
Vilket stöd kan du som arbetar inom 
vuxenutbildningen få från SPSM?

Aktivitets ID: 245698

Tid: 10 november 2020, kl 14:30 - 16:00

Plats: Digital tematräff via ZOOM

Typ av aktivitet: Tematräff

Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare

Sista anmälningsdag: 2020-10-19

Beskrivning
Du som deltagare får information om Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd till vuxenutbildningen.

Du som deltagare får information om hur du:

- ansöker om specialpedagogiskt stöd

- ställer en fråga till tjänsten Fråga en rådgivare

- söker bland Frågor och svar

- hitta ett anpassat läromedel

- kan arbeta med vårt tillgänglighetsmaterial

- söker en nätbaserad kurs

Du får även en genomgång av:

- hur du hittar bland våra stödmaterial och studiepaket. 

- hur studiepaket vuxen, studiepaket språkstörning och stödmaterial hörselnedsättning kan användas för 

att höja din kompetens.

Tematräffen kommer att genomföras digitalt via Zoom.

Zoom är en digital mötesplattform som fungerar via webbläsare (använd Google Chrome) eller en 

nedladdad app på din dator, telefon eller surfplatta. Du kan också ringa in till mötet om det inte skulle 

fungera på något annat sätt. Lättast är att ladda ner zoom-appen till din dator, telefon eller surfplatta.

Någon dag innan tematräffen startar kommer du att få ett mejl med en utförligare instruktion om 
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hur Zoom fungerar och en länk till träffen.

Medverkande
Marita Andersson, Anette Wiklund

Målgruppsbeskrivning
Personal inom vuxenutbildningen.

Förkunskaper
Inga förkunskaper.

Syfte
Syftet är att du som deltagare får information om SPSMs stöd och material riktad till vuxenutbildningen.

Mål
Målet är att du som deltagare har fått information om vilket stöd SPSM kan ge samt vilka stödmaterial 

och studiepaket som finns och hur de på olika sätt kan vara ett stöd att använda inom 

vuxenutbildningen.

Funktionsnedsättning
Övergripande

Upplysningar 
Upplysningar om innehåll:

Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Anmälan
Du anmäler dig på www.spsm.se/kurser

Observera att aktiviteten kan vara fulltecknad.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

SPSM Fortbildning
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