ASK-SEMINAR FOR FORELDRE OG
PÅRØRENDE
5 + 6 november 2016

PROGRAM
LØRDAG 5/11

Info om påmelding på side 3

Fra 1100: Registrering og lett bevertning. Innledning ved ISAAC Norge
1200: Spesialpedagog Lisbeth Seeland og ergoterapeut Hilde Aven
Lillehaug ved Kommunikasjonsteamet på Rikshospitalet forteller om
hva de gjør, hvordan de jobber, og hvem som kan søke seg dit.
1300: Marianne Rasch Johnsen, Ergoterapeut i Bærum Kommune
forteller om prosessen med å finne gode ASK-løsninger, og samarbeid
med foreldre med blant annet kommunikasjonsplan i skolen.
1400: Pause
1430: Trond Knudsen, Rådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og
Akershus, forteller om hvordan de jobber og hvordan de er organisert,
med fokus på ASK.
1530: Carolina Caggiano, mor til øyestyrt bruker som snakker flere
språk og leser og skriver over aldersgjennomsnitt forteller om
inkludering, familielivet og ASK, barnehage og skole.
1630 – 1730: Fri tid til å prate og diskutere om løst og fast rundt ASK.
ISAAC Norge vil gjerne ha tips og råd til et større treff neste år, så ta
med gode ideer om dette!
1900: Middag i Oslo Sentrum (deltagerne dekker denne selv)

SØNDAG 6/5:
1000: Eva Lilleli Sæter og Tone Fiksdal er to foreldre som
forteller om etablering av et lokalt ASK-nettverk for å heve
kompetansen hos seg selv, og hos de som jobber med barna
deres. Et samarbeid mellom to nabokommuner, foreldre, og
fagfolk fra ulike etater.
11:00: Marianne Vinje Tantillo forteller om veien til ASK-språk,
lesing og skriving for sønnen Magnus
1200: Pause og lett bevertning
1300: Torild Stavne, mor til en voksen ASK-bruker på 33 år som
har bodd i egen bolig i snart 16 år forteller om deres erfaringer
på godt og vondt
1400: Marianne Semner forteller om veien til eget språk for
datteren Hanne
15:00-17:00: Fri tid til prat og diskusjon om ASK og annet.
Avslutning
* Det er planlagt tid til spørsmål etter hver presentasjon.
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STED
CP-foreningens lokaler; Berg Gård, Bergsalleen 21, Oslo
Takk til CP-foreningen for lånet av disse lokalene!
PÅMELDING
Meld deg på her: https://www.surveymonkey.com/r/CXCCCJ9
Påmeldingsfrist 3/11
Oppdatert info til enhver tid på www.isaac.no og på
arrangementets facebookside “ASK-seminar for foreldre”
Seminaret og enkel servering er gratis for medlemmer av ISAAC
Norge. Medlemsavgiften i ISAAC er 200,- og gjelder ut 2017.
Man kan melde seg inn i ISAAC på arrangementet.
Deltagerne dekker middag lørdag kveld selv.
Vi har flere stipender til å dekke deler av kostnadene til reise og
losji for langveisfarende medlemmer (utenfor
Oslo/Akershus/Drammen). Ta kontakt på isaacforeldre@outlook.com eller Marianne på 98882638 for å få vite
mer om ordningen.
NB: For de som søker reisestøtte er søknadsfristen for dette
25/10! Etter dette vil vi ikke ha mulighet til å gi tilsagn om mer
reisestøtte.
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