Tann góða tilgongdin
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Tann góða tilgongdin
Ein avtalu er gjørd um, hvussu ein góð til
gongd kann skipast fyri foreldur at børn
um við autismu. Avtalan eitur Tann góða
tilgongdin.
Avtalan er gjørd millum Almannamála
ráðið, Mentamálaráðið, Heilsumálaráðið,
Kommunufelagið og Autismufelagið.

Almannaverkið

leiklutin sum samskipari av tilgongdini
hjá foreldrunum í mun til samskifti við
aðrar myndugleikar, sum á einhvønn hátt
eru um barnið.
Almannaverkið fremur somuleiðis av
taluna við at bjóða námsfrøðiliga ráðgev
ing frá autismukonsulentum við atlit til at
gera gerandisdagin hjá familjuni lættari.

Almannaverkið fremur avtaluna við at
sosialráðgevi í Almannaverkinum hevur

Samskipan av tí góðu tilgongdini
Til hvørt barn verður skipað eitt tvørgeira
ligt toymi við einum samskipara. Sam
skipari er sosialráðgevin hjá familjuni í
Almannaverkinum. Samskiparin skipar
fyri árligum netfundum.

Endamál
Endmálið við netfundunum er at savna
teir myndugleikar, sum barnið hevur
samband við, fyri at tryggja familjuni eina
greiða og skipaða tænastu.

Hvør er við á netfundi?
• Foreldur, fosturforeldur ella verji
• Umboð fyri almannaøkið, s.s.
samskiparin, umboð fyri møguliga
stuðulsfyriskipan, samskiparin fyri
autismukonsulentarnar
• Umboð fyri barna- og ungdóms
psykiatriska toymið
• Umboð fyri námsfrøðina, s.s. dag
stovn ella skúla og frítíðarskúla, og
møguliga eisini umboð fyri tað
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kommunalu námsfrøðiligu ráðgev
ingina
• Umboð fyri sernámsfrøðina, Sernám

Umboð fyri Almannaverkið, Sernám og
Psykiatriska depilin er við í øllum toym
um.

Nær verða netfundir skipaðir?
Fyrsti netfundur er vanliga á Psykiatriska
deplinum, í samband við at autisman er
staðfest og frágreiðing verður latin for
eldrunum. Síðani bjóðar samskiparin inn
til árligan netfund. Miðað verður ímóti
at halda netfundin tann mánaðin, barnið
hevur føðingardag.

Hvussu verða netfundir
skipaðir?
Innihaldið í netfundunum verður skipað í
mun til aldurin hjá barninum:
• Tá brekið autisma er staðfest
• Tá barnið fer í skúla
• Tannárini/vaksnamannatilveran

Tað tvørgeiraliga toymið skal, saman við
for
eldrunum, gera eina virkisætlan fyri
barnið. Virkisætlanin skal tryggja, at ein
samanhangandi ætlan fyriliggur, sum all
ir partar eru samdir um, so útlitini og
gongdin er greið, og at øll kenna sína upp
gávu og ábyrgd.

Samskiparin hjá familjuni, sum eisini
er ráðgevi hjá familjuni, veitir ráðgeving
um møguleikarnar fyri stuðli sambært
forsorgarlógini.

Autismuráðgeving
Autismuráðgeving er eitt námsfrøðiligt
tilboð til familjur, ið hava heimabúgvandi
børn, ið hava fingið staðfest autismu.

Endamál
Endamálið við tí námsføðiligu ráðgeving
ini er at viðvirka til at gerandisdagurin hjá
familjunum gerst lættari.

Visitatión
Tað er samskiparin hjá foreldrunum, ið
saman við foreldrunum metir um tørvin
á námsfrøðiligari ráðgeving.
Verður tað mett, at tørvur er á náms
frøðiligari ráðgeving, skipar samskiparin
fyri hesum við at seta seg í samband við
autismukonsulentarnar, sum síðani seta
seg í samband við familjuna.

Námsfrøðilig ráðgeving
Námsfrøðilig ráðgeving verður veitt sum:
• undirvísing um autismu
• praktisk vegleiðing
• námsfrøðilig amboð
Ráðgevingin fer fram í heiminum hjá
familjuni og um áhugi er fyri tí, eisini
sum bólkaundirvísing saman við øðrum

for
eldr
um. Ráðgevingin er skipað sum
hjálp til sjálvhjálp.

Samrøða er tað besta
byrjanarstøði
Fyrsta vitjan er í heiminum, har tað verður
ein samrøða, sum tekur støði í, at foreldur
kenna sítt barn best og vita, hvørjar styrkir
og avbjóðingar barnið hevur.
Familjan og ráðgevin greina avbjóðing
arnar hjá familjuni.

Samstarvsavtala
Ein samstarvsavtala verður gjørd við for
eldrini um ráðgeving, sum tekur støði í,
hvussu farast skal fram í mun til tær av
bjóðingar, sum familjan hevur.
Tann námsfrøðiliga ráðgevingin fevnir
um 6 vitjanir.
Familjan skal síðan sjálvstøðugt arbeiða
við teimum avtalum, sum settar eru.
Tað er umráðandi at familjan er motiv
erað og setur sær tíð av til at fylgja teimum
tiltøkum, sum eru avtalaði.
Eftir 6. vitjan verður mett, um arbeiðið
hev
ur verið nøktandi, og útfrá hesum
verður ein skrivlig eftirmeting gjørd.
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Fá meira at vita
Vilt tú hava meira at vita um møguleikarnar,
kanst tú seta teg í samband við Viðskiftadepilin
hjá Almannaverkinum.
Umsóknarbløð eru at finna á heimasíðuni
www.av.fo, undir oyðibløð.

Viðskiftadepilin
Smyrilsvegur 20
Postrúm 3096
FO-110 Tórshavn
Tlf. 36 00 00 · Faks 36 00 01
av@av.fo · www.av.fo

Viðskiftadepilin Norðoyggjar
Klaksvíksvegur 78A, FO-700 Klaksvík

Viðskiftadepilin Eysturoy
Heiðavegur 57, FO-610 Saltangará

Viðskiftadepilin Tórshavn
Smyrilsvegur 20, FO-110 Tórshavn

Viðskiftadepilin Suðuroy
Sjógøta 3, FO-810 Tvøroyri
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