
bibliotekspersonal, medarbetare på Studieförbundet Vuxenskolan, demensföreningar,  
demensvårdsutvecklare, demenssköterskor, anhörigkonsulenter, anhörigstödjare,  

frivilligsamordnare, frivilligverksamheter, äldreomsorgschefer, aktivitetsansvariga, politiker,  
pensionärsorganisationer, Röda Korset m.fl. i Stockholms län

Inspirationsdag om Läskraft!
- högläsning för personer med demens

Högläsning är en omtyckt och enkel aktivitet som skapar samtal, samvaro, 
glädje och ro. Läskraft!, ett treårigt nationellt projekt, vill bidra till att öka 
stimulansen och livskvaliteten inom vården av personer med demens genom 
att värva, utbilda och skapa nätverk för frivilliga och anhöriga högläsare. 
Inspirationsdagen är starten för arbetet med projektet i Stockholms län.  
Syftet med dagen är att inspirera deltagarna att arbeta med projektet  
i sina respektive kommuner.

Onsdag 6/2 2013 kl. 8.30-15.00
i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Bergsunds strand 43 i Stockholm

Program:
08.30-09.00 Registrering.
09.00  ”Jag känner mig så glad. Jag vet inte varför, men jag känner mig så glad!” 
    Projektledare Catharina Kåberg berättar om projekt Läskraft!
09.20   Vikten av stimulans för personer med demens. 
   Majken Ploby, Stockholms demensförening.
09.40  Vad är lättläst och LL-böcker? Pernilla Eckerbom från Vaxholms bibliotek berättar  
   och visar några exempel.
10.00   Fika
10.30  Lyssna på lättläst! Ann-Marie Lindman från Centrum för lättläst läser högt.    
10.45  Till glädje på dagen och till ro på natten. Marie Jönsson Schelander, undersköterska  
   och läsinspiratör från Hovås utanför Göteborg, berättar om sina mångåriga erfaren- 
   heter av högläsning för äldre och personer med demens.
11.45  LunCh På EgEn hAnd
13.00  Arbetet med projektet i kommunerna. Projektledare Catharina Kåberg  
   samt Linda Allerth & Maria Carlsson från Studieförbundet Vuxenskolan berättar.
13.30  Hur kan vi jobba med Läskraft! i vår kommun? Gruppsamtal kommunvis.  
   Frukt och dricka. Återsamling 14.30. 
15.00  Tack för idag!

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och frukt. Anmälan senast 28/1 2013  till Studieförbundet  
Vuxenskolan, se anmälningsblankett nedan. Mer om projekt Läskraft! hittar ni på www.lattlast.se/laskraft

Välkommen!
Länsarbetsgruppen för projekt Läskraft! i Stockholms län



Anmälan till inspirationsdag om projekt 
 

Läskraft! 
 

och högläsning för personer med demens 
 

Onsdag 6/2 2013 på Bergsunds strand 43 i Stockholm 
 
 
Namn:_____________________________________________________________ 

 

Anställd som/representerar:____________________________________________ 

 

Kommun:___________________________________________________________ 

 

Adress:_____________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:______________________________________________________ 

 

E-postadress:________________________________________________________ 

 

Specialkost till fikat (gluten, laktos, vegetarisk):______________________________ 

 

 
Anmälan senast fredag den 28 januari 2013 möjligt via tre olika alternativ: 
 
Studieförbundet Vuxenskolans hemsida www.sv.se/stockholm  
 

Tel. 08-679 03 00 
 

E-postadress stockholm@sv.se  
 
Vänligen ange uppgifterna i formuläret ovan! 
 
Det kommer inte att skickas ut någon bekräftelse på din anmälan. 
 

Hör du inget ifrån oss betyder det att plats är reserverad och att du är varmt 
välkommen! 
 

Skulle platserna vara slut meddelas detta och dagen dubbleras vid ett senare datum.  
 

Har du anmält dig men får förhinder så meddela detta eller skicka någon annan i ditt 
ställe. 




