
För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet 
eller hörselnedsättning i kombination med  
intellektuell funktionsnedsättning.

27-29 mars 2020
Almåsa havshotell

Föräldrakurs



”Erfarenhetsutbytet
med andra föräldrar

är nr 1.” 

”De här helgerna  
är fantastiska och  
betyder jättemycket  
för oss föräldrar.”



FÖRÄLDRAKURS
För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination  
med intellektuell funktionsnedsättning. Du får chansen att lyssna till olika föreläsare, delta  
i diskussioner, byta erfarenheter med andra föräldrar, knyta nya kontakter och umgås i en 
trevlig miljö.

Kursen är kraftigt subventionerad till en kostnad av 1500 kr per person inklusive moms.  
I kostnaden ingår kurs, mat och logi. Avgiften betalas i samband med anmälan. Anmälan  
är bindande. OBS! Resekostnaden ingår ej som tidigare.

NÄR?
27-29 mars 2020

VAR?  
Almåsa havshotell, läs mer på www.almasa.se

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag är den 7 februari 2020.
Anmälan och mer information hittar du på www.mogard.se/almasa

Har du frågor kring anmälan kontakta Magdalena Djerf
Telefon: 010-47 16 626 
E-post: magdalena.djerf@mogard.se



FREDAG 27 MARS

13.00-14.00  Ankomst,  
fika med matig smörgås

14.00-14.15  Välkommen

14.15-15.45  Inspirerande föreläsning:
Superunderställ eller offerkofta  
– Lasse Gustavsson 

15.45-16.15  Fika

16.15-17.15  Årsmöte DHB Flex

17.15-17.45  Möte med nya föräldrar
För er som deltar för första gången eller har 
några frågor om arrangörernas respektive 
verksamheter

19.00  Middag
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Med reservation för ändringar.



LÖRDAG 28 MARS

9.00-10.00  Lågaffektivt bemötande  
med kommunikation som verktyg
Kristina Ström och Ingrid Axelhed,  
Mo Gård 

10.00-10.30  Fika 

10.30-12.00  Lågaffektivt bemötande  
med kommunikation som verktyg
Kristina Ström och Ingrid Axelhed,  
Mo Gård 

12.00-13.30  Lunch

13.30-15.30  Etik, förhållningssätt,  
roller – och så alla dessa känslor…
Maria Creutz, Nordens välfärdscenter

15.30-16.30  Fika och diskussion 
i mindre grupper

16.30-17.00  Etik, förhållningssätt,  
roller – och så alla dessa känslor…
Återsamling och gemensamma reflektioner

19.00  Middag

SÖNDAG 29 MARS

9.00-10.00  Valbara spår
Spår 1: Förskolan och grundskolan åk F-10 
Åsa Folke och Anna Hermansson-Ekberg 
informerar om SPSM:s stödfunktioner

Spår 2: Gymnasiesärskolan
Lena Ingman från Tullängsgymnasiet  
informerar om gymnasiesärskolan

Spår 3: Vuxenlivet
Cecilia Joge Johansson från Mo Gård  
informerar om samhällets stöd till vuxna 

10.00-10.30  Fika

10.30-11.45  Diskussion mellan föräldrar
(om förmiddagens pass)

11.45-12.00  Avslut
Sammanfattning och reflektioner

12.00-13.00  Lunch

13.00  Buss avgår



FÖRELÄSNINGSINFORMATION
SUPERUNDERSTÄLL ELLER  
OFFERKOFTA?
Det är inte alltid man kan välja yttre omständig-
heter, men du kan alltid välja förhållningssätt 
till det som sker. Din attityd inte bara klär  
dig utan kan också genera energi eller orsaka 
läckage. Inspiratören Lasse Gustavson vet. 
Efter en oerhörd arbetsolycka i början på  
80-talet kunde han, med viljekraft och god 
kollegialitet, kämpa sig tillbaka till utrycknings-
tjänst på brandkåren igen. Men Lasse ville  
mer än så. Han började studera motivations-
psykologi, mental träning och utvecklande 
ledarskap. Sen början på 90-talet har Lasse 
föreläst och gett längre utbildningar i ämnen 
som handlar om inspiration, kommunikation, 
bemötande, ledarskap, samverkan och djärva 
mål. Med ett unikt perspektiv, mycket värme 
och humor, levererar han både ny och tidlös 
kunskap.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE MED  
KOMMUNIKATIONEN SOM VERKTYG
Varje steg, gest och ord som ses av någon 
annan, har på något sätt betydelse i hur man 
uppfattas. Eftersom vi utvecklas i samspel med 
andra människor, blir det viktigt med en god 
medvetenhet om sig själv och sin egen roll i  

olika situationer. Mo Gård har i många år pratat 
om kommunikationen som en nyckel till del- 
aktighet och välbefinnande och tillsammans  
med ett lågaffektivt förhållningssätt har vi  
med gott resultat kunnat arbeta med att 
minska och förebygga utmanande situationer. 
Föreläsningen kommer att beröra orsaker till 
utmanande uttryckssätt samt grundläggande 
förutsättningar för samspel och kommuni-
kation. Kina Ström och Ingrid Axelhed, LSS 
stödteam, Mo Gård

ETIK, FÖRHÅLLNINGSSÄTT, ROLLER – OCH 
SÅ ALLA DESSA KÄNSLOR…
Maria Creutz arbetar som seniorrådgivare på 
Nordens välfärdscenter där hon ansvarar för 
dövblindverksamheten. Innan dess arbetade 
hon i många år på Mo Gård, med utbildning 
och handledning, men även som ledare inom 
olika övergripande funktioner. Hennes fokus  
är rättigheter och helhetssyn för personer  
med funktionsnedsättning. Speciellt det etiska 
perspektivet när det gäller självbestämmande 
och delaktighet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och/eller dövblindhet. Då 
en ung vuxen man i familjen har medfödd döv-
blindhet har hon också personliga erfarenheter 
inom området. 



”En sån här helg ger
inspiration som man tar med 

sig och har nytta av.”

”Alltid bra att få ta del  
av andras kunskap,det  

triggar igång både känslor  
och tankar, att man kan  
diskutera både sina och  

andras upplevelser.”



Kursen anordnas i samverkan mellan:

ALMÅSA HAVSHOTELL
Almåsa havshotell är en nyrenoverad modern mötesplats  
belägen i Västerhaninge. 

Kollektivtrafik från Stockholm: Från Stockholm C tar du  
pendeltåg till Västerhaninge – restid 30 minuter. Därefter  
taxi 10 minuter; Taxi Haninge & Nynäshamn 08-520 111 11.

Vägbeskrivning: Egen bil innebär en restid på cirka 30  
minuter från Globen. Följ motorväg 73 mot Nynäshamn,  
tag avfart mot Söderby Brygga, därefter är det skyltat mot  
Almåsa, där grusväg möter hav är du framme.


