
Nordvoll skole & Autismesenter’s Dokumentsamling; 

Dokumentsamlingen består av 7 hefter. I disse heftene er det samlet prosedyrer, veiledere, 

sjekklister og verktøy utarbeidet og utprøvd av personalet ved skolen. Dokumentsamlingen 

innholder også flere artikler skrevet av lærere ved skolen. Dokumentene representerer skolens 

felles verktøy og retningslinjer som sammen med skolens visjon og verdier skal ligge til 

grunn for alt arbeid ved skolen.  

Hefte nr 1. 

Autisme og pubertet, hvordan forklare og tilrettelegge for å håndtere pubertetenHeftet 

består av informasjon, ideer og forslag til opplegg og hjelpemidler som vi håper kan være til 

inspirasjon for nærpersoner og fagfolk.  (49 sider) 

Heftet er skrevet av Ellen Gjesti. 

 Pris: 200kr 

 

Hefte nr 2.  

Tilrettelegging for mennesker med Autismespekterforstyrrelser (ASF). ( 

Heftet består av fire deler; en artikkel om tilrettelegging, en sjekkliste og et 

kartleggingsskjema, en idebank, samt overordnede miljøregler for Nordvoll skole og 

sjekkliste for personalatferd.  Hensikten med heftet er å inspirere dem som forholder seg til 

personer med ASF. ( 54 sider) 

Heftet er skrevet av Torill Fjæran-Granum, Ellen Gjesti og Inger Lamache. 

 Pris: 200kr 

 

Hefte nr 3. 

Utfordrende atferd hos mennesker med ASF, Forstå-Forebygge-Erstatte. Heftet består av 

tre kapitler som omhandler temaene autismespekterforstyrrelser med vekt på 

forståelsesvansker, prinsipper for å forstå, forebygge og erstatte utfordrende atferd, samt 

håndtering av akutte situasjoner med alvorlig utfordrende atferd. I tillegg presenteres en 

modell ”Funksjonsblomsten” som visualiserer hvordan atferd kan ha flere funksjoner.  Til 

slutt presenteres Nordvoll skoles sjekkliste for utfordrende atferd og sjekkliste for 

personalatferd. (94 sider) 

Heftet er skrevet av Inger Lamache, Anne Marie Endresen, Ellen Gjesti og Kristin Hurlen-

Skau. 

Pris: 200kr 

  

Hefte nr 4. 

Sosiale Historier og Visuelle Forklaringer.  

Heftet presenterer metodene Sosiale Historier og Visuelle forklaringer. Heftet inneholder en 

stor samling eksempler samt utdyping av teoretisk bakgrunn og funksjonsprinsipper.  

Heftet er skrevet av Torill Fjæran-Granum og Ellen Gjesti. (153 sider)  

Pris: 300kr 

  



Hefte nr 5.                              

Kartlegging. Heftet presenterer Nordvoll skoles kartleggingspakke som brukes for å 

identifisere egenskaper ved eleven som skal ligge til grunn for opplæringsprinsipper og valg 

av mål og metoder.  Kartleggings-pakken, som er satt sammen av skolens kompetanseteam og 

videreutviklet over tid, består av noe egenprodusert verktøy og diverse formelle tester. 

Heftet er skrevet av Inger Lamache, Thorunn Sigurdardottir, Kristin Hurlen-Skau og Torill 

Fjæran-Granum. (38 sider.) 

Pris: 150kr 

  

Hefte nr 6.                              

Sosial kompetanse.   

Heftet beskriver hvordan vi jobber med å tilrettelegge miljøet rundt hver enkelt elev slik at de 

har mulighet til å tilegne seg sosial kompetanse på egne premisser og ut i fra egne 

forutsetninger.  I heftet beskrives sosial kompetanse innenfor kategoriene: samvær, felles 

opplevelser og sosialt samspill.   Heftet innholder mange praktiske eksempler på aktiviteter 

innenfor disse kategoriene. (24 sider.) 

Heftet er skrevet av Ellen Gjesti. 

 Pris: 150kr 

Hefte nr 7. 

Kommunikasjon.   

 Heftet består av følgende artikler og verktøy: 

Grunnlaget for kommunikasjonsutvikling hos vanlige barn og barn med ASF, skrevet av Mia 

Endresen 

Hvordan fremme funksjonelle språk – og kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme, 

skrevet av Berit Eide 

Kommunikasjonskompetanse, skrevet av Torill Fjæran-Granum   

Idèbank og sjekkliste for kommunikasjon av Torill Fjæran-Granum og Ellen Gjesti 

(106 sider.) 

Pris: 300kr 


