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Intradagar 21-22 september. Om stöd och service till personer med 
intellektuella funktionshinder. 
 
 
Internationell konferens: Authenticity to Action – Involving service 
users and carers in higher education. 4-6 november 2009, UK. 
 
 
Nyhetsbrev från NVC: 
Nordiskt välfärdscenter (NVC) ger ut nyhetsbrev. I senaste nyhetsbrevet står 
det att ett nytt nätverk för studievägledare har bildats. 
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Intradagar 21-22 september. Om stöd och service till personer 
med intellektuella funktionshinder. 
Studiedagarna är till för alla som är engagerade i stödet till personer med 
utvecklingsstörning. Intradagarna är ett samarbete mellan Riksförbundet FUB och 
Stiftelsen ala och äger rum i Stockholm. 
 
För mer information: www.intra.info.se . 
 
 

Internationell konferens: 

Authenticity to Action – Involving service users and carers in 
higher education. 4-6 november 2009, UK. 
 
För mer information: 
http://www.uclan.ac.uk/health/about_health/health_bdu/files/health_conferences_041109
_cp.pdf 
 
 

Nyhetsbrev från NVC: 

Nordiskt välfärdscenter (NVC) ger ut nyhetsbrev. I senaste 
nyhetsbrevet står det att ett nytt nätverk för studievägledare har 
bildats. 
 
Nordic Network for Disability Coordinators, NNDC, är ett nytt nätverk för 
studievägledare som arbetar för att öka möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättning att studera. Nätverket arrangerade nyligen en internationell 
konferens, ”Bridging the gap” med stöd av Nordiska Handikappolitiska rådet. 
 
Läs mer om detta eller se fler nyheter: http://www.nsh.se/ 
 
Du kan också prenumerera på nyheter från NVC:  
Skicka ett e-mail till info@nsh.se med "NVC-nyheter" i titeln. 
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