Vänsterställd placering

Checklista Föreläsare
Du får denna checklista eftersom du är anlitad av LSU - Sveriges
Ungdomsorganisationer för att hålla i en föreläsning, utbilda eller dylikt uppdrag. För att
våra arrangemang ska bli så tillgängliga som möjligt så krävs det att även de som leder
verksamheten praktiskt också är medvetna om vilka regler som gäller.
Om du har några frågor hör av dig till kansliet eller den person som anlitat dig.

Centrerad placering (undantagsfall)

Du håller tiderna och vet hur schemat ser ut
Du ser till att hörslingor och tolkar fungerar och används på rätt sätt
Fråga om behov av annat format av dokument eller information behövs
Du vet vilka som har behov av hjälpmedel, pauser eller annat
Gör en pronomenrunda för han/hon/hen
Undvik att att benämna deltager i könade katergorier om du inte vet personens
könsidentitet
Undvik att dela upp gruppen efter kön. Om det ändå görs låt deltagarna
definiera sig själva
Skriv ut powerpoints på papper innan
Om du ska skriva saker på whiteboard eller flipchart så läs upp det som är
skrivet, så att allt som refereras till bilder och text också hörs inte bara ses
Använd inte röd färg/penna
Använd endast svarta pennor på whiteboard, flipchart m.m.
Skyltar, information och texter ska vara väl synliga
Allt som skickas ut ska finnas i både pdf och word
Programmet ska innehålla pauser rek. var 45 min där det finns några som är
längre än ”kisspaus”.
Informera och presentera schema och program muntligt och varje dag
Undvik förändringar, om det ändå sker informera tydligt
Bärbar mic för publikfrågor
Undvik att vädra med öppna fönster under pollensäsong
Berätta hur lokalen ser ut på samlingar och vid ankomst
Den som talar ska vara synlig för alla
Synlig plats för teckenspråkstolk
Vi rekommenderar att du
Tyst och lugn miljö utan störande sidoljud
använder ett rent typsnitt i
Möjlighet till medhavd dator
större storlek när du skriver ut
powerpoints och material som
ska delas på plats.

Tillgänglighet
är demokrati.
Denna checklista har tagits fram av LSU - Sveriges
Ungdomsorganisationer. Den arbetades fram av
tillgänglighetsansvariga år 2012.
Vi hoppas att många medlemsorganisationer tar tillfället
att bli så bra som möjligt när det handlar om tillgängliga
arrangemang.
Listan har sammanställts utifrån Handisams checklistor
och i samarbete med projektet En stärkt röst.

Åsikter, klagomål, tips och trix mailas till
karin.caspani@lsu.se. Checklistan uppdateras en gång per år.

