
Alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK)

Tre halvdagar med start 
torsdag 29 oktober 2020
kl 09.00–12.00 

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Grundkurs



INNEHÅLL
Grundkurs Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

KURSLEDARE 
Helena Molker Lovén har lång 
erfarenhet av att arbeta med AKK och 
kommunikationsstöd. Hon har arbetat 
som lärare i särskola, inom LSS-verksam-
heter och med kommunikationsutred-

ningar på Sahlgrenska.

TID OCH PLATS
29 oktober, 11 och 25 november 
kl. 09.00–12.00, registrering och 
morgonfikafrån08.30.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den 
skriftliga bekräftelsen som skickas cirka 
10 dagar före kursstart.

AVGIFT
2 400 exkl. moms per deltagare 
från GR:s medlems kommuner.
2 600 exkl. moms för övriga. 
Iavgifteningårfika.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se

Sista anmälningsdag: 
7 oktober 2020.

Anmälan är bindande och vid återbud 
efter sista anmälningsdag debiteras full 
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas 
till annan person.

UPPLYSNINGAR
Susanne Vannerberg, GR, 
tel.031-3355131
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrati-
va program. 
Läs mer om hur vi behandlar person-
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

Bakgrund
Möjlighet till kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och 
ävenenförutsättningfördelaktighetochförattkunnautövainflytande
över sitt liv. Kommunikation kan vara verbal eller icke verbal. Alternativ 
och kompletterande kommunikation (AKK) bör användas för att ersätta 
eller kompensera det talade språket.
Många personer med funktionsnedsättningar har kommunikations-
svårigheter, vilket inte fråntar dem rätten att kommunicera. Att inte 
förstå eller att inte kunna göra sig förstådd kan leda till frustration och 
i förlängningen till ett utmanande beteende. Ansvaret för att förbättra 
kommunikationen ligger alltid på personalen att stödja de som behöver 
hjälpattförståochuttryckasig.Förattkunnageettbrastödbehöver
personalen vara kunnig om AKK.

Beskrivning
Grundkursen ger kunskap om metoder för AKK och om bemötande som 
stödjer kommunikation.
Kursen ger kunskap för att komma igång med AKK i den verksamhet du 
arbetar i.

Innehåll
• Om kommunikation och kommunikationssvårigheter 

• Utmanande beteende och kommunikation

• KommunikationsstödochAKKiförhållandetillolikatyperav
 kommunikationssvårigheter

• Bemötandeförattfrämjalyckadkommunikation

• Redskap och metoder

• Teori, praktiska övningar och diskussion

• Hemuppgift/övning mellan kurstillfällen

Målgrupp
Personal i LSS-verksamhet, förskola, skola och andra verksamheter där 
detfinnspersoneribehovavsärskiltstöd.

Omfattning
Tre halvdagar.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10953

