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HJÄRNVÄGEN TILL ÖKAT LÄRANDE
OCH GLÄDJE HEMMA OCH I SKOLAN.
Vi träffar många föräldrar som upplever att de får kämpa hårt när de ska
hjälpa barnen med läxor och annat som hör skolan till. Ofta med resultat som:
• frustration, tjat och gnat
• oro och otillräcklighet
• negativa attityder och tillstånd
Det är också lätt hänt att barns och ungdomars olika sätt att ta in ny
information och kunskap leder till symptom som:
•
•
•
•

svårigheter med koncentrationen
läs-, räkne- eller skrivutmaningar
störande för klassen eller idrottsaktiviteten
stressreaktioner och försämrade resultat

Vi har exempelvis upptäckt att många som har läs-, räkne- och skrivutmaningar
exempelvis läser med vänster öga, lyssnar med vänster öra och behöver
röra sig för att kunna tänka och lära sig.
På CreativeChildren:Camp erbjuder vi ”hjälp till självhjälp” genom flexibla
framgångsnycklar och mängder av enkla och roliga Hjärnrörelser du själv kan
använda för att öka:
• Lärandet och kreativiteten
• Koncentrationen
• Glädjen och självförtroendet
• Läs-, räkne- och skrivmöjligheterna
• Stresshanteringen

Referenser:

skillnaden.”
kan göra den stora
”Det är det lilla som
nstorp
Pia (Lärare), Staffa
r
ni vill uppleva me
rekommenderas om
övningar blandat
”En kurs som varmt
ska
kti
Pra
n.
bar
era
hos
trivs.”
harmoni med och
hjärna fungerar och
hur vår komplexa
med kunskap om
olm
Pappa Johan, Stockh
st till
. Lärarna säger me
gå den här kursen
arna
”Alla lärare borde
ska leda till. Om lär
det
vad
för
llet
istä
oss vad vi ska göra
kursen, som intenpå
här
m
no
ige
t
gåt
na
fick lära sig sånt vi
ar, skulle lektioner
hur hjärnan funger
tioner, ramar och
r.”
go
förmå
bättre passa våra
Isak 15 år, Höllviken
per
piration, nya kunska
och fyllda med ins
i”Vi är supernöjda
rkta både som ind
stä
oss
ner
kän
Vi
ikter.
en att fler får upp
och värdefulla ins
klig
ver
r
ska
ön
Vi
.
rar
vider och som föräld
.”
ögonen för kursen
pappa Ulf, Lund
Mamma Lotta och
(gs/gy/högskola/
visning på skolan,
ande
”Traditionell under
lärande och hur lär
ng
kri
”
fel
m
ste
”sy
la
ett
”he
har
ans
et)
isk
rsit
nn
ive
mä
un
för
et är inte anpassat
der
organiseras. Lärand
is på i Höllviken un
bev
fick
g
gån
en
än
hjärna”, vilket jag
Camp”
för rörelser och
Creative Children:
med specialintresse
Anitha, lärarstudent
inlärning
tet, något som
hade tappat fotfäs
ar,
”Vi var i obalans och iljen. Det fanns tyvärr få glada dag
fam
speglade sig i hela
ursen innebar en
lgk
He
er.
min
ra”
t,
”su
mest irritation och
skapar hjärnaktivite
p och övningar som
iljenystart med redska
ramar för alla fam
liga
tyd
t
sam
e
!
ro och välbefinnand
vi är mer än nöjda
v vår vändning och
medlemmar. Det ble
ta!
del
att
r
ilje
fam
r alla
Vi rekommendera
er.”
Tack Torgny och Ing
och tacksam familj
Kramar från glad

Vad:
När:
Var:
Pris:

Vi märker även ett ökat behov av att prata om ramar; varför hjärnan behöver
ramar, vikten av att sätta och hålla ramar samt vad som kan hända i familjen
eller skolan om/när tydliga ramar saknas. Det finns faktiskt de som hävdar att
”ett barn utan ramar är ett kärlekslöst barn”.

Vi lovar, det är ”lättare gjort än sagt”!
Anmäl dig nu till årets viktigaste helg för barn och föräldrar som vill öka
lärandet och glädjen hemma och i skolan!

Torgny Steen är pionjär och jobbar
med Hjärnvägen till utvecklat lärande
och glädje hemma och i skolan. Torgny
genomför studiedagar och kurser i
framgångsrikt ledarskap i skolan,
är handledare åt rektorer, driver
utvecklingsprocesser i skolor och har
startat utvecklingsprogrammet
CreativeChildren för barn, föräldrar,
lärare och speciallärare.

Inger Knutsson är speciallärare och har
verkat i Malmö i 40 år. De senaste 20 åren
med Hjärnrörelser som ett viktigt inslag i
arbetet med att öka lärandet och livskvalitén
för flera 100-tals skolbarn och ungdomar.
Inger kopplas oftast in när läraren gett upp
hoppet om en elev. Tillsammans med Torgny
genomför Inger utvecklingsprogrammet
CreativeChildren för barn, föräldrar, lärare
och speciallärare.

CreativeChildren:Camp. Lämplig ”mental” ålder ca 7-16 år.
Lördag 26 och söndag 27 november mellan kl 09.30-16.00
I Stockholm (Centralt eller alldeles nära). Lokal meddelas vid anmälan
1 995 Kr för föräldrar och 395 Kr för barn. Anmälningsavgift om 600 Kr faktureras vid anmälan.
Frukt och dryck i pauserna ingår. Lunch ordnar ni själva.

Anmälan: Först till kvarn gäller. Anmäl dig med namn, ålder, fakturaadress och mobilnummer
via www.torgnysteen.com eller till torgny@h2inspiration.se.
Information: www.torgnysten.com alt 0707-170 595

www.h2inspiration.se
www.torgnysteen.com

