
Inbjudan till kurs 

FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 

fredag 26 september – söndag 28 september i Gysinge 
 

 

Sedan ett antal år tillbaka håller FUB Uppsala 

län kurser på PRO:s folkhögskola i Gysinge, 

Gästrikland, ca sju mil norr om Uppsala. 

Funktionshinderrörelsen i Uppsala län får hyra 

folkhögskolan under vissa perioder vilket också 

betyder att det är fler föreningar som har kurs 

där samtidigt.  

Gysinge folkhögskola ligger i en gammal 

bruksmiljö vid Dalälven. Byggnaderna är 

anpassade så långt det är möjligt för att alla ska kunna delta, oavsett funktionsnedsättning. Matsal, 

kurssalar och inkvartering ligger ca hundra meter från varandra. Lakan, handdukar, tvål finns på 

rummen.  

 

Det är viktigt att du i samband med anmälan anger särskilda anpassningsbehov för att din 

vistelse i Gysinge ska bli så behaglig som möjligt! Hör av dig till din lokala kontaktperson om 

du undrar något. 

 

Kursen består av gruppövningar som handlar om FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Du får ett detaljschema när du blivit antagen till kursen. Lennart Tehage leder 

dagarna. Det finns tid för att diskutera tillsammans med andra föreningar och med varandra. 

 

Kursen startar fredag den 26/9 kl 12.00 med lunch och avslutas söndag den 28/9 kl 14.00. 

Målgrupp: Medlemmar med egen utvecklingsstörning i FUB:s lokalföreningar i Uppland.  

 

Deltagaravgift: 900 kr inkl logi i dubbel- eller enkelrum och samtliga måltider samt samkväm på 

kvällarna. Kostnadsfritt för FUB-medlemmar (läns FUB bekostar). Medlemskap i FUB Uppsala 

kostar 200kr/år.  

Reskostnader betalas för medlemmar i FUB (betalas av läns FUB) om du samåker med andra 

medlemmar. Varje lokalförening organiserar samåkningen. 

 

Anmälan senast den 10 juni. Kursen är begränsad till ca 25 personer från hela länet inklusive 

handledare. Vi meddelar dig senast den 1 augusti om du fått en plats. 



Kontaktpersoner: Katarina Wennerberg 018 30 16 99  

 

Arrangör: Läns FUB, Regionförbundet Uppsala län, samt HCK-skolan 

 

ANMÄLAN  lämnas till kontaktperson Katarina Wennerberg 

Namn: 

 

Adress: 

 

Tel: 

 

Enkelrum: Ja □, Nej □ Endast för personer med särskilda behov. Personer med särskilda behov 

måste ansöka om ledsagare från sin hemkommun. Hör av dig till lokalföreningens kontaktperson 

om du vill ha hjälp med ansökan. 

 

Handledare: Ja □, Nej □ Läns FUB betalar för handledare under utbildningen för medlemmar. 4 

timmar på fredagen, 8 timmar på lördagen och 4 timmar på söndagen. 

Anpassningsbehov: OBS! Det är viktigt att ange om du har behov av särskild 

mat,  rullstolsanpassat rum, duschpall eller liknande. 

 

 

 

 


