
 
 

 

                  

 

 

Kurs Anpassad IT - DigiJag 

Visst vill du vara en av dem som får chansen? 

Ett FUB projekt som heter Anpassad IT vann Arvsfondens Guldkornspris 2018.  

Vi vill använda prispengarna för att ge flera chansen att testa hur man kan använda datorn i 

vardagen och prova på att gå på folkhögskola.  

Därför ordnar vi en kurs för dig som har gått eller går i gymnasiesärskolan. 

Det är OK om du inte kan skriva eller läsa så bra. 

Men du måste ha en stödperson som följer med dig på kursen. 

 

Du får chansen att prova kursens olika ämnen: Hälsa-Mat, Hälsa-Rörelse, Samhälle och Kultur.  

Och så klart kommer du att prova på hur man kan använda datorn på olika sätt.  

Det blir också kvällsmys med nya vänner och mycket annat roligt som händer på folkhögskolan! 

 

Som stödperson får du prova anpassade program för datorn och träffa erfarna stödpersoner  

och kursdeltagare för att diskutera hur du kan vara ett bra stöd. 

Kursen kostar inget men det kostar 1553.- för att bo och äta på skolan under helgen. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger bidrag till personer med funktionsnedsättning och 

anhöriga (över 18 år) för att gå kursen. Reducerat pris blir då 134: -.   För personal som är 

stödperson kostar det 1553: -. Vill du bo i enkelrum blir det något dyrare.   

Du får också bidrag för resa som kostar mer än 200: - upp till max 810: - 

Vi har bokat upp lite trevliga aktiviteter vilket kan göra att priset behöver höjas.  

Intresseanmälan skickas till jeanette@sprakom.se senast 11 maj 2020.  

Observera att detta är ingen anmälan utan bara en förfrågan om intresse av kursen.    

Om du har frågor kan du kontakta: 

Kerstin Gatu (frågor gällande kursen) e-post: kerstin.gatu.mora@folkbildning.net  tel: 0250-94247 

Jeanette Persson (övriga frågor) e-post: jeanette@sprakom.se  tel: 0709-647699 

Välkommen med din intresseanmälan: 

jeanette@sprakom.se 

    

Kurs på Furuboda Folkhögskola 

Onsdag 12 augusti – fredag 14 augusti 2020 
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