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 Unik utbildning för alla som arbetar med årskurs 7–9,i 
 gymnasium, folkhögskola, vuxenutbildning, högskolai 
 
 
 

Att möta elever med ADHD eller autismtillstånd kan vara en utmaning. Det gäller 
att skapa en positiv skolmiljö – med rätt struktur, motivation och mål som verktyg. 
 

Utbildningen ger dig kunskap och inspiration till att förbättra för elever och personal. 
Lär dig hur enkla förändringar kan påverka studieresultat, trivsel och minska frånvaro. 
Med konkreta exempel och praktiska tips delar utbildaren med sig av sina lärdomar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målgrupp: Skolpersonal som arbetar med ungdomar/vuxna (inte barn) med ADHD eller autismtillstånd: 

Aspergers syndrom, högfungerande autism (AS/HFA). Lärare, elevhälsa, SYV och andra engagerade i 
elevens utbildning. Fokus är gymnasium, men berör alla utbildningsformer för tonåringar och vuxna. 

 
Utbildare: Immanuel Brändemo arbetar heltid som NPF-utbildare, och har stor erfarenhet av att 

föreläsa för personal om ADHD och AS/HFA m.m. Förutom fyra års studier på gymnasielärar-
utbildningen har han dessutom själv båda dessa diagnoser och inifrånperspektiv. Immanuel är 

intresserad av frågor inom NPF och HBTQ, och driver den omtalade bloggen trollhare.com. 
Hans självbiografi kom ut 2012: Trollhare – ur en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob. 

 
Arrangör: ASPI Utbildning AB – ett nystartat företag med stor erfarenhet! Drivs av aspergare. 

Vi har kontor i Göteborg, men utbildar och föreläser om AS/HFA, ADHD och andra ämnen 
över hela Sverige – både egna arrangemang och på uppdrag ute i olika verksamheter. 

 
 

 
 

 
 

 
Anmälan: Via formulär på aspi.se eller e-post till info@aspi.se. Först till kvarn... 

Endast föranmälan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. 
 
Pris: 450 kr + moms per person. Enkel dokumentation och fika ingår i priset! 

Mängdrabatt: 10 % vid minst 4 deltagare på samma faktura och utbildning. 
(Begränsat antal platser till privatpersoner: 300 kr inkl moms per person.) 

 
Frågor: Skicka e-post till info@aspi.se eller ring oss på 031 – 14 30 24. 

Det här infobladet får spridas och kopieras! Uppdaterad: 2013-07-16. 
 

Torsdag 15 aug 2013, kl 09.00–12.00 
Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B (Södermalm) 


