Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor
December 2018

Hej kontaktperson!
Här kommer lite information från oss på Språkrådet.

Vi vill börja med att önska er alla
en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Nominera till Klarspråkskristallen
Klarspråkskristallen 2019 kommer att delas ut till en
organisation som bedrivit ett inspirerande klarspråksarbete.
Vi förväntar oss många nomineringar! Kanske från dig?
Instruktioner och nomineringsblankett finns på
www.sprakochfolkminnen.se/kristallen
Vi vill ha din nominering senast den 4 februari!
Klarspråkskristallen kommer att delas ut på vår konferens
Språkrådsdagen den 26 april 2019.

Följ med till Oslo nästa år
Nästa år arrangeras klarspråkskonferensen Plain 2019 i Oslo den 25–27 september. Temat
för konferensen är clear communication – clear results.
Det är inte ofta vi har så här nära till en internationell klarspråkskonferens, så passa på!
Mer information om konferensen hittar du på https://plain.difi.no

Var beredd att svara på vår enkät
I början av nästa år kommer vi att genomföra en enkät om klarspråksarbete i offentlig
sektor. Enkäten kommer att gå ut till alla myndigheter, kommuner och landsting/regioner.
Var beredd att svara! Vi skickar ut mer information när det närmar sig.
Resultat från tidigare enkäter hittar du på
www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/sprakradets-klarspraksarbete/enkater-omklarspraksarbete.html

Läs bulletinen Klarspråk
Vi håller just nu på och färdigställer ett nytt nummer av vårt
informationsblad Klarspråk. Numret handlar om juridiskt språk.
Har du många jurister på din arbetsplats? Då kanske fler är
intresserade? Tipsa gärna om att det är gratis att prenumerera,
eller beställ fler exemplar att dela ut.
Klarspråk går också att läsa på webben:
www.sprakochfolkminnen.se/bulletinen

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
Än en gång: god jul och gott nytt år!
Ingrid Olsson och Gabriella Sandström
Klarspråksansvariga
Språkrådet

