
HE A   VÄGEN

Heldagsseminarium kl 9-15, inklusive lunch 
med erkända föreläsare och Östra teatern där 
vi får följa tre unga människors kamp för att ta 
sig in i arbetslivet. 

Neuropsykiatriska 
funktionsvariationer

Om projektet:
Hela Vägen är ett projekt drivs av 
Kommunförbundet Skåne tillsammans 
med Bromölla kommun, Klippans kommun 
och Vellinge kommun. Målet med 
projektet är att unga och unga vuxna med 
NPF eller upplevd NPF ska befinna sig i 
ett innanförskap (i studier, arbete eller 
praktik). Detta görs genom två spår, dels 
arbetsgivare och verksamheter och dels 
deltagare i form av unga och unga vuxna.

Välkommen till Hela Vägens vårseminarium i samarbete 
med Eslövs Folkhögskola.

Klicka här för 
att anmäla dig!

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfondenKommunförbundet Skåne

Om våra föreläsare:
Linda Almgren är projektledare för Hela 
Vägen. Utbildad studie- och yrkesvägledare 
med stor erfarenhet av att arbeta med 
ungdomar, såväl med NPF som utan.

Tina Hill är NPF expert inom projektet Hela 
Vägen. Hon har gedigen erfarenhet av NPF 
samt utbildning inom juridik såväl som 
psykiatri med huvudområde socialpsykiatri.

Linda Leveau är en uppskattad föreläsare 
med lång erfarenhet att inspirera och rusta 
verksamheter till att bli med normmedvetna 
och professionella i sitt bemötande. Hon 
är författare till flera material kopplat till 
antidiskriminering och kommer bjuda på 
innovativa metoder i att synliggöra hinder som 
sätts upp av innanförskapet.

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/neuropsykiatriska-funktionsvariationer/


Program
9:00   - Eslövs Folkhögskola berättar om deras 

 förberedande folkhögskoleutbildning för 
 personer med NPF, Karoline Bäckström

9:20   - Vad gör vi idag och hur kan vi tänka framåt,
Linda Almgren och Tina Hill

10:00 - Fika

10:20 - Vad gör vi idag och hur kan vi tänka framåt, 
Linda Almgren och Tina Hill

11:00 - Normer och diskriminering, Linda Leveau

12:00 - Lunch

13:00 - Churchill var inte heller klok, Östra Teatern

14:30 - Summering och diskussionssamtal med 
     möjlighet att ställa frågor

Tid: Kl 09.00, den 7 maj, 2019
Plats: Sturegatan 14, Eslövs 
folkhögskola, Eslöv. 
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Dig som tjänsteperson, 
arbetsgivare, chef, politiker. 

Praktisk info
Kontakt: 
Linda Almgren
0728 – 85 48 41
linda.almgren@kfsk.se

Tina Hill
0728-85 48 25
tina.hill@kfsk.se


