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Det sensoriska rummet är en kombination av sinnesrum, museiverkstad och bibliotek. Har en person i din
närhet svårt att gå på bibliotek eller museum på grund
av en oanpassad miljö och kommunikation?
Välkomna att uppleva kultur på ett annat sätt!

Lödöse museum hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-4414381/83 www.lodosemuseum.se

Barn, ungdomar och vuxna med till exempel autism, adhd, cp-skador
och intellektuell funktionsnedsättning har hittills mött en ganska
hindrande miljö på Lödöse museum. Det har det blivit ändring på nu!

I väggen gömmer sig skåp med kopior av fynd
som du gärna får känna på. De är löstagbara för
att besökare som sitter i permobil ska få tillgång till dem.
För besökare som förstår och kommunicerar
med hjälp av pekprat finns pekpratsbilder i varje
skåp som hör till föremålen.

Nu har vi äntligen invigt vårt sensoriska rum!
Rummet är uppdelat i två delar med ljudisolerade
vikväggar emellan. Det har ett avskalat uttryck för
att inte bidra till överbelastning av sinnesintryck.
Där finns sensoriska hjälpmedel som till exempel
visuell stimulering med hjälp av ljus och taktil
stimulering i form av fotplatta som också är en
medeltida väg.
Man kan sitta runt den sensoriska elden och vila
sina sinnen.
Fors av ljus
Taktil kullerstensgata att stimulera fötterna mot

I biblioteksdelen finns gott
om anpassade böcker;
böcker med blindskrift,
symboler, bliss och daisyspelare.

Den sensoriska ljusforsen som faller nedför
berget skiftar i olika färger. Du kan ändra färg
med hjälp av knappar. Vilken färg tycker du
vattnet ska ha?

Bygg en medeltida stad tillsammans eller färglägg en medeltida vapensköld.
Knoppkritor finns för personer som har svårt med finmotoriken.

Vi erbjuder museilektioner för personer med intelletuell funktionsnedsättning, språkstörning
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Se vårt pedagogiska program på www.lodosemmuseum.se
Vi erbjuder ett Förberedelsehäfte med foton på miljöer och personal.
http://www.lodosemuseum.se/siteassets/lodose-museum/for-skolan/forberedelsehaftehafte-2017.pdf
Dessutom finns ett häfte med en saga om det medeltida Lödöse att ladda ner om man vill fördjupa
sig på ett lättsamt sätt innan besöket.
http://www.lodosemuseum.se/siteassets/lodose-museum/for-skolan/den-stora-drakfejden.pdf
Har du frågor, synpunkter eller tips? Kontakta museipedagog Marie Schmidt
marie.schmidt@vgregion.se
Har du frågor om böcker eller media för personer med speciella behov? Kontakta bibliotekarie
Krystyna Öjerskog, krystyna.ojerskog@lillaedet.se
Det sensoriska rummet och pedagogiken som hör till har tagits fram under projektet Jämlik kultur
ett samarbete mellan Västarvet, Lilla Edets kommun, föreningen Attention och ett antal skolor
och familjer.
Läs mer om diagnoser som autism, adhd och tourettes http://habilitering.se/autismforum-0
http://attention-riks.se/
Läs mer om intellektuell funktionsnedsättning:
http://www.fub.se/
Läs mer om projektet Jämlik kultur
http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/aktuella-projekt/jamlik-kultur/

