SAMHÄLLSGUIDEN

STUDIECIRKELHANDLEDNING

för grupper med föräldrar till barn med ASD/Aspergers syndrom

Vart vänder jag
mig i min kommun och
mitt landsting?

Det här studiecirkelmaterialet är framtaget av Riksförbundet Attentions projekt Egen styrka.
Materialet kan beställas från attention-riks.se

RIKSFÖRBUNDET ATTENTION

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom
och språkstörningar. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

PROJEKTET EGEN STYRKA

Egen styrka är ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostas av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att identifiera och uppmärksamma de
svårigheter som föräldrar till barn med ASD/Aspergers syndrom upplever. Projektet arbetar
med att hitta former för att motverka stress och utmattning.
Kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär och kunskap om det stöd som finns att
få är bland de kraftfullaste verktygen när det kommer till att minska stress hos föräldrarna.
Men med enbart teoretiska kunskaper kan verktygen bli abstrakta och svåra att förstå. Det
behövs också erfarenheter, men med enbart erfarenheter kan det också bli förvirrande och
svårt att förstå.
I den här skriften har studiecirkeln fått vara formen för att sprida kunskaper om samhällets stöd tillsammans med föräldrarnas egna erfarenheter som förhoppningsvis kan leda till
mindre stress.
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INLEDNING
Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en helhetsbild över den hjälp och det stöd man har
rätt att söka och få. Det går ofta åt mycket tid och energi att försöka leta sig fram till den eller de myndigheter
som har ansvaret. Det kan också vara svårt att få raka svar på frågan vad man har rätt till på grund av att insatserna och regelverken ser olika ut runt om i landet. Skillnaderna i utbudet och stödet beror på i vilken kommun
man bor och vilket landsting man tillhör.
Kommunerna och landstingen får själva organisera och bestämma hur de vill ordna stödinsatserna. Det finns
politiskt beslutade riktlinjer och regler för hur man ska tolka gällande lagstiftning, som kan vara olika från kommun till kommun. I skriften SAMHÄLLSGUIDEN har vi utgått från de aktuella lagar som styr de insatser som
föräldrar kan söka för sina barn. I den här studiecirkeln ska vi utgå från dessa lagar och samtidigt ta reda på hur
det ser ut lokalt i kommun och landsting.

TILL CIRKELLEDAREN
Med den här studiecirkeln vill vi utforska vilket lokalt
samhällsstöd det finns att få för föräldrar till barn
med ASD/Aspergers syndrom. Genom att tillsammans se över hur stödet ser ut där man själv bor
ökar chanserna att få den hjälp man behöver. Då kan
stressen minska i ett ofta utmanande föräldraskap.
Studiecirkeln är en samtals- och läsecirkel med
utrymme för både fakta och erfarenhetsutbyte.
Tanken är att deltagarna ska gå igenom de lagar som
styr samhällsinsatserna genom att läsa olika avsnitt
i skriften SAMHÄLLSGUIDEN, en generell skrift som
beskriver lagarna i stort och nationellt. I den här
cirkeln finns möjligheten att istället utforska hur lagarna tolkas av den kommun och det landsting man
själv tillhör. Tolkningen som den egna kommunen
och landstinget gör visar sig i de insatser som erbjuds.
I studiecirkeln ska vi alltså tillsammans skapa en
övergripande bild av det stöd som finns att ansöka
om där vi bor och ta avstamp i de behov som finns
hos cirkeldeltagarna.

EN STUDIECIRKEL
En minnesregel för studiecirklar är 3 – 3 – 3 – 9. En
studiecirkel måste ha minst 3 deltagare som träffas
minst 3 gånger och varje deltagare ska närvara någon
av de 3 första träffarna. Varje tillfälle måste ha minst
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3 deltagare. Studiecirkeln måste omfatta minst 9
studietimmar, där en studietimme är 45 minuter. En
studiecirkel får pågå max 480 timmar per år.

EN FÖRELÄSNINGSSERIE
Många kan ha svårt att delta regelbundet i en
studiecirkel. Ett alternativ är att genomföra en
föreläsningsserie en gång i månaden kring de olika
träffarna med det här materialet. Tala med ditt studieförbund om vad som gäller.

STUDIECIRKELN SOM METOD
Ingen är ”expert” i en studiecirkel. Det är viktigt att
alla får möjligheter att delta och ta del i samtalen.
Någon/några kanske har egna erfarenheter att dela
med sig av, andra kanske väljer att endast lyssna och
det är ok. Det är viktigt att samtalen fokuserar på de
möjligheter och resurser som finns, istället för på
bristerna.
Det är cirkelledarens uppgift att se till att ingen tar
för mycket plats och tänker på att bjuda in även den
som sitter tyst, genom att t ex ställa en fråga. Lika viktigt är det att tänka på att inte pressa någon att delta
i samtal. Vi är alla olika. Vissa tycker om att observera innan de själv delar med sig. Det är också viktigt
att cirkelledaren ser till att man håller sig till dagens
ämne och inte börjar tala om andra frågor.

PRAKTISKA RÅD:
•

Börja varje träff med att öppna upp för eventuella frågor från föregående träff
och berätta om vad dagens arbete ska handla om. Lämna också tid till reflektioner och frågor i slutet av varje träff.

•

Håll tiderna! Deltagarna behöver veta när det börjar och när det är slut. En del
kan ha svårt att komma iväg hemifrån i tid och riskerar att komma för sent. Om
man börjar med fika och mingel så slipper man börja med stress. De slipper
att komma försent och kan hinna stressa ner. Ett annat alternativ är att ta en
paus med fika i mitten.

•

Tillåt mobiltelefon. Barnen kan behöva nå sin förälder, men se till att mobilerna sätts på tyst läge.

•

Bjud gärna in någon ”expert” från t ex Kommunen eller Försäkringskassan som
kan berätta om vad de har att erbjuda. De har skyldighet att informera om
vilka rättigheter som medborgarna har.

•

Förbered cirkeln genom att beställa Samhällsguiden, kopiera bilagorna samt
skaffa post-it lappar till övningarna. Kolla också i förväg om det finns whiteboard eller blädderblock i lokalen samt förbered för att kunna visa film.

•

En sådan här cirkel kan lätt börja handla om det stöd som inte finns. Då är det
viktigt att du, som cirkelledare poängterar att målet för cirkeln är att tillsammans arbeta fram en lokal guide över de samhällsinsatser som faktiskt finns
att få och ansöka om.

ILLUSTRATION AV ÖVNINGAR I CIRKELN
På sidorna 15 - 17 hittar du en illustration om hur du som cirkelledare kan arbeta
kring de olika övningarna med post-it lappar samt diskussionsfrågorna i häftet.
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1 INTRODUKTION
Första sammankomsten

INTRODUKTION

Hälsa alla välkomna, presentera dig med namn och berätta om att syftet med studiecirkeln är att få en överblick över det stöd och den hjälp som finns att få där ni bor. Stödet kan se olika ut i landet, trots att de lagar
som styr är gemensamma. Det beror på att det finns riktlinjer som är politiskt beslutade som styr vilket stöd
man kan få.

PRESENTATION AV CIRKELLEDAREN

VISA FILMEN

Berätta om dig själv och varför du har valt att leda
cirkeln.

PAPPAN & ALLA KONTAKTERNA
(FINNS PÅ YOUTUBE ATTENTIONPLAY)

PRAKTISK INFORMATION

EFTER FILMEN

Gå igenom praktisk information; tider, mobil, fika,
toaletter, hur man hör av sig om man får förhinder.
Låt deltagarna bestämma om de vill att alla ska få en
deltagarlista med telefonnummer och mejladress.
Låt en närvarolista gå runt där du får namn, telefonnummer och mejladress till deltagarna. Den listan behöver du som cirkelledare. Om cirkeln ska anordnas
via ett studieförbund behöver du också deltagarnas
personnummer.

TYSTNADSLÖFTE
Poängtera att det är viktigt att alla känner sig trygga
med det som sägs i gruppen och att det stannar i
gruppen.

PRESENTATION AV DELTAGARNA
Be deltagarna säga sitt namn, barnets namn, ålder,
diagnos och förväntningar på studiecirkeln.
Skriv upp förväntningarna på ett blädderblock så att
alla ser dem. Spara dem till sista gången, för att göra
en utvärdering och för att se om förväntningarna infriades. Säg också något om vad du som cirkelledare
förväntar dig av den här cirkeln.
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•
•

Känner ni igen er?
Försök att föra en diskussion så att alla är med
och kommenterar filmen.

DELA UT SAMHÄLLSGUIDEN
VILKA LAGAR GÄLLER?
Nämn de viktigaste lagarna, LSS/SoL/Skollagen/ Socialförsäkringsbalken, som föräldrarna bör känna till
och kommentera att ni kommer att återkomma till
dem under de följande träffarna. Se sid 4-5 i skriften
Samhällsguiden.

ÖVNING
VILKEN HJÄLP BEHÖVER JAG?
Dela ut post-it lappar till deltagarna och be dem, individuellt, skriva upp några angelägna behov efter
följande punkter:
•
•
•
•

Vad behöver jag?
Vad kan jag få?
Vart vänder jag mig?
Vad måste jag göra? (t ex skriva ansökan, fixa
läkarintyg, m.m.)

Cirkelledaren ritar eller sätter upp bilden Mina behov (bilaga 2) på ett blädderblock eller en whiteboardtavla.
Be deltagarna att sätta upp sina post-it lappar runt bilden på tavlan och berätta vad de har kommit fram till.
Informera sedan om att du tänker spara post it-lapparna till era fortsatta träffar och att ni kommer arbeta med
dem när ni framöver ska göra er egna lokala guide.

REFLEKTIONSRUNDA
Be deltagarna att kort berätta vad de tar med sig från den här träffen.

NÄSTA GÅNG
Då ska vi prata om vilket stöd som finns i den egna kommunen. Be deltagarna att fundera på om de
har fått något stöd som de upplever har underlättat för just deras familj till nästa träff. Den som vill kan
även titta igenom kapitlet om kommunens ansvar i Samhällsguiden. Det kapitlet är markerat med grönt
och gult.

Egna anteckningar
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2 KOMMUNENS ANSVAR
Andra sammankomsten

REFLEKTION FRÅN
FÖRRA SAMMANKOMSTEN

•
•

Finns det några frågor från förra gången? Har ni kommit på något ytterligare behov som bör finnas med?

FYLL I DEN LOKALA GUIDEN

SYFTET MED DAGENS TRÄFF
Syftet med dagens träff är att gemensamt börja fylla
i den Lokala Guiden över hur det ser ut i kommunen,
med hjälp av de lagar som finns angivet på sidan 5
i skriften Samhällsguiden. Vilken hjälp kan man få
här? Vart vänder man sig?

DELA UT LOKALA GUIDEN
Dela ut mallen Lokala Guiden - Vart vänder jag mig
(bilaga 1). Fyll i den allt eftersom.

VILKA LAGAR GÄLLER?
Nämn de viktigaste lagarna som föräldrarna bör
känna till, som reglerar kommunens ansvar; LSS, SoL,
Skollagen.

LAGEN OM STÖD OCH SERVICE
TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE
(LSS)

Hur formulerade du ditt behov?
Vart vände du dig?

Ta fram mallen för den Lokala Guiden (bilaga 1).
Hjälps åt med att fylla i den under Kommunen, vart
man vänder sig för att få hjälp med LSS-insatser.

SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)

Vi ska nu fortsätta med att fylla i den Lokala Guiden
när det gäller insatser enligt SoL. Fyll gärna i den allt
eftersom.
LSS-lagen är ett komplement till socialtjänstlagen.
Det stöd man kan få från kommunen får man ofta enligt socialtjänstlagen. SoL är en lag som gäller för alla
medborgare i Sverige. Det är först när SoL inte räcker
till som man kan få hjälp för sina behov enligt LSS om
man har en funktionsnedsättning och tillhör personkrets 1 - 3, se sidan 11 i skriften Samhällsguiden.
SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

•

Hur ser hjälp- och stödresurserna ut lokalt i
kommunen? Vem vänder man sig till?
Är det någon som har erfarenhet av att ha fått
hjälp från kommunen med något som inte finns
med i LSS insatserna?
Vad fick du hjälp med?
Hur fungerade det?
Hur formulerade du ditt behov?
Vart vände du dig?

Vi börjar med kommunens ansvar enligt LSS. Hur tolkas den i vår kommun?

•

LSS är en rättighetslag som innebär att man kan begära de rättigheter som finns i lagen. Vad sägs i lagen
och hur kan den vara till hjälp? Se sid 12 - 15 i skriften Samhällsguiden. Gå igenom de olika insatserna i
lagen tillsammans och diskutera vart man vänder sig
för att ansöka om stöd.

•
•
•
•

SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

Ta fram mallen med den påbörjade Lokala Guiden.
Hjälps åt med att fylla i den under Kommunen, vart
man vänder sig för att få hjälp enligt SoL.

•
•

8

Är det någon som har erfarenhet av någon av de
här insatserna?
Hur fungerade det?

FYLL I DEN LOKALA GUIDEN

SKOLAN

ÖVNING

Det är många barn med ASD/Aspergers syndrom som
har problem i skolan och det är lätt att ett samtal om
problemen i skolan tar över under den här punkten.
Försök att hålla fokus på cirkelns mål att göra en lokal
guide.

Gå igenom sidorna 25 - 27 i skriften Samhällsguiden.
Dela upp gruppen i smågrupper och be deltagarna
att ta med sig frågeställningen: Vad gör jag om jag
inte är nöjd med skolan? Är det någon som har erfarenhet av att agera när ni inte har varit nöjda? Vad
gjorde ni? Hur blev det?

SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

Ge grupperna en begränsad tid.

•

•

Vad är ett Åtgärdsprogram och vart man vänder
sig om man tycker att ett sådant program
behöver upprättas? Är det någon som har
erfarenhet av Åtgärdsprogram? Berätta!
Diskutera också i storgruppen vad ”PYS – paragrafen” innebär. Är det någon som har erfarenhet av den? Berätta.

FYLL I DEN LOKALA GUIDEN
Ta fram den Lokala Guiden när ni återsamlats i stora
gruppen och be deltagarna fylla i under Kommunen,
vart man vänder sig när man behöver kontakta
skolan.

Ta fram Mina behov (bilaga 2) och se om det
är några post-it lappar som kan flyttas in under
rubriken Kommunen.

REFLEKTIONSRUNDA
Be deltagarna berätta vad som var nytt för dem och vad de tar med sig från den här träffen.

NÄSTA GÅNG
Nästa gång ska vi prata om landstingets ansvarsområde. Tipsa deltagarna om att titta igenom det som
är markerat med rosa i skriften Samhällsguiden om Landstingets ansvar.

Egna anteckningar
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3 LANDSTINGETS ANSVAR
Tredje sammankomsten

REFLEKTION FRÅN
FÖRRA SAMMANKOMSTEN

Fråga deltagarna om de har funderat över något stöd
de har fått från kommunen som har fungerat bra och
som de vill dela med sig av.

SYFTET MED DAGENS TRÄFF
Vi ska fortsätta bygga vidare på den Lokala Guiden,
för att få en överblick över vad Landstinget har att erbjuda och vart man vänder sig. Inom landstinget kan
man få hjälp med utredning och habilitering. Det är
också till landstinget man vänder sig när barnet mår
dåligt. Vilka habiliteringsinsatser finns lokalt som
stöd till barnen? Vart vänder man sig i vårt landsting?

BUP
BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) tar emot barn
och unga som är under 18 år. När barnet mår psykiskt
dåligt har BUP ett ansvar att hjälpa till. Vart vänder
man sig om man behöver kontakt med BUP?
SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

•
•
•
•

Är det någon som har haft kontakt med BUP
(efter själva utredningen)?
Vill du berätta?
Vilken typ av hjälp kunde ni få?
Kunde du också få hjälp som förälder?

HABILITERINGEN
Landstingets habilitering ansvarar för råd och stöd
enligt LSS. (§9 punkt 1 Rådgivning och annat personligt stöd). Habiliteringen är olika organiserad i olika
delar av landet. Vart vänder man sig i vårt landsting
om man behöver stöd för sitt barn som har ASD/Aspergers syndrom? Habiliteringen ansvarar för stöd
som har med funktionsnedsättningen att göra. Vad
kan det vara för stöd?

SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

•
•
•
•

Är det någon som har haft kontakt med
Habiliteringen?
Vart vände ni er?
Vilken typ av stöd kunde ni få?
Kunde du också få hjälp som förälder?

VILKA HJÄLPMEDEL KAN MAN FÅ?
Vi kommer nu att fördjupa oss i en av de insatser
som man kan få via Landstingets habilitering, nämligen förskrivning av hjälpmedel genom landstingets
habilitering.
Som förälder har alla troligen hittat en mängd knep
för att få vardagen att fungera, som t ex skriftliga minneslappar, bildinformation, scheman, påminnelselapp på diskmaskinen eller en nerskriven rutin för
morgonen. Också barnen själva hittar hjälpmedel: en
skärmmössa inomhus kan vara ett sätt att skärma av
ljuset från lampan.
Om man inte uppfattar tid så kan man göra tiden
synlig med hjälpmedel. Det finns bra kognitiva hjälpmedel, som t ex Time Timer eller en timstock, att få
långlåna via arbetsterapeut inom landstinget.

ÖVNING
Dela upp gruppen i mindre grupper. Dela ut post-it
lappar och låt var och en fundera på nedanstående
punkter. Samtala sedan om det ni kommit fram till i
den lilla gruppen.
SKRIV NER:

•
•
•
•

Några hjälpmedel som ni använder hemma.
Hur fick ni dem alternativt hur kom ni på dem?
Vart vände ni er för att få hjälpmedel?
Har ni fått hjälpmedel förskrivet av arbetsterapeut? Vilket?

Återsamlas i den stora gruppen och delge varandra vad ni har skrivit ner på post-it lapparna.
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FYLL I DEN LOKALA GUIDEN
Kontrollera att ni har fyllt i vart man vänder sig i Landstinget för att få råd, stöd, hjälpmedel och annat stöd.
Ta fram bilagorna Mina behov och Lokala Guiden. Finns det något som ni kan flytta från Mina behov till Landstinget i den Lokala Guiden?

REFLEKTIONSRUNDA
Be deltagarna att berätta om vad de fått med sig den här gången som de inte visste tidigare.

NÄSTA GÅNG
Nästa gång ska vi prata om statens ansvar, nämligen vad Socialförsäkringsbalken säger. Tipsa deltagarna
om att titta igenom det som står om Statens ansvar och är markerat med blått i skriften Samhällsguiden. Vi ska också ta upp Samverkan och Övriga aktörer.

Egna anteckningar
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4

Fjärde sammankomsten

STATENS ANSVAR, SAMVERKAN

REFLEKTION FRÅN
FÖRRA SAMMANKOMSTEN
Är det något av det som vi talade om förra gången
som ni har haft nytta av och kunnat använda? Är det
något som ni skulle vilja delge varandra?

SYFTET MED DAGENS TRÄFF
Den här träffen ska vi ägna åt vad som är Statens ansvar och vilket övrigt stöd det finns. Vi ska också bygga
vidare på den Lokala Guiden som vi arbetat med och
avsluta den.

STATEN
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Hos Försäkringskassan kan man bland annat ansöka
om att få ekonomiskt stöd, t.ex. vårdbidrag eller kontaktdagar för barn som omfattas av LSS. Vad finns det
ytterligare för stöd att få och vad kan Försäkringskassan hjälpa till med? Se sidan 19 - 24 i skriften Samhällsguiden.
Hör efter hos Försäkringskassan om någon kan komma och informera om olika ersättningar och stödformer som man kan ansöka om. För att inte spräcka
tidsschemat meddela att ni avsätter en studietimme
dvs. 45 minuter till denna information. Ta sen en kafferast innan ni går vidare med cirkelarbetet.

ÖVNING
Om ni inte får besök av Försäkringskassan:
Dela upp gruppen i mindre grupper om den är stor,
och samtala om vårdbidrag.
Vårdbidrag kan man få som ersättning för merkostnader och merarbete på grund av barnets funktionsnedsättning. Vårdbidraget ersätter inte förlorad arbetsinkomst.
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och övriga aktörer

SAMTALA OM NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

•
•

Har du sökt respektive fått vårdbidrag?
Diskutera vilka punkter man bör ta upp när man
söker vårdbidrag
Diskutera sedan i stora gruppen: Vilka andra bidrag
man kan få via försäkringskassan?

FYLL I DEN LOKALA GUIDEN
Ta fram mallen med den påbörjade Lokala Guiden.
Hjälps åt med att fylla i den under Staten, vart vänder
man sig för att få hjälp från Försäkringskassan.

SAMVERKAN
HUR KAN KOMMUN, LANDSTING OCH STAT
SAMVERKA?
SIP (Samordnad Individuell Planering)
Många kan uppleva det som splittrande när man får
insatser från olika myndigheter och aktörer. Det är
svårt att som förälder vara den samordnande eftersom det kräver mycket planering och administration.
Därför har Sveriges kommuner och landsting (SKL)
tagit fram en modell, SIP, som kan användas i möten
där flera parter är inblandade.
SIP har kommit till för att underlätta för föräldrarna
att samordna alla de insatser som kan behövas från
många olika aktörer och myndigheter (se sidan 28 i
skriften Samhällsguiden).
SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

•
•

Är det någon som har erfarenhet av SIP? Om ja,
vill du berätta hur det går till?
Var det en hjälp?

VISA FILM
EN UTBILDNINGSFILM OM SIP:
(www.skl.se/psynk/webbutbildning)

ÖVRIGA AKTÖRER
OCH ANHÖRIGSTÖD
ANHÖRIGSTÖD
Om du som förälder skulle behöva samtalsstöd och
rådgivning av psykolog/kurator, ta reda på vart du
då kan vända dig. Det kan finnas insatser inom både
kommunen och landstinget dit man kan vända sig för
samtal.
SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

•
•
•
•

Vilket anhörigstöd finns det i er kommun?
Finns det anhörigkonsulent?
Vad kan en anhörigkonsulent hjälpa till med?
Annat anhörigstöd?

•

Är det någon som har erfarenhet av att ha fått ett
bra stöd som anhörig? Berätta.

Längst bak i skriften Samhällsguiden finns en minneslista där ni kan fylla i kontaktuppgifter för anhörigstöd.

INTRESSEORGANISATIONER
Ta innan sammankomst 4 fram information om Attention (www.attention-riks.se) och Autism och aspergerförbundet (www.fa.se). Har något av förbunden
en lokal förening där ni bor?
SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

•
•
•

Är det någon som är med i någon av de här
intresseorganisationerna? Berätta!
Vilka är deltagarnas övriga erfarenheter av stöd?
Känner ni till någon annan intresseorganisation?

Be deltagarna att delge varandra tips och råd kring
föreläsningar, grupper på nätet, böcker eller andra
stödorganisationer.

FYLL I DEN LOKALA GUIDEN
Ta fram er Lokala Guide och fyll i de sista två rutorna
om Övriga aktörer.
Ta fram bilden från sammankomst 1 Mina behov (bilaga 2).
•

Finns det flera post-it lappar som det går att
flytta över till den Lokala Guiden?

•

Finns det några post-it lappar kvar?

Diskutera tillsammans vad man kan göra med dem
som inte flyttats över? Finns det någonstans i den
Lokala Guiden som ni inte har tänkt på där de passar
in? (T.ex. ”hjälp med tvätten”. Vårdbidraget är till för
att ha råd att ta hjälp med det man inte orkar med på
grund av den ökade vårdtyngden).

UTVÄRDERING
Ta fram det du skrev ner och sparade om deltagarnas förväntningar i början av studiecirkeln. Gör en
avstämning om förväntningarna infriades. Om ni behöver gå tillbaka, repetera eller klargöra något, kan
det finnas tillfälle att göra det nu.
Om ni inte hinner med alla punkter i den här studiecirkelhandledningen eller vill komplettera något kan ni
bygga på cirkeln med ytterligare träffar. Ni kan också
anordna föreläsningar kring aktuella frågor. Rådgör
med deltagarna hur de vill göra och kontakta studieförbundet.

REFLEKTIONSRUNDA
Be deltagarna att berätta kort vad de tar med sig från
den här avslutande träffen och några tankar om hela
studiecirkeln. Om det är ont om tid kan du be dem
säga med ett ord vad de tar med sig.

ANDRA PRIVATA AKTÖRER
SAMTALA I DEN STORA GRUPPEN OM
NEDANSTÅENDE FRÅGOR:

•

Finns det andra privata aktörer i er kommun? I så
fall vilka och vart vänder man sig?

Exempel på aktörer: Kyrkan, Scouterna, Röda korset
mm.

13

Hur ser det ut där vi bor?
Hej och välkomna
till vår träff om samhällets
stöd till oss med barn
med asperger!

jag som
ska leda träffarna
heter maria.

vi kommer att
utgå från de lagar som
finns beskrivna i samhällsguiden
och sen är tanken att vi ska göra en
lokal guide över vad som
gäller just här.

vi ska börja
träffen med att
titta på vilka behov av
stöd som ni har i gruppen
och på de senare träffarna ska
vi undersöka var i vår kommun
och vårt landsting som
vi kan få den hjälp
vi behöver.

Lokala Guiden

Vart vänder jag mig?

först vill jag
att vi sätter oss var för sig
och skriver ner på post-it lappar
vad just ni skulle behöva
hjälp med.

vad svårt..
jag skulle
behöva hjälp med
avlastning.. behöver få
vara i fred någon gång..
och ekonomisk hjälp.
wille har sönder
så mycket.

Nu samlas
vi igen!
sedan
samlas vi här
och går igenom
lapparna.
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har ni
kommit på något?
vad i så fall?

oj,
vad lappar!
bra!

jag behöver
hjälp med min son
som mår dåligt.

jag vill
ha ekonomisk
stötting.

jag kommer nu
sätta upp era lappar
på tavlan kring den här gubben
och se om vi hittar några
gemensamma nämnare.

samtalshjälp

ekonomi

barnet mår dåligt

skolan

som ni ser
passar era olika
lappar in i olika
grupper.

jag vill
prata med
någon!

Mina behov

jag kommer nu
att spara era lappar
till de andra träffarna.
lapparna kommer ligga till
grund för vårt arbete
med lokala guiden.

Lokala Guiden

Vart vänder jag mig?
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på andra träffen

nästa gång
vi ses ska vi prata
om t ex. kommunen och
de lagar som styr
kommunens
arbete.

Lokala Guiden

Vart vänder jag mig?

LANDSTINGET

KOMMUNEN

finns det några
insatser som skulle
kunna vara svaret
på era behov?

g

nin

ast

avl

STATEN

ÖVRIGA

i så fall
flyttar vi över era lappar
under rubriken kommunen
som finns på det här
pappret.

KOMMUNEN
KOMMUNEN

på tredje träffen

* kortids
* ledsagning
*
*
*

tning

avlas

*
idag pratar
vi om Landstinget
där vi bor och vilka lagar
som gäller. kanske
några lappar ska
flyttas dit?

barnet
behöver
kompisar

på fjärde träffen

lycka till med
träffarna!
idag ska
vi prata om
staten/övriga
aktörer.
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MATERIAL SOM ANVÄNDS
I FÖRÄLDRACIRKELN:
SKRIFT:

Samhällsguiden
Skriften är utgiven av Riksförbundet Attention.

Samhällsguiden
VILKET STÖD FINNS FÖR FÖRÄLDRAR TILL BARN MED ASPERGERS SYNDROM?

FILMER:

Pappan och alla kontakterna
Filmen är producerad av Riksförbundet Attention
och ligger på Attentions Youtube-kanal.
Utbildningsfilm om SIP
Producerad av Sveriges Kommuner och Landsting
(www.skl.se/psynk/webbutbildning).

ANNAT MATERIAL:
Blädderblock / White-board
Post-it lappar
Dator, projektor och internetuppkoppling

BILAGOR:

Bilaga 1. Lokala Guiden - Vart vänder jag mig?
Bilaga 2. Mina behov
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BILAGA 1

Lokala Guiden

Vart vänder jag mig?

18

KOMMUNEN

LANDSTINGET

STATEN

ÖVRIGA

BILAGA 2

Mina behov

Kan jag få vårdbidrag?
mitt barn behöver bolltäcke.
jag behöver avlastning.
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