Inbjudan till konferens

Dyslexi i arbetslivet
Tisdag 17 maj 2016
kl 12.30-16.30
Aros Congress Center
Västerås
12.30 Inledning - varför en konferens om dyslexi i arbetslivet?

Med bättre kunskap kan vi motverka hinder som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
för med sig i arbetslivet och istället skapa möjligheter. Konferensen vänder sig till
dig som arbetar med personalfrågor och som i arbetet möter anställda med läsoch skrivsvårigheter.
Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS.

12.45 Att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Dyslexi och dess orsaker, hur den kan yttra sig och om dess sekundära
effekter t ex på arbetsplatsen. Dyslexi förekommer hos 5-8% av befolkningen och
innebär specifika svårigheter med att automatisera kopplingen mellan det skrivna
och talade ordet. Det är en avgränsad svårighet som inte har samband med intelligens, tvärtom har många dyslektiker en förmåga att ”tänka på
tvären”, vilket gör dem kreativa och innovativa.
Christina Hellman, universitetslektor i lingvistik, Stockholms Universitet samt
ordförande i Svenska Dyslexiföreningen.
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Från hinder till möjligheter

13.15 Hinder och möjligheter med dyslexi i arbetslivet

Inger som själv har dyslexi har studerat till socionom på högskolan. I sitt jobb
som rådgivare träffar hon många personer med läs- och skrivsvårigheter. Hon
lotsar dem till stöd och möjligheter inom utbildning och arbetsliv. Dyslektiker
finns inom alla yrkesområden. Bra bemötande och hjälpmedel underlättar på
arbetsplatsen.
Inger Rålenius, rådgivare, Dyslexiförbundet FMLS, Skrivknuten.

13.45 Anpassningar på arbetsplatsen

Arbetsförmedling och försäkringskassan kan hjälpa till med stöd och
anpassningar under yrkesutbildningen, inträde i arbetslivet och på
arbetsplatsen. Vilken hjälp ges och vad är det för villlkor som gäller?
Kristina Engdahl, utredare av bidrag till arbetshjälpmedel, Försäkringskassan.
Susanne Toivanen Berlouis, arbetsförmedlare och Sabina Löfgren, psykolog,
Arbetsförmedlingen.

14.30 Kaffepaus
15.00 En dyslexivänlig arbetsplats

Konkreta tips på verktyg som kan förenkla arbetsdagen för dyslektiker.
Oavsett yrke finns det bra och användarvänliga verktyg som kan övervinna
eventuella hinder. Vi visar praktiska exempel på tillämpningar för olika
yrkesroller.
Marcus Alvarsson, Svensk TalTeknologi AB, legitimerad pedagog med erfarenhet kring
tekniska verktyg som hjälpmedel.

16.00 Avslutning

Är bristande tillgänglighet på arbetsplatsen diskriminering?
Vad säger Diskrimineringslagen?
Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS

Anmälan: Snarast till dyslexi.org/anmalan. Begränsat antal platser.
Kostnad: 1500 kr exl moms. I priset ingår eftermiddagsfika.
Frågor: Kontakta samordnare Inger Rålenius 08-6651708
eller på inger.ralenius@dyslexi.org

