
Pris:  Eftermiddagsfi ka ingår i priset

         500 kr exkl. moms för yrkesverksamma (företag, skolor, kommunanställda etc.) 
          10 % rabatt för 5 pers eller fl er från samma arbetsplats

 375 kr inkl. moms för anhörig, person med egen diagnos eller privatperson

 250 kr inkl. moms för medlemmar i någon av följande föreningar:
         Autism- och Aspergerförbundet/Attention/FUB (gäller ej arbetsplatser).  
 Uppge medlemsnummer i anmälan.

Info: Anna Paulsen; tel. 0707 – 818 919, info@klyftiga.se

Anmälan sker på: www.klyftiga.se 

Sista anmälningsdatum: 26 okt 2017 (begränsat antal platser)

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Ibland känns det som om man inte gör annat än bråkar med barnen. Kom och 
lyssna på en populär föreläsning om hur känslor smittar, varför konfl ikter blir 
till bråk och hur du kan ställa krav på ett sätt som fungerar – i stället för att 
leda till kaos. 

Med avstamp i psykologisk forskning och ett lågaff ektivt förhållningssätt får du 
lära dig mer om att hantera och förebygga konfl ikter, lugna upprörda känslor 
och ta reda på vad som gick snett. Du lär dig också om hjärnans utveckling, 
varför vissa personer alltid säger nej, och hur du kan se till att svåra situationer 
inte uppstår igen. 

Målet är en lugnare, enklare och gladare vardag, där både barn och vuxna kan 
utvecklas och trivas tillsammans. 

Tina Wiman 
utbildar och  skriver om  
neuropsykiatriska             
funktionsskillnader. 
Hon är aktuell med 
boken “Barn som 
bråkar” som hon 
skrivit tillsammans 
med psykolog Bo 
Hejlskov Elvén. På 
bloggen “M som i 
Underbar” skriver 
Tina om livet med 
autism i familjen.

Ur innehållet:

• När blir konfl ikter till bråk?
• Vems är problemet?
• Ställer du krav på sätt som fungerar?
• Vem är det som bråkar?
• Vi ska se till att det inte händer igen
• Hjärnforskning och konsten att förebygga oönskade beteenden
• Utveckling på sikt kontra här och nu

Torsdagen den 9 nov 2017, kl 13 - 16 på IOGT-NTO, Växjö

En föreläsning med Tina Wiman:

BARN SOM BRÅKAR
Barnen bråkar, skriker och gör inte som du säger. Eftersom upprörda känslor smittar är 
risken stor att du snart är lika arg som ditt barn 

Föreläsningen vänder sig till dig som möter barn eller vuxna med autism/Aspergers syndrom, ADHD och andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ditt arbete, till dig som är förälder/anhörig  och till dig med egen diagnos.


