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På dette seminaret har vi 
gleden av å presentere  
Silje Gislefoss Netland 
i fra SPISS.

Hun er vernepleier 
med master i 

spesialpedagogikk og har grunnfag psykologi 
og praktisk pedagogisk utdanning og 
mellom lederutdanning. Videre har hun 
instruktørutdanning i Løvstad-metoden, 
pedagogisk og terapeutisk mestring av vold 
på arbeidsplassen. Arbeidserfaringen til 
Silje strekker seg fra 1995. Hun har jobbet i 
hjemmetjenesten som vernepleier og leder, 
i koordinerende team i Tromsø kommune 
som koordinator, i skolen som mellomleder, 

miljøterapeut og lektor. I skolen jobbet hun med 
spesialundervisning og elever med ulik grad av 
utviklingshemning og/eller autisme samt andre 
type lærevansker. 

 Silje er opptatt av kommunikasjon, tilrette-
legging og struktur. Hun har også jobbet mye 
med å utvikle hensiktsmessig atferd og er opptatt 
av grensesetting opp mot lovverk rundt bruk av 
tvang og makt.

Silje er en mye brukt og populær foredrags-
holder. Hun er kjent for å være engasjert, tanke-
vekkende og spennende og snakker gjerne om 
tema som blant annet tilrettelegging hjemme og 
på skolen, bruk av tvang og makt i skolen.

Vi har i en årrekke hatt samarbeid med SPISS og har hatt flere av deres forelesere 
på seminarer hos oss.  Torill Fjæran-Granum er den som grunnla SPISS og alle som 
jobber for SPISS har lang erfaring og spisskompetanse innen autismefeltet.



P r o g r a m  
KOMMUNIKASJON MED BARN OG UNGE 
PÅ AUTISMESPEKTERET 
1.   Generelt om kommunikasjon og retten til å bli 

forstått. CRPD- alle har rett til å bli forstått. 
Hvordan står det til i praksis?

2.   Ulike typer kommunikasjon Verbal, non-
verbal, symboler (skiller mellom det du 
selv sier, ekspressiv, og det noen sier til deg, 
impressiv).

3.   ASK – Alternativ supplerende 
kommunikasjon. Tegn, bilder, symboler. Litt 
om hva som finnes og hva det er lurt å tenke 
på når man skal velge og øve på bruken.

4.   Alternativ språkgruppe – Bruker egen 
produserte lyder, gester og bevegelser for å 
kommunisere med omverden. Hvordan sikre 
deres rett til å bli forstått?

5.   Kommunikasjon er det viktigste virke-
midlet i god struktur.  Struktur er også 
kommunikasjon?

 



Praktisk informasjon og påmelding
Sted:   HIAS, Øyvind Lambesvei 21, 8803 Sandnessjøen.

Mandag 26. sept.  Kl. 08.00 registrering og kaffe
 Forelesning fra klokken 09.00 til 15.30, med innlagte pauser. 
 
Påmelding: E-post til: anita.aspevold@gmail.com
 Frist for påmelding er 16. september 2022.
Betaling: Faktura tilsendes etter påmelding. 
 Husk å oppgi arbeidssted, fakturaadresse og evt. ansvarsnummer.

Lunsj: Det blir servert enkel lunsj ca kl 11.45. 
 Gi beskjed om eventuelle allergier ved påmelding.
 
Kaffepauser: Det vil bli servert små forfriskninger i forbindelse med kaffepausene.

Priser og kategorier:
1.  Foreldre som er medlemmer av Autismeforeningen. 

 og medlemmer med diagnose Ingen seminaravgift
2. Medlemmer av Autismeforeningen  Kr 600,-
3. Ikke medlemmer Kr 900,-

For innmelding i Autismeforeningen: www.autismeforeningen.no
For evt. spørsmål om kurset:  Judy Rafaelsen på telefon 915 82 958
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