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Kursinbjudan 
Kursnummer: 21707 
 
Digital föreläsning – LEDARSKAP & BEMÖTANDE  
 
Välkommen till en föreläsning med fokus på hur du 
möter och inkluderar deltagare med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  
 
Föreläsningen vänder sig till dig som är idrotts-ledare/tränare, lärare, 
fritidsledare, eller ledare inom någon annan fritidsaktivitet och som i din 
roll möter barn/ungdomar.  
 
Under föreläsningen kommer du som deltar att få:  
 

• Grundläggande kunskap om NPF – ADHD och Autism.  
• Konkreta tips och verktyg för att hantera olika situationer som du 

som ledare kan hamna i. 
• Möjlighet att ställa frågor.  

 
 
 
Föreläsare är Anja Näslund, hälsovetare, 
som i många år har arbetat med 
utbildning för idrottsledare. De senaste 
åren har hennes fokus blivit allt mer mot 
inkluderande ledarskap och bemötande. 
Idag handleder och utbildar hon olika 
yrkesgrupper / föreningar som är i behov 
av mer kunskap och verktyg inom NPF.  
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Datum: Onsdag den 21 april 2021 
 
Plats: Zoom eller motsvarande digital plattform  
 
Tid: kl. 18.30 till 21.00 ( 2 timmars föreläsning med en rast 
och 30 minuters frågestund). 
 
Kostnad: 300 kronor 
 
Anmälan: Senast fredag den 9 april 2021. Anmälan är 
bindande men kan överlåtas till annan person. 
 
När du anmäler är det viktigt att du anger kursens 
referensnummer: 21707 
 
Skriv namn och mailadress – om du anmäler fler än en person 
måste du även skriva in allas mailadresser.  
 
Anmälan sker via denna länk:  
 
www.fskf.nu/kursanmalan?21707 
 
Läs mer om FSKF och de kurser som ges på  
hemsidan: http://www.fskf.nu/kurser/ 
 
Ansvarig kurssamordnare:  
Eva Thorén Tibbling (eva.thorentibbling@taby.se),  
Ann Epstein (ann.epstein@danderyd.se) 
Annika Wegnebring (annika.wegnebring@vallentuna.se)  
 
Vid återbud kontakta någon av ovanstående.  
 

http://www.fskf.nu/kursanmalan?21707
mailto:eva.thorentibbling@taby.se
mailto:ann.epstein@danderyd.se
mailto:annika.wegnebring@vallentuna.se

