
Studiecirklar 

Anmälan är obligatorisk för deltagande i 
kurserna. 

Kurserna bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Kursadress: Afasiföreningen, Vegagatan 55, 413 11 Göteborg. 

Kursavgift: 300:- per termin/kurs inklusive fika. 

  

Måndagar 

Lexia: Datorträning för dig som har afasi. 

Individanpassad datorträning där man kan träna på det som är var och ens speciella problem. Man tränar 

individuellt och samlas sedan runt kaffebordet för en stunds samvaro. 

Måndagar:   10.00 – 12.00 Ledare: Cleuda S  

                         13.00 – 15.00 Ledare: Jan Björklund 

Plats: Datasalen. 

Start: Vecka 5-18. 

—————————————————————————————————— 

Vi spelar. 

Vi spelar olika typer av spel, gruppen väljer vad de själva önskar. 

Vi kommunicerar och räknar under gemytliga former. 

Måndagar: 10.00 – 12.30 

Plats: Grupprum 2. 

Ledare: Tomas . 

Start: Vecka 5-18. 

—————————————————————————————————– 

Tisdagar 

 Träna att kommunicera . 

 Vi träffas och pratar så gott det går. Tanken är att vi tillsammans skall träna på att kommunicera samtidigt 
som vi har det trivsamt. 

Tisdagar: 10.00 – 12.15 

Plats: Grupprum 1. 



Ledare: Gert Andersson 

Start: Vecka 5-18. 

—————————————————————————————————– 

Släktforskning 

Till höst blir det ingen nybörjarkurs, utan endast en fortsättningskurs för de som gått en släktforskningskurs 
tidigare. 

Vi använder oss av Arkiv Digital, där alla kursdeltagare har sitt eget abonnemang. 

Start: Tis. 7 Feb. 2017 

Tid: Tisdagar Kl. 09.30-12.00 

Plats: Afasiföreningens datasal, Vegagatan 55 , Göteborg 

Ledare: Annika B         

Kursavgift:  250 :- 

Anmälan: Till Strokeföreningens kansli på tel. 031-7759870. 

———————————————————————————————— 

Onsdagar 

Svenska 2: Tal, läs och skrivträning. 

 Denna kurs är lämplig för dig som har återhämtat ännu mer av din förmåga och vill fortsätta att utveckla 

ditt tal, din förmåga att läsa och förstå text. Vi arbetar delvis med hjälp av dator. 

Onsdagar: 10.00 – 12.15 

Plats: Datasalen. 

Ledare: Carina Björn och Dennis Tengbring 

Start: Vecka 5-18. 

—————————————————————————————————– 

Vi skriver och läser Svenska. 

 Vill du förbättra din skriv — och läsförmåga genom att använda ett nytt dataprogram? Det är framtaget av 
en logoped från Göteborg. Afasiföreningen har fått tillåtelse att använda det. 

Onsdagar: 13.00 – 15.30 

Plats: Datasalen. 

Ledare: Krister Norén. 

Start: Vecka 5-18. 

——————————————————————————————————— 



Torsdagar 

Diskussionsgrupp . 

Du som har afasi men nästan är bra men känner att du behöver lite stöd. Detta är en kurs på lite ”högre” 
nivå som bygger på samtal inom många ämnen. Det kan gälla politik, musik, konst eller något annat av 

intresse. 

Torsdagar: kl.10.00 – 12.15 

Plats: Grupprum 3. 

Ledare: Jan Björklund 

Start: Vecka 5-18. 

——————————————————————————————————– 

Tala och skriva igen. 

En kurs med ett fåtal deltagare, för dig som är ganska bra. Vi försöker hitta intressanta och stimulerande 
ämnen. Omväxling och nya arbetsuppgifter som ökar din nyfikenhet. 

Torsdagar: kl.12.45 – 14.45 

Plats: Grupprum 2. 

Ledare: Annette Johansson och Gustav Löfmark 

Start: Vecka 5-18. 

——————————————————————————————————– 

Datorkurs 

Kurs för dig som vill lära dig mer om vad en dator och Internet kan användas till. Lär dig mer om att lyssna 

på musik, titta på TV, söka på Internet, navigera på kartor mm med hjälp av datorn. 

Förkunskaper: Du skall ha baskunskaper i Windows och kunna använda Internet hjälpligt. Du måste även 

kunna hantera en datormus och skriva med tangentbordet. 

Deltagarantalet är begränsat till 7 stycken deltagare. 

Torsdagar: kl. 13.00 – 15.15 

Plats: Datasalen. 

Ledare:  Per-Olof Stolt 

Start: Vecka 5-18. 

——————————————————————————————————– 

Fredagar 

Mötesplats Afasi 

Fredagen den 27 Januari 2017 startar Mötesplats Afasi. 



Vi träffas på Vegagatan 55  i Afasiföreningens lokaler. Välkomna nya som gamla deltagare till bla 

gemensam fika, pratstund och prova på olika dataprogram som är till hjälp för dig som har afasi. 

Tid: Fredagar Kl. 12.15– 15.00. ( Ingen anmälan behövs) Avgift för fika tillkommer. 

Ledarna 

———————————————————————————————- 

  

  

  

På dessa sidor hittar du information om våra studiecirklar, vad de kostar, dagar och tider samt vilka som är 
kursledare. Vi har ett studiecirkelprogram för vardera Vårterminen och Höstterminen varje år. 

 


