Foto Anna Nordström

Välkommen till

En dag om Språkstegen
PM Hotell, Växjö
Onsdagen den 10 April kl 9.00-15:45
Vi har haft utbildningar, handledningar och uppföljningar i respektive sektor. Vi möter massor av familjer i flera
olika insatser och många av oss har redan träffats i lokala Språkstegennätverk.
Nu har det blivit dags att ses på samma plats, på samma gång - alla tillsammans!
Lansering av Språkstgens nyframtagna föräldragruppsmaterial • Hur kan man använda materialet, tips
och trix om att prata språkutveckling och läsning i föräldragrupp. Arbetar du på BVC eller bibliotek får du en
pärm med hem. Clara Holmén och Ann-Sofie Viberg André, leg logopeder i Kronoberg och Blekinge
Läs tillsammans - Vilket forskningsstöd finns för innehållet i den broschyr vi delar ut till alla familjer
vid 8 mån • Olof Sandgren, leg logoped, medicine doktor och lektor i specialpedagogik vid Malmö universitet
har dykt ned i vår broschyr och kopplar ihop den med forskningsstudier och egna reflektioner.
Att skapa böcker för små • Att locka till interaktion och omläsning, om ord som ligger rätt i munnen, och
berättelser som inkluderar. Och om barns kompetens. Emma berättar om tanken bakom och om de geniala
böckerna om Toto, Herr H och En sur citron. Emma Virke, författare och illustratör
Du och jag – tillsammans när vi läser • Föräldern, barnet och läsmiljön, delar som ibland inte samverkar.
Vilka faktorer främjar och hindrar lässtunden? Emma Bergström, leg psykolog samt doktorand och adjunkt vid
Linneuniversitetet
...... och goda exempel på hur man kan arbeta, information och möjligheter att prata med andra.

För vem: För dig som möter familjerna men också för dig som är chef, politiker eller på andra sätt är och varit
med på vår resa.
Pris: Dagen är helt kostnadsfri. Lunch, och fika x2 ingår. Om du anmält dig och får förhinder utan att skicka
en kollega fakturerar vi din arbetsgivare den kostnad vi själva måste betala hotellet.
Anmälan: Du anmäler dig i länken som du fått i mail. Vi har begränsat antal platser och vill först och främst
ge plats till deltagare från Blekinge och Kronoberg. Från 18 mars lägger vi anmälningslänken publikt så att
alla intresserade kan anmäla sig till de platser som då finns kvar.

