enska Fö
örbundett för Specialpedaagogik an
nordnar
Sve

AKTUA
ALITET
TSKON
NFEREN
NS 201
14
Ett tillfällle att mötta alla sko
olmyndigh
heter samttidigt!
Konferensen vänder sig
g till skolleda
are, skolpolitiker och alla andra som
m är intresse
erade av akttuella frågor
alpedagogik.
inom specia
Medarrangö
örer: Specialpedagogiskka skolmynd
digheten (SP
PSM), Skolverket och Skkolinspektionen.
Eventuella uppdatering
u
ar av progra
ammet prese
enteras på hemsidan
h
ww
ww.sfsp.se
Dag:
Plats:

Torsdag 30
3 januari 2014
2
Gällöfsta konferens, Biblioteksga
atan 29 i Sto
ockholm

PROGRAM
M:
08.00

Incheckning med kafffe

08.30

Information om dag
gen och om
m Svenska Förbundet
F
f Specialp
för
pedagogik
Anders Nordin,
N
förbu
undsordföran
nde

08.50

Mottagan
nde i särsko
olan
Marianne
e Nyhlén, un
ndervisningssråd Skolverket och Ann
na Medin, jurrist Skolverk
ket

09.30

Aktualite
eter från SP
PSM
Greger Bååth,
B
Generraldirektör Specialpedag
S
gogiska skolmyndighete
en

10.00

Kaffe/te

10.30

Framgån
ng i underviisningen fö
ör elever me
ed ADHD
Eva Edlund, undervissningsråd, Umeåavd
U
Sk
kolinspektion
nen

11.10

Aktuella projekt ino
om Europea
an Agency
Agneta Gustafsson,
G
s
samordnare
e SPSM och koordinatorr EA Sverige
e

11.40

Lunch på
å egen hand

13.00

Aktuella avgörande
en från Skollväsendets överklagan
ndenämnd
anslichef Sko
olväsendets överklagan
ndenämnd
Tove Björnheden, ka

13.30

gens skolpo
olitik – 2014
4
Regering
Bertil Östtberg, statsssekreterare, Utbildningsdepartemen
ntet

14.00

Bensträckare

14.10

Psykisk ohälsa, Brittta Alin Åkerrman,PhD Professor
P
i Pedagogik, le
eg psykolog, leg
psykotera
apeut, Natio
onellt centrum
m för suicidfforskning occh prevention
n av psykisk
k ohälsa

15.00

Kaffe/te

15.30-16.00
0 Talböcke
er – varför är
ä det bra och
o hur får man
m tag på
å dem?
Jenny Nillsson, barn- och ungdom
msbiblioteka
arie, Myndigheten för tilllgängliga me
edier

enska Fö
örbundett för Specialpedaagogik an
nordnar
Sve

TEMAD
DAG - SPECIALPEDAGOGIKEN
N I ELEV
VHÄLS
SAN
Dag:
Plats:

Fredag 31
3 januari 2014
Gällöfsta
a konferens
s, Biblioteks
sgatan 29 i Stockholm
m

M:
PROGRAM
8.00-8:30

ens konferen
nsdeltagare,, 1-dagars deltagare
Incheckning för dage

8.30- 8.45

Inledning av temadag
gen

8.45-9.50

Vägledniing för Elev
vhälsan – om
m processen fram till en
n vägledning
g för
Elevhälsa
an, ett sama
arbete mellan Socialstyrrelsen och Skolverket
S
Johanna Freed, unde
ervisningsrå
åd, projektled
dare för Förbättrad elevvhälsa, Skolv
verket
kan på Elevhälsoarena
an
Samverk
Ingrid Hylander, leg psykolog,
p
Ka
arolinska ins
stitutet vid in
nst. för neuro
obiologi, vårrdvetenskap
p
hälle (NVS)
och samh

9:50–10:30

0 Kaffe
10:30-10:50
10:50- 11:45 Specialp
pedagogisk organisering i praktik
ken
Analys avv klasslärare
ens och spe
ecialpedagog
gens konkre
eta arbete med och kring
g elever i
behov avv särskilt stöd
d i grundsko
olan eller utttryckt på ann
nat sätt,
Hur görs specialpeda
agogik i grun
ndskolan?
G
lekttor, PhD, Gö
öteborgs universitet, instt. Pedagogikk och specia
alpedagogikk
Ingemar Gerrbo,
0 Lunch
11:45-13:00
13:00-14:00
0 Specialp
pedagogisk insats i perspektiv av
v elevhälsa, sekretess och samve
erkan
Staffan Olsson,
O
sekre
etessexpert och författa
are
14.00–14.40
0 Kaffe
14:40-15. 40 Evidens och bepröv
vad erfaren
nhet inom de
et specialped
dagogiska o
områdetPer Skog
glund, FOU- samordnare
e, Specialpe
edagogisk skkolmyndighe
eten
0 Avslutning
15:40-16.00

ar av progra
u
ammet prese
enteras på hemsidan
h
ww
ww.sfsp.se
Eventuella uppdatering

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL AKTUALITETSKONFERENS OCH TEMADAG
KRING SPECIALPEDAGOGISKA FRÅGOR 2014
Dag: torsdag 30 januari och fredag 31 januari 2014
Plats: Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29 i Stockholm
Sista anmälningsdag 30 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 30 januari.

 medlem
 icke medlem

800 kr
1100 kr

Temadag fredag 31 januari

 medlem
 icke medlem

1200 kr
1500 kr

Aktualitetskonferens 30 januari och temadag 31 januari

 medlem
 icke medlem

1800 kr
2300 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 eller 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: Konferensavgiften ska sättas in på
SFSP:s plusgiro: 29 15 36 - 1, 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 Aktualitetskonferensen kan ställas till:
Moniqa E Lindgren, Tel 0660-13703, mobil: 070- 8213703, e-post: ml@park.se
Frågor kring Temadagen kan ställas till:
Åse Liljeroth, Tel 0498-21 88 01, mobil: 070-2286288, e-post: ase.liljeroth@gmail.com
Försäkra dig om en plats genom att anmäla dig snabbt!
VARMT VÄLKOMMEN TILL TVÅ INNEHÅLLSRIKA DAGAR !

