


Anpassat Ledarskap  
i raketfart 

• Kort om NPF 

• Tydliggörade pedagogik  

• Hantera katastrof 



Vad är en tonåring? 

 



Tonåring... 

• Kontroll/självkontroll 

• Känsloreglering 

• Förmågan hålla ordning på saker... 

 

• Gör rätt om barnet vet vad rätt är! 



NPF ? 

• Autism, ADHD, Tourettes, OCD 

• Vi fungerar på olika nivåer – ibland kan 

svårigheten bero på det. 

• Poängen är att skapa verksamhet som 

funkar för alla. 



 



Intryck 

•  https://vimeo.com/606113285 

 

https://vimeo.com/606113285


Kakafoni av intryck 

• Måste alla äta på samma plats?  

• Ta med något som personen kan äta? 

• Solglasögon, mössa, hatt etc 

 

• Tolka inte det du ser – fråga!. 



Vila 

• Uppmuntra ! 

• Skärma av! 

• Naturliga punkter under dagen. 

 



Struktur över dagen 

• Schema – ge information 

• Samling – i grupp 

• Samtal – och enskilt 



08.30 Frukost 

09.30 Avfärd till badbuss 

10.00 Badbuss åker 

12.00 Lunch på stranden - Äggmacka 

13.00 Bad buss åker hem 

15.00 Fri tid – vila 

17.30. Kvällsmat – köttgryta med nudlar 

20.00 Show på gröna Scenen 

22.30 Läggdax. 



På förmiddagen ska vi åka och bada. 

Klockan 09.30 ska hela avdelningen 

samlas vid toaletterna.   Vi kommer 

tillbaka till tälten klockan 15.00. Då 

samlas vi igen.   Du ska ta med dig 

badbyxor, handduk,  2 bananer. 

Ledarna tar med oss lunchen.  Idag 

kommer det bli varmt och det är ett 

bra tillfälle att sköta sin hygien. 



Vi kommer åka buss till badplatsen. Du ska 

sitta tillsammans med din patrull. 

Bussresan tar ungefär 30 minuter, när 

vi kommer fram byter vi om. Du 

behöver hålla i din ryggsäck, så att vi 

inte glömmer den på bussen. 





Några tips.. 

• ”Kläder efter väder ” 

• ”Saker att sova med” 

• ”packa det som behövs för en hajk” 

• ”vi sover i säng” 

 

SKRIV DET DU MENAR! 



När det skiter sig? 

• Beror det ofta på förarbetet…. 

• Hantera, Utvärdera, Förändra 

 

• Planera innan! 



 



I kaos 
• Lugna ner situationen – utmana 

lagom 

• Flytta andra om det behövs 

• Använd hela handen sparsamt – men 

ibland behövs det. 

• Erbjud utväg. 

 



Utvärdera och förändra 

• Med ledarkollega 

• Vad hände? 

• Vad gjorde och hur reagerade jag? 

• Hur gör vi nästa gång? 

 



 



Svåra samtal? 

• Välj plats -  Kan ni prata i lugn och ro? 

• Lyssna nyfiket – Berätta! 

• Skippa råden 

• Lova inget 

• Återkoppla! 



Några medskick… 

• Tänk på att våra syften med resan kan variera. 

• Pressa lite, men inte för hårt. Vi måste inte alla få ”mest för 

pengarna”. 

• Alla vill inte, kommer inte få 15 nya internationella vänner… 

       och det måste också vara okej,. 



Några medskick… 

• Ha rum för att planera om.  

• Alla behöver inte göra samma sak alltid. 

• Ibland är mindre mycket mer. 

 



Litteraturtips 

 




