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För alla människor är det viktigt med en givande fritid. Detta gäller även barn, 
ungdomar och vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t ex 
ADHD och autismspektrumtillstånd) eller med någon form av problemskapande 
beteende. Det kan för dessa personer vara oerhört värdefullt att få möjlighet att delta i 
nya sammanhang och träffa människor med liknande intresse. Som instruktör eller 
ledare har du säkert redan mött många olika utövare. Men kanske har du inte 
reflekterat över den betydelse som du som ledare har. Det kan vara ditt 
förhållningssätt och din kunskap som avgör om det för en del utövare blir möjligt eller 
inte att fortsätta träna. 
Kursens syfte är att ge deltagarna kännedom om NPF-diagnoser som ADHD och 
autismspektrumtillstånd och hur man som instruktör på olika sätt kan anpassa 
träningen för att ge fler möjlighet att delta.   
 
Kursen innehåller:  

 Varför är det viktigt att eftersträva en idrott för alla?   
 NPF-diagnoser och hur det påverkar individ och grupp  
 Effektiva förhållningssätt vid beteendeproblematik  
 Hur instruktion och träningsupplägg kan anpassas efter olika behov  
 Workshop med diskussion kring anpassningar  
 Utifrån kursens innehåll analysera utvecklingsområden i den egna 

verksamheten och därefter upprätta en handlingsplan  
 

 

Idrott för alla 
grundkurs  

 

Datum: 14-15 oktober. Lördag 10:00-16:00, Söndag 09:00-13:00 
 

Plats: Kalmar budoklubbs dojo, Kalmar sportcenter 
 

För: Kursen vänder sig främst till dig som idag är instruktör inom 
Ju-jutsu Kai, men även andra intresserade är välkomna att 
delta. 

 

Kostnad: 650:- 
 

Kursinstruktör: Malin Bohlin. Malin har 4 dan i Ju-jutsu Kai och är av 
Svenska Ju-jutsuförbundet licensierad elitinstruktör. Förutom 
studier i pedagogik, specialpedagogik och 
beteendevetenskap har Malin mångårig erfarenhet av elever i 
behov av särskilt stöd och med olika typer av 
beteendeproblematik. Malin arbetar idag som 
specialpedagog/ speciallärare. 

 

Anmälan: Namn, telefonnummer, mejladress skickas till 
henrik@kalmarbudoklubb.com senast 4 oktober.  
Betalning sker i samband med anmälan till Kalmar Budoklubb 
Pg 67 68 97 – 2 

OBS! Begränsat antal platser 
   


