Nyhetsbrev från Flexénita
Det här är ett nyhetsbrev som kommer ut några gånger per år med avsikt att ge tips och idéer om våra
program, tjänster och andra intressanta saker som handlar om IT och funktionshinder. Flexénita
garanterar att din adress inte kommer att användas för annat bruk. Vill du inte ha detta nyhetsbrev går
det bra att meddela detta till info@flexenita.se

Hej igen!
I år blir det en ny liten pryl till mina söner i julklapp. Rimmet för denna pryl kommer att bli
”Musik i dina öron ska du få, Och vad bra du kommer att må, Med Alla dina favoritartister, Kommer
denna att sitta vid örat som klister”.

Ja, gissa vad det är för liten pryl???
Mitt i alla julförberedelser har jag lite nyheter till Dig….om Du har tid……
Alltid med nya möjligheter
Programmet AllTid- Närvaro och Månadsrapport finns nu i uppgraderad version. AllTid är ett
administrativt program som är speciellt anpassat för personer med kognitiva svårigheter. De
nya finesser som kommit är att man nu förutom att fylla i närvaro med kryssalternativ också
kan välja att lägga i antal timmar som närvaroalternativ. Bildbearbetningen för val av bilder
sparar bilderna i 100x100 pixel.
Läs mer på Produktsidan http://www.flexenita.se/svensk/index.htm
IT-strategigruppens verksamhetsplan för 2006
Verksamhetsplanen innehåller två stora nyheter från tidigare år. En är satsningen på ett
strategiskt arbete, som handlar om att ta fram en vision för IT-politiken. Läs mer på
http://www.regeringen.se/sb/d/6114/a/54654
Pict-O-Stat
Flera utbildningar har nu dragit i gång ute i landet. För dig som inte provat möjligheten att
testa enkätverktyget kan göra det på JVInformatiks hemsida.
http://www.jvinformatik.com/pos.start.php
Projekt ”Bättre Tillsammans
Om brukarmedverkan vid utveckling och försörjning av IT
Rapporten är en samlad resurs/lärobok när det gäller frågor som rör funktionshindrade
användares medverkan i IT-utvecklingen. Rapporten vänder sig till designstudenter och
teknologer, till produktutvecklare, användbarhetsspecialister och affärsutvecklare men också
till yrkesverksamma och beslutsfattare inom offentlig hjälpmedelsverksamhet. Ladda ner filen
som pdf http://www.hi.se/tillsammans/Rapporter/05349_Om%20brukarmedverkan.pdf
På gång i projekt ”Bildsymboler för många fler”
Ett nationellt utvecklings- och standardiseringsprojekt för ökad tillgänglighet genom
konceptet Design för alla. Här ingår Föreningen för Kognitivt Stöd, FKS med Susanne
Barkvik som representant tillsamman med HO, HI, SIT, HSO OCH SIS.
Här kan du läsa vad projektet handlar om och dess upplägg.
http://www.hi.se/utvforsk/symboler/default.shtm
Exempel på olika Bildsymboler
Har Du tänkt på hur mycket symboler som finns ute i samhället, symboler som vi inte alltid
tänker på att vi ser. Dom finns där, en del bra, andra mer svårtolkade. Men för personer som
har kognitiva svårigheter eller andra funktionshinder kan en symbol vara avgörande för att
man skall kunna orientera dig i publika miljöer.
Här nedan kan du se exempel på olika bildsymboler inom olika områden både i Sverige och
utlandet. http://www.hi.se/utvforsk/symboler/exempel.shtm

Bredbands tv- en kommunikationskanal för alla
Denna rapport studerar hur förutsättningarna ser ut om man använder bredbandsbaserade
terminaler för att packa upp tv-innehåll, tjänster och information. Vad finns det för
möjligheter och begränsningar och hur kan man tillgängliggöra innehållet för personer med
olika typer av funktionshinder? Här kan du ladda ner hela rapporten
http://www.hi.se/butik/pdf/bredbandstv.shtm
Gratis konsultationen januari månad
Har Du några frågor kring arbetsplatsanpassningar, olika produkter och hur man kan skapa
nya arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter? Passa då på att ställa frågor. Under
november erbjuder jag gratiskonsultationer till Dig.
Välkommen att maila till susanne.barkvik@flexenita.se
Nyheter om Visuella Kassan
Flexénita är nu återförsäljare av Visuella Kassan i Stockholmsregionen och kan erbjuda
utbildning och anpassning på plats i verksamheter. Är du intresserad av hur olika val av
lösningar kan se ut kan du skicka ett mail till susanne.barkvik@flexenita.se eller ringa
070-5349017. Du kan också se olika kombinationerna av lösningar på företaget Ledens
hemsida http://www.leden.com/index.php
Nyheter på Flexénitas hemsida
Logga in på Flexénitas nyhetssida. Där uppdateras aktuella konferenser och en rad andra
nyheter som dyker upp mellan nyhetsbreven. Välkommen in på www.flexenita.se

God jul och Gott Nytt År!
Önskar
Susanne Barkvik

Ps: Känner du att det finns andra som borde få veta det här får du gärna skicka brevet vidare.

