T

XIFÖ R B U N

Dysleximässan
Karlstad 19-20 oktober 2018

Bild: Ester Hedberg

S

DE

DY

•
DY

LE

T •
DE

ÖR
EXIF BUN
SL

14.20-14.35 AppWriter-Agenter, elever med läs- och
skrivsvårigheter utbildade vuxna om det.

I december 2017 samlades 50 elever med läs- och skrivsvårigheter i
Odense. Våra AppWriter-agenter lärde dem vuxna om AppWriter, hur
verktyget har förbättrat deras skrivande samt hur de fick större
ordförråd och effektiviserade skolarbetet med 400 % - allt med hjälp
av verktyget AppWriter.
Kom och ta reda på hur AppWriter och vårt AppWriter Agenterinitiativ kan hjälpa dig och din skola.
Föreläsare: Arnold Kampoukeo, Wizkids

14.40-14.55 MiVo- Träningsprogram som gör dig
till en skicklig användare av skrivhjälpen i läs- och
skrivverktygen IntoWords och CD-ORD.
EN HJÄLP FÖR BÅDE ANVÄNDARE OCH LÄRARE Programmet
kan också vara till hjälp för läraren som saknar tiden eller förutsättningarna att implementera CD-ORD och IntoWords, eftersom:
• Användarna kan träna på egen hand.
• MiVo innehåller motiverande och inspirerade element
som ger goda rutiner från dag ett.
• Programmet innehåller en träningsdel som ger en enkel
överblick över hur MiVo används.
Föreläsare: Jimmy Löf, MV Nordic

15.00-15.15 Varför är nya TorTalk-appen viktig?

Vad tillför nya TorTalk iOS och hur kan man använda appen?
TorTalk kommer visa hur enkelt och snabbt alla människor kan
komma igång med talsyntes på telefoner, iPads och datorer.
Även de som är ointresserad av teknik kommer igång med
TorTalk - programmen är också enkla att introducera för elever.
Föreläsare: Tor Ghai, TorTalk AB

15.20-15.35 Bornholmsmodellen gör barnen
läsberedda.

Den första upplagan av Språklekar efter Bornholmsmodellen – en
väg till skriftspråket kom ut för ca 25 år sedan. Bornholmsmodellen
har sedan dess utvecklats med spel, kartläggningsmaterial och
appen Bornholmslek.
För att åskådliggöra Bornholmsmodellen har Huset i Bornholm
tillkommit. På balkongerna återfinns material, som kan komplettera
de gemensamma språklekarna. I min presentation vill jag, med
Huset som utgångspunkt, tydliggöra progressionen och strukturen
i Bornholmsmodellen
Föreläsare: Föreläsare: Ingrid Häggström, fil.lic, Ing-Read AB

15.40-15.55 EasyReader för iOS, Android & Windows
samt EasyReader Share.

Enkel åtkomst till och uppläsning av dina böcker, tidningar
och text kopierad till klippbordet med EasyReader läsappar.
Omvandla dokument till MP3 eller DAISY, presentation av
projektet EasyReader Share.
Föreläsare: Anders Frankenberg, Dolphin Computer Access AB

16.00-16.15 Talande Webb.

Talande Webb är det mest spridda uppläsande hjälpmedlet som
är gratis för användaren, inte bara i Sverige utan även i många
andra länder. Det är ett riktigt hjälpmedel som skiljer sig från
enkla lyssnafunktioner på flera sätt.
Med Talande Webb kan användaren själv välja vilket lässtöd
han eller hon behöver.
Föreläsare: Peter Pettersson, Funka

16.20-16.55 Häng med i nyheterna med
Tidningsläsaren Akila.

Med appen Akila kan du läsa din dagstidning som taltidning.
Du kan lyssna på innehållet samtidigt som du följer med i texten
och ser bilderna. Texten kan skräddarsys med storlek, typsnitt
och färg för att passa just dina behov.
Kom och lyssna så berättar vi hur det fungerar!
Föreläsare: Maria O’Donnell, MTM, Myndigheten för tillgängliga
medier

16.40-16.55 Tillgänglighet med digitala verktyg.

Exempel på hur digitala verktyg kan bredda möjligheten att ta till sig
text och producera text. Om inbyggd tillgänglighet i iPad/iPhone.
Föreläsare: Skoldatateket i Karlstad

17.00-17.15 Stödmaterial att upptäcka, åtgärda och
kompensera läs- och skrivsvårigheter.

Att upptäcka, åtgärda och kompensera läs- och skrivsvårigheter.
Bland annat presenteras SPSMs stödmaterial framtaget
tillsammans med Stockholms universitet och Linnéuiversitetet.
Föreläsare: Anneli Forsberg och Lena Fagerdahl-Claesson,
Specialpedagogiska skolmyndigheten

17.20-17.35 Värmlands bokfestival och Värmland läser.
Hur får man barn och ungdomar till en bokfestival?
Vilka kreativa rum lockar barn och ungdomar till skrivande?
Hur ska vi arbeta med lässvaga grupper i Värmland?
Föreläsare: Ricky Andreis och Åsa Ranung

