Autismcenter
små barn
Vi ger råd, stöd och handledning till
vårdnadshavare till barn med autism och
deras ansvariga pedagoger på förskolan.
Vi tar emot ansökningar och remisser till
och med det år barn fyller fyra.
Vi är en del av Habilitering & Hälsa i
Region Stockholm.

Autismcenter små barn
Autismcenter små barn ger råd, stöd och handledning till vårdnadshavare till barn med autism och deras ansvariga pedagoger på
förskolan.
Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Du som är vårdnadshavare kan också ansöka själv om barnet genomgått en utredning
och fått en autismdiagnos.
Vi tar emot remiss/ansökan till och med det år barnet fyller fyra.
Kontakten med oss pågår som längst tills barnet börjar första
klass.

Kurser och individuella insatser
Du kommer först att bjudas in till en informationsträff i grupp där
vi ger information om vår verksamhet. Du deltar därefter i en
grundkurs och barnets förskolepedagog erbjuds en introduktionsdag.
Därefter kan du ta del av vårt övriga kursutbud. Vi ger kurser inom
till exempel kommunikation, lek, socialt samspel, färdigheter i
vardagen, kognitivt stöd och motorik. Teori och praktik varvas
för att du steg för steg ska få lära dig hur du kan stödja och hjälpa
barnet att utvecklas.
Du har också möjlighet att ansöka om individuella insatser.
Dessa insatser är behovsbedömda. Insatserna kan ske med olika
intensitet och i olika format. De kan inriktas mot ett utvecklingsområde i taget, eller vara mångsidiga intensiva inlärningsprogram
som innebär att man tränar flera utvecklingsområden samtidigt.
Tillämpad beteendeanalys är grunden för insatserna på Autismcenter små barn, både i grupp och individuellt.
På Autismcenter små barn arbetar kuratorer, logopeder, psykologer,
specialpedagoger, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Insatserna vid Autismcenter små barn är kostnadsfria.
Vi har tystnadsplikt.

Anhörigstöd
Alla vårdnadshavare som har barn registrerade vid Autismcenter
små barn har möjlighet att få stöd av en kurator. Du kan vända
dig till kurator när du behöver vägledning och information kring
samhällets resurser eller har behov av stödsamtal.
Vi erbjuder även anhörigstöd i grupp i olika former för föräldrar,
syskon och mor-och farföräldrar.

Mer information
På vår webbsida kan du få mer information om vår verksamhet.
Där hittar du även vår kurskatalog och ansökningsblanketter.
Det går också bra att kontakta oss på telefon. 08-123 354 50.
habilitering.se/autismcenter-sma-barn
Vill du veta mer om autism kan du gå in på webbplatsen Autismforum
autismforum.se
Du kan också lyssna på Funka olika, Habilitering & Hälsas podd.
habilitering.se/funkaolika

Pendeltåg: Åk till Stockholm södra, uppgång Rosenlundsgatan.
Tunnelbana: Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller
buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid hållplats Rosenlund.
eller
Åk till Zinkensdamm. Ta buss 4 mot Gullmarsplan.
Gå av vid hållplats Rosenlund.
Buss: Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund.
Bil: Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgarage och inom Rosenlundsområdet.

Tideliusgatan 12, ingång huvudentrén Rosenlund
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-123 354 50
autismcenterbarn.slso@regionstockholm.se
habilitering.se
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