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

Program för familjelägret på Röstånga Gästgivaregård
den 25 – 26 augusti 2018
Lördagen den 25 augusti 2018
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 18.00
18.00

Inkvartering och kaffe
Samling med presentation
Att läsa och skriva är kul! Sofie Berthet ger praktiska råd och inspiration
till en mer lustfylld tillvaro.
Lunch
Vad är dyskalkyli? Hur kan man bemöta och kompensera i skolan och
som förälder? Jenny Sandén från SKED informerar.
Eftermiddagsfika
Information om projektet ”Orden på jobbet”
Egna aktiviteter
Middag

Söndagen den 26 augusti 2018
08.30 – 09.30
09.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30

Frukost
Kompenserande pedagogik och bemötande vid adhd, autism och dyslexi
med Linda Jensen
Lunch
Information från Dyslexiförbundet
Utvärdering
Kaffe

För barn och ungdomar blir det ett eget program med bl.a. bad, femkamp, tipsrunda och
spökboll m.m. Kom ihåg att ta med badkläder och badhandduk!
Vi vill ha er anmälan senast den 12 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
Anmälan: Skicka ett e-postmeddelande till skane@dyslexi.org och ange namn på vuxna och
barn, ålder på barnen samt tel.nr. Meddela om du/ni har matallergi. Vi skickar en bekräftelse
när betalningen har kommit in på bankgirot.
Inbetalningen gäller som anmälan och är bindande. Begränsat antal platser!

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

Vi är välkomna till Röstånga Gästgivaregård. Adressen är Marieholmsvägen 2, 268 68
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
Sofie Berthet är författare, skrivpedagog och stolt mamma till son med dyslexi. Hon skriver
lättlästa böcker för Nypon förlag och ger kurser och workshops i skrivande för barn, ungdom
och vuxna.
Jenny Sandén har arbetat med barn och ungdomar inom grundskola, gymnasieskola och
särskola i drygt 20 år, varav de senaste 10 åren som specialpedagog. Nu arbetar hon som
specialpedagog på SKED (Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli) i
Lund. Hennes arbete på SKED handlar i huvudsak om att sprida kunskap kring dyskalkyli via
föreläsningar och rådgivning.

Söndag
Linda Jensen är beteendevetare och författare till boken Inkluderingskompetens vid adhd &
autism. Hon föreläser om hur man kan stärka alla de elever som har vissa nedsatta
funktioner genom att kompensera och bemöta dem på rätt sätt. Hon har även skrivit serien
om "Anton och Super-A" och "Kom vi gör om det". För mer information:
http://bemyrails.com.

Välkomna önskar Dyslexiförbundet i Skåne!

