Pressemeddelelse
Hvordan bliver man klar til ‘autisme-snakken’?
Hvordan fortæller man sit barn, at det har autisme?
Hjælper det barnet at kende sin diagnose? Hvordan
fortæller man det til andre i barnets omgangskreds? Skal
man overhovedet sige det?
Det kan være ømfindtligt at fortælle andre, at ens barn er anderledes end flertallet.
Nogle gange kan det dog være nødvendigt, så barnet får de bedste vilkår for at trives i
familien, i daginstitutionen, i skolen eller i sportsklubben. Men hvordan gør man det så
lige ...?
Mit barn har autisme – sådan taler vi om det tager tyren ved hornene og giver svar
på hvordan, hvorfor og hvem man kan fortælle om sit barns autisme. Her er gode
råd, konkrete eksempler og ressourcer, der hjælper forældre med at indgå i positive
samtaler om deres barns diagnose og udfordringer.
•
•
•

Bogens første del præsenterer de mest hensigtsmæssige måder at fortælle om
diagnosen til børn i forskellige aldersgrupper og på forskellige udviklingsstadier.
Anden del undersøger fordele og ulemper ved at dele diagnosen med andre,
herunder familie, venner, skolepersonale og barnets klassekammerater.
Tredje del består af arbejdsark, der nemt kan kopieres, og som er udarbejdet
specielt til at hjælpe børn til at forstå deres autismediagnose.

Mit barn har autisme er skrevet til forældre, men også pædagoger, lærere,
socialrådgivere og psykologer kan med fordel læse med.
Raelene Dundon er psykolog og leder af psykologhuset Okey Dokey Childhood
Psychology, der tilbyder hjælp og vejledning til børn og unge med angst og autisme.
Hun er mor til tre børn, hvoraf to har autisme, og bor i Melbourne i Australien.
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatteren er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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