
 

Idrott och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) 
 
Den förutsägbara ledaren 

Föreläsningen ger dig möjlighet att fylla på med kunskap och inspiration om hur du bemöter 
barn och ungdomar med osynliga funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och 
Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).  

Den förutsägbara ledaren bygger på hur du ska lyckas i ditt ledarskap genom att använda 
verktyg som bygger på framförhållning, struktur och tydlighet vilket passar alla barn och 
ungdomar, men barn och ungdomar med NPF behöver det mer. 

Under föreläsningen delar Måns med sig av sin mångåriga kunskap och möten med 
idrottsrörelsen genom tips och verktyg som stärker dig i rollen som vuxen i en verksamhet 
med barn och unga. 

• Ett modernt ledarskap som möter dagens utmaningar i idrottsrörelsen 
• Genom att möta barn och ungdomar där de är skaffar vi oss kunskap barns 

olikheter 
• Genom att möjliggöra och öka inkludering så blir idrottsrörelsen ett vaccin mot 

utanförskap 
• Små enkla verktyg skapar förutsättningar för att du lyckas i din roll som ledare 

Målgrupp:   Barn- och ungdomstränare, Starka Barn ledare,  Lärare, fritidsledare, 
daghemspersonal även andra intresserade är välkomna att anmäla sig  
  

Tid:   Onsdag 23 november kl. 18.30 – 20.30 
 
Plats:   Återkommer med Plats 
 
Avgift:   Gratis    
 
Anmälan:   www.alandsidrott.ax (se föreläsningar och kurser)  

  Sista anmälningsdag är 17 november 
 
Frågor:  Kontakta Lena Eriksson,  
   mobil:+358 457 342 1974 eller 

e-post: lena@alandsidrott.ax  

 

Måns Lööf, utbildad sjuksköterska, KBT-terapeut och idrottsledare.  
Måns arbetar till vardags med barn och unga med särskilda behov inom barn- och 
ungdomspsykiatrin i Gävle. Inom sitt arbete har han arbetat fram ett behandlingsprogram för 
barn och ungdomar med ADHD, Skills, och belönats med priser för sitt arbete med appen HIPR. 
I över 15 år har han utbildat och föreläst för hela Sveriges idrottsrörelse kring konsten att leda 
barn och ungdomar med NPF. Han är en eftertraktad resurs i hela landet. Idag är Måns en aktiv 
folkbildare. Han har bland annat medverkat i UR-produktionerna ”Fatta familjen”, 
”Superungar” och ”Superföräldrar”. 

Måns viktiga budskap är -"Jag vill få bort tanken att det är svårt och komplicerat" 

 

  Välkommen med din anmälan.    
     

http://www.alandsidrott.ax/
mailto:lena@alandsidrott.ax

