
 

INBJUDAN  
 

Inspirationsdag   
 

för läsombud, frivilliga högläsare, arbetsgrupper, bibliotekspersonal m.fl.  
 

 

Välkommen till en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte! 
 

 
Dagens innehåll:  

 

▪ Shared Reading – Delad läsning 

Shared Reading är en engelsk metod för högläsning i grupp som nu sprider sig i Sverige. MTM är 

samarbetspartner i ett 3-årigt projekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län. 

Catharina Kåberg berättar om metoden och låter oss prova på hur denna form av högläsning går till. 

 

▪ MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) och LL-förlagets nya liv i Malmö  

Fr.o.m. årsskiftet 2019/2020 är MTM med sina olika verksamheter utlokaliserad till Malmö. Vad 

innebär förändringen för LL-förlaget och deras utgivning av lättlästa böcker? Maria Ramdén, ny 

förläggare, och Sarah Linton, ny redaktör, berättar om förlagets kommande arbete och utgivning. 

 

▪ Böcker, böcker, böcker! Boktips och läsinspiration av bibliotekarie från regionen. 

 

▪ Erfarenhetsutbyte i grupper samt fika. 

Utvärderingar efter tidigare inspirationsdagar visar på ett stort behov av att få diskutera och utbyta 

erfarenheter med varandra. Idag får ni chansen!  

 

▪ ”Mina år med lättläst” 

Agneta J Granemalm från Ljungby blev utsedd till Årets läsombud 2019. Hon delar med sig av de 

erfarenheter hon fått genom åren både som läsombud, frivillig högläsare, medlem i arbetsgrupp och 

utbildare av nya läsombud och högläsare. Vi får tips och idéer och får även uppleva hennes speciella 

sätt att läsberätta med hjälp av rekvisita.  
 

 

   

OBS! Fika finns från kl. 9.30. 

Lunch på egen hand.  

 

Vi erbjuder denna inspirationsdag vid två  
olika tillfällen och orter i Västra Götaland.  
 

Du anmäler dig till den plats och det 
datum som passar dig bäst!  
 

10 mars kl 10.00 - 15.30 

Skövde Kulturhus, lokal Freja, 

Trädgårdsg. 9, Skövde  

 

11 mars kl 10.00 - 15.30 

Hörsalen, Göteborgs stadsbibliotek 

Götaplatsen 3, Göteborg 

 

 

 

 

Anmälan senast 26 februari 2020 till:  

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland.  

E-post: vgregion@sv.se   

Telefon: 0522-65 33 33 

Anmäl dig på anmälningslänk HÄR. 

 

Dagen är avgiftsfri och vi bjuder på fika.   
Ange specialkost vid anmälan.  
Bekräftelse kommer inte att skickas ut på din 
anmälan. Har du anmält dig är du välkommen! 
 

Frågor besvaras av:  

Anna Anteryd, verksamhetsutvecklare 
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland: 
Tel 0708-55 30 36.  
E-post anna.anteryd@sv.se  
 
 

 

Varmt välkommen! 

Regiongruppen för läsning i omsorgen i Västra Götaland 

https://forms.gle/XGNSuFdmVjAMZKeU8

