Svenska Förbundet för Specialpedagogik
anordnar

AKTUALITETSKONFERENS 2017
Ett tillfälle att möta flera skolmyndigheter samtidigt!
Konferensen vänder sig till skolledare, skolpolitiker, elevhälsoteam och andra som är
intresserade av aktuella frågor inom specialpedagogik och skolutveckling.
Medarrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Eventuella uppdateringar av programmet presenteras på vår hemsida www.sfsp.se
Dag: fredag 3 februari 2017
Plats: Umeå Folkets hus, Vasaplan Umeå
PROGRAM:
08.00

Registrering och kaffe

08.30

Information om dagen och om Svenska Förbundet för Specialpedagogik
Moniqa E Lindgren , vice förbundsordförande SFSP

08.40

Hur gick det med anpassningarna?
Stina Linder, utredare, Skolinspektionen

09.10

Att komma till ett främmande land
- Att komma som asylsökande till Sverige. Vilka är stegen?
Louise Dahlberg Enhetschef mottagningsenheten, Migrationsverket

09.50

Kaffe/te

10.20

SPSM - Myndigheten med stor nytta för dig
Greger Bååth, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

10.50

Det obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling
och i taluppfattning inom matematik samt kunskapskrav i åk 1
( börjar gälla fr o m 1 juli för grundskolan och
1 jan för grundsärskolan)
Erica Gillberg, läs- och skrivutvecklare, Umeå

11.30 - 13.00 Lunch på egen hand
13.00

Traumatiserde flyktingbarn och ungdomar i skolan
Marie-Louise Lundberg, Enhetschef Leg. psykolog, Fil. Dr.
Teamet för krigs- och tortyrskadade
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Malmö

14.15

Kaffe/the

14.45

Föreläsningen fortsätter

16.00

Konferensen avslutas

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL AKTUALITETSKONFERENS/TEMADAG KRING
SPECIALPEDAGOGISKA FRÅGOR 2017
Dag: fredag 3 februari 2017
Plats: Umeå Folkets hus, Vasaplan Umeå
Sista anmälningsdag 10 januari 2017.
OBS! För varje deltagare skall fullständiga uppgifter, enligt anmälningsblanketten,
göras.
Namn ____________________________________________________________________
Adress ____________________________________________________________________
Postnummer ____________ Ort________________________________________________
E-post ____________________________________________________________________
Befattning________________________Kommun___________________________________
Fakturareferens_____________________________________________________________
Fakturaadress______________________________________________________________
Ansvars-/org. nummer _________________________________ Tel. nr_________________
Anmälan och kostnader/person
Aktualitetskonferens/Temadag fredag 3 februari.

medlem
icke medlem

1900 kr
2200 kr

Endast fm eller em (Ringa in valt alternativ)

medlem
icke medlem

1300 kr
1600 kr

Heltidsstuderande betalar samma pris som medlem.
I priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika.
Anmälan, som är bindande, skall skickas till:
Eva Persson Ättehögsvägen 13, 261 62 Glumslöv , tel: 070-3208318
e-post e.persson@telia.com
Anmälan kan också göras via vår hemsida www.sfsp.se
Eventuella uppdateringar av programmet presenteras på vår hemsida.
Betalning: För de som inte önskar faktura skall konferensavgiften sättas in på
SFSP:s bankgiro: 380-1396, SFSP i samband med anmälan.
Ange deltagarnas namn och adress på inbetalningen.
Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut på 50 kr.
Organisationsnummer 875002-5341.
Frågor kring konferensen kan ställas till:
Moniqa E Lindgren, moniqa.e.lindgren@ornskoldsvik.se tel 073/8395280
Försäkra dig om en plats genom att anmäla dig snabbt!
VARMT VÄLKOMMEN TILL EN INNEHÅLLSRIK DAG!

