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Barn och elever i behov av stöd i förskola och skola 
 

Onsdag 28 november 2018 kl. 13.00–16.30, Stadshuset i Luleå 
 
 

 
Idag är det många barn på förskolan och i skolan som 
har stora behov av insatser för att utvecklas socialt 
och kunskapsmässigt. Detta ställer höga krav på alla 
som arbetar i verksamheten och förutsätter samsyn, 
planering, ledarskap och kunskap. Denna föreläsning 
handlar om dessa faktorer i förhållande till alla barn, 
men även specifikt i förhållande till barn och elever 
med autism och ADHD. 

Föreläsningen innehåller många praktiska exempel 
och ger konkreta tips på såväl material som strategier. 

Ulrika Aspeflo är logoped och författare till böckerna 
Barn som väcker funderingar (Gerland, Aspeflo), 
Aspeflo om Autism och För alla i skolan. Hon arbetar 
deltid som specialpedagog på en F-6 skola och övrig 
tid som föreläsare. Ulrika medverkar i NPF-podden. 

 

 

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade av ämnet. 

Kostnad: Personal: 900 kr exkl. moms. 100 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen.  
Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 500 kr inkl. moms.  

Kaffepaus ingår. 

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för 
föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar). 

Välkomna! 
Vid frågor skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se eller ring 08-410 441 28 
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Anmälan till föreläsning om 

Barn och elever i behov av stöd i förskola och skola 
 

Onsdag 28 november 2018 kl. 13.00–16.30, Stadshuset i Luleå 
 

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. 
Bekräftelse skickas med e-post. Anmäl genom att skicka uppgifterna nedan via e-post eller genom att fylla i och skicka 
anmälningsformuläret på hemsidan/föreläsningar & utbildningar.  Det går bra att anmäla fram till datum för 
föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).  

OBS! Ange korrekt fakturaadress.  Om fakturaadressen inte är korrekt så registreras inte anmälan. 

DELTAGARE eller KONTAKTPERSON VID GRUPPANMÄLAN:  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

TOTALT ANTAL DELTAGARE (vid gruppanmälan): _____________________________________________________ 

MOBILTELEFON KONTAKTPERSON: ________________________________________________________________  

E-POSTADRESS FÖR BEKRÄFTELSE: ___________________________@___________________________________  

FAKTURAADRESS (skriv alltid fakturaadress och tänk på att uppge rätt fakturaadress med referensnummer och 
liknande fakturauppgifter): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ORGANISATIONSNUMMER: ______________________________________________________________________  

E-POSTADRESS FÖR FAKTURA (om ingen e-postadress anges skickas fakturan med post): 

__________________________________@_________________________________________________________  

¨ Anhörig/person med neuropsykiatrisk diagnos: 500 kr inkl. moms per person 

¨ Personal; yrke___________________________: 900 kr exkl. moms per person (100 kr rabatt vid anmälan senast 
3 veckor innan föreläsningen).  

Anmäl via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se/aktuella-forelasningar-utbildningar eller skriv av och e-posta 
anmälan till info@pedagogisktperspektiv.se  

Pedagogiskt Perspektiv AB, Tranebergsstrand 25, 167 40 Bromma 

info@pedagogisktperspektiv.se 

 


