Läsombud, Läskraft-högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal
i Blekinge, Kalmar län och Kronoberg hälsas välkomna till en eftermiddag om

Att utveckla sin högläsning

Tisd

3/5 kl 13-16 Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7
Tisd

17/5 kl 13-16 Mönsterås bibliotek, Norra Tingsgatan 5

Dagens innehåll :
▪ Att göra högläsningen levande och inspirerande.
Yvonne Eriksen från Värsås bibliotek, Skövde kommun, är en bibliotekarie med eldsjäl som läser
högt och berättar med stor fantasirikedom. Hon ger oss tips på hur vi kan utveckla vår högläsning för
att göra den ännu mer levande och inspirerande.

▪ Det finns texter och böcker att läsa för alla!
Susanne Sandberg, arbetshandledare i daglig verksamhet Resurs Träffpunkt LSS i Skövde kommun,
blev utsedd till Årets läsombud 2015 för sitt inspirerande sätt att jobba med böcker och läsning.

▪ Livet som Läskraft-högläsare.
Ann-Kristin Andersson från Älmhult och Sol-Britt Sundberg från Västervik delar med sig av sina
erfarenheter som Läskraft-högläsare. Ann-Kristin medverkar i Växjö och Sol-Britt i Mönsterås.

▪ Nya böcker att läsa på olika sätt!
Catharina Kåberg från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, visar och tipsar om nya böcker.

Innehållet är detsamma vid båda tillfällena. Välj den dag och plats som passar dig bäst!
Sista anmälningsdag är fredag 22/4 2016. Se sid 2 nedan för anmälningsuppgifter.
Dagen inkl. fika är avgiftsfri för högläsare inom Läskraft! Övriga debiteras en avgift på 200:-.

Varmt välkommen!

Anmälningsuppgifter till inspirationsdagarna
Tisd 3/5 kl 13-16 Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7
Tisd 17/5 kl 13-16 Mönsterås bibliotek, Norra Tingsgatan 5
Innehållet är detsamma vid båda tillfällena. Välj den dag och plats som passar dig bäst!
Dagen inkl. fika är avgiftsfri för högläsare inom Läskraft! Övriga debiteras en avgift på 200:-.

Anmälan senast fredag 22/4 2016:
Anmäl dig i första hand via länken Anmäl dig via detta formulär
Du kan också anmäla dig via telefon.
Till dagen i Växjö:
Inger Bard, Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg. Tel 0470/145 07.
Till dagen i Mönsterås:
Marianne Leijon, Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län. Tel 0771/20 20 70.
Anmäler du dig via Inger eller Marianne så var vänlig och uppge namn, personnummer och
faktureringsadress samt särskilda önskemål om fikat.
Har du anmält dig är du varmt välkommen. Får du förhinder – hör av dig!
Har du frågor? Kontakta:
Maria Lundqvist, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.
Tel 0455/32 19 52. E-post maria.lundqvist@regionblekinge.se
Catharina Kåberg, MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.
Tel 08/580 02 836. E-post catharina.kaberg@mtm.se

Kartlänkar
Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7: http://kartor.eniro.se/m/CbFFI
Mönsterås bibliotek, Norra Tingsgatan 5: http://kartor.eniro.se/m/r45ib

