
intradagar 21–22 september 2009
2009 års Intradagar bjöd på en rik väv av röster. Tonvikten låg på 
språk och kommunikation, på personalen roll, på de ungas livsvillkor 
och på stödets utformning i gruppbostäder och daglig verksamhet.

Merete Mazzarella  talade 
engagerat om vårt förhål-
lande till svaghet.

Linda Björk och Mats Lundberg 
berättade om sina erfarenheter av 
att skapa en daglig verksamhet där 
kommunikationen står i centrum.

Boel Heister Trygg berättade hur 
man skapar en alternativ kommu-
nikation (AKK) med dem som har 
svårt att uttrycka sig i tal.

Ragnar Furenhed har 
intervjuat elever i gymnasies-
ärskolan om hur de ser på de 
centrala livsfrågorna.

Intradagarna har blivit en viktig mötes-
plats där man knyter nya kontakter och 
lyssnar på inspirerande föredrag. Här är 
det Pie Blume och Elisabet Frithiof som 
samtalar.

Tommy Andersson och Anders 
Bergström från Grunden i Göteborg 
talade om ett nytt sätt att se på 
personalstödet.

Mary Anderberg berättade om 
hur man arbetar i Växjö med att 
säkra kvaliteten och förbättra 
personalkompetensen.

Kulturfabriken i Ljung-
by bjöd på en sprakande 
föreställning med sång, 
musik och bilder. Här 
är det Rickard Svanberg 
som sjunger en egen 
sång ockompanjerad 
av Tony Awertoft och 
Bengan Göransson.

TVÅ STUDIEDAGAR 
OM STÖD OCH SERVICE 

TILL PERSONER MED 
INTELLEKTUELLA F
UNKTIONSHINDER
i samarbete med FUB

och stiftelsen ala

Ibland blev det trångt framför bokborden 
utanför föreläsningssalen!

Intras bokbord var som vanligt välbesökt.
Björn Hoffman höll i försäljningen.

Cecilia Olsson berättade 
om Ninjakoll2 - en film 
och ett läromedel som 
handlar om livet efter 
skolan.

Jerry Rosenqvist skildrade 
de ideologier som präglat 
särskolans utveckling.

Elisabet Frithiof berättade om sin avhand-
ling som studerar delaktighetens villkor för 
personer med funktionshinder.

Göran Lindell och Anders Johansson 
berättade om hur man bygger upp bra 
verksamheter för att stödja personer med 
svår autism.

Eva Larsson och Christina Eljansbo 
arbetar med den gruppbostad i Köping 
som blivit 

Förutom de före-
dragshållare som 
vi fångat på bild 
medverkade också 
Karl Grunewald, 
Kenneth Johansson, 
Conny Bergqvist 
och Lena Markeby 
Larsson.

FUB:s förbundsordförande Anna 
Lena Krook sammanfattade som 
vanligt Intradagarna 2009.

Hans Hallerfors höll i trådarna...


