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Dysleximässan
Karlstad 19-20 oktober 2018

Utställare på Dysleximässan

2018 den 19–20 oktober i Karlstad
Abibo
Abibo är tjänsten som gör det möjligt
för kunden att bestämma över de
faktorer som gör boken lättläst ur ett
personligt och individuellt perspektiv.
I Abibos webbshop kan kunden
omarbeta befintliga boktitlar utifrån
sina egna förutsättningar och behov.
www.abibo.se

Abilia AB
Med över 40 års erfarenhet och stöd av
forskningsresultat vet vi att våra
hjälpmedel stödjer människor att
skapa struktur i vardagen, kommunicera
med sin omgivning, styra funktioner i
sitt hem eller påkalla hjälp vid behov.
Vi visar kognitiva hjälpmedel.
www.abilia.se

Alfamax
På mässan visas pedagogiska webbspel
samt Bågen (läsinlärning), Pilen
(läromedel i svenska) och Tre Läsvärldar
(lättlästa böcker). SPSM har beviljat
produktionsstöd. www.alfamax.se

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
Vi erbjuder studiecirklar, kurser,
föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.
abf.se/varmland

Attention
Vi arbetar för att de barn, ungdomar
och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och
få det stöd de behöver. I skolan, på
arbetsmarknaden och på fritiden.
www.attention.se

Bornholmsmodellen/ Ing-Read AB
I montern/utställningsbordet visas
originalversionen av Bornholmsmodellen
och hur den har utvecklats under åren
med spel, app och kartläggningsmaterial.
www.bornholmsmodellen.se

Bibliotek Region Värmland
I vår monter ska vi presentera
programmet för Värmland bokfestival.
varmlandsbokfestival.se

DARUB
Digital ljuddistribution på papper
www.darub.se

Dolphin Computer Access AB
EasyReader läsappar för iOS, Android
och Windows, EasyConverter Express
och EasyReader Share. Inloggning,
sökning, nedladdning, streaming,
läsning och navigering av dina talböcker.
www.yourdolphin.com

Dyslexiförbundet, våra projekt och
ungdomarna
Kom och gör ett armband med våra
dysseungdomar. Fråga oss om läs- skriv
och sifferhantering arbetslivet och vi
ger information om vad som gör texter
enkla att läsa och förstå.
www.dyslexi.org

DyssePlugg
Hos oss har ni möjligheten att köpa
boken ”En stämpel i pannan” samt
träffa författaren Daniella Heljeved.
Självförtroende armband kommer
också finnas till försäljning.
www.dysseplugg.wordpress.com

En bild av Dyslexi
Att studera med dyslexi på högskolan, så
kan man göra! Hur kan man tänka kring
dyslexi, studieteknik, uppsatsskrivning
m.m? Är det inte dax att ta hela bilden
av dyslexi på allvar, även styrkorna?
Susanna är föreläsare och konsult inom
tillgänglighet och dyslexi, samt författare till boken ”Dyslexi + Styrkor = Sant”.
www.susannacederquist.com

Funka
Talande Webb är det mest spridda
uppläsande hjälpmedlet som är gratis
för användaren, inte bara i Sverige
utan även i många andra länder.
www.funka.com

Föräldraföreningen för dyslektiska
barn (FDB)
Genom FDB kan föräldrar få tips och
stöd hur de kan stötta sina barn som
har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
FDB står bakom DysseAppen, har ett
mycket aktivt Forum på Facebook och
har skapat DysseFika. www.fdb.nu

Gleerups utbildning Malmö
• Vi ger dig och dina elever tillgång
till strukturerade läromedel.
• För dig som vill arbeta helt digitalt.
• Våra digitala läromedel har funktioner som lämpar sig för elever med
olika fysiska och kognitiva funktionsvariationer.
• Alla våra läromedel är utvecklade i
nära samarbete med skolor, lärare
och elever runt om i landet.
www.gleerups.se

Glosboken
Glosboken kommer presentera verktyget,
som innehåller flera smarta anpassningar och stöd för elever med läs- och
skrivsvårigheter. www.glosboken.se

Hogrefe
Läs- och skrivdiagnostiskt material
samt träningsmaterial, däribland LäSt,
DLS-familjen, DUVAN-familjen,
LäsKedjor-2, WIP samt vårt senaste
tillskott Jämna steg. www.hogrefe.se

ICAP & Frölunda Data
Prova några av nyheterna Catchbox väldens första kastbara mikrofon och
OrCam den nya trådlösa kameran, fäst
på dina glasögon, som läser upp texten
du pekar på!
www.icap.nu www.frolundadata.se

ILT Inläsningstjänst
Vi visar gärna upp våra tjänster.
Vill du veta mer om Polyglutt?
Har du frågor om Inlästa läromedel?
www.inlasningstjanst.se
www.polyglutt.se

InfolitenBok A/S
Vi visar boken ”Det finns ord bakom
bokstäverna!” Boken är en handbok för
unga om dyslexi, och den fjärde i
raden i en serie handböcker för unga
om olika npf - ” i bakfickan”- serien.
Huvudförfattare till böckerna är
norska specialpedagogen Lisbeth
Iglum Rönhovde. www.klaraskolan.nu

IRIS
Information om anpassning och stöd i
utbildningar och på arbetsmarknaden
samt om en ny spännande jobbmatchnings-app! www.iris.se

Karlstad kommun/ Skoldatateket
Karlstad
Exempel på hur läsning och skrivande
kan bli tillgängligt med digitala
verktyg. Både på dator och iPad.
www.karlstad.se/skoldatateket

LegiLexi stiftelse
Heltäckande läskartläggning med
tillhörande analys- och övningsverktyg.
Kom och få boken "Lära barn att läsa"!
www.legilexi.org

Läs och Lär AB/ Minibladet
MiniBladets Reporterskola erbjuder
övningar, lärarhandledningar, journalistiska uppdrag och tävlingar. Nyheterna
finns i tre språkliga med talsyntes.
www.minibladet.se

MV Nordic
IntoWords - Digitalt verktyg som gör
det enklare att läsa, skriva och lära
med surfplattor, smarta telefoner, Mac
och i molnet. CD-Ord - läs- och skrivverktyg som ger en unik hjälp för
dyslektiker och personer med läs- och
skrivsvårigheter. www.mv-nordic.com

