Borås 2018-11-21/22

Rikskonvent
Tillgänglighet - Kommunikation - Utbildning

En av konferensens huvudtalare:

Lena Hallengren

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister,
Socialdepartementet
- Vägen mot ett universellt
utformat samhälle

Konferensen behandlar frågor som berör tillgänglighet, kommunikation
samt utbildning för människor med funktionsnedsättningar.
Konferensen vänder sig till dig som jobbar inom kommun, landsting/
region, assistansbolag, privata vårdbolag eller som på andra sätt jobbar
med målgruppen människor med funktionsnedsättning.
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Funka för livet Rikskonvent
- Tillgänglighet - Kommunikation - Utbildning

09.00-09.30
Fika och inregistrering
09.40-10.00
Funka för livet och konferencier Erik Wahlgren
följt av Malin Carlsson, kommunalråd Borås Stad
- Välkommen till Borås
10.00-10.40
Lena Mellbladh
Tillgänglighetskonsulent
Borås Stad
www.boras.se
- Borås Stad, bäst i Europa
på tillgänglighet

10.50-11.30
Cecilia Nilsson
Chef Tillgänglighetsdatabasen
www.t-d.se
- Tillgänglighetsdatabasen –
verktyg för fysisk tillgänglighet

11.30 - 12.30
Lunch
12.30-13.10
Lena Hallengren
Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister
Socialdepartementet
- Vägen mot ett universellt
utformat samhälle

13.20-14.00
Erik Rova
Leg. Psykolog på
Rova & Sjögren Psykologi AB
www.rovasjogren.se
- Lågaffektivt bemötande

14.00-15.00
Fika med mässbesök
15.00-15.40
Jessica Norström
VD Riksfärdtjänsten Sverige
www.rft.se
- Teletal

15.40-16.20
Ylva Bjelle
Journalist & Statsvetare
www.bjellemedia.se
- Lättläst och tillgänglig
information, så når du ut till fler
Föreläsning samt workshop

16.30 - 17.15
Föreläsning med Erik Löwenthal
- ”I faderns,sonens och försäkringskassans namn”
på mässans Speakers Corner som ingår
i konferensprogrammet
17.15 - 18.00
Mässbesök med tipspromenad
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Funka för livet Rikskonvent
- Tillgänglighet - Kommunikation - Utbildning

08.30 - 08.50
Fika och inregistrering för nytillkomna deltagare
08.50 - 09.10
Konferencier Erik Wahlgren, Funka för livet, samt
Patric Cerny, ordförande i styrelsen för Habilitering &
Hälsa Västra Götalandsregionen hälsar alla välkomna.
09.10 - 09.50
Anna Rensfeldt-Flink
Leg logoped och doktorand,
Habilitering & Hälsa, Västra
Götalandsregionen
- Kommunikation med personer
som har flerfunktionsnedsättning

13.00 -13.35
Fredrika Lundqvist
Projektledare och utbildare
mot skola/förskola
Navet Science Center
www.navet.com
- Trygga relationer,
grunden för allt lärande
13.40 - 14.15
Maude Wildow
Rådgivare på SPSM
www.spsm.se
- Tillgänglig utbildning

10.00 - 11.00
Gunilla Thunberg
VGR, DART
www.dart-gbg.org
- Rätten till kommunikation

11.00 - 11.40
Joakim Falk
Project Manager, Healthcare
SIS, Swedish Standards Institute
www.sis.se

14.20 - 15.00
Annika Malm &
Emma Almingefeldt
Universitetsadjunkter
Högskolan i Borås www.hb.se
- Aktivitetsinspiratör
- Inkluderande
högskola och arbetsliv för
personer med intellektuella
funktionsnedsättningar

- Standarder inom kognitiv
tillgänglighet – framförallt
tidsstödjande hjälpmedel för
användning både för dagligt liv
och i skol-undervisningsmiljö.
11.40 - 13.00
Lunch samt mässbesök

15.00 - Konferensen avslutas av
Funka för livet samt konferencier
Erik Wahlgren
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Anmälan samt praktisk information
Konferensen arrangeras i Åhagas lokaler på Lillåvägen 4 Borås, 504 33 Borås.

Funka för livet mötesplats om funktionsnedsättning

I anslutning till konferensen arrangeras även mässan Funka för livet mötesplats,
som vänder sig till människor med funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma.

Anmälan & priser

Biljettbokning görs via www.funkaforlivet.se/rikskonvent. Följande biljettalternativ finns tillgängliga:
2-dagarsbiljett: ger dig tillgång till alla konferensens föreläsningar, 2495 kr inkl. moms
1-dagsbiljett dag 1: ger dig tillgång till konferensens föreläsningar den 21/11, 1495 kr inkl. moms
1-dagsbiljett dag 2: ger dig tillgång till konferensens föreläsningar den 22/11, 1495 kr inkl. moms
Valbara seminarier: plocka själv ihop de föreläsningar som du vill gå på, 300 kr/styck inkl. moms
Föreningspriser: vid bokning av ideell förening gäller 30 % rabatt på samtliga priser ovan,
som dras av vid biljettbokningen. Lunch och fika ingår i alla alternativen.
Sista anmälningsdagen är den 15/11 alternativt när konferensen är fulltecknad. 
Avbokning av biljett som sker fyra veckor före konferensstart debiteras ingen avgift, 50 % av avgiften
debiteras om avboknings sker senast tre veckor innan, och 100 % om avbokning sker de två sista veckorna
före konferensen. Vid sjukdom eller liknande kan biljetten överlåtas, men måste meddelas skriftligt.
Betalning sker via faktura och med 30 dagars betalningsvillkor, se till att uppge rätt uppgifter vid din
biljettbokning.

Tillval

Som konferensdeltagare kan du göra följande tillval:
- Boende: boka hotellrum på Scandic med Funka för livets rabattkod ”D000042197” och få 10 % rabatt.
- After work med mingeltallrik/buffé samt livemusik 325 kr inkl. moms

Behållning & dokumentation

Syftet med konferensen är att inspirera, motivera, lära och ge insikt i frågor som rör tillgänglighet,
kommunikation och utbildning. Efter genomförd konferens skickas föreläsarnas dokumentation ut till
alla konferensdeltagare via mail.

Arrangeras av:

I samarbete med:
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