Sv
venska Förbunde
F
et för Sp
pecialped
dagogik
an
nordnar

AKTUAL
LITETS
SKONFERENS
S 2015
Ett tilllfälle attt möta allla skolm
myndighe
eter samttidigt!
Konfere
ensen vände
er sig till skolledare, skkolpolitiker och
o alla and
dra som är iintresserade av
aktuella
a frågor inom
m specialpe
edagogik.
Medarra
angörer: Sp
pecialpedag
gogiska skolmyndighete
en (SPSM),, Skolverkett och
Skolinsp
pektionen.
Eventue
ella uppdate
eringar av programmet
p
t presentera
as på hemsidan www.ssfsp.se
Dag:
Plats:

Torsd
dag 29 januari 2015
Gällö
öfsta konfere
ens, Bibliote
eksgatan 29
9 i Stockhollm

PROGR
RAM:
08.00

Regisstrering med
d kaffe

08.30

Information om
m dagen och
h om Svenska Förbundet för Sp
pecialpedagogik
Eva D,
D förbundsordförande

08.50

Allmä
änna råd i förskolan
Magd
dalena Karlsson, underv
visningsråd Skolverket

09.20

Rege
eringens sk
kolpolitik – 2015
Helen
n Öberg, sta
atssekreterarre Utbildning
gsdepartementet

09.50

Kaffe
e/te

10.20

Matte
eknutar
Per-O
Olof och Christine Benttley, forskarre och unive
ersitetslekto
orer, Götebo
org

11.10

Tillgä
änglighetsv
verktyget
Susanne Lohem
man, rådgiva
are SPSM

11.40 - 13.00 Luncch på egen hand
13.00

Extra
a anpassningar, särsk
kilt stöd oc
ch åtgärdsp
program
Gudrun Löwenda
ahl Björkma
an

13.30

aliteter från
n Specialpedagogisk
ka skolmyndigheten
Aktua
Grege
er Bååth, Ge
eneraldirektö
ör SPSM

14.00

Bensträckare

14.10

En lä
äsande klas
ss
Malin
n Gonzalez, studiehand
dledare i pro
ojektet

15.00

Kaffe
e/te

15.30-16.00 Prese
entation av
v SBU-rapp
porten Dyslexi hos ba
arn och ung
gdomar- te
ester
och insatser.
Karin Stenström, projektledare SBU

Svenska Förbundet för Specialpedagogik
anordnar

TEMADAG 2015
”Förebyggande åtgärder – Allas ansvar”
Dag:
Plats:

Fredag 30 januari 2015
Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29 i Stockholm

Eventuella uppdateringar av programmet presenteras på hemsidan www.sfsp.se
PROGRAM:
08.00

Registrering(för endags-deltagare) med kaffe

08.30

Information om dagen
Eva Klubb Degsell, förbundsordförande SFSP

08.45

Kognition och teknikstöd i skolan
Elisabeth Lagerkrans, utredare på Myndigheten för delaktighet; arbetsterapeut

10.00

Kaffe/te

10.30

Erövra språket, digitala vägar till läsande och skrivande
Mona Wiklander Specialpedagog och skolutvecklare i Sandvikens kommun
Maria Westman Lektor och forskare i svenska med didaktisk inriktning Uppsala
universitet

11.45 - 13.00 Lunch på egen hand
13.00

Skola och utsatta barns långsiktiga utveckling
Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete, Stockholms Universitet

14.00

Kaffe/te

14.20-15.20 Svårt med teoretiskt tänkande – vad får det för konsekvenser i skolan?
Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog på Provivus AB
15.20-15.30 Dagen avslutas

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL AKTUALITETSKONFERENS OCH TEMADAG
KRING SPECIALPEDAGOGISKA FRÅGOR 2015
Dag: torsdag 29 januari och fredag 30 januari 2015
Plats: Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29 i Stockholm
Sista anmälningsdag 20 december
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 torsdag 29 januari.

medlem
icke medlem

900 kr
1200 kr

Temadag fredag 30 januari

medlem
icke medlem

1500 kr
1800 kr

Aktualitetskonferens 29 januari och temadag 30 januari

medlem
icke medlem

2200 kr
2700 kr

Heltidsstuderande betalar samma pris som medlem.
I priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika.
Anmälan, som är bindande, skall skickas till:
Moniqa E Lindgren Jasminvägen 14
891 51 Örnsköldsvik, tel: 073-8395280
e-post: ml@park.se
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 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, adress, tel och e-post se ovan.
Elisabeth Olsson, tel 0739293618 elisabeth.olsson@skola.sala.se
Försäkra dig om en plats genom att anmäla dig snabbt!
VARMT VÄLKOMMEN TILL TVÅ INNEHÅLLSRIKA DAGAR!

