Hej Hyper

EN MUSIKAL OCH FÖRELÄSNING
OM NPF
Musikal & föreläsning

I samband med att musikalen Hej Hyper visas för eleverna i vår skola, vill vi
bjuda in dig som förälder, personal eller övrigt intresserad att ta del av
musikalen med efterföljande föreläsning på temat NPF.
Med musik och teater som inspiration och metod vill Hej Hyper på
ett lustfyllt sätt bidra till förståelse och bättre villkor för barn med NPF
– neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet vänder sig till
år F–3 och erbjuder skolor en professionell kostnadsfri musikal med
efterföljande mini-workshop och handledningsmaterial direkt kopplat till
Lgr 11. I paketet ingår också en föräldradel samt en karaoke-app som
barnen kan använda hemma eller i skolan.

Om Elinor Kennerö Tonner

Elinor är verksam som skolledare i Huddinge kommun och har sin
bakgrund som grundskollärare, lärarfortbildare och handledare i förhållningssätt. Hon brinner för elever med behov av det lilla extra och arbetar
aktivt med att skapa strukturer kring hur man kan planera och strukturera lärande, miljö och förhållningssätt, för att skapa en skola som är
tillgänglig och likvärdig för ALLA elever.
Elinor föreläser över hela Sverige om värdegrund, förhållningssätt och
om hur man kan skapa en skola där man planerar för elever i behov av
det lilla extra först – och hur det bidrar till trygghet och tillgänglighet för
alla elever, oavsett förutsättningar.
En skola för alla
I dagens skola räknar man med att 5–10 % av eleverna har neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), som t.ex. ADHD (Attention Deﬁcit Hyperactivity Disorder), ASD (AutismSpektrumDiagnos), OCD (Obsessive
Compulsive Disorder), dyslexi eller dyskalkyli.
Många av dessa elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av utanförskap och uppgivenhet.
Betydligt ﬂer elever än dessa 5–10 % gynnas av anpassningar i skolan, som traditionellt faller inom NPF-spektrat. Att stärka alla elevers
egenmakt i skolan, och att tillsammans med dem hitta strategier som
främjar såväl mående som lärande, är något som förbereder alla elever
för framtiden.
Elinor berättar om en väg mot en NPF-säkrad skola, en skola för alla.
Där lärande, miljö, teknik och anpassningar går hand i hand. Följ med
på en spännande resa!
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Friends, Hjärnfonden och Teater De Vill med huvudﬁnansiering från Postkodlotteriet.

Välkommen till ett hypermöte om NPF!
Följ oss gärna på Facebook och Instagram: @hejhyper

Bra att veta

Föreläsare: Elinor Kennerö Tonner
Målgrupp: skolpersonal och
föräldrar år F–3
Musikal & föreläsning: 2,5 timme
inklusive ﬁka
Fakta om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)
Vanliga former av NPF är:
• ADHD
• ASD/Asperger
• Tourette
• Språkstörning

Medverkande

Manus: Emma Broström
Text & musik: Emma Nordenstam
Scenograﬁ: Joseﬁn Hinders
Regi: Lisen Rosell
Skådespelare: Katarina Krogh
Utbildare: från Friends

För frågor kontakta:

Ansvarig personal på skolan

www.hejhyper.se

