
Du inbjuds 
ll seminarier kring fri
d och rekrea
on. Alla är välkomna! 

Nordiskt Nätverk–  

Ak
v fri
d för alla! 
 8-9 december 2016 på Valjeviken, Sölvesborg 

Nätverket består bland annat av personer med funk
onsnedsä+ning,  

fri
dsansvariga, föreningsak
va, beslutsfa+are inom stat och  

kommun, intresseorganisa
oner, lärare och studenter.   

Programmet kommer a+ presenteras under september månad. 

På Valjeviken spelas sam
digt, 

European Wheelchair Handball Na
ons Tournament 

 
 

Föreläsningarna genomförs på de nordiska språken. 

Kostnad: 1900 kronor för boende, seminarier, mat  

och EM-banke+.    

FOMS Kretsträff 2016 hålls  
llsammans med Nordiskt Nätverk. 



Program för Nordiskt Nätverk 2016 
8 december 

12 Lunch 

13 Välkommen till Valjeviken!!  

 

13.15 Lyckad integrering i föreningslivet 

 Innebandy och fotboll för personer med funktionsnedsättning 
 och ensamkommande flyktingbarn.  
 Johan Hård, Lagans IBK.  

13.35 Nätverksdiskussion 

 

14.15 ”Ulikheter gir muligheter”   

 Ett pilotprojektet som handlar om att öka aktiviteten och  
 deltagande av barn, ungdomar och unga vuxna med  
 funktionsnedsättning genom att hitta bra modeller för  
 samverkan mellan specialisttjänster och primärvårdstjänster. 
 Tove Pedersen Bergkvist, Nasjonal kompetansetjeneste for barn 
 og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) 

14.45 Nätverksdiskussion 

 

15.10 Fika 

 

15.30 ”Gilla vatten”  

 Projektet ”Gilla vatten ” går ut på att införa en ny  
 undervisningsmetod för ökad trygghet i vatten, så kallad 
 Brainswimming. Metodiken är speciellt lämplig för barn som 
 känner rädsla för att vara i vatten/inte kan simma.  
 Hilde Elise Hansen, Gilla vatten. 

15.50- 16.20 Nätverksdiskussion och avslutning 
 

16.30 Buss till hotellet i Bromölla (2 km) 

19 Buss från hotellet till Slottslängorna i Sölvesborg  

 för EM-bankett.  



…...forts. Program för Nordiskt Nätverk 2016 

 

9 december 

7 - 8.45 Frukost 

9 Avfärd till Valjeviken  

 

9.30 SUMH, Sammenslutningen af Unge med Handicap- 

 ”Fælles om Fritid”  

 Ett treårigt projekt, i samarbete mellan tio partnerskapskommuner  
 som arbetar med inkludering i fritidsliv för barn med ”handicap, 
 diagnoser och kroniske sygdomme” 

  

9.50 Nätverksdiskussion med fika 

 

10.15 Nätverk över och inom gränserna  

 Tid för samtal och nätverkande över och inom de nordiska gränserna.  

 Bland annat träffas medlemmarna från FOMS södra krets.  

   

11.45  Visioner och planering av Nätverket  

 Avslutning 

 

12 Lunch 

 

 

För anmälan, fyll i bifogat Anmälningsdokument.  

Finns även på www.foms.se 

 

Vid frågor kontakta Peter Svensson, telefon 0704951192 

eller på peter.svensson@ifkkristianstad.se 

 

VÄLKOMMEN! 


