Faktablad

MTM:s produkter och tjänster
Fakta för föräldrar till barn och ungdomar
med synnedsättning
Vad erbjuder MTM?
MTM producerar en rad olika produkter och tjänster speciellt för
gruppen barn och ungdomar med synnedsättning. Förutom talböcker
att ladda ner och olika former av punktskriftsböcker att låna och
köpa, finns taltidningar, en punktskriftstidning, Punktklubben,
Punktkassen och Punktväskan.

Kamratposten
Kamratposten skriver om allt som har med livet att göra. Om
artister, djur, sport och barn i andra delar av världen. Om äventyr
och underbara och sorgliga saker. Punktskriftstidningen innehåller
ett urval av innehållet i den tidning som trycks på vanligt sätt.

Popcorn
En taltidning som innehåller reportage för barn och ungdomar, boktips
och följetonger. Tidningen är uppdelad i två avdelningar, en riktad till barn
mellan 6–12 år och den andra riktad till ungdomar mellan 13–18 år.

En taltidning för barn och ungdomar, där innehållet baseras på klipp ur
serietidningar som dramatiseras. Bubbel innehåller även boktips, roliga
historier, följetonger och tävlingar.

Knottret
En punktskriftstidning som vänder sig till ungdomar. Innehållet baseras
på utdrag ur tidningar och handlar om musik, sex och samlevnad, hur
det är att vara ung och nyheter i ungdomsvärlden.
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Bubbel

Hur gör jag för att prenumerera på tidningarna?
Du som förälder kan teckna en prenumeration på tidningarna till ditt
barn. Barn och ungdomar får prenumerera kostnadsfritt till och med
den dag de fyller 18 år. Prenumerera på någon av tidningarna genom
att kontakta MTM på telefon 040 653 27 20 eller via e-post till
pren@mtm.se.

Punktklubben
Punktklubben är en läseklubb för barn i åldern från fem till tolv år som
läser, eller ska börja läsa punktskrift. Prenumeranterna får varje läsår
flera utskick som innehåller till exempel böcker, spel, taktila bilder,
recept och andra småsaker. Att prenumerera på Punktklubben kostar
100 kr/läsår. Faktura skickas ut på höstterminen för kommande läsår.
Skicka e-post till punktklubben@mtm.se om du vill prenumerera.

Punktkassen och Punktväskan
För blivande punktläsare i förskoleålder och deras familjer. Punktkassen passar de yngsta barnen och innehåller en enkel taktil bilderbok
som heter Badutflykten och kortfattad information till föräldrar. I

Punktväskan finns den taktila bilderboken Vanten, information
om punktskriften och dess användning samt taktilt lekmaterial,
som föräldrar kan använda tillsammans med sina barn. Både
Punktkassen och Punktväskan är kostnadsfria och delas ut av
synpedagog vid syncentralen. För att beställa materialet kan
syncentralen kontakta punktklubben@mtm.se.

Punktskriftstjänsten
För personer med synnedsättning finns en individuell service som utan
kostnad överför tryckt material av olika slag till punktskrift – till exempel
musiktexter, tidningsartiklar eller brev. För mer information kan du
kontakta Punktskrifts- och prenumerationsservice på
telefon 040 653 27 20 eller via e-post punktskrift@mtm.se
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