Hur möter vi barn och de
vuxna kring barn med
funktionsnedsättning?
Datum: Torsdag 29 november
Tid: 09.30 – 16.30
Plats: Svensk biblioteksförening, Oxtorgsgränd 2,
Stockholm.

Program 29 november
09.30 – 10.00 Fika
10.00 Välkommen och presentation av dagen
10.10 Få del av Lynn Alpbergs rapport ”Funkar det”,
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/2018/06/
Funkar-det_180621.pdf
10.40 Gruppdiskussion
11.10-12.40 Möta två ”funkismammor”,
som delar med sig av sina erfarenheter av familjelivet till
barn med flerfunktionsnedsättning, och håller i en workshop.
Anna Pella, författare och journalist och Lotta Frécon,
pedagog

Svensk biblioteksförening är en ideell,
partipolitiskt obunden och fri aktör.
Föreningen samlar och verkar för alla typer av
bibliotek genom att informera om bibliotek
och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling.

12.40 – 13.30 Lunch
13.30 Ta del av hur det är att leva inom Autismspektrum
och hur vi kan möta barn inom autismspektrum och deras
vuxna
14.45 Anna Croné berättar om hur man kan skapa
nätverk.
15.15 Fika + gruppdiskussion
16.00 Summering av dagen och diskussion om nästa
möte
16.30 Tack och hej då

www.biblioteksforeningen.se

Anmälan

Svensk biblioteksförening

Anmälan sker via nedan länk:
https://goo.gl/forms/Kj90JFOhgYFekTl03

Vår bibliotekssyn
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till
information, kunskap och kultur och som
inspirerar till att ta del av det. Därmed ges
människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och
skriva fritt. Svensk biblioteksförening vill se en
värld där alla människor har tillgång till bibliotek
i livets olika skeenden.

Max 40 deltagare, först till kvarn.
Fika och lunch ingår.
Deltagare måste vara enskilda medlemmar i
Svensk biblioteksförening.
Välkomna!
Kontaktperson för nätverksträffen:
Anna Fahlbeck,
Anna.Fahlbeck@linkoping.se

En pådrivare för bättre bibliotek
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att
stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter.
Ett nav för engagemang och professionell utveckling
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för
människor med engagemang i och intresse för
att förklara, utveckla och agera för bibliotek.
De främsta experterna på biblioteksverksamhet
är våra medlemmar och vi stödjer deras professionella utveckling genom resestipendier, utvecklingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expertnätverk samlas landets främsta kompetens inom
olika biblioteksområden.
Välkommen som medlem!
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