
Sånga-Säby Hotell & Konferens
I år kommer vi vara på Sveriges mest klimatsmarta hotell, 
endast 35 km från Stockholm City. Njut av lugnet och den fina 
naturen på en av Sveriges vackraste platser.

Hotellet ligger 35 km från Stockholm City vilket tar ungefär 45 
minuter att köra med bil. Här kan du lyssna på vågskvalp från 
Mälaren, njuta av en god middag och sova i sköna sängar.

Det finns mycket att göra på hotellet, allt från olika aktiviteter till 
avslappning i pool och relaxavdelningen nere vid Mälaren. 

Läs gärna mer på: www.sanga-saby.se

Inbjudan till

Föräldrakurs
14 -16 september 2018
För föräldrar till barn i alla åldrar med 
syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Kursen anordnas i samverkan mellan:
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Välkommen!
Till den årliga för föräldrar till barn i alla åldrar  
med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.
14 –16 september 2018 på Sånga-Säby Hotell & Konferens.
Du får chansen att lyssna till olika föreläsare, delta i diskussioner och umgås i trevlig miljö.

Fredag 14 september

13.30-14.30

14.30-14.45

14.45-15.45

15.45-16.00

16.00-16.15

16.15-16.45

16.45-18.00

18.00-18.30

19.00

Ankomst och kaffe

Välkommen och kursinformation

Årsmöte FSDB’s föräldraråd

Paus med frukt

Information arrangörer

Information DBU

Inspirerande föreläsning ”Team Nordmark” 
Mikael Nordmark.

Information till nya föräldrar – föräldrarådet

Middag

Hur kan vi förstå samt försöka komma till rätta 
med beteendeproblematik bland barn och  
ungdomar som har en medfödd dövblindhet?
Hans-Erik Frölander och Ulrika Broddstedt, SPSM

Att vara sig själv som Malin eller annan? 
Malin Lindén. 

Avslutning

Lunch

Hemresa

Söndag 16 september
09.00-10.00

10.00-11.45

11.45-12.00

12.00-13.00

13.00

Anmälan:  På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats www.spsm.se 
 hittar du mer information och anmälan till kursen. 

 Kursens namn är: Föräldrakurs dövblind.

 Har du frågor kring anmälan kontakta Anna Lindström:
 Telefon: 010-473 53 53 E-post: anna.lindstrom@spsm.se

 Sista anmälningsdag är den 8 juni 2018. Anmälan är bindande.

Kursavgift:  1000 kr/pers (inkl moms). I kursavgiften ingår resa, mat och logi.  
 Inbetalningskort skickas ut efter avslutad kurs till respektive deltagare. 
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Med reservation för ändringar.

Lördag 15 september

08.30-09.00 Kommunikation i fokus
 Pernilla Henriksson, Mo Gård.

09.00-10.00  Psykisk utveckling vid dövblindhet förutsätter  
 omgivningens stöd i att tillgängliggöra och   
 bearbeta sensoriska intryck i socialt samspel. 
 Hans-Erik Frölander, SPSM

10.00-10.30  Kaffe

10.30-12.00 Valbara spår:
 1. Livsomställningsteorin. Helené Engh, 
 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. 
 
 2. En presentation som kommer att ta upp förut 
 sättningarna för kommunikation och hur språkut 
 veckling kan se ut för dem som har medfödd döv 
 blindhet. Illustreras med filmexempel.
 Jenny Näslund, SPSM.

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.30 Taktila strategier (socialhaptiska signaler, 
 beröring och kommunikation mm)
 Pernilla Henriksson och Linda Eriksson, Mo Gård  
 och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

15.00-15.30 Kaffe 

16.30  Tipspromenad och rekreation 

19.00 Middag
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