
  emakurs i ledsagning, 
syntolkning och 

socialhaptiska signaler 
 

Under två innehållsrika dagar får du en introduktion i ledsagning, 
syntolkning och socialhaptiska signaler, vilket är viktigt att ha 

kunskap om i det arbete du utför. 

Linda Eriksson arbetar som pedagog på Nkcdb, Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor. Hon har själv dövblindhet och delar frikostigt med sig av sin breda 

kunskap och sina egna erfarenheter. Diana Samuelsson är anställd på Mullsjö 
folkhögskola och har över tjugo års erfarenhet av arbete med personer med syn-

nedsättning och personer med dövblindhet. Hon har ett förflutet som elevassistent, 
personlig assistent och är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk.

Under kursdagarna kommer vi att röra oss i både inne- och utemiljöer och du kommer 
själv att få uppleva hur det känns att vara i avsaknad av syn, hörsel eller båda delarna 

samtidigt. En både nyttig och viktig erfarenhet. 

1-2 april 2020 
Mullsjö folkhögskola

T

älkommenV

Mullsjö folkhögskola & 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor erbjuder

-för dig som arbetar med personer som har synnedsättning 

eller kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.
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Torsdag 2/4

08.00-09.00 Frukost (lämna rummen)

09.00-10.00 Praktiska syntolkningsövningar 
10.00-10.30 Fika
10.30-12.00 Praktiska syntolkningsövningar

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Socialhaptiska signaler
14.30-15.30 Avslutningsfika.

Temakursen arrangeras i samverkan med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 
vars uppdrag är att vara en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring 

frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Datum: 1-2 april 2020
Plats: Mullsjö folkhögskola
Kursansvarig: Diana Samuelsson
Kostnad: boende med helpension i  
dubbelrum: 1 085 kr/person
Enkelrumstillägg: 200 kr/person
(finns endast ett fåtal enkelrum)

Möjlighet finns att boka in en extra-
natt för 390 kr. I priset ingår kvällsfika 
samt frukost på onsdag morgon.

Har du frågor, kontakta:
Diana Samuelsson
diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se
Telefon: 0392-374 25

Senaste anmälningsdag: 2 mars
Du anmäler dig via skolans hemsida:
https://mullsjofolkhogskola.nu/kurs-konferens/
kursanmalan
Kursavgiften faktureras efter anmälan och är 
bindande.
                        Kursen har ett begränsat antal platser.

Linda Eriksson
arbetar som pedagog på Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor.

Diana Samuelsson
arbetar som kursansvarig för Mullsjö folkhögskolas 
Aktiveringskurser för personer med dövblindhet. 
Hon är även teckenspråks- och dövblindtolk på skolan.

Onsdag 1/4

09.30-10.00 Välkomstinformation  
  (Rosengården; Grundtvigsalen)
10.00-12.00 I mörker
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Kommunikation, syntolkning 
  och ledsagning - helhet och samspel
14.30-15.00 Fika
15.00-17.00 Praktiska ledsagningsövningar 
17.00-18.00 Kvällsmat
18.00-19.00 Fri tid 
19.00-20.15 Öppna dina sinnen - prova på 
20.30  Mingel med tilltugg
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