
 

 
 

 

 
Välkommen på 
seminarie- 
helg 
 
 
 
 
 

26–27 oktober 2019  
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:  
26 - 27/10 2019 
 
 
Program:  
Registrering och fika från kl.10.00. 
Programmet börjar lördagen den 26 oktober kl.10.45. 
Vi slutar på söndagen den 27 oktober kl.15.00. 
 
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
mailto:overas1@hotmail.com


 

Program 
  
Lördagen den 26 oktober  
 
10.00–10.30  
Registrering och fika.  
 
10.30–11.00  
Inledning.  
Elaine Johansson  
 
11.00–11.15  
Bensträckare  
 
11.15-12.00  
Valbara seminarier: 
1.Merkostnadsersättning och LaSSe 
Brukarstöd  
Åsa Granbom 
2.Åldern har sin rätt – Föreläsning för 
Inre Ringen 
Kia Mundebo och Jan Petersson  
 
12.00-12.15  
Bensträckare 
 
12.15 – 13.00  
Valbara seminarier: 
1.Åldern har sin rätt – Om att åldras med 
intellektuell funktionsnedsättning – del 1 
Kia Mundebo, Jan Petersson 
2.Information och diskussioner om Inre 
Ringen 
Representanter från Inre Ringen Sverige och 
Inre Ringen Västra Götaland 
 
13.00–14.00  
Lunch.  
 
14.00-14.45  
Valbara seminarier: 
1.Åldern har sin rätt – Om att åldras med 
intellektuell funktionsnedsättning – del 2 
Kia Mundebo, Jan Petersson 
2.Volymen på max för Inre Ringen 
Marcus Nilsson 
 
14.45-15.00  
Bensträckare 
 
15.00-15.45  
Volymen på max  
Marcus Nilsson 
 
15.45-16.15  
Fika 
 
 
 

16.15-17.00  
Information till webbansvariga  
Gert Holmér 
 
17.00–19.00  
SPA-tid.  
 
19.30  
Middag.  

 

 
Söndag den 27 oktober  
 
7.00-9.00  
Frukost.  
 
09.00-10.45 
Valbara seminarier: 
1.Kommunikationsstöd  
Ebba Almsenius 
2.Funktionsrättskonventionen  
Elaine Johansson  
 
10.45–11.15  
Fika.  
 
11.15–12.00  
Valbara seminarier:  
1.Daglig verksamhet 
Resursgruppen för daglig verksamhet 
2.Workshop med Danskompaniet Spinn.  
Veera Suvalo Grimberg  
 
12.00–12.15  
Bensträckare.  
 
12.15–13.00  
Valbara seminarier:  
1.Anhöriga är viktiga 
Birgitta Olofsson 
2.Workshop med Danskompaniet Spinn (forts) 
Veera Suvalo Grimberg 
  
13.00–14.00  
Lunch.  
 
14.00–14.45 
Musikunderhåll och allsång 
Från visa till rock'n'roll 
David Carbe och Johan Walter 
 

14.45–15.00 
Avslutning 

 



 

Föreläsningar/medverkande 

 
 
 
Merkostnader och LaSSe Brukarstödcenter 
Åsa Granbom Jonsson rådgivare på Lasse Brukarstödcenter 
samt ledamot i FUB styrelse i Göteborg, kommer att prata 
om ansökan om merkostnadsersättning samt lite kort info 
om vad LaSSe Brukarstödcenter kan bistå med 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Volymen på max 
Marcus Nilsson presenterar ungdomsprojektet ”Volymen på 
max”, som drivs i FUB:s regi i Uppsala och Klippan/Åstorp. 
Målet är att öka ungdomarnas möjlighet att ta plats i 
samhället. Projektet fokuserar på frågor om jämställdhet, 
rättigheter och hur man kan göra sin röst hörd.  
 
 
 

 
 
 
 
Åldern har sin rätt – Om att åldras med 
intellektuell funktionsnedsättning 
Kia Mundebo och Janne Pettersson utbildar om åldrande och 
intellektuell funktionsnedsättning. Kia har varit ansvarig 
handläggare för äldrefrågor på Riksförbundet FUB och Janne 
har tidigare varit med i styrelsen för Inre Ringen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

WORKSHOP-Kommunikationsstöd i 
hemmet 
Ebba Almsenius är legitimerad logoped och arbetar på 
Utvecklings- och stödenheten i Härryda kommun. Ebba var 
förra hösten expert i URs programserie ”Superungar” och  
själv mamma till barn med autism och adhd. 
Med ledning och guidning av Ebba kommer vi att prova på 
att göra sociala berättelser, schema-bilder och testa ”reda ut 
häftet” för att hitta alternativa vägar ut urkonflikter och saker 
man kan säga istället för att tillrättavisa.  
Ta gärna med en dator för att kunna tillverka eget 

material. 
 
 
 
 
 
Danskompaniet Spinn 
Kom med och släpp loss med dans och rörelse under ledning 
av Veera Suvalo Grimberg. 
Veera är konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn sedan 
2010, men även en nyfiken koreograf med intresse för 
gaffeltruckar, grävmaskiner och dansande brandmän. En 
egensinnig och minoritetsspråkig kroppskonstnär som vill 
utmana stereotyper vad dans är och kan vara. 
 
 

 
 
DV-gruppen  
Redovisning av enkät om daglig verksamhet från FUB VG till 
lokala FUB- föreningar i Västra Götaland 
 
 
 
 

 
Inre Ringen 
Anna Hildingsson berättar vad som är på gång inom Inre 
Ringen Sverige.  
Inre Ringen Västra Götaland har gjort en film som vi tittar 
på. 
Vi pratar om viktiga frågor för medlemmarna i Inre Ringen 
och hur vi kan bli fler Inre Ringen-föreningar. 
 
 

 
 



 

Anhöriga är viktiga  
Anhöriga är viktiga samverkanspartner och vet bäst vilket 
stöd deras närstående behöver för att livet ska fungera för 
den som behöver vård, stöd eller hjälp. Anhöriga känner den 
som behöver stöd väl och kan ge viktig information till 
anställda inom vård och omsorg. Att arbeta i partnerskap 
innebär att se anhöriga som experter på sin egen situation 
och att personalen inom vård och omsorg delar med sig av 
sin kunskap. 
Birgitta Olofsson arbetar som möjliggörare/praktiker hos 
Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och är  
anhörigkonsult i Lerum. Birgitta är också med i 
projektgruppen för FUBs projekt ”Vi är med” – utveckling av 
en modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna 
personer med flerfunktionsnedsättning 
 
 

 
 
 
Funktionsrättskonventionen 
FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning 
gäller i Sverige sedan 15 januari 2009 och ska vara ett 
arbetsredskap för alla myndigheter. Hur kan vi i FUB 
använda konventionen i vårt arbete? Elaine Johansson, 
ordförande i FUB Västra Götaland, håller i föreläsningen.  

 
 
 
 
 
David Carbe  
David Carbe är en pianist som spelar rock, visor, klassiskt 
och pop. Han har vid otaliga tillfällen gästat Robert Wells 
konserter, spelat för utsålda hus med egna konserter och är 
varit kapellmästare i BingoLotto. Nu gästar han FUB 
tillsammans med gitarristen Johan Walter. 
 
 
 
 
 
Vi reserverar oss för ändringar i programmet. 
 
 

 

 

 

 



 

Anmälningsblankett* 

Seminariehelg 26- 27 oktober 2019 
*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. 


