Barn med sjeldne diagnoser i skolen
Kurs for førskolelærere, lærere, assistenter
og andre fagpersoner
Scandic Oslo Airport 7. mai 2012

SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER
www.sjeldnediagnoser.no

Påmeldingsskjema

Fris

t: 20

Kurs for førskolelærere, lærere, assistenter m.fl.

.02.

12

Påmeldingsskjemaet sendes til:
Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Faks: 23 07 53 50
Skriv med STORE BOKSTAVER
Navn: ...................................................................................................................................
Stilling: .................................................................................................................................
Arbeidssted: .........................................................................................................................
Telefon arbeid: ..............................................

Mobil: ..............................................

e-post: ..................................................................................................................................
Fakturaadresse: ...................................................................................................................
Postnr.: ........................... Poststed: .....................................................................................
Navn og diagnose på barnet som har bedt deg om å søke på kurset:
..................................................................

......................................................................

Temaforslag - Hvilke emner ønsker du at vi skal ta opp på kurset? Sett opp stikkord!

Dato: ........................... Underskrift: .................................................................................

Kursinformasjon
I 2009 gjennomførte SINTEF Helse en stor undersøkelse som blant annet kartla
hvordan mennesker med en sjelden diagnose og deres familie opplevde sin
livssituasjon. En av konklusjonene i rapporten var at; sjeldne elever sjelden får
god nok oppfølging på skolen.
Det kan være stor usikkerhet knyttet til overgangen fra barnehage til grunnskole
og til tilrettelgging i grunnskolen for barn med sjeldne diagnoser. Senter for
sjeldne diagnoser ønsker å bidra til at elevene, de foresatte og personalet på
skolen skal oppleve en god skolehverdag.
Tid
Mandag 7. mai 2012 kl. 09.30 - 16.30
Sted
Scandic Oslo Airport, Gardermoen, tlf 23 15 59 00, www.scandichotels.no
Målgruppe
Førskolelærere, lærere, assistenter, SFO-ansatte og andre som jobber eller skal
begynne å jobbe med barn i 1. - 4. klasse. Hvis du er usikker på hvilke sjeldne
diagnoser det gjelder, kan du sjekke vår nettside eller ringe oss, se baksiden.
Program
Målsetningen med kurset er å spre kunnskap om de utfordringene barn med
sjeldne diagnoser møter i skolehverdagen. Diagnoseinformasjonen vil foregå i
mindre grupper delt etter diagnoser.
Aktuelle temaer:
* Diagnosekunnskap - hva vil det si å ha en sjelden diagnose?
* Praktisk tilrettelegging
* Psykososiale utfordringer
* Informasjon og åpenhet - hva trenger klassekamerater og andre å vite?
Endelig program sendes ut i forkant av kurset.
Økonomiske forhold
Kursavgift: 500,- kr som inkluderer lunsj.
Faktura blir sendt til de som melder seg på.
Påmelding før 20. februar 2012
Det gis tilbakemelding på e-post i uke 10. Kontakt oss dersom noe er uklart.
Se baksiden for kontaktopplysninger!

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig landsdekkende
kompetansesenter, som tilbyr informasjon,
rådgivning og kurs om ca 70 sjeldne diagnoser.
Tjenesten er rettet mot brukere, pårørende og fagpersoner
som enten har eller arbeider med sjeldne diagnoser.
Alle kan ta direkte kontakt med senteret
uten henvisning eller spesielle avtaler.
Se nettadressen under for mer informasjon.

Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
tlf: 23 07 53 40
telefaks 23 07 53 50
sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no
www.sjeldnediagnoser.no

