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Kursinbjudan 

FSKF-kurs nr: 14710 

 

Kompetensutveckling  
för fritidsledare som möter barn och unga med 

funktionsnedsättning i sin verksamhet 
 

 
 

Kursen består av tre tillfällen á tre timmar, anmälan avser alla tre 
tillfällena. 

Datum: 12 september, 19 september och 26 september 2014 

Tid: kl.09:00-12:00 alla dagar 
Plats: Vision (Gröna rummet) Kungsgatan 28 A, Stockholm 

Kostnad: 600 kr för samtliga tre tillfällen (kaffe/te & smörgås ingår) 

Målgrupp: Fritidsledare - nya i arbetsrollen eller mer erfarna - som 

arbetar med fritidsverksamhet för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. 

Gruppstorlek: Max 15 deltagare  
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Kursen är en kompetensutveckling för fritidsledare och berör 
fritidsledarens samt fritidsgårdsverksamhetens betydelse för 

ungdomar med funktionsnedsättning och deras framtid.  

 
Kursen vänder sig både till dig som är ny som fritidsledare och som 

vill fördjupa dig samt till dig som har jobbat ett tag och känner att 

du vill komma vidare. Om du vill utveckla din reflektionsförmåga och 
öka kopplingen mellan dina praktiska erfarenheter och din teoretiska 

kunskap, då ska du anmäla dig till denna kurs. 

 
Under kursen arbetar vi med olika frågeställningar i dialog, alla 

deltagare bidrar själva till innehållet. Kursen bygger på diskussioner 

och deltagarnas olika erfarenheter. 
 

Kursledare: Hans Ledstedt, har drygt 30 års erfarenhet av att 

arbeta med personer med funktionsnedsättning och 20 års 
erfarenhet av att leda fritidsgårdsverksamhet.  

 
Anmälan:  
www.fskf.nu/anmalan ange kursnummer nr: 14710 

Tänk på att antalet kursplatser är begränsade! 

 
Sista anmälningsdag: 

Anmälan senast 29 augusti 

 
Anmälan är bindande, vid återbud kontakta ansvariga 

kurssamordnare:  
Hans Ledstedt tfn 073-941 30 19 e-post hans.ledstedt@haninge.se   
Johanna Dermer (t.o.m. 5 juni, vikarie fr.o.m. 15 augusti) tfn 08-590 973 68   
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