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Läslyftets utbildning i Falun 

Välkommen till andra tillfället i handledarutbildningen inom läslyftet för 
förskolan som anordnas av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) 
vid Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket.  
 
Den 11-12 september fortsätter vår utbildning med två dagar som genomförs 
på campus i Falun, Högskolegatan 1. Första dagen serveras välkomstkaffe 
mellan 9.30 - 10.00 i ljusgången utanför receptionen. Därefter startar dagen 
kl 10.00 i sal FÖ1. Dagen slutar kl 17.00 och därefter bjuds de som anmäler 
sig på en enklare middag på Scandic hotell kl. 17.30.  För detaljer i 
programmet se aktivitetsplanen ni fick i våras. Den ligger också på 
materialsidan www.du.se/pud/mtrl/laslyftet-forskola  
 
Det finns en mindre gästparkering i anslutning till campus och om du får 
plats där så ska du skriva upp registreringsnumret på din bil i receptionen 
invid biblioteket (se bifogad plan över parkeringsmöjligheter. De 
blåmarkerade områdena får ni parkera på). Om det är fullt finns det fri 
parkering vid Lugnets ishall. Då får du räkna med ca 15 minuters promenad 
till Högskolan.  
 
Wifi: till Högskolan Dalarnas gästnät kan man få en tillfällig användare 
endast för det datum man befinner sig på Högskolan. Det har med säkerheten 
att göra. Det enklaste är därför att man har egen uppkoppling på den enhet 
man vill använda. Om du vill ha tillgång till gästnätet anger du det i anmälan. 
 
Du blir bjuden på fika, lunch och middag. Anmälan sker på nedanstående 
länk.  Här kan du också meddela behov av specialkost och om du vill ha 
tillgång till Wifi. Observera att anmälan ska ske senast 3 september. 
Vänligen respektera detta datum för att vara garanterad mat. 
 
Anmälningslänk: www.du.se/laslyftetiforskolan1819    
 
Välkommen att höra av dig om du har frågor innan vi ses.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Margareta Litsmark Forsgren, kursansvarig mlf@du.se  
Elisabeth Lindgren Eneflo, kursansvarig, Elisabet.Lindgren.Eneflo@falun.se  
Filippa Bergqvist, kursadministratör fli@du.se 
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