Temadag för bibliotekspersonal, vård- och omsorgspersonal, läsombud, civilsamhälle m.fl.

Läslust för alla – om arbete med
tillgänglighet
Tisdag 27 september, inbjudan och program
09.30

Fika

10.00

Årets Läsombud – Susanne Sandberg
Om högläsning för demokrati och delaktighet
eller bara för att må bra!

10.50

Ljungens högläsningsgrupp
Presentation av gruppens arbete med
högläsning i bostadsområdet.

11.30

MTM – David Södergren Medin
Om myndighetens arbete med att utveckla
verksamhet med högläsare och läsombud i hela
landet.

12.30

Lunch på egen hand

13.30

Anna Fahlbeck
Om bibliotekens arbete med Äppelhyllor och
Lättläst

14.30

Fika och gemensamma gruppdiskussioner

15.30

Gemensam avslutning

Plats:
Östersund, Storsjöteaterns foajé
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 2016-09-16 till Catarina
Lundström, se kontaktuppgifter ovan.

Om de medverkande:
Susanne Sandberg
Susanne Sandberg är verksam vid Träffpunkt LSS i Skövde.
2015 utsågs hon till årets läsombud av MTM. Susanne har
varit aktiv som läsombud i 20 år och drivs av ett starkt
engagemang för tillgänglighetsfrågorna. Hennes
utgångspunkt är att det finns texter och böcker för alla
människor.
Ljungens högläsargrupp
Ljungens närbibliotek har drivits av en ideell förening sedan
filialen i samma bostadsområde lades ned. För några år sedan
startades en högläsargrupp och målsättningen är att nå ut till
boende som har svårt att läsa på grund av synnedsättning.
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.
MTM betonar inte minst att personer med intellektuella och
kognitiva funktionsnedsättningar inom LSS-omsorg och
äldreomsorg skall få rätt till läsning, litteratur och
samhällsinformation.
Anna Fahlbeck
Anna Fahlbeck arbetar vid Linköpings stadsbibliotek som
bibliotekarie med särskilt ansvar för tillgänglighetsfrågor.
Biblioteket erhöll 2015 MTM:s pris för mest lättlästa
bibliotek. 2013 tilldelades Anna Fahlbeck Amypriset, som
instiftats av MTM för att uppmuntra och belöna de som
arbetar med tillgängliga medier för personer med
läsnedsättning.

Välkomna!

