Vill du bli bättre på digital tillgänglighet? Välkommen på en
webbinriktad utbildning 2 juni! Anmäl dig senast 20 maj.
Nytt intranät, flera webbplatser och annan digital information. Alla sorters målgrupper. Lagkrav
om tillgänglig information. Hjälp! Här behövs uppdaterad kunskap om hur vi gör webben
tillgänglig. Därför har vi på socialförvaltningen bjudit in tillgänglighetsföretaget och superexperterna Funka för att utbilda oss. Vill du vara med? Funkas utbildningar ges vanligtvis i
Stockholm, så passa på när de nu kommer hit till oss i Helsingborg! Det är både bra och prisvärt.
Den 2 juni ges de två utbildningspassen Introduktion i tillgänglighet och Att publicera tillgängligt.
Priset för dagen är max 1060 kr, men det blir lägre ju fler som anmäler sig. Utbildningen är öppen
för dig som jobbar i Helsingborgs stad eller i annan offentlig verksamhet.

Nya lagkrav om tillgänglighet
Den 1 januari 2015 skärptes regelverken rejält i och med att Sverige fick en ny diskrimineringslag.
Dessutom ställs det detaljerade krav på tillgänglighet vid upphandling av IT-produkter och tjänster
genom en europeisk standard som kommer att kopplas till svensk lagstiftning på upphandlingsområdet (med start 2017).

Om utbildaren Funka (funka.com)
Funka har stor kunskap om befintliga och kommande krav på tillgänglighet på webben. De analyserar, utvecklar, utbildar, ger stöd, testar och sätter normer, samt finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. De är flitigt anlitade, och har 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Enligt egen utsago kan de ta vilket gränssnitt som helst och göra det tillgängligt!

Utbildning 2 juni
Välkommen på utbildningen! Den riktar sig till alla som vill veta mer om tillgänglighet i allmänhet
och tillgänglighet på webben i synnerhet.
Dagen består av två pass:
• Introduktion i tillgänglighet
• Att publicera tillgängligt
(Information om innehållet i passen hittar du på nästa sida.)
Dagen är till självkostnadspris och ju fler som anmäler sig (max 100 personer) desto lägre pris blir
det. Grundpriset som gäller är 1060 kr.
Dag och tid: 2 juni klockan 10:15-16:30, med lunchpaus 12:00-13:00
Plats: Bredgatan 17, vån 5, lokal 516-517
Pris: Max 1060 kr (lägre ju fler som anmäler sig – fakturan får du efter sista anmälningsdatum).
Eftermiddagsfika ingår, men inte lunch. Lunchen tar du enklast på Söder, i närheten av
utbildningslokalen. Eftermiddagsfikan består av kaffe/te och kaka.
Anmäl dig senast 20 maj till: Karin Bergstrand, kommunikatör, socialförvaltningen,
karin.bergstrand@helsingborg.se. Meddela ev. fika-allergier. Anmälan är bindande.
Utbildare: Funka (funka.com)

Pass 1: Introduktion i tillgänglighet
Funkas grundutbildning i tillgänglighet är en bra grund för den som vill bli bättre på tillgänglig
kommunikation. Vi får en bakgrundskunskap genom att gå igenom målgrupper och behov, vilka
hjälpmedel som används och vilka regler som gäller.
Vi utgår från de globala riktlinjerna för tillgänglighet Web Content Accessibility Guidelines 2.0
(WCAG 2.0) i kombination med Funkas egen och internationellt erkända forskning på området.
Utbildningsledaren visar exempel på bra och dåliga webbplatser.
Det här tas upp under utbildningen:
• Tillgänglighet, användbarhet och design för alla
• Politiska beslut och rekommendationer
• Regler och riktlinjer
• Funktionsnedsättning och IT
• Funktionsnedsättning och webben
• Fördelar med att vara tillgängliga

Pass 2: Publicera tillgängligt
Även när goda tekniska förutsättningar för en hög tillgänglighet finns på plats på webbplatsen så
har man jobb kvar att göra; hur innehållet publiceras påverkar tillgängligheten minst lika mycket
som tekniken. Alla involverade har ett stort medansvar för att webbplatsen ska bli tillgänglig för
alla användare.
För att innehållet ska bli läsbart, strukturerat och möjligt att hitta för besökaren krävs viss grundläggande kännedom om tillgänglighet ur redaktörssynvinkel. Att skriva begripliga länkar och kunna
väga bredd mot djup i navigeringen är viktigt för alla användare, men för hjälpmedelsanvändare
och användare med särskilda behov kan det vara helt avgörande för om webbplatsen går att
använda.
Utbildningen går igenom vad du som redaktör måste tänka på och hur man gör praktiskt för att
verkligen publicera tillgängligt.
Det här tas upp under utbildningen:
• Tillgängligt innehåll, vad innebär det?
• Navigation och informationsstruktur
• Bild, film, ljud och illustrationer
• Att skapa länkar som går att förstå
• Hantering av rubriker, punktlistor och tabeller
• Textens struktur och formatering
• Färger och kontraster
• Alternativa beskrivningar av visuellt innehåll

