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Kurslitteratur till synskadade
elever på folkhögskolor

Folkhögskolan har en mängd olika inlärningsstrategier. En av dessa är naturligtvis
att läsa olika kursmaterial och böcker.
SRF producerar ditt studiematerial
Synskadades Riksförbund, SRF, har ett statligt uppdrag att tekniskt anpassa litteratur
till läsbart medium för synskadade och dövblinda personer som studerar vid folkhögskolor. Det innebär att vi tekniskt anpassar
kursböcker för långa och korta folkhögskolekurser som inte ingår i annan myndighets
ansvar, till exempel Specialpedagogiska
skolmyndigheten, SPSM (offentliga skolväsendet) eller Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB (högskolestudier).
Du som är synskadad eller dövblind och
planerar att läsa vid folkhögskola, ska vända
dig till SRF när du behöver få ditt kursmaterial anpassat till ett för dig läsbart medium
(talbok i Daisy-format alternativt Daisy text
och ljud, punktskrift, storstil eller något etext-format). Du kan också få Daisybokens
filer inlagda direkt på ett SD-minneskort för

Daisyspelare, till exempel Victor Reader
Stream eller Milestone 311 - 312.
Produktionstid
Folkhögskolelitteratur prioriteras alltid
vid produktion av studiematerial. Räkna
med cirka 4 veckor från beställning till
leverans. Läsformatet Daisy text och ljud
tar ytterligare tid att producera. Leveranstiden beror även på bokens svårighetsgrad
och tillgång till producenter. Leveranstiden kan förkortas genom att folkhögskolan skickar den tryckta förlagan direkt till
SRF och får den anpassade boken i ”utbyte”. Kurslitteratur till folkhögskoleelever
behöver inte returneras.
Hur du beställer
När du behöver få anpassat studiematerial
producerat, kontaktar du SRF. Ange i telefonsamtal, brev eller e-post följande:
• Folkhögskolans namn och adress.
• Leveransadress och önskad leveranstid
• Ditt namn
• Boktitel, författare, tryckår samt i förekommande fall ISBN
• Önskat media
• Namn, e-postadress och telefonnummer
till en kontaktperson (eleven eller lärare
på skolan).
Kontakt
E-post: stud@srf.nu
Adress: Synskadades Riksförbund
Studiematerialsbeställning
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 90 00 (växel),
begär studiematerialsbeställning
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Folkhögskolan – en bra studieformFolkhögskolan och dess unika skolform är
en del av den svenska folkbildningen. Folkhögskolan ger dig kunskap och individuell
utveckling. Kurserna har en konkret koppling till samhället. En grundpelare i folkhögskolans pedagogik är att ta vara på elevernas
erfarenhet och möta eleverna där de står
just nu. Folkhögskolekursen ska ge dig en
utbildning eller kurs som du har nytta av.
Antingen i dina fortsatta studier, eller som
en förberedelse för jobb.

