För gamla och nya läsombud och högläsare samt för bibliotekspersonal. 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. Sprid gärna programmet!

Läsa tillsammans – utbildningsdag för
läsombud & högläsare
Torsdag 22 mars, inbjudan och program
09.00

Registrering och fika

09.30

Välkommen & inledning

09.40

Tema Lättläst – möt Sara Lövestam
Sara Lövestam berättar om hur hon arbetar
med att skriva böcker på Lättläst svenska.

10.40

Boktips från biblioteken
Bibliotekarierna Anna Åsell och Johanna
Vestfält presenterar ett smörgåsbord av bra
Lättlästa böcker och presenterar också taktila
böcker.

11.15

Grupparbete
Vi sitter i grupper och diskuterar, bl.a. hur vi
på olika sätt kan arbeta med Lättläst, som
läsombud/högläsare eller bibliotekspersonal.

12.00

Lunch på egen hand

13.00

Tema demens
Åsa Hannerz, Meta Aringstam och Helena
Söderlund från Demensteamet i Östersund
rätar ut frågetecken om demenssjukdom. Vi
får veta mer om bemötande och
förhållningssätt.

Plats:
Östersund, OSD (Folkets hus), Sonaten
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 2016-03-15 till Catarina
Lundström, se kontaktuppgifter ovan.

14.15

Årets läsombud 2017 - Ingeborg Albrecht
Svensson
Vi möter årets läsombud, Ingeborg Albrecht,
som har lång erfarenhet av att vara högläsare
på äldreboenden

15.00

Fika och diskussion

15.30

Gamla schlagers som minnesträning
Sångerskan Måd Demår ger exempel på
musikens positiva effekt, bl.a. hur gamla
sånger kan fungera som minnesträning

16.00

Sammanfattning och reflektion

16.15

Dagen avslutas

Om de medverkande:
Sara Lövestam
Sara är författare med rötter i Östersund. Hon har gett ut
ett 10-tal böcker sedan debuten 2009, allt från historiska
romaner till deckare och böcker om grammatik. Sara skriver
också Lättläst-böcker.
Ingeborg Albrecht Svensson
Ingeborg är sedan många år högläsare på ett äldreboende i
Ystad. 2017 fick hon utmärkelsen ”Årets läsombud”.
Måd Demår
Måd är sångerska och skulptör. Hon uppträder ibland som
Ulla Billqvist och har erfarenhet av musikens positiva
inverkan på personer med olika funktionsnedsättningar.
Demensteamet Östersund
Teamet består av kuratorn Helena Söderlund,
sjuksköterskan Meta Aringstam och arbetsterapeuten Åsa
Hannerz. De handleder och utbildar om demens och
bemötande för anhöriga och personal inom vård och
omsorg.

