
Tillsammans med Team Maximoz i Kvarnby IK 
hälsar vi dig välkommen till en föreläsning om boken 
”I dina ögon” av Thomas Nybom 
 
 
Datum: Måndagen den 1 september kl 18.00 - 21.00 
 
Plats:  Matsalen på Videdalsskolan 

Hohögsgatan 65, Malmö 
 

Kostnad  150 kronor/person inkl fika  
Betalas in till Kvarnby IK på plusgiro 248111-7 alt bankgiro 5918-3269 
senast den 8 augusti. Märk din inbetalning med ”Föreläsning”, ditt namn och 
telefonnummer 

 
Team Maximoz 
Team Maximoz startade i maj 2012 Och vänder sig till barn med  
funktionshinder i åldern 5 – 12 år. Vi tränar en gång i veckan och är ca  
8-10 barn som tränar tillsammans varje gång. Vi spelar inte bara fotboll 
utan vi jobbar mycket med motoriken, glädje, gemenskap och tecken. 
Ledarna i Team Maximoz har gått utbildning i TAKK, då vi har barn som 
använder detta som stöd. Vi försöker möta barnen på deras vis och har fått 
ihop härlig grupp. Vi är unika då vi är den enda föreningen som har ett lag 
för barn i denna låga ålder. 
 
Under våren har laget deltagit i Bulltofta Cupen. 
 
”I dina ögon” 
Föreläsningen ”I dina ögon” utgår från Thomas bok.  En bok där han 
beskriver skuld, sorg och ilska men även glädje stolthet och hopp. Föreläsningen handlar om 
att vända svåra erfarenheter till något konstruktivt och problemlösande. 
 
Del 1. – ”En pappas berättelse om när orken tar slut i 
väntan på hjälp. 
 
Del 2. Innehåller teori kopplat till praktik.  
 
Genom föreläsningen får du förklaringar på sambandet 
mellan teori och praktik. Kunskapen förbättrar möjligheten till ett gott resultat i det vardagliga 
arbetet för personal gentemot personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (men 
även andra funktionsnedsättningar). Du får även möjlighet till ökad förståelse för hur du kan 
bemöta anhöriga och en inblick i hur deras situation kan se ut. 
 
Efter föreläsningen finns det möjlighet att köpa Thomas bok för endast 130 kr. 
 
Din anmälan är bindande och du anmäler dig senast den 8 augusti 2014. Först till kvarn 
gäller då antalet platser är begränsat till 200 st. Anmäl dig på forelasning@kvarnbyik.se. 
  
Har du frågor kontakta Chatrine Olsson, tel 070-302 55 12, chatrine@kvarnbyik 
 
Välkomna 
 
 Team Maximoz och Thomas Nybom 
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