INBJUDAN

Inspirationsdag
för läsombud, Läskraft-högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal m.fl.

Välkommen till en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte!
Dagens innehåll:
▪ Tillgänglig litteratur och samhällsinformation – En demokratisk rättighet.
Catharina Kåberg från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, om allas rätt till tillgänglig litteratur
och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller
funktionsnedsättning.

▪ Så här jobbar vi!
Barbro Ringhage och Heidi Carlsson-Asplund från arbetsgruppen för Lerums kommun och Carina
Byhlin-Andreasson från arbetsgruppen för Östra Göteborg & Majorna-Linné berättar tillsammans med
ett läsombud eller en frivillig högläsare på var sin av de tre inspirationsdagarna om hur de arbetar med
läsombud och/eller frivilliga högläsare.

▪ Guldkorn, gruskorn, lösningar. Erfarenhetsutbyte i grupper.
Utvärderingar efter tidigare inspirationsdagar visar på ett stort behov av att få utbyta erfarenheter med
varandra. Idag får ni chansen!

▪ Skrönor, sedvänjor och gamla traditioner.
Inger Widja, tidigare anställd på Västergötlands museum, berättar om ”skrönor och sånt”, om
berättandet i sig och hur man kan kombinera det med föremål för att stimulera ytterligare sinnen
utöver hörseln.

▪ Nya lättlästa böcker att läsa på olika sätt.
Catharina Kåberg bokpratar.

▪ Frågor och utvärdering.
Vi erbjuder denna inspirationsdag vid tre
olika tillfällen och orter i Västra Götaland.
Du anmäler dig till det datum som
passar dig bäst!
OBS! Vi inleder med fika 9.30-10.00.
Lunch på egen hand.

23 mars kl 10.00-15.30
Hörsalen, Bohusläns museum,
Museigatan 1, Uddevalla

20 april kl 10.00-15.30
Skövde Kulturhus, lokal Freja,
Trädgårdsg. 9, Skövde

27 april kl 10.00-15.30
Hörsalen, Göteborgs stadsbibliotek
Götaplatsen 3, Göteborg

Anmälan till Uddevalla senast 15 mars, till
Skövde och Göteborg senast 12 april till:
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland.
E-post: vgregion@sv.se
Telefon: 0522-65 33 33
Klicka här nedan för anmälan.

https://goo.gl/forms/VBNXqrIXpLcBzGxj1
Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på fika.
Ange specialkost vid anmälan.
Bekräftelse kommer inte att skickas ut
Frågor besvaras av:
Anna Anteryd, verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland:
Tel 0708-55 30 36.
E-post anna.anteryd@sv.se

Varmt välkommen! /Regiongruppen för LL i
Västra Götaland

