Faktablad

Dagstidningen som taltidning
Tips för dig som arbetar i skolan

För personer med läsnedsättning
Produktionen av taltidningar finansieras genom ett
statligt stöd. Detta stöd regleras i Förordningen om
taltidningar och mottagarutrustning (SFS 2013:9).
Där står att målgruppen är personer med sådana
funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan
ta del av en vanlig dagstidning.
Prenumerera? Kontakta dagstidningen!
Idag finns 120 dagstidningar som taltidning så chanserna är goda att just er tidning finns. För att börja
prenumerera:
• Utse en i personalen som är ansvarig för just taltidningar och inloggningsuppgifterna. Om personalen
i skolbiblioteket redan arbetar med talböcker
rekommenderar vi att de också ansvarar för taltidningarna.
• Kontakta er dagstidning för att beställa prenumerationen. På www.mtm.se finns en aktuell lista med
alla dagstidningar som finns som taltidning.

Att tänka på för dig som ansvarar
för taltidningen i skolan ...
• Ni får en inloggning per prenumeration.
• Antalet prenumerationer baseras på hur många
enheter (till exempel surfplattor) som taltidningen
ska läsas på. Hör med din tidning om eventuella
priserbjudanden för skolor.
• Inloggningsuppgifterna ska vara kopplade till
skolan och inte till eleven. Tänk på att det endast
är elever med läsnedsättning som har rätt att läsa
taltidningen. Du som ansvarar för taltidningen
ska behålla inloggningsuppgifterna för dig själv
för att undvika att de sprids. Om taltidningen ska
läsas i en app på en surfplatta eller i mobil loggar
du in åt eleven.
• Om eleven vill ha egna inloggningsuppgifter kan
föräldrarna teckna en prenumeration.
• För säkerhets skull är det bra om lösenordet byts ut
varje läsår. Hör av er till Taltidningshjälpen för det.
MTM:s roll
MTM ansvarar för framställandet och distributionen
av dagstidningen som taltidning.
Dagstidningsutgivarna ansvarar för försäljningen
och prenumeranthanteringen.

• När ni har beställt tidningen blir ni kontaktade
av MTM som hjälper er att få tillgång till
tidningen.

Mer information
På MTM:s webbplats kan du läsa mer om dagstidningen som taltidning: www.mtm.se

• När ni har börjat prenumerera finns det support
att tillgå via Taltidningshjälpen på telefon:
020-311 211.

Kontakt Taltidningshjälpen:
E-mail: taltidningshjalpen@polarprint.se
Telefon: 020-311 211
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Vad är dagstidningen som taltidning?
Taltidningen är en oavkortad version av dagstidningen. Den kommer ut samtidigt som papperstidningen och skickas direkt till prenumerantens
surfplatta, taltidningsspelare, mobiltelefon eller
dator. Tidningsinnehållet läses upp via talsyntes.

