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Nyhedsbrev
Kære alle involverede i projekt N-Lited,
Så nærmer sommeren sig, og vi vil nu give endnu en status på, hvad der er sket i projekt N-Lited.
I denne fase har vi arbejdet intenst med manualen. Anne og Signe har knoklet med at nedskrive
metoden, så den er ”lige til at gå til”, og Turid Øien har hjulpet med et kritisk blik på manualen.
Vi har fået udarbejdet nogle arbejdspapirer til brug undervejs i lysudredningen og udviklet et powerpoint til dokumentation. Alt sammen noget, der skal gøre arbejdet med metoden nemmere for
konsulenterne. Mere om det, når vi mødes til august.
Vi får hjælp af grafiker Pernille Granath til layout af manualen, og i skrivende stund er den igennem første korrektur.
Vi er allerede ret glade for både indholdet og udtrykket i
manualen og er spændte på at høre jeres feedback.

Layoutmøde med Pernille Granath

Derudover har vi på baggrund af første sparringsrunde med centrene
sendt forslag til indretning af lokale lysrum ud til alle synscentre. Der
er indkøbt lamper/pærer til alle centre, som nu er godt på vej med
posten. Vi håber, de lander de rigtige steder

. Lysrummene skal

stå klar ude på centrene, så de kan tages i brug efter N-Lited kurset,
dvs. i slut september/start oktober.
Sneak Peek af manualens
forside.

Kasser med lamper og pærer til synscentrenes lokale lysrum

Side2/2

Lyskufferter til alle centre er også blevet godt fyldt op med pærer og
lamper. De skal bruges ved lysudredning på hjemmebesøgene, når et
besøg i lysrummet ikke kan anbefales.
De deltagende centre får hver en lyskuffert på N-Lited kurset til august,
så husk plads i bilen.
N-Lited brillen forventes efter alt at dømme at blive forsinket en smule.
Det skyldes forsinkelse i produktionen af hardware. Vores udvikler,
Wide Angle Media, står klar med nyeste filtre, men har selvfølgelig brug
for hardwaren for at komme videre. Det vil sige, at centrene højst
sandsynligt ikke kan introduceres til brillen i september. Vi arbejder på
flere forskellige løsningsforslag pt. og melder ud, når vi endeligt ved,

Lyskuffert er snart klar til
hjemmebesøg

om brillen bliver forsinket, og hvornår og hvordan centrene så får denne instruktion i N-Lited brillen.

Vi glæder os meget til at se jer alle på kursus d. 24.-25. august 2022!

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen
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