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Nätverksträff med Expert-
nätverket för bibliotek som 
har Äppelhyllor.
Fokus för träffen: Intellektuell funktionsnedsättning och 
exempel på olika aktiviteter för att nå fler.

Datum: 14 november 2019
Tid: 09.30 – 16.30
Plats: Svensk biblioteksförenings lokaler, Oxtorgsgränd 2, 
Stockholm.

Program 14 november

09.30-10.00 Välkomna och kaffe på Resurscenter,  
Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, Olivecronas väg 
5, entréplan (Sabbatsbergs sjukhus). Hitta hit!

10.00–11.30 Visning av Resurscenter och habiliteringens 
Biblioteket 

Promenad till Svensk Biblioteksförenings lokaler

11.45–12.45 Lunch 

12.45–13.00 Kort reflektion: Vad var det bästa med  
besöket på Resurscenter? Vad tar du med dig? 

13.00–13.40 Föreningen JAG (Jämlikhet Assistans Ge-
menskap) berättar om projektet ”Vi vill bidra”.  
Här bidrar personer med kognitiva och intellektuella  
funktionsnedsättningar med sin kompetens istället för att 
vara mottagare av en insats. Anna Carlsson, projektledare, 
Lisa Thiberg och Hillevi Larsson, som haft TAKK-sago-
stunder på Stockholms stadsbibliotek, berättar om vad de 
gör samt om hur de skulle vilja använda biblioteket. 

13.40-14.00 Berätta på olika sätt.  
Christina visar några sätt att ha sagostund som gör  
berättandet mer tillgängligt för fler. 

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 

http://habilitering.se/resurscenter
http://habilitering.se/resurscenter
http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/habiliteringens_resurscenter_karta_och_vagbeskrivning_0.pdf
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14.00–14.10  Tipsa nätverket:  
Skriv ner ett bra tips du vill delge oss andra när 
det gäller Äppelhyllan eller tillgänglighet på  
bibliotek. 

14.10–14.30 Lynn visar MFD:s webbsida  
(Myndigheten för Delaktighet)  
och berättar hur den kan användas i äppelhylle-
arbetet. 

14.30–15.00 Fikapaus.  
Vi delar in oss i tre grupper, får en samman- 
ställning av tipsen och samtalar om dessa medan 
vi fikar. 

15.00-15.20 Sinnenas sagostund.  
Anna Fahlbeck visar och berättar om Sinnenas 
sagostund.

15.20-16.00 MTM, Myndigheten för  
tillgängliga medier berättar om sin  
verksamhet.

16.00-16.30 Utvärdering av dagen, diskussion 
och avslut.

Anmälan

Via nedan länk senast 1 november: 
https://forms.gle/3ANJvrSGLBVFAi6o9

Max 35 deltagare, först till kvarn.

Fika och lunch ingår.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Kontaktperson:  
Anna Fahlbeck, Anna.Fahlbeck@linkoping.se

Välkomna!

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk 
biblioteksförening vill se en värld där alla männ-
iskor har tillgång till bibliotek i livets olika skeen-
den. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlighe-
ter. 

Ett nav för engagemang och professionell  
utveckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De 
främsta experterna på biblioteksverksamhet är 
våra medlemmar och vi stödjer deras professio-
nella utveckling genom resestipendier, utvecklings-
bidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 

https://forms.gle/3ANJvrSGLBVFAi6o9
mailto:Anna.Fahlbeck%40linkoping.se?subject=

