Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor
Januari 2019

Hej kontaktperson!
God fortsättning! Hoppas du har haft sköna och avkopplande
helger!
Här kommer lite information från oss på Språkrådet.

Svara på vår enkät om klarspråksarbete
Snart skickar vi ut vår enkät om klarspråksarbete i offentlig sektor. Vi vill få en samlad
bild av det arbete som bedrivs i dag och kunna anpassa vårt stöd i framtiden.
Enkäten skickas preliminärt ut den 11 februari till alla myndigheter, kommuner och
landsting/regioner. Den kommer att komma till registratorsadressen, så håll ögonen öppna
och se till att den blir besvarad.
Resultat från tidigare enkäter: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/sprakradetsklarspraksarbete/enkater-om-klarspraksarbete.html

Se filmer från föreläsningar
Under 2018 höll Gabriella och Ingrid
många föreläsningar om klarspråk,
precis som vanligt. Det ovanliga är att två
av framträdandena filmades, så att även
du som inte deltog kan titta i efterhand.
Gabriella föreläste om klarspråk och
lättläst på en nätverksträff om kognitiv
tillgänglighet:
www.webbriktlinjer.se/kognitivt

Ingrid pratade på Lättlästdagen. Hennes
föreläsning handlar om klarspråksparagrafen,
mottagaranpassning – och mamma:
https://urskola.se/Produkter/209757-URSamtiden-Lattlastdagen-2018-Vardad-enkeloch-begriplig

Varje föreläsning är ungefär en halvtimme.

Glöm inte att nominera till Klarspråkskristallen
Klarspråkskristallen 2019 kommer att delas ut till en
organisation som bedrivit ett inspirerande klarspråksarbete.
Instruktioner och nomineringsblankett:
www.sprakochfolkminnen.se/kristallen
Glöm inte att skicka din nominering senast den 4 februari!

Kom med på konferens
Klarspråkskristallen kommer att delas ut på vår konferens Språkrådsdagen som i år
arrangeras den 26 april på hotell Scandic Klara, vid Hötorget i Stockholm.
Temat för dagen kommer att vara språkliga rättigheter.
Boka in dagen i almanackan! Mer info: www.sprakochfolkminnen.se/sprakradsdagen
Och så tipsar vi än en gång om den internationella klarspråkskonferensen Plain 2019 som
arrangeras den 25–27 september i Oslo: https://plain.difi.no/

Lär dig mer om att arbeta med klarspråk
Fredagen den 24 maj är det dags för vårens seminarium om att starta och driva
klarspråksarbete. Seminariet riktar sig till dig som vill dra igång ett arbete för begripliga
texter i din organisation.
Under dagen får du argument som hjälper dig att förankra klarspråksarbetet hos ledningen
och tips på aktiviteter och hjälpmedel som du kan använda i arbetet.
Mer info och anmälan: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-medklarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/seminarier-for-kontaktpersoner.html

Läs bulletinen Klarspråk
Vi arbetar just nu för fullt med årets första nummer av vårt
informationsblad Klarspråk. Den här gången kommer det att handla
om klarspråk i tal.
Hör gärna av dig om du vill ha extra exemplar, att dela ut vid en
utbildning eller att lägga ut i fikarummet.
Klarspråk går också att läsa på webben:
www.sprakochfolkminnen.se/bulletinen
(Bilden visar förra numret.)

Kolla dina kontaktuppgifter
Vi har precis uppdaterat de listor med kontaktuppgifter till er som finns på vår webbplats.
Kontrollera gärna att uppgifterna till dig stämmer. Kontakta oss om något behöver ändras.
Listorna finns där för att ni ska ha möjlighet att kontakta varandra och bilda nätverk. Utnyttja
gärna den möjligheten!
Du hittar listorna på: www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-medklarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/

Välkommen att kontakta oss
Du är alltid välkommen att vända dig till oss med frågor eller önskemål.
Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm. Besöksadress: Alsnögatan 7 i Stockholm.
Webbplats: www.sprakochfolkminnen.se/klarsprak
E-post: klarsprak@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 0200-28 33 33 (växel), 073-558 60 77 (Ingrid), 073-558 60 82 (Gabriella)
Språkfrågor: telefon 0200-29 55 55 (måndag, onsdag, fredag, kl. 10–12),
svenska@sprakochfolkminnen.se
Twitter: www.twitter.com/sprakradgivning
Facebook: www.facebook.com/sprakradet
Linkedin: www.linkedin.com > Klarspråksarbete i Sverige
Ingrid Olsson och Gabriella Sandström
Klarspråksansvariga
Språkrådet

