
 

 

 
 
 
 
 
 
Inbjudan till seminarie 

ALLAS RÄTT TILL NÄTET  
- funktionsvariationer och digital delaktighet 
 

5 oktober 2016 
10.00 – 13.00 (fika finns från 09.30) 
 
 

”Jag går också en utbildning!” 
  

 
 

 

Vi bjuder in till ett seminarie kring digital delaktighet och kognitiva 

funktionsvariationer. Projektet Anpassad IT – vägen till digital delaktighet drivs av 

Mora folkhögskola under ledning av Kerstin Gatu som tillsammans med deltagare, 

tekniker, pedagoger och skolstödpersoner kommer att finnas på plats för att visa och 

berätta om hur datorn kan fungera som verktyg och om de framsteg deltagarna med 

kognitiva funktionsvariationer gjort.  

 

I en efterföljande diskussion tar vi upp hur digital delaktighet och livslångt lärande ska 

bli möjligt för personer med måttlig utvecklingsstörning som inte kan läsa och skriva.  



 

 

 

Anpassad IT – vägen till digital delaktighet är ett av flera projekt i Sverige som 

FSO, Folkbildningens serviceorganisation, samordnar inom DigiUP, en gemensam 

europeisk satsning kring att utveckla metoder för att öka digital delaktighet hos 

marginaliserade grupper. FSO samarbetar här med en rad svenska folkhögskolor. 

 

Program 

09.30 Fika finns 

10.00 Introduktion  

Därefter får du möjlighet att går runt och möta deltagarna när de använder sina 

Anpassade datorer samt ställa frågor till pedagoger, tekniker och stödpersoner. 

Enkel lunch 

Avslutande diskussion – hur kan nätet vara till för alla 

13.00 Slut 

 

 

Seminariet anordnas som en del av eMedborgarveckan som äger 
rum den 3 till 9 oktober och är en nationell kampanjvecka som nu 
arrangeras för tredje året av Digidelnätverket. Fokus är ökad 
användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet.  

 
 
Anmälan 
Anmäl dig till mailto:anmalan.digitaldelaktighet@folkbildning.net senast 20 
september 2016. Vi har kort anmälningstid för att vid behov kunna ordna ny lokal. 
 
Kostnad 
Vi bjuder på fika och enklare lunch.  
 
Plats och vägbeskrivning 

Hitta hit: Folkbildningsrådet ligger vid Rosenlundsgatan 50, plan 2, alldeles intill 
pendeltågsstationen Södra Station. På husets kortsida finns det ett gäng skyltar för 
hyresgästerna, så även för Folkbildningsrådet. Ring på porttelefonen för att bli insläppt.  
Karta till Folkbildningsrådet 
 
Frågor och funderingar 
Lars-Göran Karlsson – lars.goran.karlsson@folkbildning.net 070 – 371 17 07 
Ulrika Knutsson – ulrika.knutsson@folkbildning.net – tel 070-640 84 52 
Kerstin Gatu – kerstin.gatu@folkbildning.net – tel 070-257 00 62 

 

Välkomna! 
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