Mullsjö folkhögskola &
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor erbjuder
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

T

emakurs i ledsagning,
syntolkning och
socialhaptiska signaler

-för dig som arbetar med personer som har synnedsättning
eller kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.
............................................................................................................................................................................................................................................................................

21-22 april 2021
Mullsjö folkhögskola

Under två innehållsrika dagar får du en teoretisk och praktisk introduktion i ämnena
ledsagning, syntolkning och socialhaptiska signaler. Du kommer bland annat själv
få uppleva hur det känns att vara i avsaknad av syn, hörsel eller av båda delarna
samtidigt. En viktig erfarenhet som ger kunskap och ökad förståelse för de
personer med syn-/hörselnedsättning eller dövblindhet som du möter i ditt arbete.
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 som har hörsel- och/eller synnedsättning.
Hon är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk.
På grund av rådande omständigheter i samhället har vi gjort anpassningar i kursen och i våra lokaler. Av
denna anledning är deltagarantalet också begränsat. Observera dock att ni under dagarna kommer att
arbeta i par med de praktiska övningarna. Vi kommer att röra oss i både inne- och utemiljöer under vår
praktiska träning i kursens ämnen.

V

älkommen

Torsdag 22/4

10.3013.0014.0015.3016.0019.00-

Välkomstinformation
(Rosengården; Grundtvigsalen)
I mörker
Lunch
Kommunikation, syntolkning
och ledsagning - helhet och samspel
Fika
Ledsagning
Tvårätters middag

08.15-09.00
09.0010.3011.0013.0014.0015.30-

Frukost (lämna rummen)
Syntolkning
Fika
Syntolkning i praktiken
Lunch
Socialhaptiska signaler i praktiken
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.
Linda Eriksson
arbetar som pedagog på Nationellt kunskapscenter för
dövblindfrågor.
Diana Samuelsson
ansvarar för Mullsjö folkhögskolas kurser riktade
till personer med dövblindhet. Hon är även
teckenspråks- och dövblindtolk på skolan.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Datum: 21-22 april 2021
Plats: Mullsjö folkhögskola
Kursansvarig: Diana Samuelsson
Kostnad:
boende med helpension i enkelrum
1 455 kr/person
Möjlighet finns att boka in en
extranatt för 390 kr.
I priset ingår frukost på onsdag
morgon.

Har du frågor, kontakta:
Diana Samuelsson
diana.samuelsson@mullsjofolkhogskola.se
Telefon: 0392-374 25
Senaste anmälningsdag: 19 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.

