Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås
Tisdag 12 september 2017

Tillsammans för små barns språkutveckling i
Västmanland
Inbjudan till en kick-off för nystart av samarbetet mellan
barnhälsovården och biblioteken i Västmanland.
Tisdag 12 september 2017 på Karlsgatan 2 i Västerås
kl. 13.15-16.30
Lokal: Hörsalen

Dagen vänder sig till biblioteksmedarbetare, BHV-sjuksköterskor
och logopeder
Varmt välkommen hälsar
Kulturutvecklare Cajsa Broström & vårdutvecklarna Anette Eklund
och Karin Almén Åberg
Kulturutveckling och Barnhälsovårdsenheten, Region Västmanland
Anmäl senast 31 augusti via denna länk:
http://bit.ly/småbarnsspråkutveckling12september2017
Se programmet på nästa sida →
regionvastmanland.se

Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås
Tisdag 12 september 2017

Tillsammans för små barns språkutveckling i
Västmanland
PROGRAM
13.15 Välkommen!
Cajsa, Anette och Karin hälsar deltagarna
välkomna och presenterar eftermiddagen.
13.30 Språkstart - Halland
Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart
Halland är en satsning som riktar sig till små barn
och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera
språkutveckling. I denna satsning ska
kommunerna och Region Halland samverka för
att på olika sätt nå familjer med inspiration och
information. Gerd Almquist Tangen, Hälso o
sjukvårdsstrateg & Barnhälsovårdsutvecklare
och Maria Ehde Andersson, Utvecklingsledare Bibliotek barn och unga berättar om sitt
samarbete.
14.30 FIKA
15.00 Bokstart – hembesök för språkutveckling
Gertrud Widerberg, projektledare Bokstart,
Göteborgs stad, berättar om hur de arbetar med
att engagera småbarnsföräldrar att tidigt börja
läsa tillsammans med sina barn för att stimulera
språkutveckling och läslust.
16.00 Ny gåvobok i Västmanland
En nystart för vårt arbete i Västmanland. Cajsa
Broström gör en presentation av det nya
marknadsförningsmaterialet och den gåvobok
och som vi nu kommer använda i Västmanland.
Anmäl senast 31 augusti via denna länk:
http://bit.ly/småbarnsspråkutveckling12septem
ber2017
Eftermiddagen är kostnadsfri. Alla deltagare får
ett eget exemplar av gåvoboken. ANMÄLAN ÄR
BINDANDE. Om du får förhinder, skicka en
kollega eller meddela arrangörerna.
Vid frågor kontakta: Cajsa Broström, tfn:021-17
39 11, cajsa.brostrom@regionvastmanland.se
regionvastmanland.se

