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Hör av dig till förbundskansliet om du vill 
ha en anmälningsblankett hemskickad.

Temahelg 

#3
Framtidens 

skola

UNGA RÖRELSEHINDRADE

Alla är välkomna att anmäla sig:
Du vet väl att våra aktiviteter är öppna för alla våra 
medlemmar, med eller utan nedsatt rörelseförmåga.



Kursinfo:

När: 21 - 23 augusti 2015

Plats: Furuboda, Yngsjö
www.furuboda.org

Pris: Du betalar 250 kr som medlem.
Om du inte är medlem kan du lätt bli det på:
www.ungarorelsehindrade.se/blimedlem
< Gratis första året!

Rese- Du bokar din resa själv vilken du betalar 300 kr
kostnad: av, resten står förbundet för (2:a klass tåg, riks-

färdtjänst eller motsvarande). Kvitton krävs.

Assistans- 1.100 inkl kost och logi i dubbelrum,
kostnad: 1.400 kr inkl kost och logi i enkelrum kan sub-

ventioneras vid behov.

Grundläggande tillgänglighet och användbarhet är fort-
farande ett problem i skolans värld. I den miljö där vi utbil-
das, formas och ges förutsättningar för framtiden måste 
hinder i form av bristande tillgänglighet undanröjas. Fort-
farande är det allt för många barn och ungdomar i Sverige 
som på grund av otillgängliga och oanvändbara lokaler 
inte kan gå i samma skola som sina syskon och/eller 
kompisar på gatan och i kvarteret.

På lördagen blir det en föreläsning om inkludering, workshop 
kring egna skolupplevelser och så kommer vi att vara med vid 
Furubodas välbesökta Lekens dag med aktivitet.
Furubodas ambassadörer föreläser på söndagen om deras 
erfarenheter och upplevelser under grundskola och gymnasiet 
samt fördelar och nackdelar med Riksgymnasiet Kristianstad 
och så får vi en föreläsning av politiker om deras skolpolitik och 
hur den påverkar.

Vi inleder helgen med middag kl 18:30 på fredagen. Allt 
avslutas med lunch på söndagen kl 13:00.

Se mer i programmet

ungarorelsehindrade.se  *  aktiviteter@ungarorelsehindrade.se
08-685 80 80  *  Box 43, 123 21  Farsta

På våra aktiviteter finns inga hinder:
Om du inte är berättigad personlig assistans kan du få en 
medhjälpare från oss för att du ska kunna delta maximalt!
Det är viktigt att du fyller i dina hjälpbehov på anmälnings-
sidan så noga som möjligt, om något du behöver hjälp 
med inte är ifyllt kan det hända att våra medhjälpare 
inte kan bistå.

Kursledare:

Elin Bengtsson björn jönsson
elin.skane@ungarorelsehindrade.se bjorn.kullagarden@gmail.com
0705 - 42 42 33 0708-88 07 10

Ho! as vi ses !
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