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Torsdag 13 november
08.00 - 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.15
11.30 – 12.15

12.15 – 13.15
13.15 – 14.45

14.45 – 15.15
15.15 – 16.15

Registrering
Konferensen öppnas av Eva Klubb-Degsell, ordförande i SFSP
Särbegåvning – tillgång eller funktionsnedsättning?
Anita Kullander
Kaffe och tillfälle att besöka utställningarna
forts. Anita Kullander
Inkludering som nödvändig utmaning. Hur skapar vi
verksamma verksamheter – sådana som möter behov
och utmanar
Per Skoglund
Lunch och tillfälle att besöka utställningarna
Samverkan med elevhälsoarenan – Retorik och praktik
i elevhälsoarbetet
Ingrid Hylander
Kaffe och tillfälle att besöka utställningarna
Samtal i skolan – för lärande och psykisk hälsa
Petter Iwarsson

Fredag 14 november
08.30 – 09.00
09.00 – 09.45
09.45 – 10.15
10.15 – 11.00
11.15 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.45
13.55 – 14.35
14.35 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00-16.15

Registrering av endagsdeltagare
Traumatiserade flyktingbarn och ungdomar i skolan
Marie-Louise Lundberg
Kaffe och tillfälle att besöka utställningarna
forts. Marie-Louise Lundberg
När andraspråket dröjer
Eva-Kristina Salameh
Lunch och tillfälle att besöka utställningarna
forts. Eva-Kristina Salameh
Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning
Elisabeth Lindén
Kaffe
Effektiv och inkluderande specialpedagogik – finns den?
Claes Nilholm
Konferensen avslutas

Presentation av föreläsare
Ingrid Hylander, leg psykolog, PhD, Docent i pedagogik
Trots att alla yrkesgrupper i elevhälsan vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande i enlighet
med den nya lagstiftningen, är de ofta upptagna av traditionella uppgifter som diagnosticering
av enskilda elever. Brist på gemensam hälsofrämjande teori och metod, oklara förväntningar,
institutionaliserad ärendehantering och brist på diskussioner om roller och förväntningar är
några orsaker som framkommit i ett forskningsprojekt om elevhälsa. Dessa resultat illustreras
genom exempel, översikter och diagram som kan ligga till grund för diskussioner inom lokala
elevhälsoteam.
Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning,
familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Han är anställd på BRIS som
sakkunnig och delar tiden mellan BRIS och arbete som skolkurator. Hans senaste bok Samtal
i skolan - en möjlighet till utveckling tar sin utgångspunkt i Bris erfarenheter samt pedagogisk
och psykologisk forskning kring vikten av samtal och relation. Inte bara för att skapa goda
möjligheter till psykisk hälsa utan också för att skapa goda möjligheter för lärande.
Anita Kullander är leg psykolog och verksam inom skolan. Sedan drygt fem år har hon
specialiserat sig på särbegåvning dvs. särskilt begåvade barn och elever. Alldeles för många
särbegåvade barn får problem i skolan och utmanar våra professioner. Alldeles för många
särbegåvade barn tiger och lider i skolan. Frågor hon vill försöka svara på är bl.a: Varför ser
vi dessa barn först nu? Är dom ouppfostrade eller felfostrade? Hur många särbegåvade finns
det? Hur skiljer man på särbegåvning kontra olika diagnoser? Hur kan vi ta vara på och
utveckla deras förmågor till att bli bidrag till samhället?
Elisabeth Lindén är fil.mag i specialpedagogik och rådgivare på Specialpedagogiska
skolmyndigheten. Hon presenterar ett kartläggningsmaterial på 15 olika språk. Materialet
syftar till att kartlägga elevers förmåga till avkodning och läsning på sitt modersmål och att
upptäcka de elever som inte kommit så långt i sin fonologiska utveckling. Det kan också ge
verktyg för att tidigt upptäcka de elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vidare visas resultat från en masteruppsats som undersöker vad materialet kan
bidra med i skolan.
Marie-Louise Lundberg, leg psykolog och fil.doktor,enhetschef i Teamet för krigs- och
tortyrskadade, BUP – Malmö. Hon anlitas som föreläsare eller sakkunnig av Sveriges
Television, Sveriges Radio, Rädda Barnen, Röda Korset, Lunds universitet, Malmö högskola
m.fl. Hon kommer i sin föreläsning tala om symtom och bemötande.
Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Malmö
högskola. I sin föreläsning presenterar han resultat från två forskningsöversikter, en om
inkluderande undervisning och en om effektiv specialpedagogik.

Eva-Kristina Salameh är logoped och sedan många år specialiserad på flerspråkiga barn.
Arbetar också som forskare vid Lunds universitet med inriktning på framförallt svenskarabiska barn med eller utan språkstörning för att förbättra diagnostik och intervention för
flerspråkiga barn. Har också deltagit i utvärderingen av tvåspråkig undervisning på svenska
och arabiska.
Per Skoglund är sedan 2002 fou-samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, med
en bakgrund som lärare och forskare i statsvetenskap, med fokus på hantering av osäkerhet
och kris. Därefter fou-chef vid Bräcke Östergård, dåvarande regionhabilitering i västra
Sverige.

Anmälan – se bifogad anmälningsblankett
Plats
Stadionmässan
Stadiongatan 25
217 62 Malmö
Kostnad
Fram till 12 oktober är konferensavgiften
1 900 kronor för medlemmar i Svenska Förbundet för Specialpedagogik, SFSP
2 400 kronor för övriga
Södra Sveriges Förening för Specialpedagogik är momsbefriad.
Från den 13 oktober höjs avgiften till:
2 400 kronor för medlemmar och 2 900 kronor för övriga.
Frågor kan ställas till Unn Görman unngorman@gmail.com
eller 0730 333 438

Boende
Mercure Hotel (5 minuters gångväg)
Stadiongatan 21
info@mercure-hotel-malmo.com
040-672 85 70
Vandrarhem Eriksfält (12-15 minuters gångväg)
Backavägen 18
malmo.eriksfalt@stfturist.se
040-822 20

Anmälningsblankett till Specialpedagogisk Rikskonferens 13-14 nov 2014
Deltagaravgiften är 1 900 kronor för medlem och 2 400 kronor för övriga. Avgift för en dag
är 1 300 kronor för medlem och 1 600 för övriga. Föreningen debiterar inte moms. Lunch och
kaffe ingår i konferensavgiften.
Anmälan, som är bindande, skickas senast den 12 oktober 2014 till e.persson@telia.com
eller med vanlig post till SSFSP/Eva Persson, Ättehögsvägen 13, 261 62 Glumslöv. För
information och frågor ring Unn Görman 0730 333 438 eller e-post unngorman@gmail.com
Se också www.sfsp.se
.
Vid anmälan efter den 13 oktober höjs avgiften med 300 kronor.
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Jag anmäler mig till ( ) båda dagarna
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Önskemål om särskild kost
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