Ordföranden har ordet nr 1/2015
I dagens samhälle är det viktigt att kunna läsa för att nå
framgång både i skolan och i det framtida yrkeslivet.
Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningar att
svenska elevers läsförmåga successivt har blivit sämre
sedan 2003 vid jämförelse med andra OECD länders.
Den senaste PISA-undersökningen från 2012 visade på
fortsatt sämre resultat för Sverige. Det har väckt oro för
den framtida utvecklingen, såväl bland beslutsfattare
som hos en bredare allmänhet. I det här numret av tidningen uppmärksammar läsambassadören Johanna Lindbäck, att det är ett stort problem att så många 15-åringar
inte läser tillräckligt bra. Hon pekar i sin artikel också på,
att det i den stora grupp som har problem med läsningen
också ingår ungdomar som tycker att de inte behöver
kunna läsa. Hur skolan ska kunna möta denna senare
grupp, som tycker sig inte behöva kunna läsa, framstår
för mig som en alltmera viktig fråga att fundera över.

Här handlar det ju inte om svårigheter med avkodning
och läsförståelse. Här tycks det snarare vara en fråga
om attityd och bristande insikt om vad som kommer att
krävas för färdigheter i vuxenlivet. Det som läsambassadören belyser i sin artikel håller på att bli ett problem
inte bara för den enskilde eleven utan ett samhällsproblem som berör samhället i stort.
Så något kort om något helt annat. Svenska förbundet för
Specialpedagogik (SFSP) hade den 29 januari sin årliga
Aktualitetskonferens med många och intressanta föreläsningar. Dagen därpå fortsatte vi med Temadagen som i
år hade temat ”Förebyggande åtgärder –
Allas ansvar”. Mer om detta kommer i kommande nummer av tidningen.

Eva Klubb Degsell

En tillbakablick på ett av SFSP:s arrangemang
TEXT Åsa Lundström

Den 11-12 oktober 2014 i Solna samlades inbjudna ordföranden och kassörer från landets
regionala föreningar, till den årligt återkommande Ordförandkonferensen.
Syftet med konferensen är att skapa en samhörighet i
förbundet, ge tillfälle att dryfta gemensamma frågor
samt ge möjlighet att sprida goda idéer när det gäller
föreningsaktiviteter med specialpedagogik i fokus.
En stor och viktig punkt på årets konferens var även
information om den nya hemsidan. Den hölls av Lena
Singleton som är ansvarig för densamma. Förhoppningen är att hemsidan ska bli ett levande verktyg, till hjälp
både för styrelse och för medlemmar. På hemsidan
ska bland annat finnas möjlighet att: anmäla sig till
förbundets olika konferenser, hämta ”hand-outs” till
föreläsningar, få information om kommande teman för
förbundets tidskrift, ”Specialpedagogisk tidskrift – att
undervisa”, mm.
Finns det medlemmar ute i landet som vill skriva något
i anslutning till tidningens tema, är ni välkomna att höra
av er till redaktionsrådet. Manusstopp för respektive
nummer ligger ute på hemsidan. Lena Singleton är redaktör för tidningen.
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Ansökan om medlemskap i SFSP görs som vanligt direkt på hemsidan.
Under en programpunkt berättade förbundets nya ordförande, Eva Klubb-Degsell, om Åsbackaskolan, där
hon tjänstgör som rektor. På skolan går elever som är
döva, elever med hörselskada och utvecklingsstörning
samt elever med förvärvad eller medfödd dövblindhet.
Erfarenhetsutbytet från de regionala föreningarna, som
också fanns med på dagordningen, vittnar om ett stort
och varmt engagemang för de specialpedagogiska
frågorna.
Årets ordförandekonferens var min första och mitt samlade intryck är, att det finns ett fantastiskt engagemang
runtom i landet och en stor vilja att främja utveckling
och lärande för barn, ungdomar och vuxna i behov av
särskilt stöd.
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