Kirkerådet,
Boks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 23 08 12 00
E-post: torill.edoy@kirken.no

Bestillingen sendes til en av disse to adressene:

Frikirkelig studieforbund,
Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo
Tlf: 23 08 13 30
E-post: fsf@frikirkelig.no

“Tenk om vi kunne lære oss å
fokusere på
NORMALE FELLESSKAP
både i samfunnet og i kirken
i stedet for
”normale mennesker”.
Normale fellesskap består
nemlig av
ALLE typer mennesker”
Kurslederpakken inneholder:
• Kurslederhefte med samtaleog undervisningsopplegg og
dramapedagogiske øvelser
•  Videofilm
•  Lysark
•  Veiledningshefter om inkludering og
tilrettelegging
•  Bokmerker

Kursopplegget

Hvor er
Liv og Per
Annerledes
i morgen?

Pris: 150,- pr stk
Deltakerpakken inneholder:
• Veiledningshefter om inkludering
og tilrettelegging:
- Inkluderende fellesskap
- Planleggeren
- Gjør døren høy, gjør porten
vid…
• Bokmerker
Pris: 75,- pr stk.
Frikirkelig studieforbund og
Kirkerådet for Den norske kirke

fellesskapet!

Kursopplegget består av
- en videofilm som viser
aktuelle problemstillinger
- dramapedagogiske
oppgaver som gir noen
erfaringer av å ha en
funksjonshemming
- samtaleopplegg til filmen
og de dramapedagogiske
oppgavene
- undervisningsopplegg med
ferdige lysark og veiledning
til kursleder

Poststed: 								

Kursopplegget er laget for ledere
av kor, kurs, studiegrupper osv,
menighets- og organisasjonsledere,
prester og forstandere samt
andre interesserte. Opplegget er
selvinstruerende, det vil si at alle
som har en eller annen leder- eller
lærererfaring kan gjennomføre
kurset.

er en ressurs for

Postnr.: 		

funksjonshemming

Adresse: 											

Gjennom Studieforbund og
Kirkerådet står menighetene i
Den norske kirke og de aller fleste
frikirkelige trossamfunnene og
kristne organisasjonene i Norge
bak dette kursopplegget

Menighet/organisasjon: 									

Dette kursopplegget gir
deg noen av svarene på
hvordan du kan legge til
rette for hørselshemmede,
synshemmede,
utviklingshemmede og
bevegelseshemmede. Du får
en innføring i problemstillinger
ulike typer funksjonshemmede
deltakere kan stå overfor
og får se at tilrettelegging
handler om så mye mer
enn fysisk tilgjengelighet i
lokalet. Du blir også utfordret
på dine egne holdninger
til funksjonshemmede og
får hjelp til å se hvilken
ressurs mennesker med en
funksjonshemming er for
fellesskapet.

Mennesker med en

Navn: 												

Lurer du på hvordan
du kan inkludere
funksjonshemmede i koret,
bibelgruppen, dramagruppen,
konfirmasjonsgruppen eller
andre aktiviteter? Ofte skal
det ikke så mye til, men det
lille ekstra er avgjørende for at
funksjonshemmede skal få en
reell mulighet til å delta på en
aktiv og likeverdig måte.

Kursopplegget som samler hele
kristen-Norge!

Bestillingsskjema for kursopplegget Hvor er Liv og Per Annerledes i morgen?				
							
Jeg/vi bestiller
eks. av kurslederpakken
Filmen ønskes i
CD-romversjon
på DVD
på videokassett		
Lysarkene ønskes i
filformat på CD-rom
trykt versjon
Jeg/vi bestiller
eks. av deltakerpakken

Kursopplegget som gjør
noe med deg!

