
 

 
KURSERBJUDANDEN 
Barn- och elevhälsan 

höstterminen 2022 

 
 

Barn och elevhälsan i Nacka erbjuder utbildningar inom olika områden. Vi erbjuder enstaka 
föreläsningar, kurser och workshops, för lärare och annan personal inom förskola och skola1. 
Om inget annat anges, hålls föreläsningarna och kurserna i Barn- och elevhälsans lokaler på 
Telefonstigen 2. Anmälan sker via ProofX som ni hittar vid respektive föreläsning eller kurs.  

Vi har ett maxantal på 20 deltagare per föreläsning/kurs och är därför 
tacksamma om ni meddelar föreläsare eller kursledare vid förhinder. 

Samtliga föreläsningar och kurser går även att boka till ett arbetslag, en årskurs, eller en hel 
förskola eller skola. Vi erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och kurser utifrån era 
individuella behov. Dessa beställs via Barn- och elevhälsans länk för uppdragsbeställning 
https://nacka.proofx.se/j1bFdJv74vAsY8zjTovnRG/ 

 

Vid frågor kontakta samordnare Åsa Timan 
E-post: asa.timan@nacka.se 
Tel: 070-431 89 24 
 

 

 
 

 

 

 
1 I ”skola” innefattas både grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola 

https://nacka.proofx.se/j1bFdJv74vAsY8zjTovnRG/
mailto:asa.timan@nacka.se
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Barn- och elevhälsans stödteam 
 
Stödteamet (tidigare Pedagog- och logopedgruppen) består av förskolepsykolog, 
specialpedagoger, tal- och hörselpedagoger och logopeder. Vi arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande i samverkan med förskola, skola och skolornas elevhälsoteam, Vi samarbetat 
även med övriga professioner inom Barn- och elevhälsan. Våra insatser och tjänster erbjuds 
alla Nackas kommunala förskolor och skolor och riktar sig till barn, elever, lärare och annan 
personal.  
 
Vill du veta mer om våra insatser, kurser eller föreläsningar är du välkommen att kontakta 
samordnare Åsa Timan, asa.timan@nacka.se eller besöka Barn och elevhälsans hemsida, 
www.nacka.se/stodteam 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:asa.timan@nacka.se
http://www.nacka.se/stodteam
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Föreläsning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos 
förskolebarn 
 

Målgrupp: Pedagoger i förskolan  
Föreläsare: Elin Solli, logoped 

En föreläsning om språkstörning och språklig sårbarhet hos förskolebarn. 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 
förskolebarnet tas upp och vi pratar tillsammans om anpassningar och stöd i förhållningssätt 
samt i lärmiljön.  

Vi erbjuder två föreläsningstillfällen under höstterminen 2022.  

 

Datum och tid: tisdag 20 september, kl. 13.30-15.00 
Lokal: Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler  
Anmälan: https://nacka.proofx.se/AuTDhzoz2DpIN8oSnEPSaG/  
Sista anmälningsdatum: 13 september 2022 

 

Datum och tid: onsdag 16 november, kl. 13.30-15.00 
Lokal: Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler  
Anmälan: https://nacka.proofx.se/YQI7104cguZdbeOhBLMoMD/  
Sista anmälningsdatum: 9 november 2022 

 

 

         

                                    Bild från: SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 

 

 

  

https://nacka.proofx.se/AuTDhzoz2DpIN8oSnEPSaG/
https://nacka.proofx.se/YQI7104cguZdbeOhBLMoMD/
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Föreläsning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos 
elever i grundskola och gymnasium, del 1 - 2 

Målgrupp: Pedagoger i grundskola F-9 och gymnasiet 

Föreläsare: Stina Åkesson, logoped och Loredana Ciambriello, specialpedagog 

Hur kan vi hjälpa elever med språkstörning att ta till sig mer av klassrumsundervisningen, att 
kunna visa sina kunskaper och att få en ökad delaktighet och självständighet i skolan? 

I föreläsningen riktar vi in oss på språkstörning hos elever från grundskola till gymnasium. 
Föreläsningen berör vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser språkstörning kan 
medföra i skolans olika stadier. Vi fördjupar oss i hur undervisningen kan anpassas för att 
kompensera för språkliga svårigheter och hur vi kan arbeta för att stärka elevernas 
språkförmågor. 

Föreläsningen ges i två delar.  

Del 1: onsdag 16 november, kl. 15:00-16:30 

Del 2: onsdag 30 november, kl. 15:00-16:30 

Plats: Telefonstigen 2, Barn och elevhälsans lokaler 

Anmälan: https://nacka.proofx.se/JSM3VK55qgjNQ9i3XOUIPC/ 
 

   Fredag  4 juni  Friluftsdag! 

 (bilder från www.symbolbruket.se Widgit Online) 

https://nacka.proofx.se/JSM3VK55qgjNQ9i3XOUIPC/
http://nacka.proofx.se/cZYCe1AcRL1OQoMnmh3JfE/
http://nacka.proofx.se/cZYCe1AcRL1OQoMnmh3JfE/
http://www.symbolbruket.se/
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Kurs: TAKK tecken som stöd steg 1 
 
 
Målgrupp: Förskolepersonal, samt lärare och annan skolpersonal i grundsärskolan 
Kursledare: Karin Källström, specialpedagog (inriktning tal, språk, kommunikation, 
hörsel/dövhet) 
 

Vid fyra tillfällen lär du dig grunderna i TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation). Vi lär oss ett basordförråd och går igenom de ord som du och din 
verksamhet behöver. Vi pratar om metodiken och användningsområden av TAKK. 

Behärskar du redan en del tecken och vill gå vidare? Se kurs TAKK steg 2. 

Om de föreslagna tiderna inte passar eller om ni önskar en utbildning för flera på samma 
arbetsplats går det bra att kontakta Karin Källström, karin.kallstrom@nacka.se 

 

Datum och tider, steg 1 
• tisdag 13 september kl. 15.00 –16.30 
• tisdag 27 september kl. 15.00 –16.30  
• onsdag 12 oktober kl. 15.00 – 16.30   
• onsdag 26 oktober kl. 15.00 – 16.30  
 
 
Plats: Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler 
Anmälan: https://nacka.proofx.se/mLdTz6FMmFZvBemFF3cXXE/  
Sista anmälningsdatum: 6 september 2022 
 

 

 

  

                                      

             Lär                                              dig                                      tecken 

 

 

 

Bild från: Ritade tecken  

mailto:karin.kallstrom@nacka.se
https://nacka.proofx.se/mLdTz6FMmFZvBemFF3cXXE/
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Kurs: TAKK tecken som stöd steg 2 

Målgrupp: Förskolepersonal, samt lärare och annan skolpersonal i särskolan 
Kursledare: Karin Källström, specialpedagog (inriktning tal, språk, kommunikation, 
hörsel/dövhet) 

Vid fyra tillfällen utökar du ditt ordförråd och tar ditt tecknade till nästa nivå. Kursen vänder 
sig till dig som behärskar tecken för en del ord och använder dem i din verksamhet men 
känner att du vill fördjupa din kunskap. Du vill kunna använda dig av tecken i fler situationer 
och med större variation.  

Datum och tider, steg 2: 
• onsdag 9 november kl. 15.00 – 16.30
• onsdag 16 november kl. 15.00 – 16.30
• onsdag 30 november kl. 15.00 – 16.30
• onsdag 7 december kl. 15.00 – 16.30

Lokal: Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler 
Anmälan: https://nacka.proofx.se/YOi16wjULxfG9tt7ww7edH/ 

Sista anmälningsdatum: 2 november 2022 

    Utveckla       ditt    användande 

Bild från: Ritade tecken 

https://nacka.proofx.se/YOi16wjULxfG9tt7ww7edH/
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Kurs: Motorisk screening och motorisk träning i 
förskolan  
 
Målgrupp: Pedagoger i förskolan 
Kursledare: Maria Ståhl, specialpedagog och motorikpedagog 

Denna kurs vänder sig till er som arbetar i förskolan och som vill lära er mer om motorisk 
träning och motorikobservationer. Kursen beställs via anmälningslänken nedan och tider 
bokas i samråd med kursledaren. 
 

En motorisk screening genomförs genom observation av barnen under ett eller flera lekfulla 
rörelsepass i syfte att kartlägga de barn som har motoriska brister eller svårigheter. För barn 
i förskolan 4–6 år kan Mini-MUGI observationsschema användas, för mer information om 
MUGI, se www.mugi.se. För genomförandet och bedömningen av den motoriska screeningen 
rekommenderas att två till tre pedagoger genomför den motoriska screeningen. 
 

Tillfälle 1: Introduktion, syftet med motorisk screening i förskolan, genomgång av olika 
motoriska screeningverktyg och bedömning. 

Tillfälle 2: ”Hur kan man observera barns motorik samtidigt som barnen får en positiv 
rörelseupplevelse?” (Mini MUGI – Motorisk utveckling som Grund för Inlärning-)  

Tillfälle 3: Praktisk träning av att leda och bedöma motorisk screening i förskolan. Motorisk 
träning i förskolan. 

Tillfälle 4: Uppföljning motorisk screening och motorisk träning. 

 
Beställ kursen här: https://nacka.proofx.se/xZ9CHzUHwXbDAybIFq9YzF/  
 

 

 

 

    

 

 

http://www.mugi.se/
https://nacka.proofx.se/xZ9CHzUHwXbDAybIFq9YzF/
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Kurs: Motorisk screening och motorisk träning i 
skolan  
 
Målgrupp: Pedagoger i grundskolan 
Kursledare: Maria Ståhl, specialpedagog och motorikpedagog 

Denna kurs vänder sig till er som arbetar i skolan och som vill lära er mer om motorisk 
träning och motorikobservationer i skolan. Kursen beställs via anmälningslänken nedan och 
tider bokas i samråd med kursledaren. 
 

En motorisk screening genomförs genom observation av barnen under ett eller flera lekfulla 
rörelsepass i syfte att kartlägga de barn som har motoriska brister eller svårigheter. För barn 
från 6 år och äldre rekommenderas MUGI observationsschema, för mer information om 
MUGI, se www.mugi.se. För genomförandet och bedömningen av den motoriska screeningen 
rekommenderas att två till tre pedagoger genomför den motoriska screeningen. 
 

Tillfälle 1: Introduktion, syftet med motorisk screening, genomgång av olika motoriska 
screeningverktyg och bedömning. 

Tillfälle 2: ”Hur kan man observera barns motorik samtidigt som barnen får en positiv 
rörelseupplevelse?” (MUGI – Motorisk utveckling som Grund för Inlärning)  

Tillfälle 3: Praktisk träning av att leda och bedöma motorisk screening. Motorisk träning 
och genomförandet av en “Kulgympalektion”. 

Tillfälle 4: Uppföljning motorisk screening, motorisk träning samt genomförande av en 
”Kulgympa”-lektion 

Beställ kursen här: https://nacka.proofx.se/N5lyDrh8kIOg1MuKlKKnUB/  
 

 

 

    

 

 

  

http://www.mugi.se/
https://nacka.proofx.se/N5lyDrh8kIOg1MuKlKKnUB/
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Kurs: Instruktörskurs i grundläggande HLR (hjärt-
lungräddning) för idrottslärare 
 

Målgrupp: Leg. idrottslärare som redan har en grundläggande utbildning i vuxen HLR, 
Kursledare: Maria Ståhl, specialpedagog och motorikpedagog 

Utbildningen vänder sig till legitimerade idrottslärare som är intresserade att genomföra 
utbildning för skolpersonal i grundläggande HLR. Efter genomgången instruktörsutbildning i 
vuxen HLR ska den blivande instruktören kunna genomföra grundutbildning och 
repetitionsutbildning i vuxen-HLR med stöd av HLR- rådets standardiserade kursmaterial. 
 
 

 

 

 

Kursinnehåll: 

• repetition av grundutbildning i Vuxen-HLR 
• genomgång av HLR rådets kursmaterial (instruktionsfilmer i HLR, hjärtstartare, 

luftvägsstopp, instruktörsbok samt handlingsplaner)  
• träningsuppgifter i grundläggande HLR (teori och praktik)   
• övningar samt genomförande av att instruera andra deltagare i grundläggande HLR 

genom praktiska moment 
 
Kursdatum: 
Tillfälle 1 - Tisdag 11 oktober kl.13.00-16.00 
repetition och genomförande av grundutbildning i vuxen-HLR, 
genomgång av HLR rådets kursmaterial (instruktionsfilmer i HLR, hjärtstartare, luftvägsstopp, 
instruktörsbok samt handlingsplaner)  
genomgång av hemuppgift inför tillfälle 2 
 
Tillfälle 2 - Tisdag 18 oktober kl.13.00-16.00 
praktiska övningar,  
redovisning av examinationsuppgift  

Förkunskaper: Legitimerad idrottslärare med grundläggande utbildning i vuxen HLR 
Kursmaterial: Instruktörsbok i vuxen HLR samt Mini Anne, beställs på 
https://hlrwebbutik.se/, och tas med till första kurstillfället 
 
Plats: Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler 
Anmälan: https://nacka.proofx.se/8OGnHslRPKIYXnkeZSHxRA/  

Sista anmälningsdatum: 4 oktober 2022 
 

https://hlrwebbutik.se/
https://nacka.proofx.se/8OGnHslRPKIYXnkeZSHxRA/
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Föreläsning: Selektiv mutism 
 

Målgrupp: Pedagoger i förskola, grundskola och gymnasiet 

Föreläsare: Karin Johansson, psykolog och Stina Åkesson, logoped 

Vad innebär selektiv mutism och talängslan? Hur skiljer det sig från andra svårigheter, såsom 
språkstörning, autism och blyghet? Vi diskuterar hur vi inom förskola och skola kan hjälpa 
och stödja barn med talängslan; och hur vi kan göra för att skapa trygghet genom vårt sätt 
att vara. 
Vad ska vi undvika och när behövs det hjälp utifrån?  
 

Datum och tid: tisdag 27 september, kl. 13:30-16:00  
     

Lokal: Telefonstigen 2, Barn och elevhälsans lokaler  

Anmälan: https://nacka.proofx.se/idEm55ugkYiR2xfBp0RFlG/  
Sista anmälningsdatum 20 september 2022 

 

                                                

 

 

 
                                Bild från: SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 

 
 

 

 

https://nacka.proofx.se/idEm55ugkYiR2xfBp0RFlG/
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Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan 
Målgrupp: Pedagoger i förskolan  

Föreläsare: Eva Thormann, psykolog 

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som bygger på inlärningspsykologi och 
syftar till att främja utveckling och livskvalitet samt förebygga och minska olika typer av 
problemskapande beteenden.  

Utbildningen riktar sig till all förskolepersonal och ger en introduktion till hur man kan 
arbeta med positivt beteendestöd för att skapa en trygg och bra miljö i förskolan som 
främjar alla barns utveckling och lärande. Fokus vid första tillfället ligger på just det 
förebyggande arbetet som gagnar hela barngruppen och omfattar de viktigaste delarna och 
principerna i detta.  

Syftet är att som start ge en övergripande bild av förhållningssättet med utgångspunkt i den 
praktiska vardagen med barnen. Pedagogerna får jobba med exempel på situationer från 
förskolan arbetslagsvis för att sedan så långt som möjligt kunna ta med sig det de finner 
hjälpsamt in i verksamheten. Utbildningen ges med fördel vid minst två tillfällen och kan 
byggas på med flertalet fördjupningstillfällen utifrån respektive förskolas/rektorsområdes 
behov. Planering sker i samråd med biträdande rektor.  
    

Intresseanmälan sker direkt till förskolepsykolog Eva Thormann.  

Epost: eva.thormann@nacka.se 

Tel: 070-431 77 82 / 08-718 91 82 

 

 

  

mailto:eva.thormann@nacka.se
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Föreläsning: Skam som pedagogiskt verktyg eller 
hinder för inlärning  
 

Målgrupp: Alla som arbetar i förskola, grundskola och gymnasium                      
Föreläsare: Karin Johansson, leg. psykolog  

Vi pratar om en känslodoldis: skammen. Vad är skam? Varför är det en helt nödvändig, viktig 
och grundläggande känsla? När behövs den och när blir den ett hinder för inlärning och 
socialt samspel? Vilka är de vanligaste beteendemässiga tecknen på att vi skäms? Hur hänger 
skam och problematisk skolfrånvaro ihop? Vi identifierar risksituationer och funderar 
tillsammans på hur vi kan förebygga att skammen blir ett problem i den pedagogiska 
vardagen. Några konkreta verktyg och samtalstekniker kommer att presenteras. Formatet är 
föreläsning med en hel del inslag av egen reflektion och gruppdiskussioner. Deltagarna 
kommer även att få uppgifter att arbeta med mellan tillfällena.  

 

Datum och tid: 

• 12 oktober kl. 13.30-16.00 
• 20 oktober kl. 14.00-16.00  
• 25 oktober kl. 14.00-16.00  

 

För att kunna tillgodogöra sig innehållet vid tillfälle 2 och 3 är det viktigt att ha deltagit vid 
första tillfället. Det är därför inte möjligt att vara med vid tillfälle 2 och 3 om du får förhinder 
vid första tillfället. Det rekommenderas att du deltar vid alla tre tillfällen.  

       

Lokal: Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler  
 

Anmälan: https://nacka.proofx.se/Wa4QOdf38YicJzHNPm47FC/  
Sista anmälningsdatum 5 oktober 2022 

 

  

https://nacka.proofx.se/Wa4QOdf38YicJzHNPm47FC/
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Föreläsning: Att arbeta med stödjande strukturer för 
att främja studiero och öka skolnärvaro 
 

Målgrupp: Pedagoger i skola och gymnasium 

Föreläsare: Loredana Ciambriello, specialpedagog 

Välkomna till en inspirationsföreläsning som tar avstamp i tydliggörande pedagogik och hur 
man kan tydliggöra lärmiljön för barn och elever. Föreläsningen varvas med samtal och 
diskussioner. Vi kommer att arbeta i grupper och tänka tillsammans kring de olika lärmiljöer 
våra barn och elever befinner sig i. Vad ser vi för hinder och möjligheter? Hur kan vi 
tydliggöra förväntningarna på barnen och eleverna? Tanken är att deltagarna ska få med sig 
några tankar/idéer att arbeta vidare med på sina arbetsplatser.  

 

Datum och tid: 19 oktober kl. 15.00-16.30 

Plats: Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokaler 

Anmälan: https://nacka.proofx.se/Qhhz0IFfcjv8TKoK2gbtQB/  

Sista anmälningsdatum: 12 oktober 2022 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://nacka.proofx.se/Qhhz0IFfcjv8TKoK2gbtQB/

	Barn- och elevhälsans stödteam Nacka 3
	Föreläsning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos förskolebarn 4
	Föreläsning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos elever i grundskola och gymnasium, del 1 - 2 5
	Kurs: TAKK tecken som stöd steg 1 6
	Kurs: TAKK tecken som stöd steg 2 7
	Kurs: Motorisk screening och motorisk träning i förskolan 8
	Kurs: Motorisk screening och motorisk träning i skolan 9
	Kurs: Instruktörskurs i grundläggande HLR (hjärt-lungräddning) för idrottslärare 10
	Föreläsning: Selektiv mutism 11
	Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan 12
	Föreläsning: Skam som pedagogiskt verktyg eller hinder för inlärning 13
	Föreläsning: Att arbeta med stödjande strukturer för att främja studiero och öka skolnärvaro 14
	Barn- och elevhälsans stödteam
	Föreläsning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos elever i grundskola och gymnasium, del 1 - 2
	Kurs: TAKK tecken som stöd steg 1
	Kurs: TAKK tecken som stöd steg 2
	Kurs: Motorisk screening och motorisk träning i förskolan
	Kurs: Motorisk screening och motorisk träning i skolan
	Kurs: Instruktörskurs i grundläggande HLR (hjärt-lungräddning) för idrottslärare
	Föreläsning: Selektiv mutism
	Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan
	Föreläsning: Skam som pedagogiskt verktyg eller hinder för inlärning
	Föreläsning: Att arbeta med stödjande strukturer för att främja studiero och öka skolnärvaro

