
EUROPEISKA DYSLEXIVECKAN

Arr: Hässleholms barn- och utbildningsförvaltning, Kultur Hässleholm, 

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB), och AV Media Skåne.

Europeiska Dyslexiveckan
4-9 oktober 2010

Europeiska Dyslexiveckan är till för elever, föräldrar, personal inom 
skolan och övriga som är intresserade av att lära sig mer om läs- och 
skrivsvårigheter eller dyslexi.

Initiativtagare till att Europeiska Dyslexiveckan genomförs i Hässle-
holm är en representant för FDB. FDB är en riksförening vars mål är 
att stödja familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter och 
främja samarbetet mellan hem och skola.

Avsikten med aktiviteterna är att upplysa om vilka medel och möjlig-
heter som finns för att underlätta för personer med dessa svårigheter. 
Både lagtext och förordningar säger att den ensklide har rätt till stöd 
och hjälp.

Programmet består av föreläsningar, utställningar, olika workshops och 
demonstrationer av datorstöd som t. ex rättstavningprogram, talsyntes 
och ordlistor. Vi visar också lättlästa böcker, talböcker och annat ma-
terial som kan underlätta vid läs- och skrivsvårigheter samt hur man 
använder Daisy- och MP3-spelare. Det kommer att finnas material från 
FDB och andra intresseföreningar. för läs- och skrivsvårigheter.

Arrangörer är Hässleholms barn- och utbildningsförvaltning, Kultur 
Hässleholm, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) och AV 
Media Skåne.

Övriga medverkande: KompetensUtvecklarna, Fallerej förlag, Alvesta 
Skoldatatek och Frölunda Data AB.

Välkommen till Hässleholm Kulturhus!

 Hässleholm
4–9 oktober 2010



Måndag 4 oktober
Jag kan om jag vill – men kan jag inte så vill 
jag inte!

Specialläraren Ingrid Lind föreläser om bemötande 
och åtgärder för elever med läs- och skrivsvårig-
heter.

Ingrid har arbetat mer än 40 år som klass- och 
speciallärare, med utredningar, handledning, fort-
bildning för lärare och föräldrar. Hon är mormor 
till tre barnbarn med funktionshinder inom dyslexi, 
språk och motorik. Hon vill förmedla sina erfaren-
heter av att hjälpa barn att behålla glädjen i läran-
det och läka såren i själen.

Kl. 14.30–16.30  
Föreläsning för pedagoger. Ingen anmälan, först till kvarn tillämpas.
Hässleholms Kulturhus, Blå salongen

Kl. 19.00–21.00  
Föreläsning för allmänheten. Fri entré! Hämta din gratisbiljett på  
Hässleholms stadsbibliotek
Hässleholms Kulturhus, Blå salongen
    

Kl. 16.00–19.00 
AV Media Skåne visar datorprogram och hjälpmedel som finns att tillgå  för 
att kompensera läs- och skrivsvårigheter. 
I foajén utanför Blå salongen

Tisdag 5 oktober
Kl. 10.00–12.00
Rätt stöd i undervisning och att våga vara förälder.
KompetensUtvecklarna och Fallerej förlag.
Gröna Rummet , Stadsbiblioteket, andra våningen.  .

Kl. 14.00–17.00
Vad gört skolan för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter?
Hässleholms kommuns läs- och skrivverkstad.
Gröna Rummet , Stadsbiblioteket, andra våningen.

Onsdag 6 oktober

Kl. 14.00–16.00
Lättläst, Daisy, Daisy- och MP3-spelare. Prova på-workshop med stadsbib-
lioteket.
Gröna Rummet , Stadsbiblioteket, andra våningen.

Kl 15.30–18.00 
När läsningen inte går på räls har Alvesta lös-
ningar! En föreläsning från Alvesta skoldatatek 
om hur skolor identifierar, utreder och stöder 
barn med läs- och skrivsvårigheter, upprättar 
åtgärdsprogram och utbildar elevambassadörer.

Speciallärarna Annika Palm, Agneta Hedenfalk 
samt IT-tekniker Ulrik Petterson medverkar.

Föreläsning för pedagoger. Ingen anmälan, 
först till kvarn tillämpas.
OBS lokal! Jacobsskolans aula. 

Torsdag 7 oktober
Kl. 11.00–12.00
Träffa Annika Nilsson, mamma till en son med läs- och skrivsvårigheter.

Utställningar hela veckan med information från Hässleholms kommun och 
intresseföreningar samt AV Media Skåne.
Skolbibliotekscentralen och Möjligheternas centrum.

Lördag 9 oktober
Kl. 11–14
Träffa representanter för FDB vid föreningens utställning.

Kurs för pedagoger
Tisdag 5 oktober–fredag 8 oktober
PILEN-modellen är ett arbetssätt i svenska, för klass- och specialundervis-
ning. Materialet är specellt anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
I samarbete med Alfamax anordnar AV Media Skåne kurser i Hässleholm, bl 
a 5–8 oktober. Under 2010 kan statligt bidrag användas till både kurser och 
material inom ramen för Läsa-skriva-räkna-satsningen. 

För mer information och anmälan: www.alfamax.se 


