Ordföranden har ordet nr 2/2015
Att lära genom upplevelser är något jag tror är bra för
många målgrupper. Jag har själv erfarenhet som tidigare rektor på Åsbackaskolan när det gäller elever med
dövhet och hörselskada i kombination med utvecklingsstörning. Även elever med dövblindhet och förvärvad
dövblindhet.
Det unika på skolan var att eleverna genom upplevelser
kunde utveckla kunskaper som de aldrig kunnat få genom teori. Där hade vi en väl utvecklad pedagogik i det
vi kallade för ”Hantverkshuset”. Kunskaperna byggde
utifrån t ex kända berättelser som Pettsson och Findus,
som sedan under flera års tid kunde utvecklas i samband
med historia, svenska, matematik osv. Det gällde att
hela tiden bygga vidare på den kontext som eleverna var
insatta i.
Idag är jag rektor på Hällsboskolan med målgruppen
elever med grav språkstörning och blir glad över artikeln
Språkstörning och lärande; Praktisk-estetiska aktiviteter
i en upplevelsebaserad undervisning. Den visar på att det
arbetssätt som vi hade på Åsbackaskolan även är bra för
elever med grav språkstörning. Genom att använda olika

material och föremål, visuellt och taktilt stöd, erbjuda
interaktiva aktiviteter som bild, film, musik, lek, drama
eller rörelse ges flera alternativ till det talade språket. Det
är en positiv erfarenhet som jag har med mig för elevers
utveckling.
Näst sista helgen i april var vi 25 stycken samlade i Skellefteå på årsmöte. Den regionala föreningen hade gjort
ett fantastiskt program för oss med både föreläsning
och underhållning. Det var två förskolechefer från kommunen som berättade om tidig satsning i förskolan gällande grunden för läsinlärning. Deras föreläsning hade
titeln ”Berätta, leka, lära”.
Den idag sittande styrelsen fick alla förtroendet att driva
förbundet tillsammans med er medlemmar ett år till.
I vår verksamhetsplan har vi skrivit att vi ska
var minst 900 medlemmar det här året. Med
en sådan viktig uppgift som specialpedagogerna har så behöver vi varandra för att stödja
våra elever i sin kunskapsutveckling.
Eva Klubb Degsell

Årsmötet i Skellefteå den 18-19 april,
Västerbottens läns förening.
Från vänster Eva Klubb Degsell, Gunnel Jakobsson, Helena Hanseklint, Åsa Andersson, Marlène
Löfgren, Christina Nyström, Marie Ellström/
Westerlund, Karin Lundborg och Åsa Lundström.
Ulla-Britt Renström har varit med i planeringen.
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