Dyslexiförbundet Skåne län
c/o Linda Malm, Sadelgatan 26, 262 58 Ängelholm
skane@dyslexi.org / 070-417 70 64

Program för familjelägret på Åkersberg i Höör
den 7–8 september 2019
Lördagen den 7 september 2019
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00

Inkvartering och kaffe
Samling med presentation
Det kan vara roligt att läsa - boktips och läsinspiration för öron och ögon
Hillevi Andreasson och Ida Bengmark från MTM
Lunch
Väck läslusten med lättläst skönlitteratur
Lena Maria Nordstrand från Nypon förlag
Eftermiddagsfika
Lyckas med allt trots dyslexi
Daniella Alm Heljeved
Egna aktiviteter
Middag

Söndagen den 8 september 2019
08.30 – 09.30
09:30 – 12:00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30

Frukost
Easy English – Tips för att träna engelska hemma
Veronica Lagerström
Lunch
Information från Dyslexiförbundet
Utvärdering
Kaffe

För barn och ungdomar blir det ett eget program med bl.a. bad, femkamp, tipsrunda, spökboll
och någon kort föreläsning m.m. Kom ihåg att ta med badkläder och badhandduk!
Vi vill ha er anmälan senast den 20 augusti. Ta med lakan och handduk!
Kostnad:
500:- för vuxna medlemmar, 100:- för barn med förälder
100:- för ensam ungdom
800:- för icke medlemmar
En dag: 150:- för medlemmar och 400:- för icke medlemmar
Deltagaravgiften betalas in på bankgiro 138 – 4205, Dyslexiförbundet i Skåne
På inbetalningskortet skriver du namn på alla som skall delta, både vuxna och barn. Våra ledare
vill gärna ha åldern på barnen. Ange också e-postadress/tel.nr. Meddela om du/ni har
matallergi. När vi har fått betalningen kommer vi att skicka en bekräftelse.
Inbetalningen gäller som anmälan och är bindande. Begränsat antal platser!

Dyslexiförbundet Skåne län
c/o Linda Malm, Sadelgatan 26, 262 58 Ängelholm
skane@dyslexi.org / 070-417 70 64

Ni är välkomna till Stiftsgården Åkersberg i Höör. Adressen är Åkersbergsgatan 3, 243 32
Höör och tel. 0413-55 91 00. Karta finns om du söker på Stiftsgården Åkersberg.
OBS! Eftersom flera av våra deltagare är allergiska mot djur, kan vi inte tillåta att något husdjur
följer med på lägret.

Information om föreläsningarnas innehåll:
Lördag
MTM - Myndigheten för tillgängliga medier har som utgångspunkt att alla ska ha möjlighet
att läsa på sina villkor. Hillevi Andreasson och Ida Bengmark föreläser om den viktiga fritidsoch nöjesläsningen. Hillevi är bibliotekarie och har arbetat med litteraturförmedling, talböcker
och tillgänglighetsfrågor på Stadsbiblioteket i Malmö. Ida är barn-och ungdomsbibliotekarie
och har lång erfarenhet av att jobba läsfrämjande.
Lena Maria Nordstrand från Nypon förlag föreläser om värdet i att läsa skönlitteratur. Det är
böcker för alla, men särskilt för elever som har någon form av lässvårighet eller är läsovana.
Nypon förlag är numera en del av Studentlitteratur. Det finns även möjlighet att inhandla
lättlästa böcker på svenska och engelska.
Daniella Alm Heljeved är föreläsare och författare. Att ha dyslexi är aldrig lätt och särskilt svårt
i de unga åren. Det vill Daniella ändra på. Därför delar hon med sig av sin historia för att visa
att allt går med rätt inställning och hjälpmedel. Hon förklarar också vad dyslexi är på ett både
lättsamt men också ingående sätt.

Söndag
Veronica Lagerström är gymnasielärare i svenska och engelska samt specialpedagog. I
samarbete med Dyslexiförbundet och ABF har hon hållit kurser med HELP-materialet, både för
elever och pedagoger. Veronica har också haft en allmän kurs i engelska. Dagens föreläsning
blir en sammanfattning av de bästa tipsen för hur du som förälder kan stödja ditt barn på olika
sätt. För mer information: www.spirakonsult.se

Välkomna önskar Dyslexiförbundet i Skåne!

