
                                                 

 

 

Välkommen till Värnamo Folkhögskola,             

Anpassad IT och DigiJag-kursen den 16 oktober 2020 

Hej 

Vi vill hälsa dig och din stödperson välkommen till Värnamo Folkhögskola den 16 oktober. 

Då har vi en kurs som handlar om att lära sig vad man kan göra med datorn för att bli mer 

självständig. Vi på Värnamo folkhögskola är med i ett projekt tillsammans med Mora folkhögskola 

och FUB, för att lära oss att anpassa digital teknik. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden.  

Här kan man läsa mer och se film om DigiJag: 

https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/kognitiv-funktionsnedsattning/digijag-

kunna-vara-digital/ 

https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/kognitiv-funktionsnedsattning/digitala-

mojligheter/ 

Dagen är uppdelad så att deltagare jobbar vid datorn i olika program och medföljare eller 

stödpersoner får information om hur man kan jobba digitalt tillsammans för att öka 

självständigheten. 

Stödperson eller medföljare kan vara en anhörig, stödperson, kontaktperson eller personal.  

Vi börjar kl 9.00. och slutar kl 16.00. Vi ses vid skolans huvudentré och går sedan tillsammans till 

salen vi ska vara i. Det är viktigt att vi håller avstånd och spritar händerna och gör så Corona-säkert vi 

bara kan. Det är noga att följa regionens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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Kursen är gratis och vi bjuder på mat och fika. Vi tillhandahåller all teknik. 

I det här brevet får du ett program över vad vi ska göra.  

Du får också foton på oss du kommer att få träffa. 

Första lektionen ska vi presentera oss för varandra. Vi vill att du och din stödperson tar med var sin 

sak som betyder mycket för er. Ni kommer att få berätta för oss andra om varför den saken betyder 

mycket för er. 

Vi kommer också att vara ute så du behöver ha med dig kläder efter väder. 

Vi kommer att jobba med bilder på datorn. Vill du ha med dig dessa bilder hem behöver du ha med 

dig ett eget USB-minne eller en extern hårddisk. 

Vi kommer att filma kursen. Dessa filmer kommer du få i höst för att du lättare ska komma ihåg vad 

vi gjorde. Vi hoppas det är OK att du och din stödperson är med på filmerna. Vi kommer bara dela 

filmerna med er som varit med på kursen. Är det inte OK, att vara med på film, kan man bara säga 

det när vi träffas. 

 

Kom ihåg att  

 Ta med en sak som betyder mycket till presentationen 

 Bra kläder att vara ute i även om det regnar 

 Eventuellt USB-minne eller extern hårddisk 

 Ta med en mailadress så att vi kan ha kontakt efter kursens slut 

 När ni anmäler till kursen, vill vi veta era namn, adresser och telefonnummer. Meddela också 

om ni har allergier eller andra speciella behov 

 

ANMÄLAN och FRÅGOR Senast torsdag den 8 oktober till helena.petersson@rjl.se                        

eller ring 070- 579 35 59 

 OBS!   Begränsat antal platser 

 

Varmt välkommen med din anmälan! 

Hälsningar Bas arbetslag 

mailto:helena.petersson@rjl.se

