FMLS Skåne Län
Söderåsvägen 227, Ängagården
267 90 Bjuv
E-post: skane@dyslexi.org tel: 070-733 18 39

Program för familjelägret på Röstånga Gästgivaregård
den 30-31 augusti 2014
Lördagen den 30 augusti 2014
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00

Inkvartering och kaffe
Samling med presentation
Gerty Engh föreläser om
”Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Tillbakablickar – nutidstankar –
framåtfunderingar i en praktisk pedagogs huvud”
Lunch
Fredrika Pedersen berättar om sina erfarenheter angående
”Dyslexi – en berg- och dalbana!” Diskussion och frågor
Eftermiddagsfika
Underhållning av Cabaré Mix
Egna aktiviteter
Mat

Söndagen den 31 augusti 2014
08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
10.30 - 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30

Frukost
Bokprat med Hegas - Läsa lätt
Eva von Bahr och Mige Lundahl berättar om olika hjälpmedel
Lunch
Diskussion och information
Utvärdering
Kaffe

För barn och ungdomar blir det ett eget program med bl.a. bad, femkamp, tipsrunda och
spökboll. Kom ihåg att ta med badkläder och badhandduk!
Vi vill ha Er anmälan senast den 8 augusti. Ta med lakan och handduk!
Kostnad: 500:- för medlemmar
800:- för icke medlemmar
En dag: 150:- för medlemmar och 400:- för icke medlemmar
Ungdomar med medföljande vuxen gratis. Ensam ungdom 100:Deltagaravgiften betalas in på bankgiro 138 – 4205, Dyslexiförbundet FMLS i Skåne
På inbetalningskortet skriver ni 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 bekräftelse till er.
Inbetalningen gäller som anmälan och är bindande. Begränsat antal platser!

FMLS Skåne Län
Söderåsvägen 227, Ängagården
267 90 Bjuv
E-post: skane@dyslexi.org tel: 070-733 18 39

Eftersom Odengården är uthyrd till Migrationsverket som en flyktinganläggning kan vi inte
komma dit i år, trots att vi bokade i augusti 2013. Istället är vi välkomna till Röstånga
Gästgivaregård, som inte ligger långt från Odengården. Adressen är Marieholmsvägen 2 i
Röstånga och tel. 0435-91780. Karta finns om du söker på Röstånga Gästgivaregård.
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
Gerty Engh är f.d. universitetsadjunkt i svenska med inriktning läs- och skrivsvårigheter samt
dyslexipedagog. Arbetat med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi på högstadium, gymnasium
samt högskola/universitet och vuxna i arbetslivet. Verksam vid Lunds universitet samt
Högskolan Kristianstad med studenter med dyslektiska problem: pedagogiska utredningar,
och stöd under studierna.
Fredrika Pedersen är gymnasist och har gått sitt första år på Bollerup
Naturbruksgymnasium.
Förra året gick hon på Österports gymnasium i Ystad. Fredrika bor på landet i byn Lunnarp.
Hennes hobby är att träna och tävla med hundar.
Cabaré Mix kommer från Landskrona och består idag av ca 20 ungdomar och vuxna, som
visar att trots betydande funktionshinder, kan de åstadkomma fantastiska framträdanden.
De får en meningsfull och rik fritid och uppträder hos olika föreningar och träffas varje
torsdag.

Söndag
Bokförlaget Hegas har stimulerat läslust hos barn och unga sedan 1983. Hegas böcker är
lättlästa och särskilt anpassade för de med läs- och skrivsvårigheter. De ger sin syn på lättläst
och ger boktips för ökad läsglädje. De hjälper oss att hitta rätt bok till rätt läsare.
Eva von Bahr och Mige Lundahl, våra egna duktiga medlemmar med stort intresse för olika
hjälpmedel, visar och berättar om dessa och hur de kan göra vardagen lättare för både barn
och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Välkomna önskar Dyslexiförbundet FMLS i Skåne!

