Nyhetsbrev till Språkrådets kontaktpersoner i klarspråksfrågor
Augusti 2018

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

Välkommen tillbaka efter sommaren!
Hoppas du har haft det skönt!

Lär dig mer om inkluderande språk
Fredagen den 12 oktober firar vi
internationella klarspråksdagen med
ett eftermiddagsseminarium om
inkluderande språk.
Det blir intressanta föreläsningar av
 redaktionen för 1177 Vårdguiden
 Nicklas Dennermalm från RFSL
Stockholm
 Lena Lind Palicki från Språkrådet
och Stockholms universitet.
Vi kommer att hålla till i lokalen Ljusgården på Fleminggatan 7 i Stockholm.
Läs mer om seminariet och anmäl dig:
www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-med-klarsprak/kontaktpersoneroch-natverk/seminarier-for-kontaktpersoner/inkluderande-sprak---hur-da

Lär dig mer om att arbeta med klarspråk
Fredagen den 16 november är det dags för höstens 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.
Läs mer om seminariet och anmäl dig:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-medklarsprak/kontaktpersoner-och-natverk/seminarier-for-kontaktpersoner.html

Fler seminarier och konferenser
Många intressanta konferenser om språk och klarspråk i höst! De flesta är i Stockholm,
men den 27 november anordnar Språktidningen konferensen Språkforum i Göteborg.
Tips inför budgetdiskussionerna för nästa år: i september 2019 arrangeras den stora
internationella klarspråkskonferensen Plain i Oslo.
Kalendarium: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-arbeta-medklarsprak/klarsprakskonferenser.html

Läs bulletinen Klarspråk
Vi håller just nu på och färdigställer ett nytt nummer av vårt
informationsblad Klarspråk. Numret handlar om politiskt språk,
och det kommer förhoppningsvis att hinna ut före ut valet.
Tipsa gärna om att det är gratis att prenumerera! Och du kan höra av
dig om du vill ha fler exemplar att dela ut vid något tillfälle.
Klarspråk går också att läsa på webben:
www.sprakochfolkminnen.se/bulletinen
(Bilden visar förra numret.)

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),
sprakfragor@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

