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En allmän handlEdning på svenska med goda råd till dig som är informatör. läs i god 
tid innan din resa.

FEm prEsEntationEr i form av inplastade a4 blad, med cirka 10–15 bilder och hjälptext i 
varje presentation. presentationerna är sorterade i vita plastmappar. tre av presentationerna är 
för ungdomar i åldern cirka 12–20 år (randigt mönster) och två av presentationerna för barn som 
är cirka 6 –12 år (prickigt mönster). Varje presentation har också en separat handledning som är 
översatt på engelska. 

En dag på snöre – arrival och Everyday life for children
Utbildning barn – Education children
ankomst ungdomar – arrival youth
Vardagsliv ungdom – Everyday life youth
Utbildning ungdom – Education youth

Et t Usb-minnE med presentationerna om det finns önskemål och möjlighet att köra presen-
tationen digitalt. på usb-minnet finns också en version som är lämplig att skriva ut och ta med 
sig till tolken, så att han eller hon kan göra egna anteckningar på bladen. i övrigt finns originalen 
till bilderböcker, pass, boardingcard med mera för att väskan alltid ska kunna fyllas på. 

En Uppsät tning snörE och klädnypor. snöret är tänkt att användas till presenta-
tionen för de allra yngsta – En dag på snöre – men kan med fördel användas till de andra presen-
tationerna också. 

pass i miniat yrFormat och boardingkort för att leka ”flygplanslek” med de 
yngsta barnen.

boardingkort att visa för ungdomar.

små Enkla bildErböckEr i a5 format att dela ut till varje barn. böckerna kan med fördel 
även delas ut i vuxengrupperna. 

Uppblåsbar jordglob.

tEjp om det passar bättre att tejpa upp bilder på väggar. 

pyssEl För dE minsta som ballonger, färgpennor, pennvässare, bilder att färglägga lim-
stift, saxar, dvd-film. 

EXtramatErial, ta gärna mEd: 
ritpapper
broschyrer från skolverket till föräldrarna och gymnasieelever. översatta till aktuellt språk.

Fyll på Vid hEmkomst.  
 återställ alltid väskans innehåll när du kommer hem. original finns på usb-minnet i väskan.
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