
                        

   vänd 

Tänk på att 

alla inte tål 

doften från 

parfym, 

deodorant eller 

rakvatten. 
 

Välkomna på Seminariedagarna den 21 och 22 oktober på Vann Spa Hotell och Konferens.  

Seminariehelgen är som ni vet gemensam för alla FUB:are. 

Programmet ser ut enligt följande. 

Start lördag 21 oktober  

Klockan 

10.00-11.15 Incheckning   

11.30 Lunch   

12.30 Välkomsthälsning 
 

IT och Nya 
Hemsidan 

Elaine 
Johansson 

 
Gert Holmér 

 

13.15 Riks FUB 

 
Jurist FUB kansli 

Kanslichef  

Maria 
Sundström Julia 

Henriksson 

Detta händer i FUB 

 
Lss utredningen 

 

14.00  Kommunikation 

med stöd av bilder 
och IT i 

barnsjukvård och 
tandvård 

Gunilla 

Thunberg från 

Dart 

KomHit projektet. 

14.45 Kaffe   

15.15 
 

 

Att röra sig på ett 

roligt sätt 

Goa Gänget Zumba 
 

15.45 Slut för dagen   

Från klockan 16.00 till klockan 18.00 

Här har vi tillgång till Vanns Spaavdelningen. http://www.vann.se/spa/ 
 

19.30 
 
 

Middag 
 
 

  

 

Under hela Seminariehelgen kommer IT ansvarig Gert Holmér att vara tillgänglig och svarar 

på frågor när det gäller den nya hemsidan. Har ni frågor redan nu så hör gärna av er.  

                                            

http://www.vann.se/spa/


                        

   vänd 

Tänk på att 

alla inte tål 

doften från 

parfym, 

deodorant eller 

rakvatten. 
 

 

 

Söndag 22 oktober 

klockan 

    

09.00 

Här kan ni välja 

Skolan Sarah Melander 

Barbro Berger Erica 
Olsson 

Skola - inför start, rättigheter och 

möjligheter. 

09.00 
Här kan ni välja 

Klippan sektioner Hans Nilsson Hur gör man om man vill starta en 

Klippan grupp? 

10.30 
Här kan ni välja 

Regionala 

medicinska 

riktlinjer 

Mikael Forslund 

Chef för 

Habiliteringen i 

Västra 

Götalandsregionen 

 

Västra Götalandsregionens arbete 
med att skapa en likvärdig vård för 

alla medborgare 
 

10.30 - 12.30 
Här kan ni välja 

Relationer Forum Skill 
Mia Bobzow 

Om respekt och om att sätta 
gränser 

11.15 Kaffe   

11.45 
Här kan ni välja 

 

Hjärnan måste få 

ha roligt också 

Ann Sörbo 

Rehabläkare på 

Treklöverhemmet 

Ann Sörbo berättar om hur 
naturen, kulturen och miljön kan 

påverka lusten till och effekten av 
neurologisk rehabilitering. 

12.30 Lunch   

13.30 Matglad Hushållnings-
sällskapet 

Matglad är ett projekt som 
använder ny teknik för att inspirera 

och hjälpa personer med lindriga till 
måttliga intellektuella 

funktionshinder att planera och laga 
mat. 

14.45 Underhållning Sign up Sign Up spelar rock, pop och 
schlager med tecken 

15.45 Avslutning   

 

                                                                          


