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værktøjskasse fyldt med gode råd om bl.a. kommunikation, venskaber, skole, motion samt om at håndtere

sine følelser og sin adfærd.

Børn med autismespektrumforstyrrelser har ofte svært ved at forstå de sociale koder i kultur og sprog samt at
interagere socialt med andre - både hjemme og i skolen. Til gengæld har børnene mange andre ressourcer og

evner, de kan bruge, f.eks. er de ofte bedre til at koncentrere sig end mange andre børn.

Forfatterne formidler masser af viden, erfaringer, tjeklister, faktabokse og citater, der hjælper barnet og dets
voksne til en bedre hverdag - og til at forstå, hvad det vil sige at være ´på spektret´.

Den henvender sig til børn med en autisme-, aspergers- eller GUU-diagnose samt deres voksne, både
forældre, lærere, pædagoger og behandlere.

Forfatterne er begge mødre til børn med autismespektrumforstyrrelser.
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