För gamla och nya läsombud och högläsare. En utbildningsdag som ger en grund för dig som
vill arbeta med läsning för vuxna med särskilda behov. Vi vänder oss både till dig som
arbetar ideellt och till dig som är personal inom vård- och omsorg.

Läsa tillsammans – utbildningsdag för
läsombud & högläsare
Fredag 31 mars, inbjudan och program
09.00

Registrering och fika

09.30

Välkommen & inledning

09.40

Om högläsning – ett läsombud berättar
Maud Husberg berättar om hur ett läsombud
arbetar. Om läsningens betydelse för personer
med funktionsnedsättning eller med
demenssjukdomar. Vad bör man tänka på?
Inspiration och praktiska tips.

10.30

Boktips från biblioteken
Bibliotekarierna Anna Grönlund och Johanna
Vestfält presenterar ett smörgåsbord av bra
högläsningsböcker, Lättlästa böcker samt andra
tips på läsning.

11.15

Vad kan MTM hjälpa till med?
David Södergren Medin berättar om MTM
(Myndigheten för tillgängliga medier) och vad
de kan erbjuda, bland annat om talböcker och
Legimus.

12.00

Lunch på egen hand

13.00

Att vara ideell högläsare

Plats:
Östersund, OSD (Folkets hus),
Vinterrummet
Frågor och anmälan:
Catarina Lundström, 070-254 75 87
catarina.lundstrom@regionjh.se
Kostnad:
Programmet är kostnadsfritt inkl. föroch eftermiddagsfika. Lunch på egen
hand.
Anmälan:
Senast 2016-03-24 till Catarina
Lundström, se kontaktuppgifter ovan.

Vi möter högläsare från länet som berättar om
sina erfarenheter. Börje Hall, Kajsa Jarefors och
Studieförbundet Vuxenskolan medverkar.
14.00

Workshop – att högläsa
Vi delar in oss i grupper och tränar på att läsa
högt. Erfarenhetsutbyte och diskussion. Fika
serveras samtidigt.

15.30

Gemensam reflektion, utdelning av intyg

16.00

Dagen avslutas

Om de medverkande:
Maud Husberg
Maud Husberg har varit verksam som läsombud i över 20 år.
Nu är hon pensionär. Som förälder till en son med autism och
utvecklingsstörning engagerade hon sig i FUB och Autism- och
Aspergerförbundet. Det engagemanget ledde till att hon blev
anställd av Centrum för lättläst i mitten på 1990-talet för att
bygga upp en verksamhet med läsombud i Södermanland och
för att arbeta med stöd och inspiration till läsombud i hela
landet.
David Södergren Medin
David Södergren Medin arbetar på Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM) med att driva och utveckla
verksamheten med läsombud och högläsare i hela landet.
Börje Hall / Kajsa Jarefors
Börje Hall ingår i Centrumgruppen och Kajsa Jarefors ingår i
Ljungens högläsargrupp. De har både erfarenhet av att arbeta
ideellt som högläsare.

Välkomna!

