeforeningens brosjyrer, våre aktivitetslister og informasjon om Grasrotandelen bl.a. på kurs arrangert av
Habiliteringstjenesten, NTNU og Fagskolen AOF
- Presentert foreningen og delt ut brosjyrer og aktivitetsplanen på samtalegruppe for barn med ASD og deres foresatte på
Trondsletten på mandags- og tirsdagsgruppen (Fiona)
- Stått på stand i Nordre gata sammen med leder for FFO Trondheim 26.8 og 2.9, før kommune- og fylkestingsvalget,
nært de politiske valgbodene (Julia). Fortalte om Autismeforeningen og om hva FFO synes er viktig.
- Intervjuet 17.9 ung mann med ASD til innlegg i bladet Autisme i dag, og sendt inn innlegget 29.10.
- Konsultert masterstudenter ved NTNU på forskjellige spørsmål rundt deres oppgaver hvor de ønsker å se nærmere på
aspekter ved ASD.
-Skrevet anbefalingsbrev for forsker som forsker på autisme.

Eiendeler:
Arkivmateriale og kontorrekvisita (på Batteriet og hos Julia), Asperger-hefter av Kari Steindal til salgs for 50 kr, hefter om
ASD til salgs for 40 kr, nøkkelringer, penner og reflekser til salgs for 10kr (Batteriet, Julia, Fiona), to rollup med gammel
logo og en med ny, samt en for nevromangfold (Batteriet), Minnepinner (Batteriet, Julia), mobiltelefon (Anna, 959 09 162),
dobbel kaffekoker (Julia), servietter, kaffe, te, plastglass, papirkopper, papirfat, kaffefilter (Batteriet, Julia), gammeldags
videokamera til utlån (Julia), opplysningsmateriell/brosjyrer (Batteriet), ringpermer A4 (Batteriet, Julia), to CDer med
foredrag av Iris Johansson, yatzy-spill (Batteriet), orkidé fra Åsveien skole til fylkeslagets 30-årsfeiring (Julia). Nestleder i
fylkeslaget låner en PC fra Telenor. Låner nøkkel til Batteriet (Julia). Syv T-skjorter og syv buttons med teksten
Verdensdagen for psykisk helse, pappkrus, stressballer, brosjyrer, 3 små lerret, malekoster, maling og pappkrus og
tallerkener til malingen, stor koffert til kjøkkenklubben med tørrvarer, servietter, papptallerkener, papirduker (Fiona)

Bøker og hefter til utlån (Batteriet, medlemmer):
Bøker med fet skrift er kjøpt i 2019 og er engelske.
Albertsen, Line Natalie Røllheim og Prinz, Bodil: Oscar har autisme...
Bargiela, Sarah: Camouflage: The Hidden Lives of Autistic Women
Bingham, Jennipher: Aspergere fra A - og nesten til Å
Breimo, Normann, Sandvin og Thommesen: Individuell plan
Brownson, Deborah; He’s Not Naughty! A Children’s Guide to Autism
Christopher J. Smith, Lori Vincent, Sheri S. Dollin, Holly Sokol, Sharman Ober-Reynolds; The
FRIEND® Program for Creating Supportive Peer Networks for Students with Social Challenges,
including Autism
Danielsen, Sara C.: Autismens horisont
Eikrem, Tove: Jungelhåndboka 2012 om lovverk og rettigheter)
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Ekeland, Tor-Johan: Konflikt og konfliktforståelse
Eknes, Jarle, Bakken, Trine Lise, Løkke, Jon Arne og Mæhle, Ivar: Utredning og diagnostisering,
utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker
Elley, Debbey: Fifteen Things They Forgot to Tell You About Autism
Freihow, Halfdan W.: Kjære Gabriel
Gerland, Gunilla: Relationer och sexualitet
Hagerup, Hanna og Liljeroos, May-Britt: Autist - og så? Veien til det språklige slott
Hartman, Davida; The Little Book of Autism FAQs: How to Talk with Your Child about their Diagnosis
and Other Conversations
Hénault, Isabelle: Asperger syndrom og seksualitet
Hernes, Magdalena og Larsen, Kenneth: Autisme og atferdsanalyse
Higashida, Naoki: Hvorfor hopper jeg
Holden, Børge: Autisme. Amandas møte med atferdsanalysen
Innstrand, Anne Gro: Så godt! Kokebok trinn for trinn
Johansson, Iris: En annerledes barndom
Kleiven, Kristin og Varre, Pernille (redaktører): Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose,
fagrapport, finnes også elektronisk
Koegel, Lynn Kern: Pivotal Response Treatment
Martinsen, Nærland og Tetzchner: Språklig høytfungerende barn og voksne med
autismespekterforstyrrelser.Prinsipper for opplæring og tilrettelegging
Mattias, Daniel, Robert, Marcus: Jag är ändå jag
McClannahan, Lynn E. og Krantz, Patricia J.: Aktivitetsplaner for barn med autisme, trening av selvstendig
atferd

Mohlin og Medhus, Slik kan det være;, Omnipax, 2005
Mohlin, Mie og Medhus, Magne: Slik kan det være å ha høytfungerende autisme og Asperger syndrom
Moore-Mallinos, Jennifer: Broren min har autisme
Nilssen, Olaug: Tung tids tale
Powel og Jordan (red.): Autism; leka, lära och leva
Reigstad, Torhild Linnea: Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med
Asperger syndrom i vanlig skole
Robison, John Elder: Be Different
Robison, John Elder: Look Me in the Eye
Sivertsen, Bodil: Å undervise autistiske barn og voksne
Storvik, Martinsen, Nærland, Wigaard: Barn og unge med Down syndrom og autisme
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Stuart, Keith: Den klossete gutten
Tellevik, Jan Magne mfl.: Barn og unge med Asperger-syndrom i skolen
The Students of Limpsfield Grange School and Vicky Martin; M is for Autism
Tønnessen, Siri og Bente Lilljan Lind Kassah (red.): Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester,
forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap
Urnes, Anne-Grethe: Den interaktive hjernen hos barn og unge. Forståelse og tiltak ved
nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander
Vaage, Lars Aamund: Syngja
Wahl, Aase Catarina: Frø for jorden
Wahl, Aase og Ekeberg, Tom: Demring
Welton, Jude: Hva kan jeg fortelle deg om Asperger syndrom?
Ørjasæter, Tordis: Boka om Dag Tore

●
●
●

●
●
●
●

Annerledes. En samling tekster av barn, unge og voksne med autismespektertilstander
Hefte: Barn med behov for særskilt tilrettelagt opplæring, veiledning til foreldre
Fra Nordvoll skole og autismesenters dokumentsamling: Hefte nr.1, 2012, Autisme og pubertet, av Ellen
Gjesti; Hefte nr.3, 2009, Utfordrende atferd, av Lamache, Endresen, Gjesti og Hurlen-Skau; Hefte nr.4,
2009, Sosiale historier og visuelle forklaringer, av Ellen Gjesti og Torill Fjæran-Granum; Hefte nr.7, 2009,
Kommunikasjon, av Endresen, Eide, Fjæran-Granum og Gjesti
Tre temahefter: Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen;
Katrine B. Hildebrand, Sylvi Storvik og Harald Martinsen
Veileder: Forebygging og håndtering av aggresjon og vold i tjenester til personer med utviklingshemming,
Stiftelsen SOR, 2017, 3 eksemplarer
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte
personer med psykisk utviklingshemning
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern
Trondheim, 26.01.2020
Fiona Druett
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