Ordföranden har ordet

Redaktionen gör ett fantastiskt arbete med att få tag
i skribenter till vår tidning så att det blir ett fullmatat
nummer med intressant innehåll. Den här gången är
temat ”Hjärnan” och vi var lite oroliga om vi skulle få
ihop ett nummer. Men efter redaktionsmötet i augusti
såg vi en ljusning. Och som ni ser nu så är det många
intressanta artiklar med bra innehåll. En utmaning har
varit att få artiklarna kopplade till inlärning.
Det är intressant att läsa artikeln om Hjärnpodden, av
och med läkaren Kristina Bjähr, att det är så många
lärare som lyssnar på hennes podcast. Vikten av att
känna till hjärnans funktioner för att bidra till en skola för
alla och i förlängningen ett samhälle för alla.
Det är nu det sista numret av vår tidning och det är med
sorg som jag får skriva detta sista ordförandet har ordet.
Men det betyder inte att intresset för specialpedagogik
har minskat i samhället utan tvärtom. Däremot så hör jag

bland mina lärare på skolan att man söker sig till andra
kanaler och grupper där det är livliga diskussioner av
hög kvalitet. Så fotsätt att både sprida och fyll på med
kunskap om lärandet för att möta alla de som behöver ett
annat stöd i skolan för att kunna utvecklas.
Det finns mycket kvar att göra och skolområdet är ett
uppmärksammat område som vi alla måste kämpa för så
att det ger resultat för våra elever.
Jag vill slutligen passa på att ytterligare belysa våra
redaktionsmedarbetare och deras gedigna kunskaper och
brinnande engagemang och det är fantastiskt att tänka
på att de föregåtts av så många eldsjälar. Artiklar från
tidigare nummer finns (åtminstone fram till våren 2017)
tillgängliga på vår hemsida www.sfsp.se så vänd er gärna
dit för vidare läsning.
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