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Sundhedsfremme og forebyggelse 
 

Målgruppe: Professionelle, som pædagoger, 

lærere, SSA’ere osv.  

Asgaards diætist afholder kursus om sundhed og 

forebyggelse i forhold til børn, unge og voksne med 

autisme. En stadig større del af børn og unge med 

autisme har udfordringer med kost og motion. Det kan 

være i forhold til over-/undervægt, at være småt 

spisende, at være restriktivt spisende, sensoriske 

udfordringer på smage/dufte/lyde/ de taktile 

områder, fødevareallergi, ønsker om mere energi i 

hverdagen og livsstilssygdomme (type 2 diabetes, 

hjertekar sygdomme, forhøjet blodtryk osv.) 

Kurset indeholder emner som:  

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på 

sundhedsfremme- og forebyggelse til denne 

målgruppe? 

Hvordan adskiller man diætvejledning af målgruppen  

fra diætvejledning af neurotypiske klienter? 

Hvordan man motiverer målgruppen til at arbejde 

med sundhedsfremme- og forebyggelse. 

Konkrete fokusområder for bosteder (herunder; 

væske, sensoriske udfordringer og nudging) 

Resultater fra Asgaard 

 

 

 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te og 

frugt 

800,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 20 

deltagere 

Hvor: 

Kurset finder sted på Asgaard, 

Nøddelunden 1, 5580 Nr. Aaby 

Hvornår: 

Kurset udbydes 3 gange i 2022, alle 

gange kl. 9-12. 

2. marts 2022 

8. juni 2022 

5. oktober 2022 

Tilmelding: 

Ring til Asgaard 63407071 eller mail 

til jv@asgaard-fyn.dk 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te og 

frugt 

650,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 20 

deltagere 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

Diætist Birgitte Storgaard 

 

Diætist Birgitte Storgaard 
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Grundlæggende autismeforståelse 
 

Målgruppe: Professionelle, som pædagoger, lærere, 

SSA’ere osv. og forældre til børn/unge/voksne med 

ASF  

 

Hverdagen med autisme kan være både 

ressourcekrævende og udfordrende. 

Vanskelighederne kommer måske til udtryk i bestemte 

sammenhænge, hvor de sociale forventninger og krav 

i omgivelserne stiger. Men hvad er det for 

udfordringer man ofte har når man er født med 

autisme? Og hvordan kan man kompensere for dem? 

Kurset omhandler emner som: 

• angst/ængstelighed 

• sanseforstyrrelser 

• stress 

• energiforvaltning 

• eksekutive funktioner 

• central kohærens 

• motivation 

• pædagogiske nøgleord 

• livskvalitet 

• konkrete forslag til kompenserende tiltag 

 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te, 

frugt og sandwich  

850,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 20 

deltagere 

Hvor: 

Kurset finder sted på Asgaard, 

Nøddelunden 1, 5580 Nr. Aaby 

Hvornår: 

Kurset udbydes 3 gange i 2022, alle 

gange kl. 18-21 

24. februar 2022 

19. maj 2022 

8, september 2022 

Tilmelding: 

Ring til Asgaard 63407071 eller mail 

til jv@asgaard-fyn.dk 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te, 

frugt og sandwich  

850,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 20 

deltagere 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

Pernille 

Hymøller 

 

Pernille 

Hymøller 

Jane 

Vesterskov 

 

Jane 

Vesterskov 
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Autismekursus for forældre og pårørende 
 

Målgruppe: Forældre, bedsteforældre, 

bonusforældre, plejefamilier og andre voksne 

pårørende til mennesker med ASF 

Det, at have et barn med en diagnose, kan være en 

stor udfordring for hele familien. Hvordan støtter man 

bedst barnet og hvordan passer man på de søskende, 

som også skal have tid og overskud? På kurset møder 

man andre ligestillede forældre, så der er mulighed for 

at udveksle erfaringer.  

På kurset taler vi om:  

• Psykoedukation – hvordan tænker den 

autistiske hjerne? 

• Dagligdagens udfordringer – med udgangspunkt 

i forældrenes egne eksempler. 

• Metoder og specialpædagogiske redskaber i 

hverdagen. 

• Undgå nedsmeltninger – strategier i 

dagligdagen. 

• Aflastning og botilbud. 

• Øget følelsesmæssig tilknytning. 

• Fremtiden – når mit barn skal flytte hjemmefra. 

 

 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te, 

frugt og sandwich  

4.250,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 12 

deltagere 

Hvor: 

Kurset finder sted på Asgaard, 

Nøddelunden 1, 5580 Nr. Aaby 

Hvornår: 

Kurset tages over 5 moduler, som 

alle finder sted fra kl. 17-20 

Forårskursus: 10. marts, 24. marts, 

7. april, 21. april, 5. maj 2022 

Efterårskursus: 22. september, 6. 

oktober, 3. november, 17. 

november, 1. december 2022 

Tilmelding: 

Ring til Asgaard 63407071 eller mail 

til jv@asgaard-fyn.dk 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te, 

frugt og sandwich  

4.250,- kr.  

Antal deltagere: 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

Pernille 

Hymøller 

 

Pernille 

Hymøller 

Jane 

Vesterskov 

 

Jane 

Vesterskov 
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Seksualvejledning 
 

Målgruppe: Unge/voksne med ASF  

Asgaard tilbyder gruppeforløb i seksualvejledning for 

unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelse.  

Et gruppeforløb kan handle om forskellige emner der 

er relevant for gruppen, hvilket kunne være: 

• identitet og kønsidentitet. 

• ens seksuelle tiltrækning. 

• ønske om venner og/eller kæreste.  

• sociale relationer og samspil. 

• sex. 

• samleje. 

• prævention. 

• sexlegetøj. 

• fetichisme. 

• onani og meget andet.  

 

 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te og 

frugt 

1.000,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 20 

deltagere 

Hvor: 

Kurset finder sted på Asgaard, 

Nøddelunden 1, 5580 Nr. Aaby 

Hvornår: 

Kurset udbydes 2 gange i 2022 

5. april 2022 kl. 10-14 

13. september 2022 kl. 10-14 

Tilmelding: 

Ring til Asgaard 63407071 eller mail 

til jv@asgaard-fyn.dk 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

Seksualvejleder Marie Louise 

Jørgensen 

 

Seksualvejleder Marie Louise 

Jørgensen 
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Seksualitet og autisme 
 

Målgruppe: Professionelle, som pædagoger, lærere, 

SSA’ere osv. 

Når man har autisme og er udfordret i relationerne til 

andre, så vil der ofte også være udfordringer i 

seksuallivet. Asgaards seksualvejleder har erfaring 

med hvordan man støtter unge og voksne med ASF 

med vejledning om seksualitet. De unge slås med 

spørgsmål om identitet og kønsidentitet, ens seksuelle 

tiltrækning, ønske om venner og/eller kæreste, sociale 

relationer og samspil, sex, samleje, prævention, 

sexlegetøj, fetichisme, onani og meget andet.  

På kurset får du konkrete redskaber, som du kan 

bruge i arbejdet, når du skal vejlede unge med ASF om 

seksualitet.  

  

 

 

 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te og 

frugt 

1.550 kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 20 

deltagere 

Hvor: 

Kurset finder sted på Asgaard, 

Nøddelunden 1, 5580 Nr. Aaby 

Hvornår: 

Kurset udbydes 4 gange i 2022, alle 

gange fra 9-15 

8. februar 2022 

24. maj 2022 

23. august 2022 

15. november 2022 

Tilmelding: 

Ring til Asgaard 63407071 eller mail 

til jv@asgaard-fyn.dk 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te og 

frugt 

1.550 kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 20 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

Seksualvejleder Marie Louise 

Jørgensen 

 

Seksualvejleder Marie Louise 

Jørgensen 
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Studieliv 
 

Målgruppe: Professionelle, som pædagoger, lærere, 

SSA’ere osv. 

Et kursusforløb til faggrupper på 

uddannelsesinstitutioner som vil forsøge at skabe en 

større viden om hvilke udfordringer elever med 

diagnoser har. I kurset vil emner som grundlæggende 

diagnoseforståelse blive berørt, hvordan diagnosen 

kan komme til udtryk hos eleven, samt konkrete 

handleforslag og metoder i tilgangen til disse elever i 

eksempelvis en undervisningssituation.  

 

 

 

 

Pris: 

Kurset tilbydes som eksternt kursus 

til ungdomsuddannelses-

institutioner, videregående 

uddannelsesinstitutioner osv.  

3 timers kursus 2.500 kr. 

Tilmelding: 

Ring til Asgaard 63407071 eller mail 

til jv@asgaard-fyn.dk 

 

 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

SPS-vejleder Morten Østergaard 

 

SPS-vejleder Morten Østergaard 
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K.N.U.S. (Kærlighed, nærvær, udvikling og 

samvær) 
Målgruppe: Unge/voksne med ASF  

Unge med autisme oplever en højere grad af ensomhed end 

jævnaldrende med normal udvikling (21 % vs 4%). Behovet for 

kærlighed og nærvær er et helt basalt menneskeligt behov, 

men der eksisterer en udbredt misforståelse i samfundet 

omkring, at netop denne målgruppe ikke ønsker dette. Det er 

derfor vigtigt at være opmærksom på, at unge og voksne med 

ASF faktisk ønsker social kontakt, og at man derfor ikke bør 

misforstå̊ deres sociale tilbagetrukkethed som et ønske om at 

være i fred. Der er væsentlig forskel på ikke at ønske social 

kontakt og på ikke at have evnerne til at etablere den. 

Kurset kommer blandt andet ind på følgende: 

– Kropssprog ift. dating 

– Hygiejne 

– Hvordan bruger man sociale medier til at få kontakt 

– Træning i smalltalk på dates 

– Dating generelt og de uskrevne regler heromkring 

– Seksualvejledning 

– Hvordan man kan håndtere en afvisning eller selv at afvise en, 

man ikke er interesseret i. 

– At kunne tages andres perspektiv og træne sig i 

forestillingsevnen (som netop er en af kerneudfordringerne, 

når man har ASF) 

- Hvordan er man i et forhold? 

Kurset består af fem kursusdage, hvor den femte kursusdag er 

en træningsgang.Her vi tager ud i byen, hvor man så har 

mulighed for at afprøve det lærte, hvis det giver mening for 

den enkelte. 

 

 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te, 

sodavand, frugt og sandwich  

4.250,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 12 

deltagere 

Hvor: 

Kurset finder sted på Asgaard, 

Nøddelunden 1, 5580 Nr. Aaby 

Hvornår: 

19. februar 2022 kl. 11-15 

12. marts 2022 kl. 11-15 

2. april 2022 kl. 11-15 

23. april 2022 kl. 11-15 

7. maj 2022 kl. 17-21.  

Tilmelding: 

Ring til Asgaard 63407071 eller mail 

til jv@asgaard-fyn.dk 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te, 

sodavand, frugt og sandwich  

4.250,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 12 

deltagere 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

Marie-Louise 

Winther 

 

Marie-Louise 

Winther 

Ulrik 

Holmgaard 

 

Ulrik 

Holmgaard 
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Struktur og metoder i dagligdagen 
 

Målgruppe: Professionelle, som pædagoger, lærere, 

SSA’ere osv.  

Mennesker med autisme kan opfatte omverdenen på 

en meget konkret og bogstavelig måde. En sådan 

måde at se verden på kan have konsekvenser for 

udviklingen af kommunikative evner, social adfærd og 

følelsesmæssig modenhed. Kort sagt påvirker autisme 

alle forhold, som gør livet meningsfuldt.  

Vi kan bidrage med forskellige illustrative og visuelle 

eksempler igennem specialpædagogiske metoder og 

strategier, suppleret med eksempler fra fagpersoner, 

og personer med autisme, som bidrager til, at I får 

kendskab til og indsigt i, hvordan man bedst kan 

hjælpe mennesker med autisme til at kompensere for 

de vanskeligheder, de har og herigennem skabe en 

gennemsigtig, tryg og kontinuerlig hverdag.  

 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te, 

frugt og sandwich  

800,- kr.  

Antal deltagere: 

Min. 5 deltagere og max. 20 

deltagere 

Hvor: 

Kurset finder sted på Asgaard, 

Nøddelunden 1, 5580 Nr. Aaby 

Hvornår: 

Kurset udbydes 5 gange i 2022, alle 

gange fra 9-12 

9. februar 2022 

13. april 2022 

8. juni 2022 

7. september 2022 

9. november 2022 

Tilmelding: 

Ring til Asgaard 63407071 eller mail 

til jv@asgaard-fyn.dk 

 

 

Pris: 

Pr. kursusdeltager inkl. kaffe, te, 

frugt og sandwich  

800,- kr.  

Antal deltagere: 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

 

Asgaard – Nøddelunden 1 – 5580 Nr. Aaby 

Mads Hansen 

 

Mads Hansen 

Maria 

Chrisianse

n 

 

Maria 

Chrisianse

n 


