
Förvaltning

Utbildning i synkunskap
på Almåsa Havshotell

i Västerhaninge
DEL AV SYN- OCH HÖRSELINSTRUKTÖRSUTBILDNINGEN

Blå: Pantone 533 C
Blå: CMYK: 82, 72, 44, 45
Brons: Pantone 2324 C
Brons CMYK 0, 8, 26, 30



Utbildning i synkunskap
DEL AV SYN- OCH HÖRSELINSTRUKTÖRSUTBILDNINGEN

BAKGRUND
Tidigare drev Hagabergs folkhögskola utbild-
ning för syn- och hörselinstruktörer. Den finns 
inte längre och någon liknande utbildning 
finns inte heller någon annanstans i Sverige.  
Med anledning av detta har Synskadades Riks-
förbund (SRF) och Hörselskadades Riksförbund 
(HRF) beslutat att genomföra en utbildning i 
egen regi. Närmare information om hörseldelen 
kommer senare.

MÅLGRUPP
För dig som arbetar professionellt med perso-
ner med synnedsättning och för dig som vill ha 
komplett utbildning till Syn- och hörselinstruktör.
 

SYFTE
Att ge personal som arbetar med personer med 
synnedsättning fördjupad kunskap om hur syn-
skadade kan ges stöd i sin hemmiljö, samt ge 
träning i användning av förskrivna hjälpmedel.

OMFATTNING
Kursen omfattar fyra veckors studier fördelade 
på två internatveckor, mellan dessa tid för hem-
studier och efter vecka två en hemuppgift.

Nu kommer äntligen en utbildning för dig som är eller vill bli Syn- och hörselinstruktör 
och även för dig som på andra sätt arbetar professionellt med personer med
 synnedsättning.

Under hösten 2020 kommer en kurs i synkunskap att genomföras och för dig som vill bli 
syn- och hörselinstruktör kommer en kurs i hörselkunskap under våren 2021. För komplett 
utbildning till syn- och hörselinstruktör behöver du gå båda kurserna. Du som enbart arbe-
tar med personer med synnedsättning kan delta enbart på kursen i synkunskap.
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För vidare information och anmälan kontakta gärna
Karin Hjalmarson på karin.hjalmarson@almasa.se 
eller telefon: 08-399155

KURSAVGIFT FÖR KURSEN I SYNKUNSKAP

32 000 kr (ex. moms)
Kost, logi och kursmaterial ingår

ANTAL DELTAGARE: MAX 12
Sista anmälningsdag 15 september

Sista anmälningsdag till kursen är den 
15 september 2020. Observera att om du 
avbokar din plats efter anmälningstidens 
slut måste du betala kursavgiften. Om kur-
sen måste ställas in eller skjutas upp på 
grund av Covid-19 återbetalas avgiften.



PLATS

Almåsa Havshotell I VÄSTERHANINGE 
DATUM
12-15 OKTOBER på Almåsa Havshotell, Synskadades egen 
konferensanläggning. Kursen startar med lunch den 12 oktober och 
avslutas med lunch den 15 oktober.

23-26 NOVEMBER Almåsa Havshotell

JANUARI 2021: redovisning av hemuppgift

INNEHÅLL VECKA 1
Plats: Almåsa Havshotell

Presentation, kursupplägg, om hemuppgiften. 
Bemötande och ledsagning. Ögat, ögats funk-
tion och ögonsjukdomar. Samhällsinformation. 
Kartläggning av behov. Miljöåtgärder. Informa-
tion om dövblindhet. Kommunikation, exempel-
vis om telefoner. Genomgång av hemstudier.

HEMSTUDIER

Deltagarna ska ta reda på exempelvis:
Var kan man få tag på bra telefoner och bra be-
lysning. Besöka syncentral. Vara med en syn- 
och hörselinstruktör. Besöka och kontakta SRF.
Bra service för synskadade i kommunen, taltid-
ning, butiker och så vidare. Lista över kurslittera-
tur kommer presenteras i god tid före kursstart.

INNEHÅLL VECKA 2
Plats: Almåsa Havshotell

Veckan kommer vara praktiskt inriktad och 
innehåller: Aktiviteter i det dagliga livet.
Orientering och förflyttning. Hjälpmedel. 
Ny teknik. Information från syn- hörselinstruk-
törsföreningen. Reaktioner vid kris. 
Genomgång av hemuppgift

Sista veckan består av att deltagarna skriver 
hemuppgift i form av fallbeskrivning.

JANUARI 2021
Redovisning av hemuppgiften
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HEMSIDA: ALMASA.SE ››

För vidare information och anmälan kontakta gärna
Karin Hjalmarson på karin.hjalmarson@almasa.se 
eller telefon: 08-399155

KURSAVGIFT FÖR KURSEN I SYNKUNSKAP

32 000 kr (ex. moms)
Kost, logi och kursmaterial ingår

ANTAL DELTAGARE: MAX 12
Sista anmälningsdag 15 september

Sista anmälningsdag till kursen är den 
15 september 2020. Observera att om du 
avbokar din plats efter anmälningstidens 
slut måste du betala kursavgiften. Om kur-
sen måste ställas in eller skjutas upp på 
grund av Covid-19 återbetalas avgiften.


