Inbjudan fortbildningsdag – NPF mm
När: 2012-09-18, kl 8:00 – 16:00
Var: Nässlanders trafikskola, Ludvika
Organisatör: Birgitta Nilsson, Nässlanders trafikskola
Kostnad: Var och en betalar för sin lunch, vill man betala för fika kan man swisha Birgitta,
visst material kommer man att få med sig hem och en dokumentation av dagen kommer att
färdigställas för egen registrering av fortbildning.
Anmälan: Till Birgitta, 0702519133 (eller annat sätt), senast 10/9. Ange gärna om ni vill
hänga med ut på en gemensam lunch ifall jag ska reservera platser (vi lever trots allt i
coronatider).

Schema
8:00 – 8:20

Samling med frukostfika och mingel/presentationer mellan deltagare

8:20 – 10:00

Bo Henningsson, Attention Lindesberg, kommer att berätta om likheterna
mellan de olika NPF-diagnoserna. (ADHD, Asperger/Autism, Tourette, OCD,
Dyslexi m.m.) Kom gärna med frågor, om det du har läst på 1122.se

10:00 – 10:15 Rast
10:15 – 12:00 Stephan Erixon Knagg, Attention Dalarna, som arbetat som trafiklärare på
gymnasium för tungtrafik och som förarprövare, kommer att berätta om
skillnaderna mellan de olika NPF-diagnoserna.
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:30 Samling
13:30 - 14:00

Peter Grimner, Silverdal Trafikskola AB, Sollentuna. Presentation av Silverdal
Trafikskola som aktivt vänder sig till och jobbar mycket med NPF-elever.
Möjlighet att ställa frågor (www.silverdaltrafikskola.se)

14:00 – 14:15 Rast
14:15 – 15:50 Diagnoserna i trafikskolan; olika strategier, egna erfarenheter, vilken hjälp
finns att få/hur kan vi hjälpa varandra, vad ska man tänka på för en R1 mm
(Stephan Erixon Knagg kommer att vara kvar, och delta i samtalet)
15:50 – 16:00 Sammanfattning av dagen, eventuella planer för uppföljning/ny träff
Avslut
Schemat kan komma att ändras med avseende på innehåll.

Förberedelser
Bo Henningsson har som önskemål att vi före hans föreläsning ska ha läst texten på hans
hemsida 1122.se samt broschyren ”Körkortskoll” (https://attention.se/leva-med-npf/ivardagslivet/att-ta-korkort/ ) så har vi lättare att kunna diskutera och ställa frågor och inte
komma på dem på eftermiddagen. Om ni önskar få materialet utskrivet så hör av er till mig
så ordnar jag det. Bli gärna medlem, i Attention, på: attention.se

