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AUTISMEKONSULENTERNE
Pr. 01.01.2023 tiltrådte Anne Smed Christensen stillingen som psykolog. Hun har flere års
erfaring i arbejdet indenfor specialområdet med børn og unge med autisme, ADHD og
indlæringsvanskeligheder. Hun har løbende taget en række kurser, heriblandt autismepilot-
uddannelsen, studio-III-kursus, kursus i angst hos børn med autisme, samt kursus i eksekutive
funktioner.
Med Anne i huset har vi mulighed for at udvide vores tilbud til også at indeholde forskellige
psykologfaglige ydelser. Herunder kan I læse, hvilke tiltag det bl.a. er. For mere uddybende
beskrivelse, henvises der til hjemmesiden. 

Psykologiske undersøgelser:
En psykologisk undersøgelse udarbejdes for at belyse den enkeltes udviklingsniveau samt
ressourcer og udfordringer på det kognitive område. 

Supervision og sparring til pædagogisk personale:
Vi tilbyder supervision og sparring til pædagogisk personale på både skoler og botilbud med
formålet at skabe faglig udvikling og styrke kompetencerne i det professionelle arbejde.

Terapeutiske samtaleforløb:
Vi tilbyder samtaleforløb til både borgere og pårørende. Vores speciale er autisme og komorbide
tilstande, der opstår i sammenhæng med dette såsom stress, angst og depression. Terapien
baserer sig på evidensbaserede terapiformer såsom Kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi
samt ACT. 

Det nye år er startet med samme fart som det forrige år sluttede. Vi har budt velkommen til 2 nye
medarbejdere og det kan I læse mere om nedenfor. 

N Y H E D S B R E V
F R A  A U T I S M E K O N S U L E N T E R N E  O G  A U T I S M E S T Ø T T E , J A N U A R  2 0 2 3

AUTISMESTØTTE
Pr. 12.01.2023 tiltrådte Filip Siig som mentor, bostøtte og kontaktperson. 
Fillip har flere års erfaring i arbejdet med unge og voksne med Autisme, ADHD samt diverse tillægsdiagnoser.
Filip er uddannet Socialpædagog, samt slagter og kok. I forbindelse med tidligere jobs har Filip et bredt
kendskab til beskæftigelse området. Derudover har Filip løbende deltaget i relevante kursuser, heriblandt –
”Anbringelse og efterværn”, ” diverse kurser i ADHD og ASF” samt ”kønsidentitet”.  
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Navn Mail Telefonnummer

Laila Vinter laila@eomak.dk 93401916

Kristina Bech Jørgensen kristina@eomak.dk 71990125

Anne Smed Christensen anne@eomak.dk 93406058

Ernst W. Sten ernst@eomak.dk 93638801

Mette Møller Nielsen mette@eomak.dk 93638803

Jonas Bak Jensen jonas@autisme.nu 30149732

Maria-Louisa Mortensen mlm@autisme.nu 93102908

Filip Siig filip@autisme.nu 93408036

Pga. de nye ansættelser har vi p.t. ikke venteliste.
 

Med venlig hilsen
Autismekonsulenterne og Autismestøtte

 
Følg os gerne her:

https://www.facebook.com/ErnstMette
https://www.linkedin.com/company/ernst-mette-

autismekonsulenterne
 
 

mailto:laila@eomak.dk
mailto:kristina@eomak.dk
mailto:ernst@eomak.dk
mailto:mette@eomak.dk
mailto:jonas@autisme.nu
mailto:mlm@autisme.nu
https://www.facebook.com/ErnstMette
https://www.linkedin.com/company/ernst-mette-autismekonsulenterne

