Indkvartering
Overnatningen foregår på medbragte luftmadrasser / liggeunderlag og
soveposer. Da Naturværkstedet er et sted med mange rum, kan det så vidt
muligt arrangeres at de der ønsker det kan få eget rum.

Pris
Gratis deltagelse, der betales blot for forplejning.
Hele weekenden pr. person kr. 250,00
Fredag pr. person kr. 90,00
Lørdag pr. person kr. 145,00
Søndag pr. person kr. 50,00
Børn under 15 år betaler ½ pris for mad
Drikkelse betales efter forbrug

Tilmelding
Senest d. 3. juni 2006
Information om workshops og tilmelding til disse senere
Kan foretages pr. telefon 75 10 12 13 eller 21 74 63 92
eller pr. mail til
kasserer@abaforeningen.dk
(udfyld vedhæftede tilmeldingsskema)

Tilmeldingen er endelig ved indbetaling på
konto nummer 7701 0356442 eller med check til

Kasserer
Mai-Britt Syberg
Porsholtparken 10
6740 Bramming

ABA-FORENINGENS
LANDSMØDE
Den 9. – 10. – 11. juni
2006

Deltagere
Medlemmer af ABA-foreningen, familier, børn, træningsledere og
hjælpere.
Det anbefales at deltagere i landsmødet er medlemmer af ABA-foreningen,
som arbejder for at etablere ABA som et del af det offentlige
behandlingstilbud til børn med autisme.
Formål
Med afholdelsen af et årligt landsmøde vil foreningen skabe et forum for
medlemmer af ABA-foreningen og deres familier, pårørende og fagfolk.
Formålet er at præsentere ABA, relevante oplæg, aktiviteter og
erfaringsudveksling mellem forældre, træningsledere og andre fagfolk.
Landsmødet skal danne ramme om fælles faglige diskussioner,
idéudveksling og medvirke til at skabe et netværk mellem forældre,
træningsledere og andre fagfolk på tværs af landet.

Program
Fredag den 9. juni
Kl. 16.00

Ankomst og fælles kaffebord. Herefter
indkvartering og forberedelse af middag.

Kl. 19.00

Middag

Lørdag den 10. juni
Kl. 8.00 - 10.00

Morgenkaffe

Kl. 9.00 - 10.00

Ankomst for ikke overnattende.

Kl. 10.00

Workshops
3 workshops afholdes samtidig

Kl. 12.00 - 13.00

Frokost

Sted
Naturværkstedet

Kl. 13.00

Workshops
3 workshops afholdes samtidig

Naturværkstedet
er et beskyttet værksted for udviklingshæmmede i Ribe Amt.
Du kan få en nærmere beskrivelse herom på
www.naturvaerkstedet.ribeamt.dk

Kl. 15.00

Workshops - kaffe
3 workshops afholdes samtidig

Kl. 17.00

Træningslederforum

Adresse
Ølufvad Hovedvej 81, 6715 Esbjerg N

Kl. 17.00

Generalforsamling i ABA-foreningen

Kl. 19.00

Middag

Tid
9. – 10. – 11. juni 2006

Kørselsvejledning
Kør ad motorvejen Kolding - Esbjerg
Kør af ved afkørsel 73
Naturværkstedet ligger 4 km. fra afkørslen mod Varde
Beskrivelse
Naturværkstedet ligger på 5 tdr. land, som huser vores dyr.
Her er hest, får, høns, gæs, ænder, kanin, kat, bier, fugle og fisk.
Indendørs er der flere grupperum, mødelokaler og en stor gymnastiksal,
som er velegnet til børneleg. Opholdsrum med tv og video.

Søndag den 11. juni
Kl. 8.00 - 11.00

Brunch

Kl. 11.00

Fælles oprydning og afrejse

