
1 

 

   
 
 
 
Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost bjuder in till en inspirationsdag för 
medlemmar i de kommunala arbetsgrupperna för lättläst i Blekinge, Kronobergs och 
Kalmar län. Övriga intresserade är också välkomna. 
 

Lättläst lyfter! 
 

Tid och plats 
Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.30-16.00 i Emmaboda Folkets hus, 
http://emmabodafolketshus.se/. Lokal Dackesalen. 

Program  
09.30 F I K A 
 
10.00 Välkommen! 
 
10.05 Kraften i högläsning och styrkan i samarbete 

Högläsning är så mycket mer än bara en läsestund. Den inbjuder också till 
samvaro, samtal, stimulans och skapar glädje och ro. 
Med förenade krafter kan vi skapa möjligheter för fler att få ta del av böcker 
och högläsning. 
Catharina Kåberg, Centrum för lättläst 

 
11.00 Bensträckare 
 
11.10 Högläsning för personer med demens. Aspekter på välbefinnande 

(hos lyssnare och läsare) vid frivilligas insatser på demensboenden. 
Projekt Uppdrag Kunskap drivs av professor Bodil Jönsson med syfte är att ta 
till vara seniorers kunskaper och erfarenheter från deras arbete inom vården. 
Bodil Lindeberg är en av 20 pensionärer som deltar i projektet. Bodil har valt 
som ämne högläsning för personer med demens och då innefattar detta även 
högläsaren, alltså den frivillige som läser på kommunens boenden. Bodil har 
intervjuat högläsare och en del personal på boenden samt läst forsknings- och 
projektrapporter.  

 Läs mer om projektet på http://uppdragkunskap.se/. 
 Bodil Lindeberg, f d demenssjuksköterska, Karlskrona 

http://emmabodafolketshus.se/
http://uppdragkunskap.se/
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12.00 L U N C H 
 
13.00 Så här gjorde vi! 
 Om hur Mörbylånga kom igång med arbetsgruppen för lättläst.  
 Mörbylångas arbetsgrupp 
 
13.30 Ett begripligt val ... och riktigt lätta böcker 

Valet i september är viktigt för alla - och ska vara tillgängligt för alla. 
Tom berättar om hur Centrum för lättläst satsar på begriplig information inför 
valet. 
LL-förlaget gör fler riktigt lätta berättelser. Böcker som passar bra för läsombud 

och högläsare. 
Tom Weegar, Centrum för lättläst 

 
14.15 F I K A 
 
14.45 Gruppdiskussioner  
 
15.45 Avslutning och sammanfattning av dagen 
 
16.00 Tack för idag 
 

Avgift 
Dagen kostar 400 kr/person, lunch och fika ingår. 
 

Anmälan 
Anmälan görs här senast 13 maj. 
 

Information 
För mer information kontakta Lisa Lundqvist, Regionbibliotek Kalmar län,  
tfn 0480-44 83 96, lisa.lundqvist@rfkl.se  
eller Maria Lundqvist, Länsbibliotek Sydost, tfn 0455-32 19 52, 
maria.lundqvist@regionblekinge.se. 
 
 

Välkommen! 
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