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Ett läsombud är en person som jobbar inom omsorgen och har 
som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa klienterna med läs-
ningen. Läsombudet hjälper personer som inte kan eller som har 
svårt att läsa själva, till exempel på grund av en utvecklings-
störning, en minnessjukdom eller mycket hög ålder. 

Tid:       22.1 och 19.3.2014 kl. 9–16
Plats:      Yrkesakademin i Österbotten/Vuxenutbildningscenter,  
      Gamla Vasa
Målgrupp:    Personal inom handikapp- och äldreomsorgen
Kostnad:    125 euro
Anmälningar:  vuxcenter@yrkesakademin.fi senast 15.1.2014
Mera information:  johanna.rutenberg@fduv.fi, tfn 0400-716 078
Arrangörer:   Yrkesakademin i Österbotten i samarbete med LL-Center

Föreläsare:   
Johanna von Rutenberg, projektledare vid LL-Center för projektet Läsombud-
Lukutuki.  Johanna är pol.mag och har jobbat som redaktör, planerare och 
projektledare vid LL-Center i tolv år. De senaste fyra åren har hon jobbat med 
att prova och sprida den rikssvenska läsombudsmodellen i Finland. 

Guy Rosenholm, utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten, utbildad socio-
nom (YH) och närvårdare som har lång erfarenhet från vård och omsorg. Han 
har även gästspelat på Vasa Teater som skådespelare.

Wilhelmiina Wasberg, utbildad vårdare av utvecklingshämmade som har lång 
arbetserfarenhet från handikappomsorgen och som har fungerat som läsom-
bud i många år.

Innehåll:  

Kursdag 1 
• Vad gör ett läsombud?
• Varför ska man läsa? Goda effekter av läsning inom omsorgen
• Hur ordnar man en lyckad läsestund? Praktiska tips och råd
• Vad kan man läsa? Lättläst och annat lämpligt material för målgrupperna

Mellan kursdagarna provar deltagarna på läsningen på sin arbetsplats.

Kursdag 2 
• Hur har det gått? Erfarenheter, utmaningar, frågor, diskussion
• Hur läsa? Högläsning, dramatisering, röstanvändning 
• Att leda diskussioner och kommunicera lätt
• Nätverk för läsombud: Samarbete med biblioteken, läsombudsarbetsgrupper
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