
Interview med pårørende om ASF-STU 

 

Dette er en sammenfatning af interview med 6 forældre/forældrepar, stillet op som 

udsagn/ideer: 

 

Kan være nemmere hvis titlen er noget med autisme. Men er ikke vigtigt. 

Det er vigtigt, det er et ”rent” autisme tilbud. Det kan være svært at gennemskue for autister, 

hvis andre opfører sig ”mærkeligt”. 

Små klasser. 

Meget vigtigt med dagsskemaer og struktur. Samarbejde med ASPIT, ASPIN og Frederiksodde. 

Samarbejde med autismeforening. 

 

Lyddæmpning af lokaler. 

Stole med hjul. 

Ingen tavler med kridt – Clevertouch skærme i stedet for. 

 

Vigtigt med undervisning, der interesserer den enkelte.  

Social træning er det vigtigste. 

Dygtige undervisere. Brug andre undervisere hvis nødvendigt. Evt. følge ud på HF og lign. 

Hurtigt andre undervisere hvis nødvendigt. 

Hold udefra – NADA, zoneterapi og lign. EEG træning. 

Idræt sidst på dagen! Bad derhjemme! Individuel idræt. 

Snevejr kan give en dårlig dag.  

Ikke fokus på det faglige. Undervis i det, der er nødvendigt for at kunne klare sig selv. 

 

Lyt til elever – spørg! 

Det duer ikke hvis læreren ikke kan hjælpe med opgaver. 

Individuel tilgang til hver enkelt. 

 

Mulighed for at personale kan gå fra i forhold til normering, hvis der er behov ved 

”nedsmeltning”, så de kan komme tilbage igen. 
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Inddragelse af ældre med autisme, der har prøvet ting. 

Vigtigt med relation til en voksen. 

Vigtigt at ADL træning, giver mening for den unge. 

Vigtigt med støtte til at opbygge relationer. Kommer ikke af sig selv. 

 

Handicap forståelse. At kunne handle på egne svagheder. Øve strategier. 

Energi konservering. ”Spoon theory”. Længere om at lade op og få energi. 

 

Send billeder ud og skema inden sommerferien. 

Præcise tidspunkter! 

 

Vigtigt med uddannelse af praktik stedet, hvis de unge skal i praktik andre steder, så de er klar 

til at omgås autister. 

Vigtigt med besøg på STU inden start for at finde ud af, om det er det rette. 

 

Uddannelse på Lindberg Fenger institut – uddannelse kognitivt svage. 

Autist konference til alle ansatte  

Autisme uddannelse 

 

Vigtigt med samarbejde med pårørende. Den pårørende skal lyttes til og de skal kunne stole 

på personalet. 
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