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!
Första ljuset är nu tänt för första advent. Det lyser verkligen upp i den mörkaste tiden. Det börjar dessutom
dra ihop sig till jul och allt man ska göra innan julskinkan står på bordet. Kanske kan något av inslagen
nedan passa beroende på vilket humör du är på.
Här kommer lite nyheter till Dig……..
Julkalender där du kan vinna IT-saker
På IDG´s julkalender kan du vinna IT-saker om du är den som kan rimma bäst.
Så sätt igång och rimma så får du se vad du kan vinna……
Läs mer på http://pfatjanster.idg.se/julkalender/
IT-frågan - försök med webbenkäter till personer med funktionsnedsättning
IT-frågan är ett projekt genomförs gemensamt av Hjälpmedelsinstitutet och Post & Telestyrelsen. Syftet är
att via webbenkäter pröva ett nytt sätt att systematiskt samla kunskap om synpunkter och önskemål från
personer med funktionsnedsättning. Man arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få bra
produkter och tjänster. Samhället behöver också bli mer tillgängligt. Man vill ta reda på vad du tycker
genom att be dig svara på några korta enkätfrågor på webben. I brukarenkäterna kan du snabbt och enkelt
föra fram dina synpunkter. Dina svar hjälper oss att göra ett bättre jobb.
Läs mer på http://www.hi.se/templates/xform____5466.aspx
FKS föreningen för kognitivt stöd
Nu är det hög tid att boka in sig på FKS kommande inspirationsdagar den 13-14 mars 2008. Konferensen
kommer att vara på Ersta Konferens i Stockholm Erstagatan 1 på Södermalm. Temat för året är
Kognitivt stöd i boende och fritid. Välkommen med din anmälan och boka konferensen på
http://www.fks.org.se/aktivitet.htm
Årets hetaste julklapp
Vad tror du blir årets julklapp? Enligt hemelektronikkedjan Expert är årets hårda julklapp en……
Läs mer på http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article50972.ece
Slå sönder en dator – motverka stress?
Har du någon gång blivit frustrerad på en dator som inte gör som du vill? Här kan du få revansch genom att
ge igen. Du kan förstöra en PC utan smärta eller kostnad . Och varför inte, se det som ett sätt att motverka
stress. Testa spelet på http://www.jesper.nu/onlinespel/Action/3067-Sl_snder_en_dator/
Värsta IT-hoten 2008
Här presenteras de 10 västa It- hoten under kommande år.
http://www.e24.se/branscher/ittelekom/artikel_113791.e24?service=slideshow&imgID=10
e-Centret i Vällingby
Här kan du höra Lars Forsström VD på E-Centret i Vällingby berätta om vad E-centret har gjort och vad
som pågår. E-centret drivs som en Ekonomisk förening som startade 2003. E-centret är en utvecklingsarena
som drivs av nätsamhället . Syftet är att öka kunskapen om Hur IT kommer in i vardagen och hur det
underlättar för medborgare men också hur man ska främja användandet av bredbandstjänster, e-tjänster och
E-handel. Läs mer på http://www.ecentret.se/
Fortsatt hög arbetslöshet bland funktionshindrade

Den öppna arbetslösheten bland funktionshindrade som är yngre än 25 år har ökat med 29,3 procent jämfört
med oktober 2006. Därmed skiljer sig gruppen från andra utsatta grupper, till exempel utrikes födda och
ungdomar. Enligt en ny LO-rapport "Ovärderliga Samhall" har andelen funktionshindrade med nedsatt
arbetsförmåga i arbetskraften minskat från 60,3 till 52,4 procent på sex år. Bland personer utan
funktionshinder ingår 80 procent i arbetskraften, enligt AMS och SCB:s senaste mätning.
Läs mer på http://www.duochjobbet.se/viewNews.do?NewsID=0114
Blås och styr din dator
Blås på datorskärmen för att styra olika programfunktioner. Det är det senaste exemplet på helt nya
gränssnitt för att kontrollera en dator. En man blåser mot en animerad fladdrande stearinljuslåga på en
datorskärm. Och ljuset släcks. Sedan riktar han luftstrålen i tur och ordning mot de övriga tre ljusen och
släcker även dem. Läs mer på http://www.nyteknik.se/incoming/article51391.ece
Plugghästen, framtidens skolbänk
Med Linnés Plugghäst har vi även lyckats skapa framtidens datormöbel med alla de fördelar som
skolungdomar och studenter får med denna bekväma och ergonomiska studiestol.
Som datormöbel har den en vacker, funktionell och ergonomisk bekvämlighet som passar väl i trånga
utrymmen och anpassad till "compact-living". Som en vilstol (armstöd blir ryggstöd) kan du använda den
när som helst utan krångliga åtgärder, sväng runt kroppen 180 grader.
Läs mer på: http://www.plugghasten.se/linnes_ph.shtml
Ny bok presenteras i Flexénitas egen bokhandel på nätet
Hatar du att tala inför folk, eller vill du bara bli bättre på det?
Här är boken som gör dig tryggare, bättre och roligare för dem som lyssnar på dig. Boken visar hur du
snabbt kan få kontroll över ditt framförande, bli mindre nervös och påverka genom att tala - trots att du inte
gillar det. Den här boken får dig att gilla det. Läs mer på
http://www.redaktionen.se/af/flexenita/hatardet.html
Visuella Kassan
Så många trevliga platser jag har besökt och så mycket trevliga människor jag har träffat under detta år!
Visuella Kassan har börjat bli ett självklart hjälpmedel man vill ha i verksamheter för att öka
självständigheten och delaktigheten i arbetet för personer med svårigheter att hantera pengars värde. Men
inte bara för den skull utan också för att öka jämställdheten och underlätta arbetet oavsett vem som ska
arbeta som kassabiträde. En anpassning som denna är kanske en stor investering men som på sikt ger så
mycket mervärde för alla som arbetar i caféer, affärer, restauranger, lunchrestauranger mm, men framför allt
att man också kan erbjuda fler människor ett arbete. Läs mer om Visuella Kassan på
http://www.flexenita.se/produkter.html
Minnesskolan på webben
Har du problem att minnas nya saker? Vill du veta mer om minnet och hur du bättre kan utnyttja ditt och
dina elevers minne? Då ska du gå den här webbkursen! Var och hur du tar in ny kunskap påverkar minnet
för evigt. För att minnas saker bättre kan du krydda informationen på många sätt. Du kan också tjäna på att
ta in mindre mängd ny kunskap åt gången. Minneskolan är ett samarbete med minnesforskaren Anna
Derwinger och är baserad på Skolakutens radioklipp samt på delar ur hennes bok Minnets möjligheter som
finns på Hjalmarson & Högbergs förlag. Genom att lyssna på Anna Derwinger i fem avsnitt lär du dig mer
om ditt minne och hur du praktiskt kan öva ditt minne genom minnesträning. Läs mer på
http://xfolio.ur.se/XFolio/main?cmd=catalog&manifest=minnesskolan&root=urn%3Axscam%3Aminnesskolan%3A4&active=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A36&expand=urn%3Axscam%3Aminnesskolan%3A36&activeroot=urn%3Ax-scam%3Aminnesskolan%3A4

Gratis telefon konsultation i december och 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 mars och april
erbjuder vi gratiskonsultationer till Dig. Välkommen att maila till susanne.barkvik@flexenita.se

På Flexénitas hemsida hittar du fler nyheter! www.flexenita.se

Tack för det gångna året och jag vill samtidigt önska Dig en riktigt
God Jul och Gott Nytt År
Från
Susanne Barkvik
Och sist men inte minst…Glöm ej att släcka ljusen när du går!

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

