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Hösten 2018
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Hej alla medlemmar i Dyslexiförbundet i Örebro!
Hösten är här efter en fantastisk sommar! Dags att starta
höstens aktiviteter. Det blir Dyslexivecka, anhörigdag, en
kurs med Sanna Cederquist, informationsträff med SPSM
och det stora för oss i höst är förstås att Dysleximässan
kommer till grannlänet, närmare bestämt till Karlstad CCC.
Vi hoppas naturligtvis att alla medlemmar går man ur huset
och besöker mässan nu när den är så nära! Och du ta gärna
med fler intresserade! Alla medlemmar har fri entré till
mässan. Varmt välkommen Du också!
Under våren som gick lyckades vi få till en föreläsning för
lärarstudenterna på Örebro universitet. Inger Rålenius från
förbundet föreläste, det blev mycket uppskattat! Vi hoppas
kunna upprepa detta varje år, då vi vill att lärarstudenterna
ska få med sig mer kunskaper om läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi ut i arbetslivet. När Inger ändå var
här passade vi på att även ha en föreläsning i Karlskoga som
var mycket välbesökt. Vi bjöd också in politiker för en
frågestund, och hade ett mycket bra samtal med dem.
Vi tar gärna emot tips och idéer på aktiviteter som vi kan
göra tillsammans, hör av er till vår mail
dyslexiorebro@gmail.com. Eller ring till någon av oss!
Telefonnummer, hittar du på baksidan.
Mvh Styrelsen Dyslexiförbundet Örebro län
Hoppas vi ses i höst!

3

Höstprogrammet 2018
Anhörigdagen 2018:
Vi kommer att delta på anhörigdagen som
anhörigcentrum ordnar för att informera och svara
på frågor om vår förening och läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Träffa oss samt många
andra föreningar/förbund och se vad vi kan
erbjuda!
Inviger gör vår landshövding Maria Larsson.
Årets tema
”Hur hänger kost och psykisk ohälsa ihop?”
Om detta ämne föreläser Henrik Ennart,
vetenskapsforskare och författare som tillsammans
med den framstående kocken Niklas Ekstedt,
introducerar oss i den nya forskningen kring hur
kost och psykisk hälsa hänger ihop.
De väver samman intressanta erfarenheter utifrån
resor världen över och tips på mat som har
betydelse för hur gamla vi blir. De utgår från sina
böcker; Den blå maten (2015) och Happy food
(2017).
Var: Conventum kongress,
Fabriksgatan 17 – 19 i Örebro
När: 9 okt. 14.30 - 18.30
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Fri entré, ingen anmälan

Europeiska Dyslexiveckan
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1 - 7 oktober 2018
I Örebro
Dyslexiförbundet Örebro län kommer att finnas på
stadsbiblioteket i Örebro för att informera och svara
på frågor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det
kommer också finnas möjlighet att ställa frågor på
arabiska. Varmt välkomna!
När: Tors. 4 okt. kl. 17.00 - 19.00
Var: Stadsbiblioteket i Örebro

I Karlskoga
Vi i Dyslexiförbundet Örebro län kommer att ha ett
bord med information på stadsbiblioteket i
Karlskoga. Bordet finns dukat under hela veckan!
Passa på att hämta information.
Dyslexiförbundet Örebro län kommer också att
finnas på plats i Karlskoga bibliotek för att
informera och svara på frågor om dyslexi. Säkrast
tiderna nedan men vi kommer att vara där så
mycket vi hinner.
När: Mån. 1 okt. kl. 12.00 – 19.00 och
Lör. 6 okt kl. 10.00 – 15.00
Vid Språkdialogen på biblioteket kommer Basima
Hawamedh och Anna Johansson att presentera
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Dyslexiförbundet Örebro län och informera om
dyslexi på svenska/arabiska. Mån 1 okt. kl. 17.00
Dropin för Legimus: Legimus är en tjänst där du
som har svårt att läsa tryckt text kan låna talböcker
från biblioteket direkt i din telefon/dator. Du
behöver ett konto för att komma igång. Nu under
Dyslexiveckan kan du få hjälp med det!
När: Mån. 1 okt. – fre. 5 okt. kl. 13.00 - 17.00
Lör. 6 okt kl. 10.00 - 15.00
Föreläsning: lör. 6 okt. kl. 12.00 – 14.00.
Denna föreläsning ingår i både Dyslexi veckan och
framtidsveckan, och är ett samarbete mellan
Dyslexiförbundet Örebro län, Karlskoga kommun,
ABF och Itakt
Var: Hörsalen Karlskoga bibliotek.
Biblioteket inleder med att informera om tjänsten
Legimus. Som hjälper dig som har svårt att läsa
vanlig text att låna talböcker direkt i din
telefon/dator.
Dyslexiförbundet berättar om projektet ”Orden på
jobbet”. Varför det är så viktigt att alla kan ta del av
informationen på jobbet?
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Solweig Barthelson från företaget Itakt berättar om
vad man kan göra för att anpassa arbetsplatsen så
den fungerar även för personer med
funktionsnedsättning. Så här presenterar hon sitt
företag:
”Itakt har under snart 20 år anpassat en stor
mängd arbetsplatser för personer med olika
funktionsnedsättningar. Det kan gälla allt från
att strukturera och förtydliga arbetsuppgifter, till
utbildning på avancerade dataprogram för att
diktera text och styra datorn med rösten.
Det Itakt har arbetat mest med genom åren är
dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Det finns
många bra dataprogram men även annan teknik
som underlättar i både vardag och arbetsliv.
Vi kommer också att demonstrera olika
programvaror, appar och teknik. Samt berätta
när man kan ansöka om stöd till programvaror
och utbildning hos Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan och hur man går till väga.”
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Passa på att besöka vår egen mässa nu när
den kommer till en stad nära dig!
Träffa utställare, lyssna på intressanta föredrag och
ta del av den senaste forskningen.
När: Fre. 19 okt. kl. 9.00 – 18.00.
Lör. 20 okt. kl. 9.00 – 15.00.
Fritt inträde för alla dyslexiförbundets medlemmar
(övriga betalar 200 kr/per)
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Smakprov ur programmet under mässdagarna:
Fre. 19 okt.
Kl. 09.30 Inviger H.K.H. Prins Carl Philip Hertig av
Värmland Dysleximässan.
Ämnen för föreläsningar
▪ Vikten av läs- och skrivutredningar om varför, när
och hur.
▪ Legilexi – ett formativt bedömningsstöd som
används av tusentals lågstadielärare.
▪ Första hjälpen vid räknesvårigheter och dyskalkyli.
▪ Appar och assisterande teknik vid läs-och
skrivsvårigheter
▪ Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter.
▪ Engelska när man inte vill och kan.
▪ Rättsutredningen nationella proven åk 3 och 6.
Lör. 20 okt.
▪ Lyckas med allt trots dyslexi!
▪ Ett färgglatt liv.
▪ Strategier när man lever med språkstörning
▪ Information om vad som är på gång i
Dyslexiförbundet.
Avslutning med Helena Tursten, författare och dyslektiker.
Hon har b.la. skrivit böckerna om polisen Irene Huss. Hon
kommer också att dela ut årets Dyslexipris.
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För fullständigt program se vår hemsida www.dyslexi.org
eller tidningen läs och skriv nr 3 2018.
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Informationsträff: Vi bjuder in till en träff med Agneta
Wikström och Agneta Delin från SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten). De kommer till
oss för att informerar om sitt arbete med tillgänglig
lärmiljö för alla. De jobbar som ett stöd för skolans
personal i olika specialpedagogiska frågor. Det kommer
att finns möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på fika.
Alla välkomna både medlemmar och allmänhet och
skolfolk!
När: Tis. 13 Nov. kl. 18.30-20.00
Var: Leif Eriksson rummet, NB Brukarhuset
Mellringevägen 120B
Anmälan: Senast Tors. 8 Nov. till vår mejl
dyslexiorebro@gmail.com eller på telefon till Gert
Andersson tfn. 070-754 96 29
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Dyslexiförbundet Örebro läns styrelse
Ordförande

Gert Andersson

Kassör Lars Nyberg

070-754 96 29

070-649 04 96

Sekreterare

Jenny Alexandersson 070-333 17 69

Ledamot

Anna Johansson

Ledamot

Peter Alexandersson 070-773 66 63

Suppleant

Angela Hedenberg

070-219 58 63

076-254 85 98

Vår Hemsida: www.dyslexi.org/orebro_lan
E-post: dyslexiorebro@gmail.com

Dyslexiförbundets förbundskansli
Vintergatan 2, 1tr, 172 69 Sundbyberg
Tfn: 08-665 17 00
Hemsida: http://www.dyslexi.org
e-post: forbundet@dyslexi.org

Skrivknuten rådgivning
Tfn: 08-665 17 08
E-post: skrivknuten@dyslexi.org
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