
Välkommen till Min Skolas spridningskonferens!

HUR SKAPAR VI EN NPF-VÄNLIGARE SKOLA? 
I tre år har Riksförbundet Attention drivit det uppskattade skolprojektet ”Min Skola”. Vi har under våra 
projektår haft förmånen att få träffa många inspirerande elever, lärare, specialpedagoger, rektorer och 
andra kunniga yrkesverksamma. Vi skulle vilja skicka vidare lite av den kunskap och erfarenhet vi samlat 
på oss under åren till så många som möjligt. Ett lysande tillfälle att göra det på tycker vi är på projektets 
avslutande spridningskonferens! Vi har då bjudit in några av alla de människor vi mött under projektets 
gång för att låta även er lyssna på deras berättelser om hur just de arbetat för att skolan ska bli mer 
tillgänglig för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
Konferensen riktar sig mot skolledare och andra inom skolan som möter elever med NPF, samt beslutsfat-
tare, föräldrar och andra berörda.

När? 29/11
Var? Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm.

Kostnad? 600 kr. I priset ingår lunch, fika, samt material från Min skola-projektet.

Anmälan?  Här!

Sista anmälningsdag är 21 november eller när alla platser är fyllda. Avbokning av plats ska ske  
senast två veckor före utbildningsdagen, därefter är anmälan bindande. Vid förhinder kan  
kursplatsen lämnas till någon annan person.

Mer info? karin.forsberg@attention-riks.se 

Varmt välkomna till en dag med kunskap, goda exempel och inspiration för en mer NPF-vänlig skola!

Programmet i helhet finns på nästa sida ��

http://attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=114457
karin.forsberg@attention-riks.se


PROGRAM
9:30-10:00 Projektet Min skola

Projektledaren Karin Forsberg berättar mer om Min Skola- projektet. Hon kommer presentera 
projektets resultat och visa upp framtagna material. Hon kommer också lämna över ordet till de som 
varit mest centrala under projektets gång - nämligen eleverna. 

10:00–10:45 Inkludering i klassrummet – hur gör man?
Föreläsaren Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog med 21 års erfarenhet av 
undervisning och arbete i elevhälsoteam. Hon har skrivit böckerna ”Formativ bedömning i praktiken” 
och ”Återkoppling för utveckling” och hon driver bloggen ”Det inkluderande klassrummet”.

Helenas föreläsning kommer att ha fokus på inkludering i klassrummet. Hon kommer ta upp olika 
framgångsfaktorer som hon identifierat i sitt arbete med inkludering av elever med NPF. Hon kommer 
också komma in på: Vikten av att som lärare bemöta eleverna på ett bra sätt, Hur det fungerar med 
en likvärdig betygssättning? Hur man får till ett framåtsyftande förhållningssätt som genomsyrar hela 
skolan.

10:45–11:15 Fika
11:15–11:45 Fortsättning Inkludering i klassrummet – hur gör man?
11:45–12:30 Att leda en skola mot att bli NPF-säkrad

Som ett led i projektet Min Skola arbetar högstadieskolan Källbrinksskolan aktivt med att NPF-
säkra sin verksamhet. NPF-säkringen handlar om allt i verksamheten – från undervisning till fysisk 
lärmiljö. Här berättar Elinor Kennerö-Tonner om hur hon som biträdande rektor genomfört ett 
omfattande utvecklingsarbete för hela skolan, och hur man, med små medel, kan göra stor skillnad.

12:30–13 Att göra eleven delaktig i skolarbetet kan vara nyckeln till framgång 
När eleven Vincent Rankila under första året på gymnasiet mötte läraren Gustav Blomberg nådde 
de båda en vändpunkt. Med hjälp av förtroende, lyhördhet och flexibilitet fick Vincent tillslut det 
stöd som han under hela sin skoltid hade behövt. Här berättar de tillsammans hur mycket Gustav 
som lärare kunde lära av Vincent, och hur Gustavs bemötande gjorde stor skillnad för Vincent i hans 
skolarbete.

13:00–14:00 Lunch
14:00–14:30 Hur gör man på Blommensbergskolan för att undvika elevers långtidsfrånvaro? 

På Blommensbergskolan har man framgångsrikt jobbat fram ett tillvägagångssätt för att undvika att 
elever hamnar i långtidsfrånvaro.  Hör Jenny Stanser (Rektor) och Emma Rosengren (Bitr. rektorn för 
elevhälsan) berätta mer om hur de jobbar med denna problematiska och svåra fråga.

14:30–15:00 ESS – skolan med specialpedagogisk profil som fångar upp elever med NPF
Rektor Astrid Kratz och programansvarig Maria Koskinen berättar om ESS-Gymnasiets anpassningar 
av lärmiljön, till exempel hur de arbetar med tematisk ämnesintegrerad duo-undervisning och 
kollegialt lärande. ESS-gymnasiet är en kommunal gymnasieskola inom Stockholms stad.

15:00–15:20 Fika
15:20–15:50 Studiepaket NPF

Thomas Ahlstrand, rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten, berättar om myndighetens 
arbete med att stödja skolor och den särskilda satsning om NPF som myndigheten har genomfört. 
Som en del av satsningen togs ett webbaserat studiepaket fram, som nu finns öppet och tillgängligt för 
alla inom förskola och skola som vill lära mer om hur man kan anpassa för elever med NPF.

15:50–16:30 Hur går vi vidare?
Under dagen har vi tagit del av goda exempel på hur skolor kan anpassas till elever med NPF. Hur gör 
vi för att nå ut med kunskap och exempel som dessa till fler skolor? Vad krävs för att vi ska lyckas 
nå framtidsvisionen om en skola som är tillgänglig för elever med NPF? Information om deltagarna i 
panelen kommer längre fram.

Konferencier: Lotta Nylander, Trapetsmedia.


