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Intresserad av vilka hjälpmedel vi kan erbjuda för 
att läsa/Daisy och för röstanteckningar? 
I samarbete med synkunskap.se erbjuder Iris Hjälpmedel en 
föreläsning digitalt om vilka hjälpmedel Iris har som man kan 
använda inom Daisy/fickminnen. 
Föreläsningen riktar sig till dig som vill veta mer om vilka hjälpmedel det finns för personer 
med synnedsättning som använder hjälpmedel för att läsa och för att anteckna med rösten/ 
använda fickminnen. Åsa Lodin kommer övergripande att beskriva vad som finns och var du 
hittar ytterligare information om dessa.  

Klicka på länken för att ansluta till mötet (vi använder Teams). 

När? 21 april kl 15.00-15.30  

Föreläsningen är kostnadsfri.  

https://evt.ungpd.com/Issues/553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fui.ungpd.com%2fIssues%2f553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05%3fAccountId%3d238fcacd-4c57-4af0-b47f-4060d5b085b1%26ContactId%3ddad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361%26IssueId%3d553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05%26ir%3d735a1d08-7f95-4300-8a89-66859ace6909
https://evt.ungpd.com/Issues/553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fsynkunskap.se%2fkalendarium%2fhushallshjalpmedel%2f
https://evt.ungpd.com/Issues/553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup-join%2f19%253ameeting_ZGIyM2I0ZDktMjVlNC00YzZmLTliYjAtYWQ4N2IzMGNlZjE3%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252225863055-0c3e-48f8-b131-ea642a35ea6f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522357b3623-0c1f-4b7b-a328-8a0500a8a60a%2522%257d
https://evt.ungpd.com/Issues/553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2f
https://www.irishjalpmedel.se/milestone/search


Vi kommer att spela in och publicera föreläsningen på youtube och Iris Hjälpmedels och 
Synkunskaps respektive hemsidor efter genomförandet - tillgänglig för alla. Vill du inte synas i 
bild då så starta med kameran avstängd. 

Välkommen! 

Iris Hjälpmedel 

Anmälan till föreläsning 21.4 

 

   

Här finns alla vårens webbinarier och utbildningar 
på synkunskap.se  
Synkunskaps kalendarium - nu och framåt LÄNK 

Om du vill se inspelade redan genomförda webbinarier kan du gå in på kalendariet och 
välja dagen för tillfällen (som här ex. den 16 mars då vi genomförde en miniföreläsning om 
hushållshjälpmedel). 

   

 

 

 

Bra för alla 
Beställ kostnadsfritt - eller ladda ned en 
broschyr med våra vanligaste hjälpmedel - 
bland annat inom hushållshjälpmedel. 
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https://evt.ungpd.com/Issues/553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=http%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se
https://evt.ungpd.com/Issues/553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=http%3a%2f%2fwww.synkunskap.se
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https://evt.ungpd.com/Issues/553b2ce7-ada3-4132-8dd1-6de10a1ede05/Click?ContactId=dad94819-66d3-41be-85eb-6595dad00361&url=https%3a%2f%2fwww.irishjalpmedel.se%2fBroschyr-Bra-for-alla-ett-urval-fran-vart-sortiment%2farticle


 

Beställ broschyr via brev (kostnadsfritt) 

 

  

   

  

  

Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på 
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se 
 

 

 

  

Besök oss på Facebook  
Ställ frågor, kom med tips och följ med 
på våra evenemang!  

  

  

Dela nyhetsbrevet från Iris: 
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