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Vejen videre Michael Rothenborg Hent PDF Autisme er en livslang udviklingsforstyrrelse. At blive forældre
til et barn med autisme ændrer livet for altid. I starten befinder man sig ofte i chok og krise – overvældet af

spørgsmål og situationer, man ikke aner, hvordan man skal håndtere.

”Vejen videre – når dit barn har autisme” er en håndsrækning til at få styr på tankerne og fornyede kræfter til
at opbygge en hverdag, et familieliv og et liv sammen med sit barn.

I et lettilgængeligt sprog får forældre og pårørende den nødvendige viden til at reflektere over de enorme
udfordringer, de står over for, og til at træffe deres egne beslutninger på et solidt grundlag.

Jeanette og Michael Rothenborg er selv forældre til tre drenge, hvoraf den ældste har autisme. Med dyb
indsigt og empati formidler de konkrete erfaringer fra hverdagen med et barn med autisme plus den nyeste

viden fra førende forskere og specialister på autismeområdet.
- Hvad er autisme, hvordan fungerer hjernen hos et menneske med autisme og hvorfor har lige netop vores

barn fået det?
- Hvilke rettigheder har vi og hvordan får vi den hjælp der passer til vores barn og vores familie?

- Hvordan samarbejder vi med fagfolk og hvordan møder de os?
- Hvordan hjælper vi ham eller hende bedst og hvordan får vi familielivet til at fungere?

- Hvordan undgår vi, at vores andre børn kommer i klemme?
- Hvordan overlever vi som par og hvordan kan vi hjælpes ad med alle udfordringerne og problemerne?

Bogen er også skrevet til inspiration for fagfolk, der arbejder med disse børn og deres familier. Her kan de få
et unikt indblik i familiernes hverdag, udfordringer og ressourcer.

 

Autisme er en livslang udviklingsforstyrrelse. At blive forældre til et
barn med autisme ændrer livet for altid. I starten befinder man sig
ofte i chok og krise – overvældet af spørgsmål og situationer, man

ikke aner, hvordan man skal håndtere.

”Vejen videre – når dit barn har autisme” er en håndsrækning til at få
styr på tankerne og fornyede kræfter til at opbygge en hverdag, et

familieliv og et liv sammen med sit barn.

I et lettilgængeligt sprog får forældre og pårørende den nødvendige
viden til at reflektere over de enorme udfordringer, de står over for,

og til at træffe deres egne beslutninger på et solidt grundlag.

Jeanette og Michael Rothenborg er selv forældre til tre drenge,
hvoraf den ældste har autisme. Med dyb indsigt og empati formidler
de konkrete erfaringer fra hverdagen med et barn med autisme plus

den nyeste viden fra førende forskere og specialister på
autismeområdet.

- Hvad er autisme, hvordan fungerer hjernen hos et menneske med
autisme og hvorfor har lige netop vores barn fået det?

- Hvilke rettigheder har vi og hvordan får vi den hjælp der passer til



vores barn og vores familie?
- Hvordan samarbejder vi med fagfolk og hvordan møder de os?
- Hvordan hjælper vi ham eller hende bedst og hvordan får vi

familielivet til at fungere?
- Hvordan undgår vi, at vores andre børn kommer i klemme?

- Hvordan overlever vi som par og hvordan kan vi hjælpes ad med
alle udfordringerne og problemerne?

Bogen er også skrevet til inspiration for fagfolk, der arbejder med
disse børn og deres familier. Her kan de få et unikt indblik i

familiernes hverdag, udfordringer og ressourcer.
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