
Utbildningar för yrkesverksamma inom området funktionsnedsättning, i samband 
med Funka för livet Mötesplats Kalmar, 3-4 maj 2017. Kostnad 300 kr/dag, valfritt 
antal föreläsningar. Anmälan sker på www.funkaforlivet.se/kalmar.

Onsdag 3 maj

10.30 - 11.15   OBS! KOSTNADSFRI FÖR ALLA! Anmälan krävs.
Churchill var inte heller klok - om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning,  Östra teatern

Arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar dramatiskt och är nu uppe i 
över 50 procent. I pjäsen får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig 
in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd 
och Jonas med Aspergers syndrom. De möter en arbetsmiljö där rekryterings-
sajter och bemanningsfi rmor har tagit över och där slimmade strukturer och 
krav på effektivitet stänger dem ute. Hanna bränner ständigt ut sig. Jonas 
klarar inte att vara i grupp. Men vad händer när Anton äntligen får ett jobb? 
Hela arbetsplatsen utvecklas!

Myndigheten för delaktighet presenterar en övergripande bild av 
konventionenoch dess innehåll, med särskilt fokus på: 

• Vad betyder skyldighetsbärarare och rättighetsbärare i sammanhanget?
• Vad innebär konventionen för självbestämmande och infl ytande?
• Vilka kopplingar fi nns mellan mänskliga rättigheter och 

funktionshinderspolitiken?

14.00 - 15.30
Diskriminering och funktionsnedsättning, Annika Jyrwall Åkerberg,
IURIS HUMANI Human Rights Consulting

Vilka är de svenska diskrimineringslagarna och hur relateras dessa till 
människor med funktionsnedsättning? Utbildningen beskriver fl era olika 
former av diskriminering med hjälp av konkreta exempel. Avslutas med 
frågestund. 

12.00 - 12.45
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
Lina Pastorek, Myndigheten för delaktighet



Torsdag 4 maj

10.00 - 10.45
Funktionsnedsättning och sexualitet, Anna Hallgren

11.00 - 11.45
Vem har rätt till tillgängliga medier och hur arbetar man läsfrämjande inom LSS? 
Lovisa Karlsson Kjellin, Myndigheten för tillgängliga medier

Anna Hallgren är socionom, sexualpedagog, coach och föreläsare. Anna 
har mångårig erfarenhet av att arbeta med sex och samlevnadsfrågor inom 
särskolan, både inom träningsskola och grundsärskola samt med elever med 
högfungerande autism och Npf inom grundskolan.

Anna har även erfarenhet och arbetat med sex och samlevnadstemat för elev-
er med fysiska funktionshinder . När Anna har haft utbildningsdagar för dessa 
elever och för personal och föräldrar till rörelsehindrade elever har Anna delat 
med sig av sina egna personliga erfarenheter kring sexualitet och funktions-
nedsättning då Anna själv har ett medfött rörelsehinder.

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, arbetar för allas demokratiska rättighet till 
böcker och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning. Ibland behövs det förmedlare, läsombud, för att rättigheten och 
möjligheten att ta del av tillgängliga medier ska bli verklighet. Lovisa Karlsson Kjellin, hand-
läggare på MTM, berättar om myndighetens uppdrag och arbete med läsombudsverksamhet.

13.30 - 14.15
Bemötande, Susanne Jessen

Föreläsningen tar upp följande områden:
• Att individens perspektiv alltid måste vara utgångsläget.
• Vad är livskvalité och vem avgör?
• Hur det egna bemötandet får konsekvenser för personen med funktions-
nedsättning.
• Vikten av att byta utsiktstorn.
• Vems behov styr?
• Etiska dilemman som vi möter i det vardagliga arbetet.
Föredragshållare är Susanne Jessen, pedagogisk handledare och utbildare. 
Hon har tidigare arbetat i Kalmar kommun som pedagogisk assistent, enhets-
chef och pedagogisk handledare. 

09.00 - 09.45
Tydliggörande pedagogik vid NPF, Louise Ardoris, Nimbusakademien

Utbildningen handlar om strategier, visuella hjälpmedel och förhållningssätt när vår 
kommunikation inte räcker till, när personerna vi möter blir överbelastade, eller när bilden de 
har i huvudet inte stämmer överens med verkligheten. Tydliggörande pedagogik kan vara bron 
som gör att vi når fram till varandra.


