Guide til jul
- med et barn med autisme
af Janni Pilgaard

FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul med et barn med autisme
Janni Pilgaard
*PMO¾EOJEQMPMIHO
%PPVMKLXWVIWIVZIH
Forside og layout: Marie Olofsen
Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen
YHKEZI

FLIKFLAKFAMILIE

KÆRE LÆSER
Du sidder med min e-bog, som er en guide til, hvordan man kan håndtere julens udfordringer
QIHIXFEVRQIHEYXMWQI
E-bogen er målrettet både forældre til børn med autisme samt familiens pårørende, venner
SKFIOIRHXI
Målet med e-bogen er at give et bud på, hvordan man tackler de særlige udfordringer, der kan
være for børn med autisme i en tid, hvor den almindelige hverdag er sat ud af spillet til fordel
JSVNYPIL]KKIR
Min egen familie består ud over jeg selv af min mand Mads, vores børn Aksel på 5 år, som har
HMEKRSWIR-RJERXMPEYXMWQISK)WOMPHTooVWSQMRKIRHMEKRSWIVLEV.IKWOVMZIVSQZSVIW
JEQMPMIPMZSKHIXEXLEZIIXLERHMGETTIXFEVRToFPSKKIR[[[¾MO¾EOJEQMPMIHO
Jeg håber, du bliver inspireret, og at e-bogen kan sætte gang i nogle tanker og gode snakke
SQLZSVHERFoHIFEVRIXQIHEYXMWQISKVIWXIREJJEQMPMIRJoVHIRFIHWXQYPMKINYP
Rigtig glædelig jul
Janni Pilgaard
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JUL MED ET BARN MED AUTISME
Når man får børn, får julen ny betydning, og man glæder sig til at overføre traditioner fra sin
IKIRFEVRHSQSKWOEFIR]IXVEHMXMSRIVMWMRIKIRPMPPIJEQMPMI
3KXVEHMXMSRIVRISQOVMRKNYPLERHPIVMOOIOYRSQNYPIEJXIR,IPIHIGIQFIVQoRIHIVRSKIX
LIPXWVPMKX(IVIVNYPIOEPIRHIVMJNIVRW]RIXSKQoWOIJoVF VRIRITEOOIOEPIRHIVXMPLZIV
HEKMRHXMPH(IVEVVERKIVIWNYPIL]KKIMF VRILEZIWOSPISK7*3SKNYPIQERHIRHYOOIV
QoWOIST¾IVIKERKIMP FIXEJQoRIHIR(IVPEZIWNYPILIQQIPMKLIHIVXMPJSVPHVIRISKIR
af dagene inden juleferien, skal børnene måske med institutionen i kirke, også selvom de ikke
TPINIVEXOSQQIMOMVOIRVIWXIREJoVIX(IVT]RXIWSTQIHIRKPIRMWWIVLNIVXIVSKP]WFoHI
LNIQQISKSZIVEPXYHIRJSV.EJEOXMWOEPPIWXIHIVLZSVQERJVHIW(IVEVVERKIVIWNYPIL]KKI
SKJVSOSWXIVMJEQMPMIRHIVWTMPPIWTEOOIWTMPSKPIKIWNYPIPIKISKHIVWTMWIWXVEHMXMSRIPNYPIQEH
.YPIEJXIRHERWIWHIVSQNYPIXVIXSKHIVWOEPTEOOIWKEZIVYHSKWTMWIWNYPIKSHXIV
Lyder det hyggeligt? Det synes jeg, det gør, men desværre er min søn Aksel ikke helt enig
med mig! Faktisk elsker han næsten alle de ting, der sker i december, men han har svært at
ZIHEXSZIVWOYIEXHIVWOIVWoQERKIRHVMRKIVToWEQQIXMH,ERW]RIWHIXIVWXVIWWIRHI
og han forstår ikke alt det påstyr og vil egentlig bare gerne have, at hverdagen er, som den
TPINIVEXZVI*SVLEQIV³TPINIV´EXEPXMRKWXoVToWMRVIXXITPEHWEXHIVIVXMHXMPEJWPETRMRK
hjemme i weekenderne, og at han ikke skal forholde sig til alle de nye steder og mennesker,
LERMOOIWIVVIWXIREJoVIX3KKEZIVRIHIQZMPLERLIPWXZVIJVMJSV
Hvordan holder man jul med sådan et barn? Skal vi bure os inde herhjemme hele december
og glemme alt om julen?
,IPHMKZMWFIL ZIVHIXMOOIEXOSQQIWoZMHX1IHSZIVFPMOHIRVIXXIJSVFIVIHIPWISK
LoRHXIVMRKWEQXMOOIQMRHWXHIVIXXIXMPSKJVEZEPKWoOPEVIV%OWIPNYPIRVMKXMKKSHX3KRoV
NIKWMKIV³LIPHMKZMW´IVHIXSKWoToZIKRIEJ%OWIPWPMPPIFVSV)WOMPHWSQMOOILEVEYXMWQISK
HIVJSVR]HIVHIQERKINYPIXVEHMXMSRIV
“I bund og grund handler det om at bryde de forventede
traditioner, man er vokset op med og lave netop den
traditionsfyldte jul, der matcher ens egen familie. At bryde ud
af boksen - tænke anderledes og turde gøre det uanset, hvad
familie eller venner tænker.”
Mor til dreng på 10 år med Asperger Syndrom
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Hvad indebærer en autismediagnose?
(MEKRSWIR%YXMWQIWTIOXVYQJSVWX]VVIPWIOEROSQQIXMPYHXV]OToQERKIQoHIV(IXEXHIX
IVIRWTIOXVYQJSVWX]VVIPWIFIX]HIVEXEYXMWQIR½RHIWMQERKIKVEHIVSKToZMVOIVToQERKI
JSVWOIPPMKIQoHIV*PPIWJSVEPPIQIHIR%YXMWQIWTIOXVYQJSVWX]VVIPWIIVEXHILEV
udfordringer indenfor minimum to ud af tre områder:


Socialt samspil



Kommunikation



Social forestillingsevne/ omstillingsevne

Fordi udfordringerne kommer til udtryk meget forskelligt hos det enkelte menneske med
EYXMWQIIVHIXWZVXOSVXEXWMKIVIXQIKIXKIRIVIPXSQHIX(IXIVLIPPIVMOOIQoPIXQIH
HIRRIIFSK-WXIHIXZMPNIKSTJSVHVIEPPIHIVLEVEYXMWQIMRHIToPMZIXToHIRIRIIPPIVHIR
ERHIRQoHIXMPEXWXXIWMKMRHMLZEHEYXMWQIIKIRXPMKMRHIFVIV1EROSQQIVPERKXZIHEX
læse Michael og Jeanette Rothenborgs bog: Vejen Videre – når dit barn har autisme
*SVPEKIX4VIWWXS (IXIVSKWoLIVHIRJ PKIRHIWXRMRKWSQIJXIVLoRHIRIVZIHEX
være et mantra for mange forældre til børn med autisme, kommer fra:
”Har du mødt et menneske med autisme, så har du mødt ét menneske med autisme”
Det er meget vigtigt at understrege, at mennesker med autisme er lige så forskellige som alle
ERHVIQIRRIWOIV1ERWOEPTEWWIToMOOIEXWXXIEPPIQIHIREYXMWQIHMEKRSWIMWEQQIFoW
SKJSVZIRXIHIWEQQIYHJSVHVMRKIVSKTVSFPIQWXMPPMRKIVLSWEPPIQIHEYXMWQI
Desuden udvikler det enkelte menneske sig hele tiden, og derfor kan udfordringerne også
QIKIXZIPRHVIWMKSZIVXMH(IXFIX]HIVEXHIXWSQZEVHIRWXSVIYHJSVHVMRKJSVFEVRIX
QIHEYXMWQIXMPNYPWMHWXIoVQoWOIMOOIIVRVWoWZVXJSVFEVRIXMoV8MPKIRKPHOERHIV
WoZVIERHVIXMRKHIVIVWZVXJSVFEVRIXMoV(SKIVHIXQMXMRHXV]OEXHI¾IWXIF VRQIH
EYXMWQIJoVPIXXIVIZIHEXXEGOPINYPIRNSPHVIHIFPMZIV1oWOISKWoJSVHMJSVPHVIRIFPMZIV
FIHVIXMPEXXMPTEWWINYPIRXMPFEVRIX
Råd til pårørende
Fordi de udfordringer, mennesker med autisme har, kan komme til udtryk på så mange
forskellige måder, er mit vigtigste råd i denne e-bog, at man som pårørende, ven eller bekendt
EPXMHVIWTIOXIVIVJSVPHVIWLSPHRMRKIVSKVIKPIVSQOVMRKFEVRIX(IXIVJSVPHVIRIWSQ
OIRHIVFEVRIXSKHIXWWVPMKIYHJSVHVMRKIVFIHWX
I nogle situationer skal der meget lidt til, for at en ellers god og positiv situation eksploderer
JSVIXFEVRQIHEYXMWQI3KHIVJSVIVHIXZMKXMKXEXJSVPHVILEVVoHIVYQXMPEXXEGOPI
WMXYEXMSRIRToHIRFIHWXQYPMKIQoHI,ZMWQERWSQToV VIRHIIVMXZMZPSQLZEHHIVIV
bedst at gøre, kan man altid spørge forældrene, hvordan en given situation vil være bedst at
LoRHXIVIMJSVLSPHXMPFEVRIX
/SQQYRMOEXMSRIVWSQYHKERKWTYROXEPXMHHIRFIHWXIZINJVIQ&oHILZMWHYIVJSVPHIV
der gerne vil skabe forståelse for dit barn, og hvis du er pårørende til familien, der gerne vil
LNPTI7oJSVXPSKWT VKSKFVYKIZIRXYIPXHIRRIIFSKXMPEXJoWREOOIRMKERKSQOVMRK
LZSVHER-WEQQIROERWOEFIHIRFIHWXINYPJSVEPPI
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SOCIALE ARRANGEMENTER
En af de ting, der fylder rigtig meget i december måned er julefrokoster og forskellige andre
NYPIEVVERKIQIRXIVMMRWXMXYXMSRIVToEVFINHWTPEHWIVMJEQMPMIRSKXMPJVMXMHWMRXIVIWWIV(IXIVEPX
WEQQIRVMKXMKL]KKIPMKXWIPZSQZMZSOWRIIRKERKMQIPPIQIVZIHEXFPMZIPMHXWXVIWWIHIEJHIX
(IXIVZIPSKWoHIVJSVZMIRKERKMQIPPIQOEPHIVHIX³NYPIVW´
.YPIVWIXOERJ PIWIRHRYQIVIWXVIWWIRHIJSVQIRRIWOIVQIHEYXMWQI1ERKIQIRRIWOIV
QIHEYXMWQIIVVMKXMKQIKIX³ToEVFINHI´RoVHIWOEPZVIMR]ISQKMZIPWIVSKZVIWEQQIR
QIHQIRRIWOIVHIMOOIOIRHIVWoKSHX,ZMWHILIPPIVMOOIJSVWXoVTVGMWLZEHJSVQoPIXIV
QIHWEQZVIXIVHIXIRHRYWZVIVI
En af de ting, der kan være svært for mennesker med autisme, er at forstå nye sociale
WMXYEXMSRIV1IRRIWOIVQIHEYXMWQIXEKIVEPPIMRHXV]OMRHSKLEVSJXIWZVXZIHEXEJOSHIHI
WSGMEPIRSVQIVJSVWEQZVQIHERHVIQIRRIWOIV
2oVNIKFI½RHIVQMKMIRR]WMXYEXMSREJOSHIVNIKP]RLYVXMKXLZEHHIXIVJSVIRWMXYEXMSRSK
LZEHHIVJSVZIRXIWEJQMK9HIREXNIKWIPZRoVEXVIKMWXVIVIHIXWEQQIRPMKRIVNIKWMXYEXMSRIR
med andre situationer, jeg har været i, og beslutter – ubevidst - derudfra, hvordan det er
QIWXLIRWMKXWQWWMKXEXVIEKIVISKSTJ VIQMKMWMXYEXMSRIR(IXXIJSVIKoVLZIVKERKRSKIX
RHVIVWMKMWMXYEXMSRIRJIOWRoVRSKIRWMKIVRSKIXXMPQMKRoVNIKWOEPFIWPYXXILZSVNIKWOEP
WMHHISKRoVQoPXMHIXIVJSVFM(IXWOIVEYXSQEXMWOSKNIKXROIVMOOISZIVHIX
*SVIXFEVRQIHEYXMWQIWOIVHIXXIMOOIEYXSQEXMWO2oVQERLEVEYXMWQIOERQERFPELEZI
WZVXZIHEXSZIVJ VIIVJEVMRKIVJVEqRWMXYEXMSRXMPIRERHIR(IXFIL ZIVMOOIEXZVIIXR]X
sted med nye mennesker: Bare det, at der er lavet om på indretningen et kendt sted, kan gøre
HIXWZVXJSVIXFEVRQIHEYXMWQI(IXWEQQIOERYOIRHXIQIRRIWOIVToIXOIRHXWXIH3K
HIXIVOPEVXEXIXLIPXR]XWXIHQIHJVIQQIHIQIRRIWOIVOERSTPIZIWQIKIXYXV]KX&EVRIX
bruger derfor enormt meget energi på at prøve at forstå situationen og forsøge at danne sig
IXSZIVFPMO
Nogle børn med autisme viser modstand mod alt, der er nyt og viser fra starten tydeligt,
RoVHIFPMZIVSZIVWXMQYPIVIXEJJSVQERKIMRHXV]O6IEOXMSRIROEROSQQITPYHWIPMKYHIR
EXYHIRJSVWXoIRHISTHEKIVLZEHHIXIVFEVRIXVIEKIVIVTo6IEOXMSRIROERZVIEXFEVRIX
XVOOIVWMKLIPXMRHMWMKWIPZIPPIVVIEKIVIVQIHEXVoFIWPoIPPIVLRKISTTIMKEVHMRIVRI
(IXOERWIYHToQERKIQoHIV
%RHVIF VRQIHEYXMWQIOERWEKXIRWLoRHXIVIR]IWMXYEXMSRIVSKQERKIR]IMRHXV]O(IIV
R]WKIVVMKISKW]RIWEXNYPIVMIVRIIVVMKXMKWTRHIRHI1IRRSKPIEJHMWWIF VRVIKMWXVIVIV
QoWOIMOOIWIPZRoVKVRWIRJSVLZSVQIKIXHIOERSZIVWOYIIVRoIX%RHVIF VRIVKSHIXMP
EXWONYPIEXHIJEOXMWOIVToSZIVEVFINHISKLEVWZVXZIHEXOETIVIQIVI6MKXMKQERKIF VR
QIHEYXMWQIIVKSHIXMPEXLSPHIWEQQIRToWMKWIPZQIRWHIIVYHIFPERHXJVIQQIHI
Det gør det svært for andre at forstå, at forældrene alligevel må tage deres forholdsregler i
JSVLSPHXMPFEVRIXSKJIOWXEKILNIQJ VXMHJVEIXEVVERKIQIRX1IROYRJSVPHVIRISKHIQ
der kender barnet rigtig godt, ved, at barnets grænser er nået og måske endda for længst
SZIVWOVIHIX(MWWIF VRVIEKIVIVRoVHIOSQQIVLNIQ(IXIVHIVJSVSKWoQIKIXREXYVPMKX
at det kan være svært for andre at forstå, at barnet ikke magter mere, når barnet faktisk
ZMVOIVKPEHSKJYPHEJSZIVWOYHJSVYHIRJSVWXoIRHI
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“Det er næsten altid temmelig stressende at have min søn
med til julefester. Han vil egentlig gerne med, men når vi først
er der, begynder han efter fem minutter at spørge, hvornår
vi skal hjem. Vi prøver at strække tiden ved at have planlagt
nogle ting han kan lave, men det går ikke altid så godt. Og hvis
ZMFPMZIVJSVPRKIIRHIVHIXQIHEXLER¾MTTIVLIPXYH±
Far til 9 årig dreng med diagnosen Infantil Autisme
Når et barn med autisme bliver overstimuleret og udsættes for alt for mange indtryk,
FIX]HIVHIXMOOIFEVIEXFEVRIXIVXVXSKYQYPMKSQEJXIRIRRoVQEROSQQIVLNIQ
&EVRIXOERZVIQVOIXEJSZIVWXMQYPIVMRKIRMQERKIHEKIIJXIV1oWOIWSZIVFEVRIXHoVPMKX
i mange nætter, det kan ikke tage læring ind, og måske kan han eller hun slet ikke overskue
EXOSQQIMWOSPIMLIPIYKIRIJXIV2SKPIF VRQIHEYXMWQIVIEKIVIVHIWYHIRZIHEXJ PIWMK
mindre værd, og at de ikke er gode nok, når de selv mærker, at de ikke kan klare de
WMXYEXMSRIVHIJ PIVHIVJSVZIRXIWEJHIQ
1MRIKIRW R%OWIPOERPERKXLIREHZINIRKSHXPMHIEXSTPIZIR]IXMRKSKWXIHIV,ER
reagerer som regel med at ignorere alle de mennesker, der er tilstede og i stedet
OSRGIRXVIVIWMKSQWQoHIXEPNIVWSQJIOWEXWXXIKIRWXERHISTToVOOISKOMKKIToHIQ
JVEJSVWOIPPMKIZMROPIV)PPIVLER½RHIVIXZMRHYIWSQLERoFRIVSKPYOOIV¾IVILYRHVIHI
KERKI,ERK VHIXJSVHMLERMOOIOERSZIVWOYIEXJSVLSPHIWMKXMPLIPLIHIRMWMXYEXMSRIR*SV
dem, der ikke kender ham, ser det ud til, at han har overskud, fordi han snakker og griner og
LSTTIVVYRHX1IRZMWSQOIRHIVLEQKSHXWIVHIWQoXIKRRoVLERIVZIHEXZVIFVYKX:M
oplever det ved, at vi mærker, at han ikke hører efter, hvad vi siger, og hvis vi stiller det
QMRHWXIPMPPIOVEZ¾MTTIVLERYH2oVZMOSQQIVLNIQIVLERXVXSKLEVFVYKJSVRSKIXXMH
EPIRI3QREXXIRIVLERYVSPMKSKWSZIVHoVPMKX,ZMWZMMOOIKMZIVLEQVSMQIPPIQHMWWI
oplevelser, bliver reaktionen endnu større, og vi skal derfor tænke meget over, hvor mange
WSGMEPIEVVERKIQIRXIV%OWIPOERHIPXEKIMMHIGIQFIV
Hvordan håndterer man de sociale arrangementer?
Virkeligheden er, at det sandsynligvis ikke er muligt at gøre noget, så barnet kan klare alle de
WSGMEPIEVVERKIQIRXIVMHIGIQFIVQoRIH(IXIVQIKIXWERHW]RPMKXEXQERQoXEKIRSKPI
JSVLSPHWVIKPIV-J VWXISQKERKQoQERZEPKSQOVMRKHIXIROIPXIEVVERKIQIRX
 Andre passer barnet hjemme, mens resten af familien tager afsted
(Det kræver, at man har en, der kan passe barnet)
 Én forælder bliver hjemme med barnet, mens resten af familien tager
EJWXIH
 ,IPIJEQMPMIRFPMZIVLNIQQI
 %PPIXEKIVEJWXIHSKXEKIVWEQQIRLNIQRoVFEVRIXMOOIOEROPEVIQIVI
 Alle tager afsted, og en forælder tager hjem sammen med barnet, når
FEVRIXMOOIOEROPEVIQIVI
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Hvis man vælger at tage barnet med, er det en god ide at forberede barnet på, hvad der skal
WOI& VRQIHEYXMWQILEVRIQPMKSJXIWZVXZIHEXJSVIWXMPPIWMKLZEHIR³NYPIJVSOSWX´HOOIV
SZIVSKLEVFVYKJSVQIVIOSROVIXEXJSVWXoLZEHHIVWOEPWOI
,ZSVHERHIRRIJSVFIVIHIPWIWOEPJSVIKoOSQQIVLIPXERToFEVRIX7SQJSVPHVIQoQER
QVOIToFEVRIXLZEHHIXLEVFVYKJSVSKWoP FIRHINYWXIVI(IXJ PKIRHIIVRSKPIJSVWOIPlige eksempler på, hvad en sådan forberedelse kan bestå af:
 Lav et skema eller en social historie, så barnet kender rækkefølgen af de
XMRKHIVWOEPJSVIKo,ZMWJSVPHVIRIMOOIToJSVLoRHZIHLZEHHIVWOEP
JSVIKoOERHIIZIRXYIPXVMRKISKWT VKIZVXIVRI(IVZMPZVIWXSV
JSVWOIPToLZSVHIXEPNIVIXIXWOIQELZIVXFEVRLEVFILSZJSV
 ,ZMWHIXIVIXEVVERKIQIRXHIVKIRXEKIVWMKLZIVXoV½RHIWHIVQoWOI
RSKPIFMPPIHIVJVEWMHWXIoVFEVRIXOERWISK-OERWREOOISQ
 *SVFIVIHFEVRIXToLZIQHIVOSQQIV
 *SVXPFEVRIXSQQYPMKLIHJSVTEYWIVJIOWMJSVQEJMTEH½PQIPPIVERHIX
FEVRIXOERPMHI

Forberedelsen er en måde at skabe tryghed for barnet på, så oplevelsen ikke bliver alt for
SZIVZPHIRHI
“For os er det svære, at vores søn gerne vil fællesskabet og
familien, men han magter det ikke hele tiden. Han kan mærke
bedsteforældrenes forventninger og håb, men kan ikke altid
honorere dem, og det leder til yderligere stress. Vi løser det
ved, at han har et værelse for sig selv, hvor han kan sidde og
spille, når han har brug for at trække sig, men helt optimalt er
det ikke.”
Mor til 12 årig dreng med Autisme
Det kan være svært på forhånd at vide, hvor meget et barn med autisme kan rumme, fordi
HIXOSQQIVERToSZIVWOYHHIXHIRToKPHIRHIHEK3JXILEVQERIRXIRHIRWXMPEXXEKIXMP
lidt for mange arrangementer, fordi man gerne selv vil afsted, helst vil have familien samlet, og
JSVHMQERKIVRIZMPPIZISTXMPERHVIWJSVZIRXRMRKIVSQEXQEROSQQIVLIPIJEQMPMIR(IX
kan være rigtig svært for andre at forstå, at man som familie med et barn med autisme nogle
KERKIIVR HXXMPEXWTPMXXIWMRJEQMPMIST
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Når man har valgt at tage barnet med, kan man også gøre nogle ting i løbet af dagen, for at
gøre dagen mere overskuelig for barnet:
 Overhold aftaler om struktur og hav skema eller social historie med, så det
OERKIRRIQKoIWMKIRMP FIXEJHEKIR2SKPIF VRZMPOYRRISZIVWOYIEX
WOIQEIXRHVIWMP FIXEJHEKIR%RHVIZMPMOOIOYRRIOPEVIHIXXI
 8EKRSKPIXMRKQIHWSQKMZIVFEVRIXXV]KLIH(IXOERJIOWZVIIRH]RI
IPPIVIRFEQWI(IXOERSKWoZVIL VIXIPIJSRIVIZIRXYIPXQIHQYWMOHIX
OERZVIMTEHIPPIVERHVIWTMPPIQEWOMRIVIPPIV½PQ(IXZMKXMKWXIIVEXHIX
IVRSKIXFEVRIXOERPMHIEXJSVH]FIWMKMSK½RHIVSM
 Spørg værten, om der er et rum, som barnet kan få lov at være alene i, når
LERIPPIVLYRLEVFVYKJSVTEYWIVJVEJIWXPMKLIHIVRI(IXOERWOEFIWXSV
XV]KLIHJSVFEVRIXEXZMHIEXHIXIVQYPMKXEXXVOOIWMKXMPFEKI
 Forsøg at overholde barnets sengetid og så vidt muligt andre faste
XMHWTYROXIVSKVMXYEPIVHEHIXWOEFIVXV]KLIHJSVFEVRIX
 Forsøg at undgå selv at stresse over, at barnet opfører sig anderledes end
ERHVISKMOOIHIPXEKIVMJIWXPMKLIHIVRI(MRWXVIWWWQMXXIVRIQPMKEJToHMX
FEVR
 Vær åben over for andre til arrangementerne og fortæl om dit barns
ZERWOIPMKLIHIV%PXMRKFPMZIVQIKIXRIQQIVIRoVHIVIVJSVWXoIPWIJVE
SQKMZIPWIVRI
I vores familie benytter vi mange forskellige strategier til at klare de sociale arrangementer i
HIGIQFIVQoRIH4oJSVLoRHWSVXIVIVZMPMHXMEVVERKIQIRXIVRIToZIKRIEJ%OWIPWoZMWMOVIV
EXHIVSKWoIVXMHXMPVSSKEPIRIXMHM[IIOIRHIVRI7EQXMHMKWIVZMEPXMHToLERWSZIVWOYHTo
HIRIROIPXIHEKLZSVHIVIVIXEVVERKIQIRX%PPMKIZIPOSQQIVZMLZIVXIRIWXIoVXMPEXXEKI
%OWIPQIHXMP¾IVIEVVERKIQIRXIVIRHLERSTXMQEPXWIXLEVSZIVWOYHXMPQIRHIXOERZVI
QIKIXWZVXEXZYVHIVIMRHIRZMWXoVMHIX(IWYHIRIVHIXWZVXEXFIWPYXXIEXXEKIEJWXIH
YHIRLEQJSVHMZMEPXMH RWOIVEXXEKIEJWXIHWEQQIRWSQHIRJEQMPMIZMIV:MIVRWXIR
EPXMHHIJ VWXIHIVXEKIVLNIQJVEEVVERKIQIRXIVRI(IXIVWIPZJ PKIPMKVKIVPMKXQIRHIXIV
OSRWIOZIRWIREJEXZMTVMSVMXIVIVEXXEKI%OWIPQIH1IRRoVZMW VKIVJSVEXXROI%OWIPW
behov ind i arrangementerne, lykkes det hvert år at få nogle gode succesoplevelser for hele
JEQMPMIR3KHIXIVHIXHIXLERHPIVSQ
Hvad kan man gøre som pårørende?
Som pårørende er det vigtigt, at man anerkender, at selvom barnet med autisme ikke viser, at
LERWIPPIVLIRHIWKVRWIJSVMRHXV]OIVRoIXWoZIHJSVPHVIRIHIXRoVHIXIVXMPJPHIX&PMZ
MOOIJSVRVQIXIPPIVZVIHSZIVEJFYHIPPIVEXJEQMPMIRXEKIVXMHPMKXLNIQ
Tænk gerne over, om du kan komme familien i møde ved at planlægge arrangementet på en
QoHIWoJSVPHVIRILEVQYPMKLIHJSVEXJSVFIVIHIFEVRIXToJSVP FIXMRHIREROSQWXIR1IR
fordi, det er så forskelligt hvilke udfordringer, det enkelte barn med autisme har, er det
vigtigste, at man spørger forældrene, om der er noget, man kan gøre for at gøre det lettere
JSVFEVRIXEXHIPXEKIMEVVERKIQIRXIX
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Når barnet deltager, er det vigtigt, at andre ikke gør et stort nummer ud af, at barnet gør
RSKPIXMRKERHIVPIHIWIRHERHVI1ERKIF VRQIHEYXMWQILEVHIXJIOWQIKIXWZVXQIH
NIROSRXEOXSKQERF VMOOITVIWWIIXFEVRXMP NIROSRXEOXMIRMJSVZINIRWZVWMXYEXMSR
1ERKIF VRQIHEYXMWQILEVHIXWZVXQIHQEH2SKPIFV]HIVWMKMOOISQEXWTMWIWEQQIR
med andre, og andre spiser kun meget specielle madvarer, og familien har derfor måske selv
QEHQIHXMPFEVRIX3KWoHERIVHIVQERKIIOWIQTPIVWSQKPHIVJSVRSKPIF VRQIH
EYXMWQIQIRWERHVIMOOILEVHIWEQQIYHJSVHVMRKIV,ZMWQERYRHVIVWMKOERQERToIR
TRQoHIFIHIJSVPHVIRIJSVOPEVILZEHIRKMZIREHJVHFIX]HIV
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OM GAVER
%YXMWQIIVIXWTIGMIPXLERHMGET&PERHXERHIXJSVHMQERMOOIOERWIEXFEVRIXIVLERHMGETTIX
Derfor kan den specielle adfærd, barnet har på grund af sit handicap, virke meget mærkelig
ToERHVIQIRRIWOIV3KNIKOERJEOXMWOKSHXJSVWXoHIX2oVNIKJSVXPPIVERHVIQIRRIWOIV
at Aksel ikke kan lide gaver, og endda ofte bliver rasende og kaster gaven fra sig, er det svært
JSVERHVIQIRRIWOIVEXJSVWXo(IXIVIXWTIGMIPXLERHMGETEXLEZIEXQERMOOIOERPMHIKEZIV
-OOIHIWXSQMRHVIIVHIXWoHERHIXIVJSV%OWIPSKJSVQERKIERHVIF VRQIHEYXMWQI
2SKPIF VRQIHEYXMWQIOERKSHXPMHIKEZIV2SKPIVIEKIVIVTVGMWWSQERHVIF VRSK
R]HIVEX½RHITo RWOIVSKKPHIVWMKXMPSZIVVEWOIPWIRSZIVLZEHHIVQSRIVMKEZIR
Andre børn med autisme har en helt anderledes tilgang til gaver, og reagerer måske meget
ZSPHWSQQIVIIRHERHVIF VRToWEQQIEPHIV*IOWToEXMOOIEPPIKEZIVIVXMPLEQIPPIV
LIRHIEXHIXIVWPYXQIHKEZIVHHIGIQFIVIPPIVEXHIVMOOIIVHIXMKEZIRWSQLERIPPIV
LYRLEZHI RWOIXWMKEPPIVQIWX
Det kan meget let se ud som dårlig opdragelse og utaknemmelighed, når et barn reagerer
sådan, men det er vigtigt at vide, at det er autismen, der gør, at barnet ikke kan overskue
WMXYEXMSRIR2SKPIF VROERSKWoLEZIQIKIXWZVXZIHEXWTMPPIXIVRMRKIWTMPSQTEOOIVJSVHM
WMXYEXMSRIRLIPIXMHIRRHVIVWMKRoVKEZIVRIWOMJXIVINIV
Udover de her nævnte reaktioner på gaver, kan der være mange andre, som alle sammen
LRKIVWEQQIRQIHFEVRIXWEYXMWQI7oHERIVHIXQIHEYXMWQIR,EVHYQ HXqXQIRRIWOI
QIHEYXMWQILEVHYQ HXqXQIRRIWOI
“Her i huset får min søn valget, om han vil vide, hvad han får
i kalendergaver og julegave, om han vil med ud og købe dem,
og om han vil se, hvad han får. Første gang jeg gav ham valget,
da han var 9 år (da havde vi fået diagnosen i oktober måned),
følte jeg, at jeg tog hele juleglæden fra ham, fordi jeg tog
forventningens glæde fra ham! Men jeg overvandt min egen
tradition, og det var faktisk det bedste, jeg kunne gøre for
ham.”
Mor til 11 årig dreng med Asperger og Tourettes Syndrom

Hvordan håndterer man gave-udfordringen?
-J VWXISQKERKWOEPQER½RHIYHEJLZEHHIXIVJSVIRYHJSVHVMRKFEVRIXLEVQIHKEZIV
Med tiden er det gået op for os som Aksels forældre, at det, som er svært for Aksel, er, at han
WMQTIPXLIRMOOIJSVWXoVOSRGITXIX,ERJSVWXoVMOOIJSVZIRXRMRKIRWKPHISKSZIVVEWOIPWIWQSQIRXIX,ERFV]HIVWMKMOOISQSZIVVEWOIPWIVSKLZMWHIVIVIRXMRKLERKIVRIZMPLEZIIV
HIXJSVLEQFEVIFIWZVPMKXEXHIXIVTEOOIXMRH,ERIVHIWYHIRMOOIWoKSH½RQSXSVMWOWo
HIXIVZMVOIPMKFIWZVPMKXJSVLEQEXoFRIIRTEOOI
2oVQERZIHLZEHYHJSVHVMRKIRIVJSVFEVRIXOERQERFIHVIJSVFIVIHIWMKToWMXYEXMSRIR
Nogle ting, man kan forsøge for at afhjælpe det, kan være:
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 At pakke gaverne ind i cellofan i stedet for papir
 At lade være med at pakke gaverne ind
 At lade barnet selv være med til at købe sine gaver, så han eller hun ved,
LZEHLERJoV
 %XFEVRIXJoVEXZMHIToJSVLoRHLZEHLERJoV)ZIRXYIPXWIVFMPPIHIVEJHIX
 At alle går sammen om én større gave, så barnet kun skal forholde sig til
qRKEZI
 %XFEVRIXoFRIVKEZIVSQQSVKIRIRHIPPIVIPPIVMRHIREJXIRWQEHIRJSVEXWXVIWWIRSQOVMRKKEZIVRIMOOI HIPKKIVNYPIEJXIR
 %XQERKMZIVKEZIVRISZIV¾IVIHEKIJSVEXHIXMOOIWOEPFPMZIJSV
SZIVZPHIRHIJSVFEVRIX
Dette er kun nogle ideer, og man må prøve sig frem med, hvad der virker for det enkelte
FEVRYHJVEFEVRIXWYHJSVHVMRKSQOVMRKKEZIV
Det er naturligvis vigtigt, at man som forældre gør opmærksom på det, hvis andre skal tage
XEKIWVPMKILIRW]RMJSVLSPHXMPEXKMZIKEZIVXMPFEVRIX(IXIVKERWOIIROIPXYQYPMKXJSV
ERHVIEXKXXIWMKXMPRoVZMXEPIVSQIXFEVRQIHEYXMWQI
Derfor må man desværre også forvente overraskelse og i nogle tilfælde negative reaktioner
JVEJVIQQIHIRoVHISTPIZIVFEVRIXWVIEOXMSRToEXJoIRKEZI,ZMWQERZMPYRHKoHIXQo
man som forældre være gode til at fortælle om autismen, og hvordan det påvirker lige præcis
HMXFEVRWQoHIEXQSHXEKIKEZIVTo
“Vi havde meget svært ved at få vores familie til at forstå, at
vores søn ikke kunne overskue de mange gaver juleaften.
Det tog nogle år, hvor vores juleaftner var mildest talt
kaotiske. Nu aftaler vi på forhånd, hvad vores søn skal have
i gaver, og oftest går alle sammen om 2-3 større ting. Det er
nemmere for ham at forholde sig til.”
Mor til 15 årig dreng med diagnosen Atypisk Autisme

Jeg kunne godt drømme om, at Aksel blev glad for at modtage julegaver, men sandheden er, at
HIXWERHW]RPMKZMWEPHVMKOSQQIVXMPEXWOI
For to år siden forsøgte vi at vænne Aksel til at få gaver ved at give ham pakkekalendergaver
hver dag i december, men det gav bagslag, og da vi nåede til juleaften, hadede han at åbne
TEOOIV
Strategien i år er, at Aksel får adventsgaver i weekenderne, som vi hjælper ham med at åbne
RSKPIFPMZIVTEOOIXMRHMGIPPSJER :MJSVXPPIVQIKIXFIKINWXVIXSQKEZIVRIWMRHLSPHMQIRW
JSVEXTMVVIXMPLERWMRXIVIWWI,ZMWLERMOOIIVMRXIVIWWIVIXMKEZIVRITEOOIVZMHIQYHJSV
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LEQSKKMZIVLEQFEVIXMRKIRIPPIVZIRXIVXMPIXXMHWTYROXLZSVSZIVWOYHHIXIVHIV.YPI
KEZIVRIXEKIVZMWSQHIXOSQQIV7MHWXIoVoFRIHI%OWIPOYRqRKEZISK)WOMPHoFRIHI
VIWXIREJLERWKEZIVHEKIRIJXIV
:MIVRoIXHIVXMPEXZMEGGITXIVIVEX%OWIPMOOIIVMRXIVIWWIVIXMEXQSHXEKIKEZIV.IKLoFIV
stadig, at han lærer at forstå konceptet, men for at få en god jul er det vigtigste, at vi
EGGITXIVIVEXHIXQIHKEZIVWOEPJ]PHIWoPMHXWSQQYPMKXM%OWIPWNYP3KLIPHMKZMWIVHIVNS
QERKIERHVIHINPMKIXMRKZIHNYPIRWSQ%OWIPKIVRIZMPHIPXEKIM
Hvad kan man gøre som pårørende?
Som pårørende gør man det samme, som man altid bør gøre, når der er noget, man ikke
JSVWXoV1ERWT VKIVJSVPHVIRI
*SVPHVIRIOIRHIVHIVIWFEVRFIHWXSKLEVIRMHISQLZSVHERFEVRIXXEGOPIVEXJoKEZIV
Lige meget hvad, bør man respektere forældrenes ønsker for, hvordan barnet skal modtage
KEZIV*SVFEVRIXWWO]PH
Hvis forældrene ønsker at fortælle barnet inden, hvad han eller hun skal have i gave, så fortæl
HIXMKSHXMH,ZMWJSVPHVIRI RWOIVEXKEZIVRIWOEPTEOOIWMRHToIRFIWXIQXQoHIIPPIV
KMZIWToIXFIWXIQXXMHWTYROXWoVIWTIOXIVHIX6IWTIOXIVHIXSKWoRoVJSVPHVIRIRHVIV
³WTMPPIVIKPIVRI´YRHIVZINWJSVHMHIOERQVOIToFEVRIXEXSZIVWOYHHIXIVMFYRH
*SVPHVIRIOIRHIVFEVRIXFIHWXSKZIHHIVJSVFIHWXLZEHFEVRIXLEVFVYKJSVMWMXYEXMSRIR
Ligesom forældre skal acceptere, at julens gaveudpakning ikke bliver, som man drømte om,
WoWOEPQERWSQToV VIRHIEGGITXIVIHIXWEQQI(IXOERJIOWZVIEXQERWSQFIHWXI
forælder måske ikke får tak for en gave, man har lagt mange tanker eller penge i, eller at
FEVRIXQoWOIWPIXMOOIZMPoFRIKEZIR(IXOERK VISRHXQIRHIXIVZMKXMKXMOOIEXKMZI
barnet eller forældrene skyldfølelse for det, for det er autismen, der gør, at barnet reagerer
YLIRWMKXWQWWMKX
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Interview med Inger Pilgaard, mormor til Aksel på fem år med
infantil autisme og 5 andre børnebørn
Gør du dig nogle særlige tanker omkring julen med Aksel i forhold til julen
med dine andre børnebørn?
±:MPEZIVMOOISQToZSVINYPIXVEHMXMSRIVToKVYRHEJ%OWIP7SQYHKERKWTYROXK VZMXMRKIRI
WSQZMEPXMHLEVKNSVXSKWoVIXXIVZMXMPIJXIVLZSVHERJIOWHHIGIQFIVJSVP FIV:MLEV
HSKZEPKXMOOIEXJINVINYPIEJXIRQIHEPPIZSVIF VRIF VRWEQPIX(IXKNSVHIZMRYLIPPIVMOOIM
QMXFEVRHSQWLNIQ²
Hvad gør du konkret for at støtte Aksel og hans familie i
julen?
“Når vi fejrer jul med Aksel og hans familie, lader vi hans forældre bestemme dagsplanen, og
LZSVRoVHIXIVXMHXMPHERWSQNYPIXVIXSKKEZIYHTEORMRK SKWoLZMWHIXJ VWXFPMZIVHIR 
%OWIPWKEZIVFPMZIVTEOOIXMRHMGIPPSJERWoLEROERWILZEHLERTEOOIVYH
Desuden prøver vi at give plads til, at hans forældre kan få tid til at følge nogle af de
XVEHMXMSRIVHILEVJVEXMHIRJ V%OWIP*IOWEXWIKEQPIZIRRIVWSQHIOYRWIVMNYPIR²
Hvad er dit bedste juleminde med Aksel og hans familie?
“Mit bedste juleminde med Aksel er fra 2012, hvor Aksel kom hjem til jul og virkelig roste
ZSVIWM ZVMKXMOOIWVPMKXWXV QPMRIHINYPIXV,ZSVIJXIVLERPEKHIWMKMRHYRHIVXVIXSK
PoMQIKIXPERKXMHSKFEVIOMOOIHISTKIRRIQXVIXXMPWXNIVRIR²
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HVERDAGEN I DECEMBER
-HIGIQFIVQoRIHIVLIPILZIVHEKIRTVKIXEJNYPIR:MT]RXIVSTLEVNYPIOEPIRHIVMXZSK
PoKIVHIVWOEPoFRIWQIHFMPPIHIVXMRKIPPIVWPMO(IVWTMWIWIOWXVEKSHXEJFoHIW HIWEKIVSK
QIRYIVZMMOOIR HZIRHMKZMWWIVWoQIKIXXMPVIWXIREJoVIX2oVZMKoVYHIRJSVIVHIVT]RXIX
med lys, hjerter og nisser overalt og selv supermarkedet, som ellers normalt ser ret ens ud,
WIVLIPXERHIVPIHIWYH(IVIVQIKIXR]XEXJSVLSPHIWMKXMP
1ERKIF VRQIHEYXMWQIIPWOIVLZIVHEKIRL NIVIIRH[IIOIRHIVSKJIVMIV(IXVMZIWKSHX
QIHHIRVIKIPQWWMKLIHSKWXVYOXYVHIVIVMLZIVHEKIR(IRJEWXIWXVYOXYVK VEXF VRIRI
ikke behøver at bruge energi på at forholde sig til at afkode uformelle regler og sociale
RSVQIVJSVHMHIOIRHIVWMXYEXMSRIVRIWoKSHX(IXKMZIVVSXMPEXSTPIZISKPVIR]X
Når vi så sætter nisser på reolen, hænger lys op i vinduet og synger julesange, bliver barnet måske utrygt og skal bruge sin energi på at forholde sig til det i stedet for at lege og
PVI4oHIRQoHIOSQQIVFEVRIXQoWOIToSZIVEVFINHISKLEVIRHRYQIVIFVYKJSVVSM
ZERXISQKMZIPWIVXMPEXOSFPIEJMRHMQIPPIQ2SKPIF VROEROPEVIQIKIXWXSVIJSVERHVMRKIV
MLZIVHEKIRQIRWERHVIVIEKIVIVZIHQIKIXWQoJSVERHVMRKIV.IKLEVL VXSQIXFEVRHIV
VIEKIVIHIToEXWOVYIPoKIXToQPOIOEVXSRIRRHVIHIWJVELZMHXXMPV HXMHIGIQFIVQoRIH
7oHERIXFEVRLEVFVYKJSVQIKIRLNPTXMPEXOSQQIMKIRRIQHIGIQFIV%RHVILYWOIV
traditionerne fra tidligere år og nyder derfor genkendelsen og forudsigeligheden, der jo også
IVIRHIPEJNYPIXVEHMXMSRIR
2SKPIF VRQIHEYXMWQILEVMOOIIRVIXKSHJERXEWM(ILEVTVSFPIQIVQIHEXJSVIWXMPPIWMK
XMRKHIMOOILEVSTPIZIXXMHPMKIVI*SVHMWWIF VROERHIXHIVJSVZVIVMKXMKWZVXEXJSVWXo
JSVQoPIXQIHRMWWIVNYPIQRHSKNYPIIZIRX]V3KHIXOERWOEFIJSVZMVVMRKSKYXV]KLIHJSV
FEVRIX
%OWIPLEVMOOIRSKIXMQSHNYPIT]RX2MWWIVRIFPMZIVMKRSVIVIXJSVHMLERRIXSTMOOIJSVWXoV
JSVQoPIXQIHHIQ.YPIT]RXHIVKPMQXIVSKP]WIVJoVHIVMQSHWXSVSTQVOWSQLIHSKLER
IVVMKXMKMWMXIWRoVHIXOSQQIVJVIQ(IXLEVWoHIROSRWIOZIRWEXLERFPMZIVWoJEWGMRIVIX
EJHIXEXLERKPIQQIVEPXSQOVMRKWMKSKOERZVIQIKIXWZVEXJoZOJVEHIXMKIR(IXIV
absolut denne pynt, der sammen med julesangene, som han gerne synger langt ind i foråret,
IVL NHITYROXIXJSV%OWIPXMPNYP
Hvordan håndterer man hverdagen i december?
Når man læser det foregående afsnit, kan man godt få det indtryk, at det vil være bedst at
KPIQQIEPXSQNYPIRSKPEHILZIVHEKIRZVITVGMWWSQHIRTPINIVMLIPIHIGIQFIV(IX
QIRIVNIKHSKFIWXIQXMOOIQERF VK VI
Tværtimod hjælper man barnet til de større arrangementer og juleaften ved at vise barnet
NYPIVMIVMQMRHVIKVEHMLZIVHEKIRMXV]KKISQKMZIPWIV(IVZIHFPMZIVOSRXVEWXIRXMPNYPIEVVERKIQIRXIVRIQMRHVISKHIXOERK VIHIXPIXXIVIJSVFEVRIXEXHIPXEKI,ZMWQERJIOWLEV
mødt julemanden i de trygge omgivelser i børnehaven, er det måske mindre svært at møde
LEQMKIRXMPIRNYPIJVSOSWXMIXJVIQQIHLNIQ2oVQERLEVT]RXIXNYPIXVSKHERWIXSQHIXM
WOSPIRWoIVHIXMOOILIPXWoQVOIPMKXRoVQERWOEPK VIHIXWEQQINYPIEJXIR
(IXIVMOOIR HZIRHMKZMWHoVPMKXEXTVIWWIFEVRIXPMHXXMPEXTV ZISKSTPIZIR]IXMRK,ZMWQER
aldrig får skubbet lidt til sine grænser, bliver grænserne for, hvad man kan rumme mindre og
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QMRHVI(IVQIHMOOIWEKXEXQERWOEPSZIVWOVMHIWMXFEVRWKVRWIVQIRQEROERKSHXPMKI
WoWXMPPIV]OOIKVRWIVRIPMHX(IXOVZIVEXQEROIRHIVWMXFEVRKSHXJSVEXOYRRIQVOI
LZSVRoVQERLEVV]OOIXKVRWIRPMHXYHIREXHIXFPMZIVEPXJSVQIKIXJSVFEVRIX
“Vi begynder at pynte op allerede midt i november i år. Sidste
år ville min datter næsten ikke have noget julepynt op, fordi
hun blev utryg ved, at tingene ændrede sig. Så i år starter vi
PERKWSQXSTSK½RHIVXMRKJVIQEHKERKIR-HIXLIPIXEKIX
handler det meget om at gøre tingene, så det fungerer og ikke
som “man plejer”. Julen er jo meget traditionsrig, og det handler om at turde gå udenfor rammerne og skabe sin egen jul.”
Mor til pige med Infantil Autisme
Hverdagen er oplagt til at afprøve de ting, man ved, barnet vil få svært ved eller vil synes
IVQIKIXYRHIVPMKXIPPIVKVRWISZIVWOVMHIRHI,ZIVHEKIRIVMJSVZINIRQIVIXV]KMJSVQEJ
ZIPOIRHXIWXVYOXYVIVWXIHIVSKQIRRIWOIV(IXKPHIVFoHILNIQQISKMWOSPISKMRWXMXYXMSR
Og som ved de sociale arrangementer er forberedelse og tryghedsskabelse meget vigtige
JEOXSVIVRoVHIVWOEPMRXVSHYGIVIWR]X1EROERFVYKIQERKIEJHIWEQQIWXVEXIKMIVWSQ
QERFVYKIVXMPHIWX VVIWSGMEPIEVVERKIQIRXIV%RHVIXMRKQEROERK VIEPXIJXIVFEVRIXW
vanskeligheder, kan være:
 4PERWOIQEJSVLZSVRoVSKLZSVHERNYPIT]RXIR½RHIWJVIQ
 +VEHZMWSTT]RXRMRKWoFEVRIXZRRIVWMKXMPJSVERHVMRKIVRILIREHZINIR
 /PEVIEJXEPIVSQLZSVRoVHIVNYPIW*IOWWPMOXMPXZNYPIOEPIRHIVQIRMOOITo
ERHVIXMHWTYROXIV
 7SGMEPILMWXSVMIVSKJSVOPEVMRKIVEJNYPIRWQERKI½KYVIVSKT]RX
 Overvej om nogle af hverdagens julerier skal droppes, så det ikke bliver for
QIKIXJSVFEVRIX
 .YPIJVM^SRI*IOWFEVRIXWZVIPWIWoFEVRIXOERXVOOIWMKXMPFEKIJVE
MRHXV]OOIRI

Aksel kan som udgangspunkt godt lide, at der sker nogle anderledes ting i hverdagen i deGIQFIV,ERIVIRR]WKIVVMKHVIRKHIVKIVRIZMPSTPIZIR]XWoPRKILERKYMHIWMKIRRIQHIX
QIHWOIQESKZSOWIRWX XXI(IXIVLERWF VRILEZIVMKXMKKSHXMP,NIQQIIVHIXWoZMKXMKXEX
vi sørger for at planlægge måneden, så der er tid til ro indimellem, så han har mulighed for at
JSVH NISTPIZIPWIVRISKPEHISTXMPHIRWXI
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“Min femårige søn er allerede er begyndt at stresse over julen.
Så nu har vi lavet et afkrydsningsskema, hvor han kan se, hvor
længe der er til, at vi skal pynte til jul. Hvornår vi skal pynte
juletræ. Og hvornår det er juleaften osv. Jeg kunne med det
samme se, at der faldt en tung byrde fra hans skulder, da vi
havde lavet det afkrydsningsskema.”
Mor til femårig dreng med Infantil Autisme

Hvad kan institutioner og pårørende gøre for at støtte?
(EHI¾IWXIF VRWLZIVHEKJSVIKoVMMRWXMXYXMSRLEVMRWXMXYXMSRIRIRSTKEZIQIHEXLNPTI
til med, at barnets hverdag i december måned byder på den rette balance mellem julerier og
EPQMRHIPMKLZIVHEK(IVIVREXYVPMKZMWWXSVJSVWOIPToSQFEVRIXKoVMIXWTIGMEPXMPFYHIPPIVMIX
almindeligt tilbud, i forhold til hvor store krav man kan stille til institutionens planlægning og
XMPKSHIWIIPWIEJIXFEVRQIHEYXMWQIWFILSZ
For børn med autisme er det vigtigt, at institutionen giver forældre besked om større ændringer i hverdagen detaljeret og i god tid, så forældrene kan nå at forberede barnet, eller
eventuelt arrangere en fridag eller en kort dag, hvis det er helt tydeligt, at det vil blive for
QIKIXJSVFEVRIX-RWXMXYXMSRIRLEVSKWoIXERWZEVJSVEXJSVFIVIHIFEVRIXToLZEHHIVWOEP
ske, gerne gennem nogle af de samme metoder, som forældrene bruger til at forberede
FEVRIX
En god måde at markere december på i institutionen er, at lade julerier gentage sig hver dag
hele måneden, da det på den måde hurtigt bliver en del af hverdagen, som barnet med
EYXMWQI½RHIVXV]KLIHM(IXOERJIOWZVIIRJEWXQSVKIRWEQPMRKQIHNYPIWERKISKQoWOI
oFRMRKEJNYPIOEPIRHIVIPPIVKEZIV(IXIVM ZVMKXMOOIOYRF VRQIHEYXMWQIHIVLSPHIVEJ
HIRRIJSVQJSVXVEHMXMSRIV
Som pårørende er det vigtig viden, at for et barn med autisme er hverdagen i december
MOOIR HZIRHMKZMWWoPMKIXMPEXJSVLSPHIWMKXMPWSQHIRRSVQEPILZIVHEK(IVJSVZMPQERWSQ
pårørende muligvis opleve, at familien i højere grad end normalt tager specielle hensyn til
FEVRIXSKWOVQIVFEVRIXJSVJSVQERKIMRHXV]O

Interview med Tove Thomassen, Leder i Specialbørnehaven
Birken, Aalborg Kommune.
Hvad tænker du, det er, der gør julen svær for børn med autisme?
±)RWXSVHIPEJJSVOPEVMRKIRWOEP½RHIWMEXIXFEVRQIHEYXMWQILEVWZVXZIHEXOPEVI
JSVERHVMRKIV(IRJ]WMWOIZIVHIRLEVWX VVIFIX]HRMRKJSVF VRQIHEYXMWQIIRHHIRLEV
JSVERHVIF VR&EVRIXIVQIKIXEJLRKMKXEJEXHIJ]WMWOISQKMZIPWIVIVKIROIRHIPMKI%X
HIHEKPMKIVYXMRIVIVWSQHITPINIVEXZVI0MKIPIHIWJYRKIVIVJSVIWXMPPMRKWIZRIRSJXIQIKIX
WZEKX(IXFIX]HIVJIOWEXIZRIRXMPEXJSVIWXMPPIWMKLZEHHIVKIQQIVWMKMTEOOIVIVQIKIX
FIKVRWIX
3JXIVIEKIVIVFEVRIXToEXEPPIHIKIROIRHIPMKIHEKPMKIVYXMRIVIVWEXYHEJWTMP7EQXMHMKQIH
EXZIVHIRFoHIMRHIRJSVSKYHIRJSVIVWZVEXKIROIRHI&EVRIXFPMZIVYXV]KXSKYWMOOIV
2SKPIF VRLEVQERKIEJJIOXYHFVYHTKEWXVIWWSZIVHIRQERKPIRHIXV]KLIHMEXHIX
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KIROIRHIPMKISKHIXJSVYHWMKIPMKIIVZO²
Hvordan ser hverdagen i Specialbørnehaven Birken ud i december måned?
I specialbørnehaven Birken, bliver der tilrettelagt et ganske særligt program for december
QoRIH*SVQoPIXIVEXLNPTIFEVRSKJEQMPMIMKIRRIQHIRRIZERWOIPMKITIVMSHIWoKSHXWSQ
QYPMKX
Vi kan og skal ikke fremmedgøre julemåneden over for barnet ved at skærme helt af for
SQZIVHIRIR(IVMQSHERWIVZMHIXJSVIRZMKXMKSTKEZIEXJSVFIVIHIFEVRIXXMPEXOPEVIHMWWI
YHJSVHVMRKIV(IXK VZMZIHEXJSVFIVIHIFEVRIXToJSVERHVMRKIVSKSZIVVEWOIPWIV
:MYHR]XXIVFEVRIXWIZRIXMPEXKPHIWZIHHIXKIROIRHIPMKISKHIVQIHWOEFIXV]KLIH(IXIV
afgørende at tage udgangspunkt i, at børn med autisme skal være forberedt på begivenheder,
WSQPMKKIVYHIRJSVHIEPQMRHIPMKIHEKPMKIVYXMRIV
Hvad gør I, i Birken, for at forberede børnene på julen?
/SVXWEKXZMJSVFIVIHIVFEVRIXZIHEXZMPIKIVNYPJ VWX
*SVPHVIRIJoVYHPIZIVIXIRTPERSZIVNYPIQoRIHIRWEOXMZMXIXIVMFMVOIR(IOERWoJSVFIVIHI
FEVRIXToLZEHHIVWOEPWOIMF VRILEZIRJVEHEKXMPHEK:MLEVQERKIJEWXINYPIXVEHMXMSRIV
WoWSQKVEHZMWSTT]RXRMRKLIRXRMRKEJNYPIXVTEOOIVYRHIVNYPIXVIXWSQJ VWXQooFRIWH
HIGIQFIVWEQXQSVKIRWEQPMRKQIHHIWEQQINYPIWERKILZIVQSVKIR
Børnene får på skift en lille indpakket gave hver morgen, dels for at vænne sig til en overVEWOIPWIHIPWJSVEXPVIEXZIRXISKWIToEXERHVIJoVIRKEZI*SVHIF VRWSQMOOIOER
PWIIVHIVIWFMPPIHIToKEZIRWoHIOER½RHIHIRMQIPPIQHIERHVIKEZIV:MoFRIVNYPI
OEPIRHIVP]XXIVXMPNYPIWERKISKWTMWIVNYPIWPMOIPPIVNYPIFEK:MHERWIVSQNYPIXVLZIVQSVKIR
og nogle dage slutter vi af med at løbe hånd i hånd rundt i huset, mens vi synger: ”Nu er det
NYPMKIR²
:MKoVWSQQERKIERHVIF VRILEZIVXMPNYPIKYHWXNIRIWXIMOMVOI& VRIRIIVR NIJSVFIVIHX
QIHFIW KM/MVOIRJ VWX:MXEKIVFMPPIHIVEJOMVOIRWoFEVRIXIVJSVFIVIHXZMWYIPXToLZSVZM
WOEPLIRLZEHHIVWOEPWOISKLZSVRoVZMOSQQIVLNIQMKIR:MXEKIVToWQoZIPJSVFIVIHXI
NYPIXYVIXMPF]IRSKOMKKIVNYPIYHWXMPPMRKIV7EQQIRQIHF VRIRIPEZIVZMNYPIKEZIVXMPJSVPHVI
SKIZXW WOIRHI:MOPMTTIVNYPIT]RXSKPEZIVNYPIHIOSVEXMSRIV:MWTMWIVVMWIRKV HSKFPIWOMZIVSKJoVFIW KEJ.YPIQERHIR
4oHIRRIQoHIZRRIVFEVRIXWMKWXMPPISKVSPMKXXMPJSVERHVMRKIVRISKXEKIVHIPMHIQ:M
følger samme plan hvert år, så barnet kan drage erfaringer og blive mere trygt ved de
RHVMRKIVWSQHIRXVEHMXMSRIPPINYPIQoRIHMRHILSPHIV
.SFIHVIJSVFIVIHXFEVRIXIVNSQMRHVIIVVMWMOSIRJSVWXVIWWSKYVS
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JULEAFTEN
Juleaften er jo en ganske særlig aften, hvor vi alle henholder os til lige præcis de traditioner
SQOVMRKQEHNYPIXVSKKEZIYHTEORMRKWSQZMIVZERXXMP(IWZVVIIVHIXMOOIEPXMHEXEPPI
HIXMRKZMW]RIWL VIVWMKXMPNYPIEJXIRTEWWIVWVPMKKSHXXMPIXFEVRQIHEYXMWQI
Det er mit indtryk, at det er selve juleaften, der betyder mest for os forældre, når vi forsøger
EXWOEFIIRNYPHIVTEWWIVXMPZSVIWFEVRQIHEYXMWQI(IXIVLoRHXIVMRKIREJHIREJXIRZM
SZIVZINIV¾IVIQoRIHIVMJSVZINIRTPERPKKIVSKWOIQEPKKIV0MKIHIREJXIRZMPZMMOOILEZI
OSR¾MOXIVZMZMPLEZIKPEHIF VRHIVHIPXEKIVMEJXIRIRWXVEHMXMSRIV
Når man ser på juleaften fra et barn med autismes synsvinkel, så foretager vi os en del ting,
HIVOERZMVOIJSVQoPWP WI4]RXIRHIRWVPMKINYPIQMHHEKNYPIXVIXHERWIRQYWMOOIRPWRMRK
EJNYPIIZERKIPMIXKEZIYHTEORMRKIRSWZ2SKPIF VRZMPIPWOIHIXLIPIERHVIZMPIPWOIRSKIXEJ
HIXSKIROIPXIZMPMOOIFV]HIWMKSQVIXQIKIXEJHIX
(IXIVHSKMOOIR HZIRHMKZMWHIIROIPXIXMRKHIVJSVIKoVNYPIEJXIRHIVWXVIWWIV1IKIXEJHIX
OERQERWSQXMHPMKIVIRZRXJSVFIVIHIWMKToMLZIVHEKIRMHIGIQFIV1IRNYPIEJXIRIVRSKIX
KERWOIWVPMKXSKHIXWVPMKIIVWXIQRMRKIR7MHWXIoVXROXINIKEXRIXSTNYPIEJXIRRSOMOOI
ZMPPIFPMZIWoLoVHJSV%OWIPJSVHMZMOYRZEVLERWRVQIWXIJEQMPMISKFIHWXIJSVPHVIXMPWXIHI
Vi holdt juleaften hjemme hos hans mormor og morfar, hvor han er vant til at komme og er
QIKIXKPEHJSVEXZVI:MLEZHIXMHPMKIVIToQoRIHIRT]RXIXNYPIXVHIVLNIQQISKHERWIX
SQHIXQERKIKERKI
Det, der var helt afgørende for, at det alligevel var en krævende aften for Aksel, var den helt
WTIGMIPPINYPIEJXIRWWXIQRMRK3KHIRWXIQRMRKOYRRI%OWIPJSVRIQQI1IRLEROSQTo
overarbejde, fordi han har svært ved at afkode, hvad en stemning betyder, og ikke selv følte
JSVZIRXRMRKIRWKPHI:MLEZHIToQERKIQoHIVIRKSHEJXIRQIRHIXZEVX]HIPMKXEXHIXZEV
IROVZIRHIEJXIRJSVLEQSKLERZEVFVYKXHEEJXIRIRZEVKoIX
“For at få en god juleaften, må der ikke være for meget
hurlumhej. Min søn har brug for et rum at trække sig til med
nintendoen, hvor han ikke må blive forstyrret. Jeg tegner
desuden en visuel plan over dagen, og skriver hvad der skal
foregå.”
Mor til 9 årig dreng med Aspergers Syndrom

Hvad kan man gøre for at få en god juleaften?
*SVHIPIRZIHNYPIEJXIRIVEXHIRJEOXMWOIVQIKIXWXVYOXYVIVIX2oVJ VWXFEVRIXOERLYWOI
juleaften fra året før, så bliver det sandsynligvis nemmere, fordi den faste struktur er tryg for
FEVRIX(IRJEWXIWXVYOXYVK VHIXSKWoRIQQIVIEXPEZIIXWOIQEJSVEJXIRIRWSQPIXOER
J PKIW
Det vigtigste for at få en god juleaften er, at man sætter baren for, hvor perfekt aftenen skal
ZVIVMKXMKPERKXRIH(IXFIX]HIVEXQERQoEGGITXIVIEXFEVRIXQIHEYXMWQIQoWOIMOOI
HIPXEKIVToPMKIJSHQIHVIWXIREJJEQMPMIR)PPIVEXLIPIJEQMPMIRQoRHVIToRSKPI
XVEHMXMSRIVJSVEXMQ HIOSQQIFEVRIXWFILSZ(IVIVVMKXMKQERKIXMRKQEROERK VISK
som med alle de andre ting i december, så kommer det fuldstændig an på det enkelte barn,
LZEHHIVZMPZVIVIPIZERXEXK VI
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Igen kan man anvende de samme metoder og ideer, som ved de sociale arrangementer, og
HIVYHSZIVOERQERZPKIEXWXVYOXYVIVIHEKIRYHJVEFEVRIXWFILSZ* PKIRHIMHIIVOSQQIV
fra andre forældre, der har prøvet sig frem i forhold til lige præcis deres barn:
 +MZKEZIVSQQSVKIRIRIPPIVJ VQEHIR
 0EHFEVRIXWTMWIJSVERJNIVRW]RIXSKIPPIVEPIRI
 (VSTEPPIOVEZSQHIPXEKIPWI
 Lad barnet trække sig tilbage til sit eget værelse, når han eller hun har
FILSZJSVHIX
 -RHHVEKFEVRIXMTPERPKRMRKIR%JXEPJIOWToJSVLoRHLZMPOIWERKIHIVWOEP
W]RKIWVYRHXSQNYPIXVIXSKLZIQHIVP FIVJSVVIWXM2YIVHIXNYPMKIR
 ,YWOEXHIVWOEPZVIXMHSKTPEHWXMPVSHHIGIQFIVJSVHMNYPIEJXIRIV
IROVZIRHIEJXIR¯SKWoWIPZSQJEQMPMIRLEVZVIXLNIQQI
(IXZMKXMKWXIIVEXNYPIEJXIRFPMZIVIRKSHEJXIRJSVLIPIJEQMPMIR3KJSVEXJoIRWoKSHEJXIR
som muligt, er det vigtigt, at man som forælder accepterer, at de ting vi selv og andre børn
synes er vigtigt, ikke nødvendigvis er det samme som barnet med autisme, synes er det
ZMKXMKWXIMJSVLSPHXMPEXLEZIIRKSHNYPIEJXIR
Det bliver måske en anderledes juleaften, end man havde forestillet sig, da man var gravid
QIHWMXJ VWXIFEVRQIRIRKSHNYPIEJXIRIVIREJXIRLZSVEPPILEVL]KKIXWMK
Her har vi i nogle år spist om eftermiddagen. Så har vi pakket gaver op bagefter og været færdige på det tidspunkt andre
familier sætter sig til bords. Men det er mindre stressende. I
år overvejer vi, om vi skal prøve at fortælle ham om gavernes
indhold på forhånd. Tror nemlig også det vil hjælpe en del.
Mor til femårig dreng med diagnosen Infantil Autisme
For os er det svært at acceptere, at gaveudpakningen ikke er en vigtig del af Aksels juleaften,
JSVHMHIXRSVQEPXIVIRQIKIXZMKXMKHIPEJNYPIEJXIRJSVHI¾IWXIF VR:MLSPHIVJEWXMIRVIX
traditionel juleaften, men forsøger at acceptere, at Aksel selv bestemmer, hvad han vil deltage
MSKLZSVRoVLERLIPPIVIZMPWTMPPIMTEHIPPIVPIKIJSVWMKWIPZ:MNYWXIVIVWXVEXIKMIRLIREH
vejen, både fordi Aksels forhold til gaver kan ændre sig over tid, og fordi det altid kommer an
ToLERWSZIVWOYHToHEKIR,ERWVIEOXMSRIVOERZVIQIKIXJSVWOIPPMKIEPXIJXIVLERWSZIVWOYHIPPIVQERKIPToWEQQI
Hvad gør man som pårørende?
Pårørende må være indstillet på, at hvis man vil holde juleaften med en familie, der har et
FEVRQIHEYXMWQIWoQoQERXMPTEWWIEJXIRIRXMPFEVRIX
Vi har selv tilladt os at stille det krav, at hvis vi skulle holde juleaften hos bedsteforældre, så
OYRRIHIVMOOIOSQQIERHVIJEQMPMIVJSVHMHIXWoZMPPIFPMZIJSVQIKIXJSV%OWIP(IXIVHIV
LIPHMKZMWJSVWXoIPWIJSVMZSVIWJEQMPMI
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.YPIEJXIRIVHIRHEKLIPIoVIXWSQHI¾IWXILEVWX VWXJSVZIRXRMRKIVSKLSPHRMRKIVXMPTo
KVYRHEJHIQERKIXVEHMXMSRIV(IVJSVF VQERWoZMHXQYPMKXEGGITXIVISKVIWTIOXIVIEPPIW
FILSZ1IRLZMWQERMOOIJSVW KIVEXMQ HIOSQQIFEVRIXQIHEYXMWQIWFILSZWoFPMZIVHIX
WZVXEXJoIRKSHNYPIEJXIRJSVVIWXIREJWIPWOEFIX
Til gengæld bliver man som familie med et barn med autisme også nødt til at acceptere, at
ikke alle andre familiemedlemmer nødvendigvis har lyst til at lave om på deres traditioner for
EXXMPTEWWIWMKFEVRIXQIHEYXMWQI,ZMWMOOIHIVIVIRMKLIHSQLZSVHERNYPIEJXIRWOEPJSVIKo
ZMPHIXMHI¾IWXIXMPJPHIZVIWoHEREXEPPIJoVHIRFIHWXINYPIEJXIRZIHEXQERLSPHIVHIR
LZIVJSVWMK
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Interview med Tove Knudsen Jensen, mor til Rikke fra 2002,
Anders fra 2004, som har diagnosen Infantil autisme og Thomas
fra 2008.
Hvad er svært for Anders i december måned?
±%RHIVWOERLEZIHIXWZVXRoVZMT]RXIVSTXMP.YP,EROERKSHXPMHINYPIT]RXIRSKRMWWIVRI
QIRHIXIVMOOIWMOOIVXEXLERIVOPEVXMPEX½RHINYPIT]RXJVIQRoVZMERHVIIVHIX7oZMWOEP
TEWWIToQIHFEVIEXT]RXISTJVEIRIRHIEJ,ERZMPVMKXMKKIVRIZVIQIH¯RoVHIXTEWWIV
LEQ,ERLEVM ZVMKXWMRIKIROEWWIQIHNYPIT]RX,ERFIWXIQQIVSQHIXWOEPFPMZIMOEWWIR
IPPIVLZSVHIXWOEPTPEGIVIWSKLZSVRoV²
Hvad gør I konkret, for at imødekomme Anders’ behov omkring julen?
±/SHISVHIXLIVIV*36&)6)()07):MPEZIVIROEPIRHIVLZSVZMWOVMZIVEPXToZMWOEPM
JSVFMRHIPWIQIHNYPIR(IXIVEPXJVENYPIEVVERKIQIRXIVLZSVRoVZMFEKIVTIFIVR HHIVPEZIV
havregrynskugler og juledekorationer, hvornår vi tænder lys i juletræet i haven, hvornår vi
XEKIVRMWWIVRIJVIQLZSVRoVZMT]RXIVNYPIXVIXSWZ%PXFPMZIVWOVIZIXToSKKIRRIQKoIX2oV
kalenderen er lavet, giver det ro i huset for alle, både børn og voksne, for vi kan tydeligt se,
LZEHZMWOEPSKLZSVRoVZMWOEPHIX
:MTPERPKKIVMOOIEOXMZMXIXIVPMKIIJXIVLMRERHIR(IVWOEPZVITPEHWXMPVSSKSTPEHRMRKMRHM
QIPPIQ
*SVXSoVWMHIRZMHWXI%RHIVWLZEHLER½OEJEPPIMNYPIKEZI7MHWXIoVZEVHIXMOOIR HZIRHMKX
EXZMHIPRKIVI&EVIZMPSZIHIOYREXO FIRSKIXWSQLER RWOIHIWMK3KWoHERFPMZIVHIX
MKIRMoV²
Har I ændret på nogle traditioner for at imødekomme Anders’ behov?
±.YPIKYHWXNIRIWXIRIVRSOHIRIRIWXIXVEHMXMSRZMLEVRHVIXTo%RHIVWOSQQIVMOOIQIHM
OMVOIR(IXIVJSVOIHIPMKXJSVLEQ.YPIEJXIRLSPHIVZMToWOMJXLSWQMRWXSVIFVSVWJEQMPMIIPPIV
LSWJEVQSVSKJEVJEV(IXIVXSJSVWOIPPMKIWPEKWNYPLZSVZMHIXIRIWXIHWOMJXIWXMPEXTEOOIIR
KEZIYHQIRWEPPIOMKKIVToSKHIXERHIXWXIHJoVZMEPPIKEZIVRIYHHIPXToIRKERK
Hos farmor og farfar er alle børnebørn på halmloftet med risengrød til gårdnissen, før vi
WTMWIVEJXIRWQEHSKWoTPINIVKoVHRMWWIREXPKKIIRWOQIHKEZIVXMPF VRIRI8VEHMXMSRIR
IVEXF VRIRITEOOIVKoVHRMWWIKEZIRSTQIHHIXWEQQI%RHIVWLEVRSKPIKERKIZEPKXEX
ZIRXIXMPZMLEVHERWIXSQNYPIXVIXSKHIXJoVLERPSZXMP.YPIKEZIVRIXEKIVLERSKWoPMHXM
WMXIKIXXIQTS,ERWFYROIFPMZIVPMKKIRHIYRHIVNYPIXVIXSKWoXEKIVLERWXMPPISKVSPMKXIR
gave af gangen, mærker på den, gætter på hvad det er, åbner den og bliver altid oprigtigt glad
JSVKEZIRSKKoVLIRXMPKMZIVIRSKXEOOIVQERKIKERKI(IXIVIREJJSVHIPIRIZIHOYREX
O FIKEZIVLERKIVRIZMPLEZI±
Hvad er dit bedste juleminde med dine børn?
±(IXIVLIPXWMOOIVXRoVZM½RHIVNYPIGHIVRIJVIQWOVYIVLIPXZMPHXSTJSVQYWMOOIRSK
danser tosset rundt omkring spisebordet i stuen, mens vi skråler med på ”Jul i Angora”, og
EPPIHIERHVINYPIWERKIQIHKERKM²
0WQIVITo[[[EYXMWQIQSVFPSKWTSXHO
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SØSKENDE
De foregående afsnit handler om, hvad der kan være svært for børn med autisme, og hvordan
QEROERMQ HIOSQQIHIVIWFILSZ1IRQERKIF VRQIHEYXMWQILEVW WOIRHIHIVMOOI
LEVEYXMWQI& VRHIVJ PKIVQIHMNYPIOEPIRHIVIRF VRHIVIPWOIVEXHIPXEKIMNYPI
arrangementer i skolen og familien, børn der har ondt i maven juleaftensdag, fordi de er så
WTRHXIToKEZIVRI3KHIF VRIVNSPMKIWoZMKXMKIEXXMPKSHIWIRoVQERWOEPTPERPKKI
JEQMPMIRWNYP
Hvis søskende er ældre, husker de måske traditioner, som efter at barnet med autisme er
OSQQIXXMPIVFPIZIXRHVIX,IVLEV]RKVIW WOIRHIHIRJSVHIPEXHIMOOILEVSTPIZIX
ERHIXIRHEXHIVLEVWOYPPIXXEKIWWTIGMIPPILIRW]RXMPFEVRIXQIHEYXMWQI=RKVIW WOIRHI
kan dog naturligvis også føle, at de bliver overset, når der bliver taget mange hensyn til barnet
QIHEYXMWQI
(IXWEQQIIVREXYVPMKZMWKPHIRHILZMWQERLEV¾IVIF VRQIHEYXMWQIIPPIVERHVILERHMGETW(IVOERHSKZVIHIRJSVHIPEXEPPIOERLEZIKPHIEJHIWEQQIXMPXEKJIOWMJSVLSPHXMP
WXVYOXYV1IRJSVHMF VRQIHEYXMWQISKWoIVQIKIXJSVWOIPPMKIOERHIXSKWoFIX]HIEXHIV
WOEPXEKIWIRHRY¾IVIJSVWOIPPMKILIRW]RJSVEXMQ HIOSQQIFIKKIWFILSZ3KHIXOERZVI
WZVX
“Vi prøver at tage specielle hensyn til begge vores børn. Ofte
deler vi os op, fordi det er den måde, det fungerer bedst på.
Jeg kan dog mærke, at især den lille (uden diagnoser) engang
imellem savner at have os begge med, og det forsøger vi at
imødekomme, når det er muligt. F.eks. når den store er i
E¾EWXRMRK²
Mor til 14 årig dreng med Aspergers Syndrom

1ERQoWSQJSVPHVIJSVW KIEX½RHIIRFEPERGIMEXXEKILIRW]RXMPEPPIF VR(IXIVHSK
LIPHMKZMWQMXMRHXV]OEXHIXMHI¾IWXIJEQMPMIVMOOIKMZIVHIWXSVITVSFPIQIVEXWOEFIIRKSH
NYPJSVEPPIF VR1ERXMPTEWWIVWMRIXVEHMXMSRIVXMPEPPIMJEQMPMIRP FIRHISKEPPIZRRIVWMKXMP
HIXVEHMXMSRIVHIVTEWWIVMRHMHIRIROIPXIJEQMPMISKFPMZIVKPEHIJSVHIX*VELZIVHEKIRIV
QERWSQJEQMPMIZERXXMPEXLoRHXIVISKJSVLSPHIWMKXMPF VRIRIWJSVWOIPPMKIFILSZ
Hvordan håndterer man søskendes forskellige behov i julen?
(IXIVWZVXEXKMZIOSROVIXIFYHToLZSVHERQERXMPKSHIWIV¾IVIF VRWJSVWOIPPMKIFILSZ
for at få en god jul, men en måde kan være at forsøge at tilgodese børnene på forskellige tidsTYROXIV2SKPIW WOIRHIXMPF VRQIHEYXMWQIMRHSVHRIVWMKYRHIVZMPOoVIRISKIVMOOIKSHI
XMPEXJoJSVXEPXHIVIWJSVPHVILZSVHERHIIKIRXPMKKIVRIZMPLEZIEXNYPIRWOEPZVI(IVJSVIV
det utrolig vigtigt, at man som forældre spørger børnene og lytter til, hvad der betyder noget
JSVHIQXMPNYP
-P FIXEJHIGIQFIVOERHIXJIOWLERHPISQEXFEVRIX RWOIVEXFIKKIJSVPHVIHIPXEKIVM
MRWXMXYXMSRIRWNYPIEVVERKIQIRXYHIRFEVRIXQIHEYXMWQI)PPIVEXHIVXEKIWXMHXMPNYPIFEKRMRK
eller et helt bestemt socialt arrangement, som måske tidligere er blevet fravalgt på grund af
FEVRIXQIHEYXMWQI
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Selve juleaften er nogle søskende måske trætte af, at gaveudpakningen altid bliver ødelagt
EJEXFEVRIXQIHEYXMWQILEVWZVXZIHEXLoRHXIVIHIX)PPIVEXQERHIPKEZIRIVXEKIXYHEJ
XVEHMXMSRIRJSVEXYRHKoOSR¾MOX
Det kan være rigtig mange forskellige store og små ting, søskende ønsker, og man må som
JSVPHVIZYVHIVILZSVHERQEROERMQ HIOSQQIHIJSVWOIPPMKIF VRW RWOIVSKFILSZ(IX
IVHSKMOOIEPXMHQYPMKXEXXEKILIRW]RXMPEPPI(IXIVHIWZVVIWoHERZMVOIPMKLIHIRIVSK
WSQJSVPHVIQoQERXEKIERWZEVJSVLZSVHERQERJSVHIPIVWSPSKZMRH%XLEZIHoVPMKWEQ
ZMXXMKLIHSZIVEXHIVQoWOIXEKIW¾IVILIRW]RXMPqRJVIQJSVERHVIIVOYRXMPWOEHIJSVFoHI
IRWIPZSKF VRIRI2oVQERZIHEXQERWoZMHXQYPMKXLEVXEKIXEPPIWFILSZMFIXVEKXRMRKWo
QoQEREGGITXIVIEXQERLEVKNSVXWMXFIHWXIMJSVLSPHXMPLZSVHERZMVOIPMKLIHIRWIVYH
Nogle gange får jeg dårlig samvittighed overfor min søns
søstre. Men jeg ved ikke, om der er grund til det. Det virker
faktisk nærmest som om, de har lettere ved at acceptere hans
handicap og de begrænsninger det giver, end jeg selv har.
Mor til dreng med Infantil Autisme og to ældre døtre

Der vil næsten altid være ting, som er anderledes i en familie med et barn med autisme, og
det er vigtigt, at man som forældre har accepteret dette, for så er det også nemmere for
W WOIRHIEXK VIHIXWEQQI4IVWSRPMKXW]RIWNIKEXQERWOEPTEWWIQIKIXToQIHMOOIEX
YHZMWIQIHPMHIRLIHSZIVJSVW WOIRHISZIVEXXMRKIRIIVERHIVPIHIWIRHMERHVIJEQMPMIV(IX
WXXIVF VRIRIMIROEXIKSVMLZSVHIXIVW]RHJSVHIQSKHIXIVHIVMRKIRHIVLEVKPHIEJ
Når søskende når en vis alder, kan det være en god ide at snakke med dem om, hvorfor man
XEKIVWTIGMIPPILIRW]RSKQoWOIK VJSVWOIPToF VRIRI*IOWLZMWFEVRIXQIHEYXMWQIJoV
EPPIKEZIVSQQSVKIRIRHIPPIVNYPIQIRYIRRHVIWToKVYRHEJFEVRIXQIHEYXMWQIOER
W WOIRHIJoIRJ PIPWIEJEXFEVRIXQIHEYXMWQIEPXMHJoVPSZEXFIWXIQQI
Der er ikke noget galt i at gøre forskel, men når børn når en vis alder, vil de begynde at undre
sig over det, og det kan være relevant at forklare dem – ud fra deres alder – hvorfor man gør,
WSQQERK V
,NIQQILSWSWIVPMPPIFVSV)WOMPHOYRXSoVSKLEVIRHRYMOOIYHXV]OX RWOIVJSVNYPIR1IR
vi tænker allerede denne jul i, at fordi vores to børn er så forskellige og har så forskellige
FILSZSK RWOIVWoK VZMJSVWOIPToHIQMHIGIQFIVQoRIH:MK VJSVWOIPToHIRQoHIEX
ZMWIVToZSVIWF VRSKWoJSVW KIVZMEXK VIHIXHIVTEWWIVXMPHIXIROIPXIFEVR8MPNYPMoV
betyder det:
 )WOMPHJoVOEPIRHIVTEOOIVLZIVHEKMHIGIQFIV%OWIPJoVOYRM[IIOIRHIR
 Eskild deltager i julearrangement i Aksels børnehave, men Aksel deltager
MOOIM)WOMPHWHEKTPINI
 )WOMPHOSQQIVQIHMOMVOINYPIEJXIRHIXK V%OWIPMOOI

I nogle situationer kan det ikke undgås, at et af børnene må gå på kompromis, fordi de har så
JSVWOIPPMKIFILSZ(IXFIX]HIVEXHIVZMPZVINYPIEVVERKIQIRXIVLZSVZMXEKIVXMHPMKXLNIQTo
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grund af Aksel, og at der er andre arrangementer, vi vælger helt fra på hele familiens vegne,
SKWoToKVYRHEJ%OWIP8MPKIRKPHIVHIXTPERIREXKEZIYHTEORMRKIRNYPIEJXIR JSVLoFIRXPMK 
FPMZIVTo)WOMPHWTVQMWWIV
Hvordan kan pårørende støtte søskende?
7SQToV VIRHIXMPIRJEQMPMIQIH¾IVIF VRQIHQIKIXJSVWOIPPMKIFILSZOERQERWX XXI
forældrene ved at hjælpe med pasning af børnene på skift, så forældrene får mulighed for at
PEZIEOXMZMXIXIVQIHF VRIRILZIVJSVWMK1EROERJIOWTEWWIFEVRIXQIHEYXMWQIQIRW
W WOIRHILEVFIKKIJSVPHVIQIHXMPIXNYPIEVVERKIQIRX
(IXOERSKWoLERHPISQEXWOEFIR]IXVEHMXMSRIVQIHF VRIRI*IOWOERW WOIRHIWEQQIR
QIHERHVIToV VIRHIWXEVXIR]IXVEHMXMSRIVLZSVFEVRIXJoVPSZEXZVIMGIRXVYQJIOWNYPIFEKRMRKIPPIVNYPIKEZIMRHO F4oHIRQoHIOERQERWSQToV VIRHIZVIQIHXMPEXWOEFIR]I
KSHIXVEHMXMSRIVJSVW WOIRHI
(IXXIIVOYRIOWIQTPIV(IXZMPZVIQIKIXJSVWOIPPMKXLZMPOIRLNPTSKWX XXIHIVIV
relevant i den enkelte familie, og det er vigtigt, at man som pårørende altid spørger
forældrene, hvilke tiltag der vil kunne gøre gavn i den enkelte familie, og respekterer
JSVPHVIRIWLSPHRMRKXMPHIXXI

Interview med John Quist Frandsen, socialpædagog på
Ådalskolen i Ringsted, specialskole for børn med autisme
spektrum forstyrrelse. Står desuden for søskendekurser for
børn med søskende med handicap.
Hvad skal man være særligt opmærksom på hos søskende til børn med
autisme i julen?
“Som oftest glæder hele familien sig til de mange spændende juleoplevelser, som sker i løbet
EJHIGIQFIV7 WOIRHIIVWIPZJ PKIPMKMRKIRYRHXEKIPWI(IVIWJSVZIRXRMRKIVWXXIWMZINVIX
HIWREOOIVQIHHIVIWOEQQIVEXIVSQKEZI RWOIVSKLZEHHIWOEPPEZIMNYPIJIVMIR2IXST
W WOIRHIWJSVZIRXRMRKIVIVZMKXMKIJSVJSVPHVIEXXEGOPIJSVHIOERQIKIXRIQXWOYJJIW
Søskende er nemlig ofte vant til at sætte sig selv lidt i skyggen, hvis de har en bror eller
W WXIVQIHIXLERHMGET(IZIHEXHIVIWFVSVIPPIVW WXIVJ]PHIVQIKIXSKSTXEKIVQIKIX
EJJSVPHVIRIWXMH7SQJSVPHVIIVHIXZMKXMKXEXXEPISQJSVZIRXRMRKIVRIQIHF VRIRISK
MOOIQMRHWXK VIHIXMQIKIXKSHXMH2oVHIVMJEQMPMIRIVIXFEVRQIHEYXMWQIOVZIWHIV
RIQPMKPERKXMHWTPERPKRMRKSKRSKPIKERKIRIHMQMRHWXIHIXEPNI²
Hvordan tackler man som forældre søskende i julen, når barnet med
autisme fylder meget?
“Jeg oplever ofte, at søskende fortæller, at der ikke altid er plads til deres ideer og deres
RWOIV-HIRWEQQIRLRKW]RIWNIKHIXIVZMKXMKXMKSHXMHMRHIRNYPIQoRIHIRFIK]RHIVEX
JEQMPMIRPEZIVIRWEQPIXTPERJSVLZEHJEQMPMIR RWOIVHIVWOEPRoW4oHIRQoHIOERWSPSK
vind fordeles mere ligeligt, og den dårlige samvittighed minimeres hos forældrene, som jo
RWOIVEXEPPIF VRIRIJoVIRKSHNYP(IXIVSKWoZMKXMKXEXPEZIEJXEPIVHIVLSPHIVSKMOOIEX
PKKIIXJSVWXVEQXTVSKVEQWSQMRHIFVIVEXH KRIXWOEPMRHILSPHIXMQIV%JXEPLZEH
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W WOIRHIWOEPZVIQIHXMPLZIQHIVHIPXEKIVSKLZMPOIJSVZIRXRMRKIVHIVL VIVQIH
Forældrene kan også få bedsteforældre eller måske naboer til at hjælpe, hvis det viser sig, at
HIXIVYHJSVHVIRHIEXJoTPERIRXMPEXLRKIWEQQIR
Det er en balancegang for forældrene både at tilgodese søskendes forventninger og samtidig
XEKIWMKEJFEVRIXQIHEYXMWQI*SVPHVILEVSKWoHIVIWIKRIJSVZIRXRMRKIVWoHIVJSVOERHIX
RSKPIKERKIZVIWZVXEXJoIRHIVRIXMPEXRoWEQQIR1IRJSVPHVIRIWOEPLYWOIEXEJWXXI
XMHXMPW WOIRHISKWoRSKPIKERKIYHIRFEVRIXQIHEYXMWQIIVQIH²
Hvad kan andre pårørende gøre for at støtte søskende i julen, når barnet
med autisme fylder meget?
“Familie og venner kan være en uvurderlig stor støtte og hjælp for søskende til et barn med
LERHMGET(IERHVIToV VIRHIMJEQMPMIVRIOERLEZIIXWVPMKX NIToW WOIRHISKMRZMXIVI
HIQToIRPMPPIXYVMFMSKVEJIRIPPIVToIRJSVPRKIX[IIOIRH(IRWPEKWWX XXIIVKYPHZVH
JSVW WOIRHISKKMZIVHIQIXZIPJSVXNIRXTYWXIVYQMLZIVHEKIR²
Kan du give et konkret råd for at tilgodese søskende til børn med
autisme?
“Hos nogle familier giver det god mening at have et opmærksomhedsglas, et særligt syltetøjsKPEWJ]PHXQIHKSHIMHIIVWSQW WOIRHIWIPZLEVZVIXQIHXMPEXPEZI-HIIVRIWOEPNS
WIPZJ PKIPMKZVIVIEPMWXMWOISKHIXWOEPZVIQYPMKXEXOYRRIKIRRIQJ VIHIQ7oLERHPIV
det om, at søskende kan åbne opmærksomhedsglasset, når lejligheden byder sig og trække et
OSVXLZSVHIVQoWOIWXoV²PWIIXOETMXIPMQMRJEZSVMXFSK²IPPIVPMKRIRHIWQoEOXMZMXIXIV²
0WQIVISQdHEPWOSPIRWW WOIRHIOYVWYWTo[[[W WOIRHIOYVWYWFPSKWTSXHO
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EN GOD JUL?
Selvom et barn med autisme nogle gange vender op og ned på både hverdag og fest i
familielivet, så giver det også et ekstra perspektiv, som jeg i hvert fald nødig ville være
JSVYHIR:MWIVTPYHWIPMKNYPIRQIH%OWIPW NRIWSQIVIRLIPXERHIRZMROIPIRHXMHPMKIVI(IX
er både spændende og udfordrende at holde jul med et barn som ham, og det stiller nogle
ERHIVPIHIWOVEZXMPSWWSQJSVPHVISKXMPHIERHVIHIVHIPXEKIVMLERWHIGIQFIV,IPXSZIVordnet kan disse krav opsumeres til det følgende:
 Som forælder skal du være åben og fortælle dine pårørende om dit barns udfordringer
QIHNYPIR(YWOEPVIWTIOXIVIHMXFEVRWKVRWIVJSVLZSVQIKIXLERIPPIVLYROERVYQQI
EJNYPIVMIV3KHYWOEPEGGITXIVIEXHMXFEVRWSTPIZIPWIEJIRKSHNYPMOOIR HZIRHMKZMWIV
HIRWEQQIWSQERHVIF VRWSTPIZIPWI
 Som pårørende skal du spørge og lytte til forældrene, som er dem, der kender barnet
FIHWX(YWOEPVIWTIOXIVIJSVPHVIRIWERZMWRMRKIVSKKVRWIVJSVFEVRIX3KHYWOEP
acceptere at barnets oplevelse af en god jul ikke nødvendigvis er det samme som andre
F VRWSTPIZIPWI

Kommunikation, respekt og accept er nøgleordene for at få en god jul sammen med barRIXQIHEYXMWQI
.IKKPHIVQMKXMPNYPIRQIHEPXLZEHHIRMRHIFVIV,ZEHQIHHMK#
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