
Pedagog- och logopedgruppen – våra 

kurserbjudanden höstterminen 2019 

 

Pedagog- och logopedgruppen (inom Barn och elevhälsan i Nacka) 

erbjuder utbildningar inom olika områden – enstaka föreläsningar, 

kurser och workshops, för lärare och annan personal inom förskola 

och skola. 

Denna kurskatalog innehåller ett axplock av vad vi kan erbjuda, men 

vi försöker även tillmötesgå individuella behov i era verksamheter.  

Vissa utbildningar har fasta datum, andra kan vi skräddarsy för en 

enskild förskola, skola eller ett arbetslag efter behov tillsammans med 

er. Vi behöver då få in era önskemål med god framförhållning, för att 

kunna planera in föreläsningar och/eller kurser under året.  

Utbildningarna beställs via ProofX-anmälan (se anmälningslänk vid 

respektive kurs/föreläsning)1, kurser/föreläsningar för en hel enhet 

eller ett arbetslag beställs via samordnare för pedagog- och 

logopedgruppen anna.strid@nacka.se  

 

 

LOKALER FÖR FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER ÄR,  OM EJ 

ANNAT ANGES: BARN OCH ELEVHÄLSANS LOKALER, 

TELEFONSTIGEN 2, 1 trappa upp.  

 

 

 

 

                                                           
1 OBS! Vid för få anmälningar till en kurs el föreläsning förbehåller vi oss rätten att ställa in.   

 

mailto:anna.strid@nacka.se
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Föreläsning: Språkstörning – vad är det?   
 

Målgrupp: pedagoger i förskola och grundskola F-9  

Föreläsare: Elin Solli, leg. logoped eller Catharina Alvin, leg. logoped 

En föreläsning om funktionsnedsättningen språkstörning. Under föreläsningen 

behandlas bland annat språkets beståndsdelar, vad diagnosen språkstörning 

innebär, språkstörning i relation till flerspråkighet samt språkstörning och andra 

samtidigt förekommande funktionsnedsättningar. Även språkstörningens 

konsekvenser för barn/elever tas upp och vi pratar tillsammans om 

anpassningar och stöd i vardagen samt i lärmiljön.  

Föreläsningen ges vid 3 tillfällen:  

må 16/9 kl. 15.00-16.30 

må 7/10 kl. 14.30-16.00 

ti    5/11 kl. 15.00 – 16.30 

 

Lokal: Telefonstigen 2, Stora Konferensen (alt. Konferensettan) 

Anmälan här http://nacka.proofx.se/cZYCe1AcRL1OQoMnmh3JfE/   

Anmälan är bindande, men inte personlig.  

Pris: 250 kr/person 

 

 

                                                                                Bild från: SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 

 

 

http://nacka.proofx.se/cZYCe1AcRL1OQoMnmh3JfE/
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Föreläsningsserie för förskolan med olika teman 
 

Målgrupp: förskolepersonal   

Föreläsare: Elin Solli, leg. logoped och Åsa Timan, övergripande 

specialpedagog  

 

Du som arbetar i förskolan är välkommen att anmäla dig till en föreläsningsserie 

om fyra tillfällen, där vi belyser olika teman som berör neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF).  

Datum och tider: 

må 14/10 kl. 15.00 -16.30: Autism  

må 21/10 kl. 15.00 -16.30: Språkstörning 

må 11/11 kl. 15.00 -16.30: Lågaffektivt bemötande  

må 18/11 kl. 15.00 -16.30: NPF-anpassning i förskolan 

Lokal: Telefonstigen 2, Stora Konferensen (alt. Konferensettan) 

Anmälan innefattar samtliga fyra tillfällen 

Anmälan här: https://nacka.proofx.se/CL62Kg7m19eR2IITNBHQBE/   

Pris: 1500 kr/person  

Anmälan är bindande. 

Sista anmälningsdatum den 2 oktober.  

Föreläsningsserien kan även beställas som paket till förskoleenheter, t ex. vid 

APT, planeringsdagar.  

Pris enl. överenskommelse.  

 

 
                         Bild från: Riksförbundet Attention 

https://nacka.proofx.se/CL62Kg7m19eR2IITNBHQBE/
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Workshop: Praxisalfabetet och handalfabetet  

 
Målgrupp: pedagoger/lärare F -1 i grundskola och grundsärskola 

specialpedagoger/lärare 

Föreläsare: Catharina Alvin, leg. logoped och Karin Källström, specialpedagog 

 

Möt praxisalfabetet och handalfabetet och lär dig metodiken.  

Att höra bokstavsljud, att koppla fonem till grafem kan vara  mycket svårt för 

en del barn, men så viktigt att komma igång med i förskoleklass. 

En hjälp kan vara att ge fler kanaler för perceptuell bearbetning än den auditiva. 

Med Praxisalfabetet och Handalfabetet får man använda syn och känsel också. 

All förstärkning, och olika slags förstärkning hjälper till vid inlärning. Kom på 

workshop hos oss och lär dig metoden med Praxis och handalfabetet!  

Omfattning  

2 tillfällen x 1,5 timme 

To 26/9 kl. 15.00 – 16.30 

To 24/10 kl. 15.00 – 16.30 

Lokal: Telefonstigen 2, Stora Konferensen (alt. Konferensettan) 

Anmälan innefattar båda tillfällena, anmälan här: 

http://nacka.proofx.se/GAx87DwMQd3j2ieSFjVDuF/  

Pris: 700 kr/person  

Anmälan är bindande. 

 

 

 

http://nacka.proofx.se/GAx87DwMQd3j2ieSFjVDuF/
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Kurs: TAKK tecken som stöd  

 

Målgrupp: förskolepersonal, lärare och annan skolpersonal i särskolan 

Kursledare: Karin Källström, tal- och specialpedagog samt hörselpedagog 

Vid fyra tillfällen lär du dig grunderna i TAKK (Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation). Du som redan kan en del får påbyggnad. 

Vi går igenom de ord som du och din verksamhet behöver och pratar om 

metodiken och användningen av TAKK. 

 

Lokal: Telefonstigen 2, Konferensettan 

Datum och tider:  

ons 25/9 kl. 15.00 – 16.30 

ons 9/10 kl. 15.00 – 16.30 

ons 16/10 kl. 15.00 – 16.30 

ons 23/10 kl. 15.00 – 16.30 

Anmälan innefattar alla fyra tillfällen, anmälan här: 

http://nacka.proofx.se/gAUOVZmbgJTt59ZLzaP3UF/  

Pris: 1600 kr. 

Anmälan är bindande. 

Sista anmälningsdatum den 11 september. 

Kursen kan också beställas för ett arbetslag eller en enhet.  

Pris enl. överenskommelse.  

    

            

                                                      Bild från: SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 

http://nacka.proofx.se/gAUOVZmbgJTt59ZLzaP3UF/
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Fortbildning i observationsmaterialet TRAS  

– Tidig Registrering Av Språkutveckling 

Målgrupp: förskolepersonal  

Föreläsare/kursledare: Catharina Alvin, leg. logoped 

 

Under hösten 2019 kommer vi åter att starta upp med utbildning i TRAS 

observationsmaterial.  

Observationsmaterialet TRAS 

TRAS är ett observationsmaterial som ger information om barns 

språkutveckling och är avsett att användas av personal i förskolan. TRAS kan 

användas för barn i åldrarna 2-5 år, men även för äldre barn som befinner sig på 

en tidigare utvecklingsnivå. 

Med TRAS observeras språkliga färdigheter som är under kontinuerlig 

utveckling. Utifrån observationsmaterial kan konstateras om barnet har 

utvecklat en färdighet, har påbörjat eller inte alls har börjat denna process. Det 

framgår om barnets utveckling är jämn eller om det finns svaga och starka 

sidor. 

TRAS kartlägger både språkförståelse, språklig uttrycksförmåga och 

kommunikativ förmåga. TRAS innehåller åtta delområden som pedagogen 

observerar: 

 Uppmärksamhet 

 Kommunikation 

 Samspel 

 Språkförståelse 

 Ordförråd 

 Meningsbyggnad 

 Uttal 

 Språklig medvetenhet 
 

Barnets språkutveckling noteras i den överskådliga "språktårtan", ett schema 

med åtta delar där varje del har tre uppgifter för respektive ålder: 2-3 år, 3-4 år 

och 4-5 år. Schemat kan med fördel användas som underlag i utvecklingssamtal 

med föräldrar eller när barnet behöver extra insatser. TRAS-materialet 

innehåller också förslag till pedagogiska åtgärder inom de områden som 

eventuellt behöver stärkas i barnets utveckling. TRAS-observationen ger även 

hänvisning om förskolan kan klara av att stötta barnets utveckling eller om det 

krävs ytterligare åtgärder. 
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Kursupplägg 

 Introduktion i TRAS-materialet samt grundläggande begrepp för tal- och 

språkutvecklingen.  

 Föreläsningar i grundläggande teori för TRAS-materialet samt fördjupad 

språkteori.  

 Tre handledningstillfällen för kursdeltagare med självstudier däremellan 

 Egen observation av minst ett barn inom verksamheten 

 Ett avslutande handledningstillfälle/rapportering av genomförd 

observation 

 

Datum och tider: 

Tisdagar kl 14.00 -16.00, följande datum: 10/9, 24/9,1/10,15/10, 22/10,19/11, 

26/11,10/12  

Lokal: Telefonstigen 2 

Pris: 2500 kr (+ kurslitteratur, se nedan) 

Anmälan här: http://nacka.proofx.se/w0BwcagEhplJ5qRL2YQp7D/  

Anmälan är bindande. 

Sista anmälningsdatum den 21 augusti. 

Kurslitteratur och kursmaterial för varje deltagare köps in av respektive 

förskola i god tid före kursstart: Handbok, vägledning samt schema (105 kronor 

för 10 stycken - obs med åldersnivåer!). Materialet beställs genom Nypon 

förlag/Adlibris: https://www.nyponforlag.se/produkt/pedagogiskt-material/tras-

ny-version-handbok/ 

 
                 Bild från: Nypon förlag 

 

http://nacka.proofx.se/w0BwcagEhplJ5qRL2YQp7D/
https://www.nyponforlag.se/produkt/pedagogiskt-material/tras-ny-version-handbok/
https://www.nyponforlag.se/produkt/pedagogiskt-material/tras-ny-version-handbok/
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Kurs: Mer rörelse för bättre lärande  
 

Målgrupp: Lärare och annan personal i grundskolan (F-9) 

Föreläsare/kursledare: Naturskolans pedagoger i samarbete med 

motorikpedagog på Barn och elevhälsan 

 

Fysisk aktivitet har stora positiva effekter på både hälsa och lärande. Det leder 

till högre motivation, koncentration och bättre inlärning. Enligt läroplanen ska 

skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen. Vi visar dig hur du med enkla medel kan 

stimulera rörelselusten under hela skoldagen, både inne och ute.  

Tillfälle 1: 2/10 kl. 15.00 – 17.00: Rörelsens betydelse för lärande 

Lokal: Telefonstigen 2, Stora konferensen 

En föreläsning om betydelsen av fysisk aktivitet för den kognitiva, emotionella, 

sociala och fysiska utvecklingen.  

 

Tillfälle 2: 9/10 Kl. 15.00 – 17.00: Att lära in ute 

Lokal: Naturskolan, Velamsund 

Använd naturen som klassrum och stimulera till rörelse i alla skolämnen året 

runt.  

 

Tillfälle 3: 16/10 Kl. 15.00 – 17.00 Från innerum till uterum - 

stimulerande utomhusmiljöer och rastaktiviteter 

Lokal: Meddelas senare  

Roliga och enkla övningar på skolgården och i närnaturen.  

Tillfälle 4: 6/11 kl. 15.00 – 17.00 Mer rörelse i klassrummet 

Lokal: Telefonstigen 2, Stora konferensen 

Tips och rörelseövningar som du kan använda dig 

av i din undervisning i klassrummet. Teori och 

praktik blandas. 

Anmälan: 

http://nacka.proofx.se/oj9nzPEjXUp55d9H4oXj1F/  

Anmälan gäller samtliga 4 tillfällen. 

Sista anmälningsdatum 25 september. 

Pris: 1800 kr (kurslitteratur ingår)  

Anmälan är bindande. 

http://nacka.proofx.se/oj9nzPEjXUp55d9H4oXj1F/
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En studiedag om rörelse för hela skolan  
 

Målgrupp: skolpersonal i grundskola, särskola och gymnasium 

Föreläsare/kursledare: Naturskolans pedagoger i samarbete med 

motorikpedagog på Barn och elevhälsan 

Rörelse under hela skoldagen har stora positiva effekter på hälsa och lärande. 

Vi visar dig hur du med små, enkla medel kan stimulera rörelselusten under 

hela skoldagen, både inne och ute. Studiedagen innehåller fyra olika pass:  

Rörelsens betydelse för lärande 

Föreläsning om betydelsen av fysisk aktivitet för den kognitiva, emotionella, 

sociala och fysiska utvecklingen.  

Mer rörelse i klassrummet 

Tips och rörelseövningar som du kan använda dig av i din undervisning i 

klassrummet. Teori och praktik blandas.  

Från innerum till uterum - stimulerande utomhusmiljöer och 

rastaktiviteter 

Roliga och enkla övningar på skolgården och i närnaturen. De stärker 

gruppkänslan och kroppen samt inspirerar till rörelse och naturstudier i 

närmiljön.  

Att lära in ute 

Använd naturen som klassrum och stimulera till rörelse i alla skolämnen året 

runt. 

När? En heldag eller två halvdagar enligt överenskommelse. 

Var? Enligt överenskommelse, på den egna skolan och/eller på naturskolan i 

Velamsund.  

Kursen kan beställas för ett arbetslag eller en enhet.  

Pris: Baseras på antal deltagare och plats (Litteratur ingår) 
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Kurs i Livräddande första hjälpen 

Behöver din personal fortbildning i Livräddande första hjälpen?  

                Då kommer vi ut till din skola för en kurs. I kursen ingår: 

 

Grundläggande hjärtlungräddning - HLR – Genomgång av hur en 

hjärtstartare fungerar  

Luftvägsstopp hos barn och vuxna  

Vi kan även skräddarsy kursen efter behov.  

Kursens omfattning: 3 timmar (max15 st/grupp) 

Kursledare: Motorikpedagog eller skolsköterska från barn och 

elevhälsan  

Kostnad: 6000 kr  

Anmälan: kontakta samordnare Anna Strid                                                 

E-post: anna.strid@nacka.se  

 

Vill du veta mer om våra kurser, föreläsningar och workshops, 

göra en intresseanmälan eller beställning? 

Välkommen att kontakta samordnare Anna Strid 

anna.strid@nacka.se 

 

 

mailto:anna.strid@nacka.se
mailto:anna.strid@nacka.se

