INBJUDAN

Inspirationsdag
för läsombud, frivilliga högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal m.fl.

Välkommen till en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte!
Dagens innehåll:
▪ Läsglädje i omsorgen
MTM:s nya inspirationsfilm om läsning, läsombud och frivilliga högläsare i omsorgen.

▪ Det lätta valet
Att rösta i allmänna val är en demokratisk rättighet. Hur kan vi stödja och ge den möjligheten?
Lennart Tehage om information och material som finns på lättläst inför valet, och hur vi kan
använda det i vårt arbete.

▪ Böcker, böcker, böcker! Boktips och läsinspiration.
▪ Erfarenhetsutbyte i grupper.
Utvärderingar efter tidigare inspirationsdagar visar på ett stort behov av att få diskutera och
utbyta erfarenheter med varandra. Idag får ni chansen!

▪ Gräv där du står! Tankar om hur en lättläst bok kommer till.
Är du nyfiken på hur en lättläst bok kan ta form? Har du funderat över varifrån en författare
hämtar sina idéer? Eller varför lättlästa texter är knepigare att skriva än ”vanliga” texter? Följ
med på en resa bland utedass, ilskna grannar och grisar som struntar i alla regler tillsammans
med LL-författaren Camilla Wallqvister.

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

4 april kl 9.30-15.30
Hörsalen, Göteborgs stadsbibliotek
Götaplatsen 3, Göteborg

24 april kl 9.30-15.30
Västergötlands museum,
Stadsträdgården, Skara

26 april kl 9.30-15.30
Hörsalen, Bohusläns museum,
Museigatan 1, Uddevalla

Anmälan till Göteborg senast 23 mars, till
Skara och Uddevalla senast 13 april till:
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland.
E-post: vgregion@sv.se
Telefon: 0522-65 33 33
Anmäl dig HÄR
Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på fika.
Ange specialkost vid anmälan.
Bekräftelse kommer inte att skickas ut på din
anmälan. Har du anmält dig är du välkommen!
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 läsning i omsorgen i Västra
Götaland

