
Onsdag 19 oktober Torsdag 20 oktober

Utbildningar för yrkesverksamma inom området funktionsnedsättning, i samband med Mötesplats 
Kristianstad. Kostnad: 300 kr per dag, exkl. moms. Plats: Kristianstad Arena. 

10.15 - 11.15
Louise Ardoris, Nimbusakademien - 
Tydliggörande pedagogik vid NPF
”Tydliggörande pedagogik vid NPF” handlar om 
strategier, visulla hjälpmedel och förhållningssätt 
när vår kommunikation inte räcker till, när perso-
nerna vi möter blir överbelastade, eller när bilden 
de har i huvudet inte stämmer överens med verk-
ligheten. Tydliggörande pedagogik kan vara bron 
som gör att vi når fram till varandra.

11.30 - 12.30
Susanne Jessen - Bemötande

Föreläsningen berör frågor som att indi-
videns perspektiv alltid måste vara ut-
gångsläget, vad är livskvalitet och vem 
avgör det? Hur det egna bemötandet får 
konsekvenser för personer med funk-
tionsnedsättning, vikten av att byta ut-

siktstorn och vems behov styr? 
13.45 - 15.15
Jack Lukkers - Funktionsnedsättning & 
sexualitet

Föreläsningen behandlar sexualitet 
och bemötandefrågor i relation till in-
tellektuella funktionsnedsättningar. 
Den bygger på forskning och erfaren-
heter från fältet och fokuserar dels på 
kunskapsläget gällande intellektuella 
funktionsnedsättningar i relation till 

teman sexualitet, kön och HBTQ-frågor, dels frågor 
rörande professionellt förhållningssätt gällande 
sexualitet, normmedvetenhet och metodik. Utrym-
me för publikfrågor fi nns i slutet av föreläsningen 
(direkt eller via sms).

16.00 - 17.00 
Håkan Larsson - Alternativ kommunikation och 
träning med stöd av iPad och dator
Håkan Larsson är logoped på Furuboda Folkhög-
skola och Riksgymnasiet i Kristianstad. Håkan 
kommer berätta utifrån fallbeskrivningar om olika 
lösningar att kommunicera via kommunikations-
kartor och datorbaserade anpassningar samt trä-
ningstips. Viktigt att skapa motivation för att kunna 
komma igång!

09.00 - 10.00
Erik Wahlgren, Humana -  Hur fungerar LSS och 
hur borde det fungera?
Erik ger en tydlig bild av hur LSS fungerar med 
många talande exempel. Områden som ingår i före-
läsningen är bl.a. LSS och Assistansersättning – vad 
är det och hur fungerar lagstiftningen? Nya regler 
inom personlig assistans. Med Eriks föreläsning blir 
det enkelt att förmedla information vidare. Föreläs-
ningen är saklig och objektiv.

11.00 - 12.00 
Linda Petersson, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten - Tillgänglighet i lärmiljön

”Seminariet kommer att handla om hur skolor kan 
arbeta med att skapa tillgängliga lärmiljöer för elev-
er och barn inom skola- och förskolan. 
Presentationen kommer ge inblick i 
bakgrund och upplägg av Specialpeda-
gogiska skolmyndighetens värderings-
verktyg för tillgänglig utbildning och hur 
verksamheter kan använda värderings-
verktygets delar i sitt arbete. ”

14.00 - 15.00 
Karin Boskovic, Intressegruppen för assistansbe-
rättigade, IfA - ”Barnkonventionen blir svensk lag 
- vad innebär det i den personliga assistansen?
Karin Boskovic har stor erfarenhet av personlig as-
sistans, både privat och yrkesmässigt. Hon har ar-
betat för IfA sedan 2008 och var under åren 2008-
2012 projektledare för arvsfondsprojektet Lyssna! 
som fokuserade på att utveckla assistanssituatio-
nen för barn och unga i Sverige. Karin är idag aktiv 
inom IfA med intressepolitiskt fokus på barns rättig-
heter i den personliga assistansen.

Läs mer och anmäl dig på
www.funkaforlivet.se/kristianstad

Utbildning


