Information
om programinnehåll och kursmaterial på de Grundkurser,
Erfarenhetsutbyten och Utbildningar i SAREPTA – programmet
som anordnas av S-V teamet inom Specialpedagogiska
skolmyndigheten. I SPSM:s kursutbud för synområdet, sid. 23 och
sid. 24 nämns dessa utbildningar som:
Kurs för personal som i sina verksamheter kommer i kontakt
med Spielmeyer Vogts sjukdom.
och Kompetensutveckling i samverkan. Med samverkan här
avses att kurserna genomförs i samverkan med regionala
habiliteringar, SPSM:s regionala rådgivare och SPRIDA
kommunikationscenter i Örebro.
GRUNDKURS
Målgrupp: Skol- och fritidspersonal, assistenter samt personal i övrig
verksamhet
Innehåll: Kursen ger förståelse för personen med sjukdomen och dennes
behov samt kunskap om hur funktioner kan kompenseras.











Allmän blindmetodik
Rörelse
Förhållningssätt och bemötande
Punktskrift – ett taktilt skriftspråk
Sinnesupplevelser
Sjukdomsförlopp
Musikterapi
Kommunikationsstrategier
Skapande verksamhet
Erfarenhetsutbyte med föräldrar

Kursdeltagarna erhåller följande skriftliga information under kursen.
Materialet är till största delen speciellt framtaget för denna kurs på RC syn
Örebro.


Utvärdering och reflektionsdokument (som sedan sammanställs och























skickas ut till varje kursdeltagare efter kursen)
Häfte om LEDSAGNING
SYN, Orientering&Mobility, Kommunikation, Förhållningssätt
(Dokument framtaget på RC syn Örebro)
Beskrivning av SPSM:s fördjupade stöd kring Spielmeyer Vogts
sjukdom.
Punktskriftsalfabetet och information om Perkins punktskriftsmaskin.
Taktila bilderböcker – att läsa med fingrarna (material från TPB)
Vad är AKK? ( Hjälpmedelsinstitutet)
”Väderleken”
Dikt (Förvänta dig det bästa av en sådan som mej….. (Okänd
författare)
Kort beskrivning av Kommunikationspass/Positiv pärm/Boken om….
Dokumentation Minnesbank (Slutrapport från ett SIS-Projekt)
Kroppen och Motoriken (Anna-Karin Vallstedt, sjukgymnast RC
syn/Ekeskolan)
Tips och Idéer kring Idrott och Sjukgymnastik (Anna-Karin Vallstedt,
sjukgymnast RC syn/Ekeskolan och Mia Rundgren specialpedagog
RC syn Örebro)
Kontrakturprofylax (Anna-Karin Vallstedt, sjukgymnast RC
syn/Ekeskolan)
Kroppskännedomsmassage (Anna-Karin Vallstedt, sjukgymnast RC
syn/Ekeskolan och Mia Rundgren, RC syn Örebro)
Träning och avslappning i vatten (Anna-Karin Vallstedt, sjukgymnast
RC syn/Ekeskolan och Mia Rundgren, RC syn Örebro)
Information om DIFA Vest
Information om TUMLE kuddar
SAREPTA – ett multimediaverktyg (SPRIDA Kommunikationscenter
Örebro)
Vad är Musikterapi? ( Christina Hermansson, musikterapeut
Ekeskolan)
Våga Pröva – erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever med
Spielmeyer Vogts sjukdom, SPSM.)
En anledning till Handledning –arbete kring personer med Spielmeyer
Vogts sjukdom, (SPSM)

Under kursen får deltagarna också ta del av en omfattande litteraturlista.
Om intresse finns för att ta del av denna litteraturlista, var vänlig och kontakta
S-V teamet på RC syn Örebro.

ERFARENHETSUTBYTE - i samverkan med regionala
rådgivare
Målgrupp: Skol- och fritidspersonal, assistenter samt personal i övriga
verksamheter
Innehåll:
 Idéer och tankar utifrån deltagarnas erfarenheter, frågeställningar
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och aktuella teman
Samtal/diskussioner som ger fördjupade kunskaper kring
sjukdomen och dess konsekvenser

Utbildning i dataprogrammet SAREPTA
Målgrupp: Föräldrar, lärare, assistenter och övrig personal som kommer i
kontakt med personer som använder programmet SAREPTA.
Förkunskaper: Vi utgår från de kunskaper och behov som finns hos
kursdeltagaren vid varje kurstillfälle.
Syfte: Att efter genomgången kurs kunna göra anpassningar i SAREPTA
och att få bredare kunskap om de möjligheter som programmet ger.

I samråd med Svenska Spielmeyer Vogt föreningen (SSVF)
erbjuder SPSM:s S-V team:
ERFARENHETSUTBYTE - för anhöriga
Målgrupp: Släkt, vänner och andra som familjerna anser bör få ta emot
information och dela erfarenheter gjorda i mötet med barn och
ungdomar som har diagnosen Spielmeyer Vogt sjukdom
Innehåll:
 Idéer och tankar utifrån deltagarnas erfarenheter, frågeställningar
och aktuella teman
 Samtal/diskussioner som ger fördjupade kunskaper kring
sjukdomen och dess konsekvenser

Denna aktivitet finns inte med i SPSM:s kursutbud för
synområdet för läsåret hösten 2011 och våren 2012.

SPSM:s S-V team
Stig-Åke Larsson
stig-ake.larsson@spsm.se
010-4735262

Mia Rundgren
mia.rundgren@spsm.se
010-4735267
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