AKADEMIN

14 april 2010

Möt mig som jag är

Vad innebär NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t ex ADHD, Asperger syndom,
Tourette syndrom.
Varför blir det som det blir?
Vilka konsekvenser får det i vardagen?
Vilket stöd behövs?
Hur påverkas föräldrarollen?
Hur kan vi hitta rätt strategier i vardagen?
Det ﬁnns inget så orättvist som att behandla
alla lika. Alla har rätt att bli bemötta utifrån
sina förmågor”

Föreläsare:
Johanna Björk, ADHD-konsulent, Ågrenska
Annika Bengtner, pedagog, Familjestödsenheten,
Ågrenska.
Målgrupp:
Medlemmar i Attention, Compassen och RBU
Plats:
Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås
Tid:
18.30-21.00
Pris:
100:- per person. I priset ingår föreläsning och ﬁka.
Anmälan:
Anmälan är bindande. Vid frånvaro faktureras i efterhand en faktura på 150 kr
Betalning:
Kontant betalning i entrén. Vi har tyvärr ingen möjlighet
att ta emot betalkort.

KURSANMÄLAN / INFORMATION SE NÄSTA SIDA

Anmälan till

Möt mig som jag är på Ågrenska den 14 april 2009
Du kan även anmäla dig på hemsidan www.agrenska.se
Förnamn: _____________________________________ Efternamn: ___________________________________
Bostadsadress: _______________________________________________________________________________
Postnr och Ort: _______________________________________________________________________________
Telefon ________________________________ Mobil ____________________________________
E-post: ____________________________________________________
Önskar specialkost/allergi: Vänligen speciﬁcera nedan:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Jag är medlem i

Attention

RBU

Compassen

___________________________________________________________________________________________________

Anmäl dig innan den 6 april - gärna på hemsidan www.agrenska.se under kurser.
Du kan också anmäla dig genom att ringa, maila eller faxa till:
Ingela Markenstrand, 031-750 9171 epost: ingela.markenstrand@agrenska.se
För information kontakta Johanna Björk 031-750 91 76 epost: adhdkonslulent@agrenska.se

Välkommen
__________________________________________________________________________________________________
Vägbeskrivning
Norrifrån- Kör E 20 mot Göteborg/Mölndal.
Vid Åbromotet följ skyltning väg 158. Kör väg 158 söderut. Sväng av höger efter Askims kyrka, vid Brottkärrsmotet,
skyltat Brottkärr/Billdal. Sväng sedan höger i rondellen efter ICA Kvantum.. Följ vägen ner mot havet. Sväng höger vid
båtvarvet. Skyltar visar.
Söderifrån - Kör E 20 mot Göteborg.
Vid traﬁkplats nr 60 tag höger till väg 158. Kör mot Särö/Göteborg. Sväng av höger efter ca 17 km, vid Brottkärrsmotet,
skyltat Hovås/Brottkärr. Sväng sedan höger i rondellen efter ICA Kvantum. Följ vägen ner mot havet. Sväng höger vid
båtvarvet. Skyltar visar.
Med kollektivtraﬁk
Sök din resa på www.vasttraﬁk.se närmaste hållplats heter Brottkärr (ca 15 min promenad). Näst närmaste hållplats är Bassås (ca 30 min promenad).

