Läsklyftan
– en dag om språk, jämlikhet och empowerment
Välkommen till en dag där läsklyftan står i fokus. Utan ord kan du inte uttrycka din åsikt eller
argumentera för den. Det är svårt att tolka och förstå information. Utan ord kan du helt enkelt
inte att delta i samhällsutvecklingen och det är lätt att hamna i utanförskap.
Alla vi människor behöver ord och ett språk för att
kunna berätta. Om livet, när det är som bäst och när
vi har problem. Om vad som hände på fotbollsplanen,
i skolmatsalen eller under flykten, varför vi söker vård
eller vilken hjälp vi behöver med bilen.

Dessutom kommer författaren Jonas Hassen Khemiri
och pratar om olika aspekter av ”Språk, makt och
identitet”. Att läsa och lyssna hjälper oss att få ord
och att utveckla vårt språk. Det viktiga är inte vad vi
läser utan att vi läser.

Du som har möjlighet att påverka vardagen för barn,
unga och unga vuxna. Den här dagen är för dig!

Vi hoppas på en både trevlig och berikande dag som
ger ny kunskap, engagemang och handlingskraft!

Under dagen kommer du att:
•
Få veta mer om vad läsning har med jämlikhet och
empowerment att göra. Vad säger forskningen?
•
Få veta mer om hur läsklyftan kan påverkas och
förändras
•
Få prata med andra om vad det kan innebära i
din egen kontext och i andras
•
Få möjlighet att knyta nya kontakter

Ett detaljerat program skickas till alla anmälda under
maj.

Mötesplats Värmland läser.
Det blir fler temadagar under hösten 2019.

Varmt välkommen!

Åsa Ranung, projektledare Värmland läser

Fakta
Datum: 18 juni
Tid: 9-16
Plats: Karlstad CCC
Målgrupp:
Du som har möjlighet att påverka vardagen för barn,
unga och unga vuxna. Den här dagen är för dig!
Du arbetar t ex på ett studieförbund, fackförbund, i
en skola, på en myndighet, i en frivilligorganisation, i
en kommun, i Region Värmland, på ett bibliotek, har
hand om ledning eller kompetensförsörjning inom ett
företag eller verkar i lokal eller regional politik.
Sista anmälningsdag är: 31 maj

Kostnad:
Dagen är kostnadsfri och innefattar lunch och fika. Du
debiteras med 450 kr om du inte kommer sedan du
anmält dig.
Information:
Har du frågor om programmet ta kontakt med Åsa
Ranung, Projektledare för Värmland läser,
asa.ranung@regionvarmland.se
Har du praktiska frågor ta kontakt med Britt-Marie
Lindgren, britt-marie.lindgren@regionvarmland.se

ANMÄL DIG HÄR! Hand-Paper

Värmland läser
Detta är den första av flera mötesplatser, alla med
olika teman. De är en del av projekt Värmland läser
som är en samverkans- och lärprocess som syftar
är att utforska nya vägar för läsfrämjande för barn,
unga och unga vuxna. Fokus ligger på att tillvara den

Mötesplats Värmland läser.
Det blir fler temadagar under hösten 2019.

handlingskraft som finns hos läs- och språkfrämjare
i länet ur ett brett perspektiv. Vi skapar utrymme för
att arbeta gränsöverskridande och utforskande med
målet att fler människor i Värmland har tillgång till ett
rikt språk och vill använda det!

