Tänk på att
alla inte tål
doften från
parfym,
deodorant eller
rakvatten.
Välkomna på Seminariedagarna den 22 och 23 oktober på Vann Spa Hotell och Konferens.
Seminariehelgen är som ni vet gemensam för alla FUB:are.
Programmet ser ut enligt följande.
Start lördag 22 oktober
Klockan
12.00
13.00

Lunch
Välkomsthälsning

13.20

IT och Nya
Hemsidan
Riks FUB

14.00

De svåra samtalen

Elaine
Johansson
Gert Holmér
Kanslichef
Maria
Sundström samt
ordförande
Thomas Jansson
Helena
Harrysson

Regeringens utredningar
utmanar FUB

När föräldrar möter
myndigheter.

Författare och
utbildare.
Mamma till 6
barn, varav en
son idag 28 år,
med Angelmans
syndrom

15.00
15.30

Kaffe
Patienten i Centrum

Malin Nystrand

En vanlig dag på jobbet
eller inte? Att vara
distriktsläkare till
patienter med
utvecklingsstörning..

16.30
Slut för dagen
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.

vänd

Tänk på att
alla inte tål
doften från
parfym,
deodorant eller
rakvatten.

Söndag 23 oktober
klockan
09.00
Här kan ni välja

Planer

Elaine Johansson

09.00
Här kan ni välja

God man

Lillemor
Holgersson

10.00

Kommunikativt och
kognitivt stöd.
En
förutsättning
för delaktighet
och
självständighet

Helena Molker
Löven.

10.45
11.00

Kaffe
Att skriva Lätt Läst

Helena Molker-Lovén
arbetar som pedagog på
DART kommunikationsoch dataresurscenter i
Göteborg. Hon har en son
med utvecklingsstörning
och är aktiv inom FUB.
Helena har mångårig
erfarenhet av att arbeta
med barn, unga och vuxna
med kommunikativa och
kognitiva svårigheter.

Ulla Bohman
Kommunikations
chef på
Myndigheten för
tillgängliga medier

Individuell plan, genomförandeplan,
boendeplan mm. Vad kan vi ha för
nytta av alla dessa planer.
Att ha God man, vad skall en God
man göra, vad får en God man
göra, vad får inte en God man göra.
För personer med kognitiva svårigheter
behövs kommunikationsstöd för att
möjliggöra delaktighet och
självbestämmande, det som ibland kallas
AKK (alternativ och kompletterande
kommunikation) Det finns en mängd olika
metoder och verktyg som kan användas för
att stödja både förståelse och uttryck.
Helena kommer att berätta om några av
dessa verktyg och tipsa om fria resurser som
finns tillgängliga.

Det är viktigt att vi skriver så alla
kan läsa. Här får vi en snabbkurs i
att skriva Lätt Läst.

12.30
13.30

Lunch
LSS utredningen

Désirée Pethreus

Regeringens enmansutredare för
hela LSS

14.15-15.30

Avslutning

Eric Löwentahl

Fadern sonen och försäkringskassan

vänd

