
Ett läsombud är en person som jobbar inom special- eller 
äldreomsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att 
hjälpa klienterna med läsning. Läsombudet ordnar 
högläsningsstunder, skaffar lämpligt läsbart, känner till 
lättläst material och inspirerar sina kolleger till läsning. 

Högläsning är ett mkt enkelt sätt att skapa innehåll i 
vardagen, väcka minnen, uppmuntra till samtal, ge nya 
intryck och framför allt åstadkomma en lugn och trygg 
stund tillsammans. Högläsning ger en guldkant på 
vardagen! 

Kursen passar både dem som är obekanta med högläsning 
och dem som redan läst på arbetet. Mellan kursdagarna utvecklar deltagarna 
läsningen på sin arbetsplats utifrån sitt eget utgångsläge. 

Kursen sker digitalt i Zoom. 

 

 

För vem? Personal inom special- och äldreomsorgen, på boende 
eller dagverksamhet. 

Tid:  23.3.2022   kl. 9-14 och  

18.5.2022   kl. 9-14 

Föreläsare:  Veronica Andersson, LL-Center 

Pris:  100 euro  
 I priset ingår båda kursdagarna, handbok och intyg.  

Teknisk utrustning: Du behöver ha tillgång till dator med 
internetuppkoppling, kamera och mikrofon. 

Anmälningar:  Anmäl dig senast fredagen den 11.3.2022  

till veronica.andersson@ll-center.fi  
tel.nr. 040 620 38 55 
 

Hör gärna av dig om du har frågor! 

 

Mera om kursens innehåll på nästa sida. 
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• Vad gör ett läsombud?  

• Högläsningens positiva effekter  

• Vad kan man läsa?  

• Vad är lättläst litteratur? 

• Hur ordnar man en lyckad läsestund?  

• Hur stöda då läsningen skapar samtal? 

• Högläsningsövningar 

• Hemuppgift mellan kursdagarna: Börja läsa på arbetsplatsen, eller 

utveckla läsverksamheten om ni redan har läst, diskutera 

arrangemangen med chefer och kolleger och gör en plan för er läsning. 

• Deltagarna får ett kursintyg och en handbok för läsombud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL-Center är en del av FDUV och jobbar med och för lätt språk på svenska i 
Finland. LL-Center ger ut den lättlästa nyhetstidningen Lätta bladet, erbjuder 
rådgivning, textarbeten och information om lätt språk samt utbildar läsombud 
och frivilliga högläsare.  

Du hittar LL-Center på webben, facebook och Twitter. 
Du hittar Lätta bladet på webben och Instagram. 


