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!
Tyckte nyss att jag skrev det här nyhetsbrevet för nu är det jul igen…..Ett år har passerat igen. Ett nytt
händelserikt år står och väntar på att få starta. Men nu har jag julrim på gång på julklappar till släkt och
vänner, så jag har börjat klura på lite olika varianter, men i förbifarten hamnade jag på något som
liknade rim nämligen vad Sveriges kommuner använder sig av för slogans. Finns din kommun med på
listan? Ta en titt längre ner i brevet. Om Du har tid och vill veta senaste nytt …
Här kommer lite nyheter till Dig……..
Memo Comai kompatibla med ännu fler mobiler
MemoComai har nu testats av många användare och många nya intressenter från fler
användningsområden står på tur att börja använda MemoComai. Allt fler telefonmodeller är nu
kompatibla med MemoComai och fler är i antågande. Ta en titt och se om du redan idag har en telefon
som kan användas med MemoComai. Läs mer på http://www.flexenita.se/produkter.html.
Här är autism en tillgång
Unik affärsidé. På danska Specialisterne har alla it-konsulterna någon form av autism. Thorkil Sonne
startade företaget i frustration över att intelligenta vuxna människor inte får jobb trots att de har
specialtalanger som näringslivet behöver. - Här har jag funnit min nisch, säger 20-åriga Christian
Andersen som är nyanställd på Specialisterne.
http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_14240269.asp
Projekt Unik Sär
Projekt Unik Sär IUP handlar om moderna verktyg för individuella utvecklingsplaner (IUP) via internet.
Idén är få med särskolans kreativitet och kompetens kring individanpassning och ergonomi när vi nu
formar en ny generation verktyg för alla elever i skolan. Första steget är en rikstäckande enkät om IUP
via internet i särskolan. Därefter försöker vi genomföra det som deltagarna pekar på som viktigt. Vi
börjar med IUP eftersom det blev obligatoriskt i grundskolan 2006, och går därefter vidare med
portfolio, lärblogg, kunskapskartor och levande kursplaner. Läs mer på
http://www.unikum.net/unik/uniksar
FKS inspirationsdagar 15-16 mars 2007
Vårens program för FKS inspirationsdagar kommer inom kort att finnas att tillgå på föreningens
hemsidan. Många intressanta föreläsningar och visning av produkter i minimässan kommer att
erbjudas. Håll utkik på www.fks.org.se
Nytt arbete inom eAccessibility – var med och påverka
EU-kommissionen har mandaterat ett nytt omfattande standardiseringsarbete på området
eAccessibility. Detta är ett uppdrag till CEN att utarbeta standarder för ökat funktionstillgänglighet
av produkter och tjänster inom informations- och kommunikations- teknologin. Arbetet ska resultera i
en fullständig europeisk kravspecifikation för offentlig upphandling inom detta område. EU mandatet
är också inriktat på att ta fram riktlinjer samt analys- och testmetoder för att möjliggöra bedömning av
hur produkter och tjänster uppfyller kraven. Arbetet kommer igång under våren 2007. Redan i januari
bildar SIS därför en ny teknisk kommitté E-tillgänglighet som kommer att spegla det europeiska
arbetet. Läs mer på http://www.sis.se/DefaultMain.aspx

IT-stöd bra i vård av personer med demens
Sjuksköterskan Maria Engström har under sitt avhandlingsarbete undersökt vad personal och anhöriga
tycker om det IT-stöd i form av bland annat passagelarm, som införts vid ett boende för personer med
demens. Disputationen äger rum den 8 december. Läs mer på
http://info.uu.se/press.nsf/pm/itstod.bra.id849.html
Digitala anslagstavla skickar SMS
Philips har utvecklat en ny digital anslagstavla, som kan hålla koll på alla möten och inköp i även den
mest stressade familj. Så snart man skrivit eller talat in ett meddelande till en person på skärmen sänds
det vidare till mottagaren med exempelvis ett SMS. Läs mer på www.philips.com
25 Gratisprogram
Varför satsa dyra pengar på datorprogram när du kan få dem utan kostnad? Internet är fullt av
gratisprogram, och många är lika bra som kommersiella program för tusentals kronor. Här har man
samlat 25 av de bästa programmen. Mer än hälften av dem är på svenska!
http://hd.se/mer/2006/12/04/haer-aer-25-bra-datorprogram-som/
Kommunslogans rimstuga eller viktigt verktyg?
Ja om man nu skulle tänka sig att flytta, besöka eller jobba i en annan kommun vilken skulle man då
välja med tanke på de slogans kommunerna presenterar? Vilka krav ska man ställa? Hur ser
tillgängligheten ut? Hur arbetar man för mångfald? Är man öppen för ideér? Vilka hjälpmedel finns att
få om man har ett funktionshinder? För stunden skulle det nog bli Malmö eller Gnosjö för min del.
Kika in och se var du skulle välja! http://www.marknadsforing.se/artikel.php?visa=kommunslogans
Gratis konsultationen i januari månad
Har Du några frågor kring arbetsplatsanpassningar, våra produkter, dataprogram etc. och hur man kan
skapa nya arbetsuppgifter för brukare i olika verksamheter? Passa då på att ställa frågor. Under januari
erbjuder jag gratiskonsultationer till Dig. Välkommen att maila till susanne.barkvik@flexenita.se
Välkommen till Flexénitas nya hemsida
Sedan någon månad är nu Flexénitas hemsida i ny design. Har Du nyheter om en ny produkt eller
annat intressant som har med IT och funktionshinder och som Du gärna vill berätta om? Hör då av dig
till mig så presenterar jag det gärna. Läs mer på www.flexenita.se

Och ett 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.

