
   

 

 

 

 

Våra aktiviteter 2023 

 



   

 Typ av aktivitet Innehåll Dag och tid 
Januari    

Februari Webbinarium 
 

Örats funktion 17 feb 12.15 -13.00 
 

Teknik hem/fsk/skola 
 

15 feb 12.30-13.30 

Pedagogiska 
hörselvården 

Familjeaktivitet/Tecken 21 feb 14.30 – 16.00 
 

Mars Webbinarium 
 
 
   

Språkutveckling 0-3 år 
 

15 mars 12.15 – 13.00 
 

Samhällets stöd 
 

21 mars 12.15 – 13.00 

Teckenspråk, varför? 
 

30 mars 12.15 - 13.00 

April Webbinarium 
 

Att vara förälder 
 

18 april 12.15 – 13.00 
 

Språkutveckling 4 år och 
uppåt 
 

25 april 12.15 -13.00 

Maj Pedagogiska 
hörselvården 

Föräldrautbildning Del 2 9 maj 10.00 - 15.30 

Juni Uteaktivitet Familjeträff 
 

21 juni 10.00 – 14.00 

Juli    

Augusti    

September Webbinarium 
 
 
 
 

Örats funktion V47? 
 

Oktober 
 
 
 
 

Webbinarium 
 

Samhällets stöd 
 

10 okt 12.15 – 13.00 

Språkutveckling 0-3 år 
 

17 okt 12.15 -13.00 

Teckenspråk, varför? 26 okt 12.15 -13.00 

November Webbinarium 
 

Att vara förälder 
 

8 nov 12.15 -13.00 

Språkutveckling 4 år och 
uppåt 
 

14 nov 12.15 -13.00 

Teknik hem/fsk/skola 
 

V 47 

December Pedagogiska 
hörselvården 

Föräldrautbildning Del 2 
 

1 dec 10.00 – 15.30 

Observera att förändringar i årskalendern kan bli aktuella.   



   

För att delta på någon av våra aktivitet gäller följande: gå in på vår hemsida 

http://www.norrbotten.se/pedagogiskahorselvarden gör din anmälan. När du 

anmält dig till Webbinarium skickas en länk till dig ca 1 vecka innan. För de fysiska aktiviteterna 

skickas en kallelse som du tackar JA eller NEJ till. 

 

Kort om vå rå åktiviteter  

Föräldrautbildning: Utbildningen är under 1 dag och sker i grupp.  Syftet är att du som 

förälder får ytterligare kunskap om hörselnedsättning, konsekvenser samt strategier som 

kan underlätta ditt barns möjligheter till positiv kommunikation. Du får också möjlighet att 

möta andra vårdnadshavare i liknande situation.  

Familjeträffar: Syfte är att träffa varandra utbyta erfarenheter och skapa nätverk. 

Teckenspråksintroduktion: Föräldrar och närstående till barn med hörselnedsättning. 

Introduktionen sker individuellt eller i grupp och är nivåanpassad från babytecken till  

vardagskommunikation. Du anmäler ditt intresse till någon av oss på pedagogiska 

hörselvården, teckenspråkslärare kontaktar dig för information och ev. planering av 

ytterligare träffar. 

 

Webbenarium: Lunchföreläsningar via skype/teams av våra yrkesprofessioner 

 Örats funktion – Hörselläkare öron, näsa, hals Sunderby sjukhus - örats uppbyggnad 

och funktion samt typer av hörselnedsättningar och dess orsaker. 

 Teknik hem/förskola/skola- Audionom och Tekniker Hörcentralen Sunderby sjukhus – 

vilka mätningar gör vi och varför? Hjälpmedel hem/förskola/skola. ”Öppet för frågor” 

 Samhällets stöd- Kurator Katarina Auland Pedagogiska hörselvården – information 

om möjliga stödinsatser  

 Att vara förälder- Psykolog pedagogiska hörselvården – informerar och samtalar 

kring hantering av kris 

 Teckenspråk, varför? – Teckenspråkslärare Eva–Helena Öhman Pedagogiska 

hörselvården – Vad är teckenspråk och hur, när och var kan vi använda det. 

 Språkutveckling 0-3 år– Logoped Anna Söderström Pedagogiska hörselvården – Hur 

ser den tidiga språkutvecklingen ut, hur kan omgivning stimulera barnets 

tal/språk/kommunikation på bästa sätt? 

 Språkutveckling 4 år och uppåt - Logoped Anna Söderström Pedagogiska 

hörselvården – Hur fortsätter vi att utveckla barnets tal/språk och Kommunikation? 

http://www.norrbotten.se/pedagogiskahorselvard


   

Vi välkomnar dig också att på vår hemsida önska aktiviteter som du skulle se som 

intressanta.   

Exempel på möjliga utbildningar/träffar: 

Tema småbarnsgrupp: Föräldrar träffas för samtal och barnen får möjligheter att träffa 

andra barn med hörselnedsättning. 

Barn/ungdomsgrupps verksamhet: Ett tillfälle att träffa andra barn med hörselnedsättning.  

Tema Atresi, CI, Tal, språk och kommunikation: Utbildning under en dag.  Syftet är att du 

som förälder får kunskap om det aktuella ämnet och får möta andra i situation. 

 

Varmt välkomna! 

 

 

 

 

Sagts från tidigare sammankomster 

Tack för en bra dag!  

Jätte nöjd! 

 

 

 

 


