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Kursinbjudan till digital kurs

Att informera om kultur- och fritidsaktiviteter på lättläst svenska.
Kursnummer 20703 (25 deltagarplatser)
Alla invånare har rätt till tillgänglig information om kommunens verksamhet och vi är
skyldiga att erbjuda den. Kursen varvar teori vid två digitala föreläsningar med en
praktisk hemuppgift.

Kursens innehåll

Vem är läsaren? Kommunikationskanaler och läsarens förkunskaper påverkar innehållet.
Skillnader klarspråk - lättläst svenska. Att skriva lättläst svenska – om innehåll och
språk, till exempel struktur, svåra ord, tilltal, passivformer, negationer och förkortningar.
Enkel och begriplig form och bild.

För vem

Alla som utformar olika slags information och vill göra den mer tillgänglig. Till exempel
chefer, kommunikatörer, medarbetare i olika verksamheter, organisationer och andra
intresserade.

Digital föreläsning 1
Fredag 4 december 2020 klockan 9.00-11.00

Hemuppgift

Genomförs mellan den 4-11 december
Du skriver om en valfri text från din verksamhet till lättläst svenska. Texten mejlas till
kursledaren senast fredag 11 december för individuell feedback via mejl.

Digital föreläsning 2 - lärdomar, reflektion och summering
Torsdag 17 december klockan 13.00-14.00.

Föreläsningarna genomförs digitalt på Microsoft Teams
Du får en länk via mejl som du loggar in i via din dator, platta eller telefon.
Kostnad: 750 kr för verksamheter i eller med stöd av kommuner inom Storstockholm.
Övriga 1075 kr. Skriftlig kursdokumentation ingår.

Kursledare

Ulla Bohman från Boarve konsult. Ulla har i snart 30 år arbetat med
information och utbildningar bland annat hos Myndigheten för
tillgängliga medier och Centrum för lättläst. Fokus har alltid varit
begriplighet och tillgänglighet.

Ansvariga kurssamordnare FSKF
Karin Olsson Sandberg, Stockholms stad, karin.olssonsandberg@stockholm.se
Ann-Britt Öhrstig, Haninge kommun, ann-britt.ohrstig@haninge.se

Anmälan i länken: www.fskf.nu/kursanmalan?20703
Sista anmälningsdag är den 22 november 2020.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person .
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