Har du et
barn med
autisme?
At få et barn med
autisme påvirker hele
familiens liv.
Det kan ændre familiens
sociale liv, forhold til
slægtninge eller venner,
forældrenes
arbejdsliv,
boligvalg,
opdragelsesmetoder osv.

Dette ændre sig ikke
bare fordi barnet bliver
voksen.
Forældre til voksne med
autisme vil som regel
være mere på banen, end
forældre til voksne uden
autisme.

Vil du være med i
Netværksgruppen så
Kontakt:

Kredsforening Østjylland

Elisabeth Sørensen
valnodde@yahoo.dk
Elisabeth kan også
kontaktes i forhold til
Autismenetværk Randers,
som er en netværksgruppe i Randers, for voksne
med autisme.

Har I bedsteforældre, der
gerne vil være møde andre
bedsteforældre kan I finde bedsteforældre
netværket på:

Netværksgrupper i
Randers
for forældre til voksne
med autisme

www.autismeoj.dk

- vil du være med?

Vær med i en
netværksgruppe.

Netværksgrupperne
mødes 1 gang om
måneden
i Frivillighedens Hus,

Mød andre forældre, som står
i samme situation som dig.
Mød forståelse uden lange
forklaringer. Få gode råd og
ideer. Lær mere om autisme.
Del glæder, og bekymringer.

kl. 19,00-21,00. Der serveres kaffe
og the.

Det er et detektivarbejde at være
forældre til et barn eller voksen med
autisme. Hvad virker og hvad virker
ikke. Hvornår skal man gøre noget
og hvornår skal man lade være.

Gruppen er en lukket gruppe, som
man skal bede om komme med i.
Men forpligter sig til at melde til eller fra møderne.

Her er muligheden for at tale med
andre der har erfaringer.

Frivilligværket og Selvhjælp Randers, Kirketorvet 2A (baghuset)
8900 Randers C,

Autisme er ikke en
gåde eller en
sygdom.
Autisme er en
udfordring, men
bestemt ikke en
tilintetgørende én.

Netværksgruppen for
forældre til voksne med autisme
Når ens barn har autisme, er
forældrene ofte en stor del af
barnets netværk. Også når
"barnet" bliver voksen og flytter
hjemmefra.
Der vil være mange tanker og
overvejelser i forhold til fx:
Hvad kan/må jeg hjælpe med når
han/hun bliver myndig.
Hvordan giver jeg slip når mit
barn flytter hjemmefra
Hvornår er de klar til at flytte
hjemmefra.
Kærester – hvordan får mit barn
en kæreste.
Er mit barn ensomt
Uddannelse, arbejde, forsørgelse.
Egen bolig, opgangsfællesskab,
døgninstitution.
Støttemuligheder fra det
offentlige.
Hvad skal der ske med ham/
hende når jeg dør
Hvad forventer jeg af hans/
hendes søskende.
Hvad er mine ambitioner og hvad
ønsker mit voksne barn.

