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Fredag

Inspirerande föreläsning med 
Eric Löwenthal: 
Genom humor och igenkänning 
ger Eric oss en bild av vad det 
kan innebära att få ett barn med 
funktionsnedsättning.” 
Eric Löwenthal – komiker 
bl.a. Ståuppshow ”FADERN 
– I Faderns, sonens & 
Försäkringskassans namn”

Lördag

Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor (Nkcdb), uppdrag och 
verksamhet  
Per Nyling berättar om Nkcdb:s arbete samt 
erfarenheter från projektet ”Att identifiera barn 
med kombinerad syn- och hörselnedsättning/
dövblindhet”.
Per Nyling, Nkcdb

Trepartssamtal
Trepartssamtal som ett sätt att göra sin röst 
hörd, få tillgång till ett rikt språk och utveckla 
omvärldsuppfattning. Sofie kommer prata 
om hur man kan tillrättalägga miljön och det 
mellanmänskliga för att möjliggöra denna 
utveckling, genom trepartssamtal.
Sofie Malmgren,  
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Taktil kommunikation. Socialhaptiska signaler  
– taktilt teckenspråk – ledsagning
När fjärrsinnena syn och hörsel saknas helt eller 
delvis träder de övriga sinnena in och kompenserar. 
Det taktila sinnet är ett sinne som för de allra flesta 
spelar en avgörande roll i kommunikation och 
samspel. Under passet ”taktil kommunikation” får 
du möjlighet att prova ditt taktila sinne i övningar 
kring kommunikation, samspel och ledsagning. 
Du får bland annat möjlighet att lära dig mer om 

socialhaptiska signaler, om taktilt teckenspråk och 
taktilt kroppsligt stöd. Du får här också chans att öva 
ledsagarteknik och kommunikation kopplat till det. 
Pernilla Henriksson och Ingrid Axelhed, Mo Gård

Valbara spår:

 1. Gymnasieskolan
Vi kommer berätta om hur det är att studera på 
Riksgymnasiet och Riksgymnasiesärskolan 
för hörselskadade och döva i Örebro. Vi 

kommer också att berätta om de olika boende 
formerna som erbjuds under studietiden och vilka 

anpassningar som kan göras på skola och boende.
Rigmor Franzén - Gustafsson, Håkan Sikh och 
Lena Ingman, Tullängsgymnasiet
 
2. Boendealternativ
Hur ser alternativen ut? Samtal om olika 
boendeformer och möjligheter till stöd i vardagen. 
Ingrid Axelhed och Gunnar Johansson, Mo Gård

Söndag

Senaste forskningen inom dövblindhet
Claes Möller är öron-, näsa- halsläkare, audiolog 
samt professor. Han är även verksamhetschef för 
Audiologiskt forskningscentrum på region Örebro 
län. Han kommer berätta om den forskning inom 
dövblindhet som är aktuell just nu.  
Claes Möller


