Subject: Hoppolek
Date: tisdag-4-december-2012-kl.-11:51:59-Centraleuropa,-normaltid
From:
To:

Kristina-Leksell
kristina@jumpandjoy.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du visat intresse för Hoppolek. Vänligen kontakta oss på info@jumpandjoy.se om du vill
avregistrera dig.

Nu finns stöd även för barn utan ståskal!
LÄNKAR

Vi har monterat Medemas kramstöd
på vårt stativ för att fixera bål och/eller
höfter. På bilden ser ni Björn
Johansson på Heldagsskolan Rullen i
Hoppolek! Vill ni beställa stöden?
Kontakta Marianne Rudenschöld på
0738-20 80 70 eller
marianne@jumpandjoy.se.

Vår hemsida
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Hjälpmedelsinstitutet

NYHETER I KORTHET
Nu har Ylva Daléns artikel
publicerats!
Artikelns titel är "Observations of four
children with severe cerebral palsy
using a novel dynamic platform. A
case report." Ni finner den i "Advances
in Physioteraphy, 2012; 14: 132-139".
Vi önskar er en trevlig läsning!

Nu finns Hoppolek på
15 platser i Sverige!
Kontakta gärna någon av våra
referenser för en beskrivning av hur
Hoppolek används i praktiken.
Kontaktinformation finner du på vår
hemsida.

Knästöden
har vi utvecklat själva. Vi använder
Skyllermarks snowboardfästen som är
lätta och säkra att hantera. Det finns
även en variant som går att justera i
sidled.

En pappa berättar
"När man har ett så pass
omfattande funktionshinder som
vår son Hugo har kan det vara
svårt att hitta lek och aktiviteter
som passar för just honom. Med
Hoppolek får Hugo uppleva hur
det är att hoppa och snurra och
man ser hur han verkligen njuter.
Vi är så glada att Hugos förskola
har skaffat en Hoppolek och det
värmer ett pappahjärta att se
Hugo så glad och nöjd."
Mikael Nordmark

Nu går Hoppolek utomlands!

Vi är med på mässan "Kidz up
North" i Bolton, England, den 29
november. Varmt välkomna!

-

Resultatet av vår kundenkät klart

Nu kan ni ta del av
sammanställningen av vår årliga
kundenkät. Tack för alla era fina svar!
Klicka här för att komma direkt till
sidan där ni kan ladda ner och läsa
sammanställningen (pdf-dokument).
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