
 

 
 
Välkommen på 
seminariehelg 
 
 
 
 
 
 

20–21 oktober 2018  
på VANN Spa och konferens, Brastad  
 

 

FUB Västra Götaland bjuder alla medlemmar och intresserade  
till denna seminariehelg. 
 
Tillsammans får vi kunskap, inspireras, delar erfarenheter och  
knyter nya kontakter. 
 

I samarbete med 



 

Medlem i FUB: 
1 dag 400 kr (fika och lunch ingår, övernattning ingår ej) 
2 dagar 1000 kr/pers (inkl. övernattning i dubbelrum) 
Vill du bo i enkelrum kostar det/tillägg enkelrum: 400 kr 
Familjepris:  
2000 kr. Två vuxna plus barn boende i dubbelrum. 
1400 kr. En vuxen plus barn i enkelrum. 
Barn under 18 år bor gratis. 

Ej medlem i FUB: 
1 dag 1200 kr (fika och lunch ingår, övernattning ingår ej) 
2 dagar 3000 kr/pers (inkl. övernattning i dubbelrum) 

 

Praktiska upplysningar 
Datum:  
20-21/10 2018 
 
 
Program:  
Registrering och fika från kl.10.00. 
Programmet börjar lördagen den 20 oktober kl.10.45. 
Vi slutar på söndagen den 21 oktober kl.15.15. 
 
På lördagen har vi tillgång till spaavdelningen mellan kl.16.00–18.00. 
Man måste vara över 13 år för att vara i spaavdelningen. 
För mer information om VANN Spa och konferens och vägbeskrivning gå in på www.vann.se. 
 
 
Barnpassning:  
Vi tar hand om barnen när du är på föreläsning.  
Anmäl detta på anmälningsblanketten. 

 
Kostnad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att bli medlem i FUB: www.fub.se. 
 
 
Tänk på allergiker och använd därför inte parfym eller rakvatten med stark doft. 
 
 
Anmälan: 
Senast 10 september. 
 
 
Frågor besvaras av:  
May-Louise Överås: overas1@hotmail.com eller 0707 – 36 30 71.  

mailto:overas1@hotmail.com


 

Program 
  
Lördagen den 20 oktober 
  
10.00–10.45  
Registrering och fika. 
 
10.45–11.45  
Inledning. 
Presentation av resursgrupper i  
FUB VG. 
Elaine Johansson 
 
Our Normal. 
Jenny Lindström Beijar 
 
11.45–12.30  
LSS. 
Judith Timoney 
 
12.30–13.30  
Lunch. 
 
13.30–14.15  
En demokratisk rättighet-  
Alla ska ha möjlighet att läsa! 
Catharina Kåberg 
 
14.15–14.30  
Bensträckare. 
 
14.30–15.30  
Valbara seminarier: 
1. Vuxensyskon.  
Rakel Lornér och Maria Blad 
2. Välkommen på middag.  
Margareta Frost Johansson 
 
15.30 - 16.00  
Fika. 
 
16.00–18.00  
SPA-tid. 
 
19.00  
Middag. 
 

Söndag den 21 oktober 
 
7.00-9.00 
Frukost. 
 
9.00-9.45 
Digital delaktighet-  
vad kan det betyda? 
Kerstin Gatu och Andrea Andersson 
 
9.45–10.00  
Bensträckare. 
 
10.00–10.45 
Förutsättningar för digital delaktighet. 
Kerstin Gatu 
 
10.45–11.15  
Fika. 
 
11.15–12.00 
Valbara seminarier: 
1. Boendegrupp.  
Karin Hammerby 
2. Bildsamt.  
Amanda Nyberg 
 
12.00–12.15  
Bensträckare. 
 
12.15–13.00 
Valbara seminarier: 
1. God man eller fullmaktshavare.  
Stefan Römer 
2. Skola/särvux.  
Barbro Berger 
 
13.00–14.00  
Lunch. 
 
14.00–15.00 
Från Åsikt till Insikt.  
Egon Rommedahl 
 
15.00–15.15 
Avslutning. 

 



 

Föreläsningar/medverkande 

Our Normal 
Jenny Lindström Beijar, initiativtagare till Our Normal, berättar mer om  
initiativet och utvecklingen av plattformen Ournormal.org, som är en ny  
digital mötesplats för familjer som lever med barn med funktions- 
variationer.  
Tjänsten gör det möjligt för familjer att hitta varandra baserat på olika  
saker – så som erfarenheter av typ av funktionsvariation. Syftet är att  
sänka trösklarna för familjer att ta nya familjekontakter mellan varandra  
en och en, och hitta nya familjevänner. Arbetet drivs av den ideella  
Föreningen Familjevänner.   
 
 
 
 

 

LSS 
Judith Timoney presenterar hur långt LSS-utredningen har kommit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En demokratisk rättighet  
- Alla ska ha möjlighet att läsa! 
Catharina Kåberg om MTM:s uppdrag att arbeta för att alla ska ha tillgång  
till litteratur och samhällsinformation, utifrån vars och ens förutsättningar  
och oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. 
 
 
 
 
 

Vuxensyskon 
Orättvist! - och andra känslor som syskon kan ha svårt att prata om. 
Att vara syskon är inte alltid lätt. 
Hur påverkas det när någon har en funktionsnedsättning? 
Hur blir det när mamma och pappa blir gamla?  
Vad gör man med dåligt samvete och ilska?   
  
Projekt Vuxensyskon möter vuxna syskon som har en bror eller  
syster med funktionsnedsättning. FUB Riks är en av flera samarbets- 
partners. Målsättningen är att synliggöra syskonen och undersöka vilket  
stöd som efterfrågas. Projekt Vuxensyskon håller samtalsgrupper, skapar 
 metodmaterial för studiecirklar och ordnar konferenser.  
  
Rakel och Maria berättar om projektet och håller i ett samtal utifrån  
de frågor som kommer upp.  
 

http://ournormal.org/


 

 
 
 

Välkommen på middag 
Är ett festligt och kul sätt att träffas och få nya vänner!  
Påminner om TV-programmet Halv-åtta-hos-mig. 
Deltagarna träffas hemma hos varandra och turas om att vara middags- 
fixare och middagsgäst.  
Som stöd för matlagningen används appen MatGlad. Kom med och delta  
i gemenskapen! 
Deltagare med som varit med berättar om ”Välkommen på middag”. 
 
 
 
 
 
 

Digital delaktighet - vad kan det betyda? 
Andrea Andersson, deltagare i distansutbildningen Anpassad IT på  
Mora Folkhögskola, och Kerstin Gatu, kursansvarig, visar och berättar  
om vilka möjligheter digitala verktyg kan ge och vad som behövs i form  
av stöd, enkla programvaror, teknisk support m m. 
 
Andrea har gått den två-åriga distansutbildningen 2015–2016 och har  
nu börjat ytterligare en två-årig utbildning som erfarenhetsexpert när  
det gäller Anpassad IT. Riksförbundet FUB, Mora Folkhögskola,  
Begripsam och Axesslab har fått stöd från Arvsfonden för att utveckla  
den kognitivt tillgängliga digitala lärmiljön Digi-JAG. Mer information  
hittar ni på www.sikta.nu 
 
 
 

 
Förutsättningar för digital delaktighet. 
Kerstin Gatu presenterar kedjan där alla länkar behövs annars fungerar 
det inte för personen. Det handlar om kunskap, dator som verktyg,  
anpassad programvara, attityder, tid och möjlighet till support och  
hjälpmedel. 
 
 
 
 
 

 
Boendegrupp 
Redovisning av enkät om LSS-boenden från FUB VG till lokala FUB- 
föreningar och till kommunerna i Västra Götaland 
 
 
 
  



 

Bildsamt 
Bilder som stöd i samtal om våld är ett treårigt projekt som drivs med  
medel från Arvsfonden.  Inom projektet har vi tagit fram bildstödsmaterial  
för förebyggande, upptäckande och hanterande samtal om våld, 
som gör det möjligt för personer med kommunikativa och/eller  
kognitiva svårigheter att samtala om våld 
 
 

 

 

 

God man eller fullmaktshavare. 

Kan fullmakter ersätta godmanskap? Kan man själv välja vem som ska  

vara god man? Kan myndigheterna kräva att jag har god man?  

Stefan Römer reder ut begreppen om ställföreträdarskap och fullmakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Att fortsätta lära sig.  
Möjligheter och rättigheter till vidare utbildning som vuxen.  
Vilka möjligheter finns för mig att lära mig mera och att läsa vidare?  
Vad säger lagen om fortsatt utbildning?  
Representant från FUB:s utbildningskommitté föreläser och leder  
diskussion.  
 
 
 
 
 
 

Från Åsikt till insikt. 
Hur skapar vi en utveckling där vi går från att ha en åsikt till att  
skapa insikter och kunskap?  
En föreläsning kring de existentiella frågorna om livet, där teori  
blandas med exempel från både yrkeslivet som från privatlivet.  

Egon Rommedahl, teolog, filosof samt leg psykoterapeut



 

Anmälningsblankett* 

Seminariehelg 20- 21 oktober 2018 
*en blankett per deltagare  
 
 
Namn:__________________________________________________________ 
 
Adress:__________________________________________________________ 
  
Postadress:________________________________________________________ 
  
Telefon, dagtid:_________________________Personnr: ___________ - _______ 
 
E-postadress:______________________________________________________ 
  
Övrigt (t ex matallergi/handikapprum): _______________________________ 
 
Anmäler mig till: 
Dag 1 (   ) 
Dag 2 (   ) 
Bägge dagarna (   ) 
 
Medlem: 
Jag är medlem i FUB (   )  Jag är ej medlem i FUB (   ) 
 
Lokalförening:________________________________________________
  
Logi: 
Enkelrum (   ) 
 
Dubbelrum (   ) Önskar dela rum med:_____________________________________   
 
Familjerum (   ) Önskar dela rum med:_____________________________________ 
 
 
Barnpassning:   Lördag (   )  Söndag (   )  Ålder på barnet:_____________
   
  
Fakturaadress:  
Samma som ovan (   ) 
 
Annan: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Anmälan senast den 10/9 till: 
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, Junogatan 3, 451 42 Uddevalla 
vgregion@sv.se eller tfn: 0522 – 65 33 33. 
 
Anmälan är bindande men kan överlåtas. 


