Rova & Sjögren Psykologi AB är ett norrländskt kunskapsföretag som drivs av psykologer. Vi
erbjuder handledning, föreläsningar och utbildningar Vi bidrar med den psykologiska
kompetens ni behöver!

Introduktion till SON-R
S.O.N är ett ickeverbalt test som finns i två
versioner: en för barn i åldrarna 2 ½-7 år
samt en version för åldrarna 6-40 år. S.O.N
kan ges både med verbala instruktioner
och icke-verbalt. Det är lätt att
administrera och tidsekonomiskt.
Under kurstillfället presenteras båda
versionerna av testet och
användningsområden diskuteras.
Kursen riktar sig enbart till psykologer.
Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till icke-verbala test för
bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till ickeverbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. S.O.N
kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i
många olika verksamheter, både kliniskt och vid bedömning i skolan till exempel.

Allmän information
Tidpunkt: 6/9 2018, 13:00 – 16:30,
Plats: P5, Väven, Storgatan 46 A UMEÅ
Pris: 1,800kr plus moms, fika ingår.
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.
Anmälan görs till anton@rovasjogren.se,
Bifoga e-postadress, namn, organisation och fakturauppgifter.

Kursledare

Gunilla Carlsson Kendall
Leg psykolog, handledare, utbildare och författare
Gunilla har mångårig erfarenhet av neuropsykologiska utredningar. Hon
har arbetat i flera utredningsteam, bland annat på den barnneurologiska
enheten på Karolinska Huddinge sjukhus i Stockholm. Hon har också
arbetat mycket i skola/förskola, dels som verksam psykolog men också
under de senaste 10 åren som utbildare och föreläsare.
Gunilla har skrivit flera böcker riktade till pedagoger om barn med
utvecklingsrelaterade svårigheter. Gunilla är också styrelseledamot i
Sveriges Neuropsykologers Förening.
Läs mer om Gunilla och hennes verksamhet på provivus.se

Har du frågor eller vill veta mer, hör gärna av dig till oss
anton@rovasjogren.se 073-030 13 37
rovasjogren.se
Rova & Sjögren Psykologi AB Org nr. 559010-9319, innehar F-skatt

