Ordföranden har ordet
Året lider mot sitt slut och det är mycket som har hänt.
Vid årsmötet i Skellefteå den 18 och 19 april beslutade
vi om en stadgeändring. Vi kommer inte längre att ha
brutet verksamhetsår utan övergår till kalenderår. Det
kommer inte att påverka årsmötet våren 2016, men
däremot årsmötet 2017 som kommer att hållas senast i
mars månad.
Ordförandekonferensen
Det var ett engagerat och härligt gäng som träffades i
Solna den 10 och 11 oktober. Där beslutades om nästa
års teman för vår innehållsrika tidning. Det är med
spänning vi tar oss an dem. Är det så att ni har tips och
idéer eller själva vill skriva något så meddela oss i god
tid. Det betyder minst tre månader innan tidningen ska
ges ut. Vi diskuterade även hur vi ska kunna öka vårt
medlemsantal. Specialpedagogisk kompetens efterfrågas
alltmer i takt med att behoven ökar och vi behöver
få med de ”nya” och ”nygamla” som medlemmar i
förbundet.
Nordiskt styrgruppsmöte
Styrgruppen för Nordiska Förbundet för
Specialpedagogik (NFSP), där jag representerar Sverige
tillsammans med Mikael Forsberg från Lärarförbundet,
hade styrgruppsmöte på Färöarna den 23 och 24 oktober.
Temat den här gången var grundsärskolan.
Det är mycket intressant att få ta del av utvecklingen
inom detta område i de andra nordiska länderna och
hur man diskuterar kring detta. Tendensen, som jag
upplever den, är att utvecklingen inom grundsärskolan i

de övriga nordiska länderna går mot ökad inkludering i
snabbare takt än i Sverige. Som jag ser det är det viktigt,
att en ökad inkludering inte leder till att de elever som
inkluderas blir exkluderade, därför att den inkluderande
miljön inte fullt ut kan beakta dessa elevers behov av en
anpassad specialpedagogisk miljö.
Nästa styrgruppsmöte med NFSP hålls i Stockholm den
8 och 9 april 2016. Temat för detta styrgruppsmöte är
”Psykisk ohälsa hos elever och hemmasittare”.
Nordisk konferens
2016 kommer vi inte att anordna någon Rikskonferens
i Sverige eftersom det är en nordisk konferens på Island
den 9 och 10 september. Temat för konferensen är ”Fra
disability til ability”. Information hittar ni på www.nfsp.
info. I anslutning till konferensen kommer det även att
finnas möjlighet till utflykter.
Aktualitetskonferens och Temadag
Så snart helgerna är över är det dags för aktualitets- och
temadag. Ni hittar programmet i tidningen. Som framgår
bjuds många intressanta föreläsningar. Vilken möjlighet
till kompetensutveckling! Sprid gärna information om
konferensen till kollegor och andra personer som ni vet
brinner för specialpedagogik.
Till sist vill jag passa på att önska er alla
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2016!

Eva Klubb Degsell

SFSP:s planerade aktiviteter
Aktualitetskonferens 2016
Tid: 28 januari 2016
Plats: Stockholm
Program: Publiceras på hemsidan och i detta nummer
Anmälan: Via hemsidan

Årsmöte 2016
Tid: 16-17 april 2016
Plats: Meddelas i nästa nummer
Program: Skickas internt till resp. förenings ordförande

Temadag 2016
Tid: 29 januari 2016
Plats: Stockholm
Tema och Program:
Publiceras på hemsidan och i detta nummer
Anmälan: Via hemsidan

För mer information om SFSP:s kompetensutveckling
Moniqa E Lindgren, ml@park.se
Åse Liljeroth, ase.liljeroth@gmail.com
Ann-Kristin Testad, annkristin.testad@falun.se
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