Inbjudan till utställare
NPF-skoldagarna 2019
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska
Institutet, KIND, ger för femte året i rad NPF-skoldagarna.
NPF-skoldagarna är två fullmatade dagar där vi erbjuder ett
innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av
framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Här får pedagoger,
skolledare och personal inom elevhälsan verktyg för att
bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Målet är att de ska få ökade kunskaper om NPF samt
strategier som de kan använda i sitt dagliga arbete. De får
ökade kunskaper kring olika sätt att förstå, genomföra och
utvärdera insatser för elever med NPF som kan användas på
individ-, grupp- och organisationsnivå.
KIND gjorde under 2016 en kartläggning (Inclusio) över hur
skolpersonal uppfattar sin egen och skolans möjligheter att
bemöta och undervisa elever med NPF. Resultaten påvisade
tydligt att skolpersonal har behov av kompetenshöjande
insatser inom området.
Hela rapporten finns att läsa på vår hemsida www.ki.se/kind
under Projekt A-Ö / NPF i skolan / Inclusio.

NPF-skoldagarna 2019
28 – 29 oktober

Målsättningen är att precis som förra året fylla Karolinska Institutets Aula Medica, en föreläsningssal som
tar drygt 1 000 personer. Under dessa dagar kommer det att finnas en utställningsyta i anslutning till
föreläsningarna. Missa inte chansen att nå hundratals intresserade deltagare!
Utställningsytan är begränsad så det är först till kvarn som gäller.

Tid och plats
28 – 29 oktober i Aula Medica på Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Solna (Stockholm)

Program
För fullständigt program se www.ki.se/kind/npf-skoldagarna-2019

Bokning och kontakt
Boka din utställningsplats genom att kontakta Lisa Wilsson på Karolinska Institutet (KIND) via
Mail: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737 – 12 15 96
Sista anmälningsdag för utställare är 8 september 2019.

Pris
10 000 kr exkl moms. I priset ingår:
•
•
•
•

1 bord 70 x 160 cm (duk ingår ej) och 2 stolar
Posterskärm att ställa bakom bordet, bredd 80 cm, höjd 180 cm
Deltagande i konferensen för 2 personer, personer därutöver kostar 1 000 kr/person (exkl moms)
För- och eftermiddagsfika samt lättare lunch ingår båda dagarna

Marknadsföringsmaterial till deltagare
Det finns möjlighet att inkludera marknadsföringsmaterial digitalt via vår hemsida till deltagarna.
Marknadsföringsmaterial som kan inkluderas ska vara i pdf-format alternativt tex länkar till filmer
som ni äger.
Material sänds till lisa.wilsson@ki.se senast 30 september 2019.
Deltagarna kommer att få ett program som hängs runt halsen i ett nyckelband
(väldigt populärt och uppskattat som vi alltid har på våra konferenser).
Bilden till höger är från NPF-skoldagarna 2018.
Kanske vill ni ha er logga i programmet? Vid intresse kontakta
Lisa Wilsson för diskussion.

Praktisk information
Leveransadress för utställningsmaterial som sänds i förväg
Karolinska Institutet
Konferensservice
Solnavägen 7B
171 77 SOLNA
Märk försändelsen ”NPF-skoldagarna + företagsnamn / organisation”.
Kontaktperson på plats vid in- och avflyttning
Magnus Henninger, Karolinska Institutet, telefon 08 – 524 852 50.
In- och avflyttningstider
Inflyttning i utställningsytan sker:
Avflyttning från utställningsytan sker:

28 oktober kl. 07:00 - 08:00
29 oktober kl. 15:00 - 16:30

Det är av yttersta vikt att dessa tider hålls.
In- och avflyttningsadress
All in- och avflyttning sker via Solnavägen 7B.

