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ÄR DU NYFIKEN PÅ ATT BLI FRIVILLIG
HÖGLÄSARE?
Har du lite tid över, gillar läsning och mötet med personer som behöver ett
stöd för att ta del av litteraturen?
Då kanske du vill prova på att bli högläsare för någon medmänniska i
hemmet eller på något av våra äldreboende i kommunen. Förutom att bjuda på en läsupplevelse så inbjuder
läsningen till samvaro.
Texten kan väcka minnen och öppna dörrar till livet
som det en gång var. Samtal kommer igång och allt
sammantaget ger det den stimulans som är så viktig för
att hålla det friska hos en demenssjuk person levande
så länge som möjligt. Dessutom skapar läsningen glädje
och ro och känslan av välbefinnande kan stanna kvar
långt efter att själva läsningen är avslutad.

KURS I HÖGLÄSNING
För att bli högläsare får du gå en kortare utbildning som ger tips och ideér
angående högläsning. Du får möta erfarna högläsare som delar med sig av
sina erfarenheter. Du får information om lämplig litteratur. Du får också
inblickar i hur äldrevården fungerar.
Kursen arrangeras av Studieförbundet vuxenskolan, äldreomsorgen samt
biblioteket.

LÄSNING PÅ OLIKA SÄTT
Biblioteket är en viktig resurs i högläsarverksamhet.
Du kan kostnadsfritt låna böcker och andra medier
för din högläsning. Lättläst
litteratur tillhör det som
passar bra för målgruppen.
Korta berättelser, noveller,
dagstidningar och tidskriften
”Minnenas journal” fungerar
bra. Men du läser självklart
också dina egna favoriter.
Du är välkommen för tips om
böcker och även för samtal
om högläsningen. Besök oss
på avdelningen ” Läsa på olika
sätt” på Lerums bibliotek.
Du kan också låna på biblioteken i Floda, Tollered,
Gråbo och Sjövik.

