Registrering av person under 15 år som användare av Celias talbokstjänst

Information till vårdnadshavare
I Celias avgiftsfria talbokstjänst finns flera tusen talböcker
Celias talböcker kan användas av alla som har svårigheter att läsa till exempel på grund av läseller inlärningssvårighet, koncentrationssvårighet, intellektuell funktionsnedsättning, synnedsättning eller annan skada som försvårar hanteringen eller läsningen av en vanlig bok.
Celias talbokstjänst är helt avgiftsfri. I sortimentet finns flera tusen barn- och ungdomsböcker
och läroböcker för skolor. Bland böckerna finns populära inhemska böcker som Pärlfiskaren och
Den fantastiske Alfredo, utländska favoriter, sagor, fantasy och djurböcker.

Var och hur får man talböcker?
Celias talböcker lånar och lyssnar man på med surfplatta eller mobil med appen Pratsam
Reader. Det går också att göra det i nättjänsten Celianet. Barnet får användarnamn och lösenord för båda alternativen när det registrerar sig som användare av Celias talbokstjänst.
Även vårdnadshavaren kan låna böcker till barnets utrustning via Celianet.
Anvisningar för att låna och lyssna på böcker finns i Celianet: www.celianet.fi

Specialläraren registrerar barnet i Celias talbokstjänst
Vårdnadshavaren måste ge sitt samtycke till att läraren registrerar barnet i Celias talbokstjänst. Samtycket kan ges på den här blanketten. Samtycket kan också ges till exempel muntligt i samband med en diskussion vårdnadshavaren för med specialläraren.
Barn kan även registrera sig i Celias talbokstjänst på biblioteket tillsammans med vårdnadshavaren.
Personer över 15 år kan självständigt registrera sig som användare av tjänsten på biblioteket.
Användningen av Celias talbokstjänst kan avslutas genom ett meddelande till skolan, biblioteket eller Celia.
Mer information om Celias talbokstjänst: www.celia.fi/sv/vardnadshavare

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format,
bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag.
Celia tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Registrering av person under 15 år som användare av Celias talbokstjänst

Vårdnadshavares samtycke
Med denna blankett ger vårdnadshavaren till barnet sitt samtycke till att en speciallärare (eller
en biblioteksfunktionär) registrerar ett barn under 15 år som användare av Celias avgiftsfria talboksbibliotek.

Uppgifter om barnet
Barnets förnamn:
Barnets efternamn:
Barnets huvudspråk:
Barnets personbeteckning:
Barnets kön:

flicka

pojke

Orsak till användning av tjänsten:

annat kön
dyslexi eller inlärningssvårighet
annan orsak

synrelaterad

Barnets adress:

Vårdnadshavarens namn:
Vårdnadshavarens telefonnummer:
Vårdnadshavarens e-postadress:
Vårdnadshavaren godkänner Celias användningsregler (www.celia.fi/sv/celias-anvandarregler)

E-postadress dit Celianet- och Pratsam Reader-koderna skickas
E-postadressen kan senare ändras i kunduppgifterna.
Till speciallärarens e-postadress
Till vårdnadshavarens e-postadress
Till barnets e-postadress:
Plats och datum:

Vårdnadshavarens underskrift:

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format,
bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag.
Celia tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

