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DIGITAL TILLGÄNGLIGHET - WAMDIA
SEMINARIUM I GÄVLE DEN 23 AUGUSTI

Välkommen till seminariet Digital Tillgänglighet!
Detta seminarium vänder sig till dig som arbetar med att producera digital information
via web, sociala media och andra kanaler och som vill få värdefulla tips om hur du
enkelt kan öka tillgängligheten och vad som är viktigt att tänka på.
Datum: 2019-08-23
Tid:

10.00 – 14.00

Plats: Högskolan i Gävle, Krusensjernasalen Biblioteket rum 23:213.
Adress: Kungsbäcksvägen 47 Gävle.
Arrangörer: Learning Center och SMEBOX AB i samverkan med WAMDIA-projektet.
Lunch och kaffe bjuder vi på. I lunchbuffen finn alternativ för er som har behov av
särskild kost.
Anmälan: Via denna länk

Varmt välkommen till ett inspirerande seminarium!
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Program med hålltider:
09.30 Registrering och Kaffe med fralla
10.00 Inledning
Kenneth OE Sundin – Svensk koordinator för WAMDIA
10.05 WAMDIA – Utbildningspaket för Digital Tillgänglighet
Mats Brenner – kursansvarig för WAMDIA i Sverige
10.20 Digital Tillgänglighet ur ett användarperspektiv
Per Rosqvist – erfaren testare av tillgänglighet till digital information
11.00 Design för Digital Tillgänglighet
Christina Edin – kunnig inom UDL, universell design och samordnare för
pedagogiskt stöd

11.45 Erfarenheter och feedback från den första utbildningsomgången
Behov, förkunskaper, resultat mm..
12.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte
Med deltagare från vitt skilda verksamheter och varierande behov av att
tillgängliggöra digital information ser vi fram emot en intressant och
utvecklande dialog.
12.30 Lunch – med tillfälle till fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte med kollegor

Kenneth OE Sundin och Mats Brenner
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