31 mars   -   2 april 2017
Nynäsgården Hotell & Konferens

Föräldrakurs
För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet/hörselnedsättning
i kombination med utvecklingsstörning

FÖRÄLDRAKURS

Ny konferensanläggning!
I år kommer vi att ha vår föräldrakurs på Nynäsgårdens Hotell & Konferens. Det är en
trevlig anläggning i Nynäshamn med hotell, konferens, restaurang och bastu och relax.
Föräldrakursen är för dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet/hörselnedsättning
i kombination med utvecklingsstörning.
Du får chansen att lyssna till föreläsare, delta i diskussioner och umgås i trevlig miljö.
Kursen är kraftigt subventionerad till en kostnad av 1000 kr per person
inklusive moms. I kostnaden ingår konferens, resa, mat och logi. Inbetalningskort
skickas ut till deltagare efter konferensens genomförande. Anmälan är bindande.

När?

31 mars -2 april 2017

Var?

Nynäsgårdens hotell & Konferens, läs mer på: www.nynasgarden.se

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 17 februari 2017.
Anmälan kan med fördel göras via e-post och skickas till anna.lindstrom@spsm.se.
I svarstalongen ser du vilken information vi behöver.
Skriftlig anmälan skickas till:
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anna Lindström
Box 12161
102 26 Stockholm
Telefon: 010-473 53 53
E-post: anna.lindstrom@spsm.se

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Funki models – våga, väx och ta plats!
Funki models är en modellagentur där alla
modeller har någon sorts funktionsnedsättning
– synlig eller osynlig. De förmedlar uppdrag för
film, TV, modevisningar och fotografering, det går
också att anlita modeller som föreläsare eller för
marknadsundersökningar.

Funki Models arbetar inte bara med att förmedla
modelluppdrag, de har även en metod som
syftar till att modellerna ska bli tryggare i sin
roll och få en stärkt självkänsla. Metoden heter
”Självkänsla för livet” och en del i den metoden
är modellens medverkan i catwalken. Det och
mycket mer kommer Lou Rehnlund att tala om.
Lou Rehnlund startade och driver Funki
Models som är Sveriges första modellagentur
för människor med funktionsnedsättningar.
Lou har en bakgrund inom reklambranschen,
utbildad på Beckmans reklamskola och IHR.
Lou är sedan 2009 Life coach genom CTI,
The Coaches Training Institute och har även
utbildat sig i ACT, Acceptance and Committment
Therapy. Hon har många års erfarenhet inom
funktionshinderområdet och har själv en
neurologisk funktionsnedsättning sedan tonåren
som varit en stor utmaning i hennes liv, men
också en källa till lärdomar och utveckling.

Att må gott hela livet!

Föreläsningen handlar om dottern Ida som idag
är 23 år. Ida har autism och utvecklingsstörning,
inget talat språk samt en grav skolios som ger
henne motoriska svårigheter. Hon är en glad

och humoristisk tjej med behov som måste
tillgodoses med alldeles speciella insatser. Hur
kan vi göra världen mer begriplig, hanterbar och
meningsfull för henne? Vad ger och tar energi?
Hur kan vi öka möjligheten till välbefinnande?
Marie-Louise kommer ge många praktiska och
pedagogiska exempel tagna ur verkligheten.
Välkommen på en personlig resa genom livet,
ur ett annat perspektiv!
Marie-Louise Franke – Utbildad handledare
med specialpedagogiska högskole- och
universitetsstudier. Hon har under flera år
arbetat som pedagog inom vuxenutbildningen
för personer med utvecklingsstörning samt
varit pedagogisk handledare inom träningsoch gymnasiesärskolan. Numera arbetar
Marie-Louise i egen regi med handledning,
föreläsningar och utbildning för personal i olika
verksamheter inom vård, skola och omsorg.

Hur får man relationen att hålla i en
familj med funktionsnedsättning.

SkaparAnda bidrar med teater där deltagarna
medverkar i olika övningar och rollspel där
de belyser temat för helgen. Vi kommer att få
möjlighet att reflektera tillsammans utifrån var och
ens unika erfarenheter och få med oss tankar och
idéer på hur man kan gå vidare i livet.
Aktörer i SkaparAndas forumteatergrupp:
Sanna Franzén: dramapedagog, skådespelare
och sjukhusclown. Johan Granli: skådespelare,
sjukhusclown och psykolog. Vanilla Karlsvärd:
dramapedagog, skådespelare och sjukhusclown.

Lära, utveckla och använda teckenspråk

Christina har, i ett utvecklingsarbete, haft möjlighet
att undersöka om elever med hörselnedsättning i
grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan lära,
utveckla och använda teckenspråk. De kommer
att visa en film där elever i olika åldrar får lära
och utveckla teckenspråk tillsammans med sina
lärare. De har träffat eleverna vid tre tillfällen under
en termin och filmat olika sekvenser. Resultatet
beskrivs också i en rapport.

VALBARA SPÅR

Christina Löf Jansson – Specialpedagogiska
skolmyndigheten

1. Projekt:
Utbildning för döva tolkar och översättare
Arvsfondprojekt som drivs av SDR med FSDB som
medsökande. Projektet startade med en förstudie
2014-2015 och fick sedan en fortsättningsansökan
på 2 år beviljad, projektet avslutas den 15/6 2017.

Målen under de tre projektåren är och har varit att:
• Inventera hur många döva tolkar och döva
översättare det finns i Sverige.
• Hur deras utbildningsbakgrund ser ut.
• Vilket utbildningsbehov gruppen har.
• Arbeta fram en utbildningsplan tillsammans
med en utbildningssamordnare.
• Genomföra 2 utbildningsomgångar á 1 år.
• Arbeta för att yrkesutbildningen blir etablerad.
• Informera och nätverka om döva tolkar 		
och översättare samt deras kompetens för att i
förlängningen utöka arbetsmarknaden för de
båda yrkesgrupperna.

Döva tolkar är en grupp som har en lång historia
men som har arbetat ideellt och utan ett
erkännande. I projektet arbetar vi för att gruppen
ska få den utbildning som de har rätt till och har
efterfrågat samt att synliggöra gruppen och dess
kompetens.

2. Teknik som stöd för
kommunikation och kognition

En föreläsning om teknik som stöd för
kommunikation och kognition. Mo Gård har
under de senaste åren arbetat med IKT och
inplementerat många nya arbetssätt baserade
på ny teknik. Henrik kommer sammanfatta sina
erfarenheter så här långt.
Henrik Hildemar – IKT-pedagog Mo Gård

3. Ökad måluppfyllelse med tydliggörande
pedagogik och digitala verktyg

En föreläsning om hur vi arbetar med hjälp av tydliggörande pedagogik och digitala verktyg och
därmed kan nå en ökad måluppfyllelse hos alla
elever inom gymnasiesärskolan. Vi kommer att
visa konkreta och tydliga exempel på hur vi i vår
undervisning på gymnasiesärskolan använder
tydliggörande pedagogik och digitala verktyg för att
nå målen för alla elever.
Liselott Bragd – Förstelärare och bildlärare
Jonathan Sikh – Klasslärare och IT-ansvarig
Båda arbetar på Riksgymnasiesärskolan för döva
och hörselskadade,Tullängsgymnasiet Örebro.

Programmet är preliminärt och ändringar kan ske.

Program
Fredag 31 mars
13.00 - 14.00

Ankomst, kaffe och smörgås

14.00 - 14.15

Välkommen

14.15 - 15.45

Inspirerande föreläsning: Funki models – våga, väx och ta plats!
Lou Rehnlund

15.45 - 16.15

Kaffe

16.15 - 17.00

Årsmöte DHB Flex

17.00 - 17.30

Möte med nya föräldrar
För de som deltar för första gången eller har frågor om verksamheten sker
här en kort genomgång av arbetet inom DHB Flex

19.00

Middag

Lördag 1 april
9.00 - 12.30

Att må gott hela livet! Föreläsning inkl. fika och gruppdiskussioner
Marie-Louise Franke

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 17.00

Forumteater SkaparAnda (Inklusive kaffe)
Aktörer i SkaparAndas forumteatergrupp

19.00

Middag

Söndag 2 april
9.00 - 10.00

Lära, utveckla och använda teckenspråk
Christina Löf

10.00 - 10.30

Kaffe

10.30 - 11.45

Valbara spår:
1. Projekt: Utbildning för döva tolkar & översättare
2. Teknik som stöd för kommunikation och kognition
Henrik Hildemar
3. Ökad måluppfyllelse med tydliggörande pedagogik och digitala verktyg
Tullängsgymnasiet

11.45 - 12.00

Avslutning med utvärdering

12.00 - 13.00

Lunch

13.00

Buss avgår

Nynäsgården Hotell & Konferens
Nynäsgården ligger i en lugn och vacker miljö i norra Nynäshamn endast 30 min från
Globen, du tar dig snabbt hit med pendeltåg eller bil. Hotellet har fräscha, fina rum och
trevlig personal som bemöter gästerna personligt och gör vistelsen trevlig och vilsam.
Anläggningen har en stor trädgård med en fantastisk blodbok i centrum, gott om utrymme
för uteaktiviteter om vädret tillåter.
Nynäsgårdens framhåller gärna att de har fantastisk mat, deras kockar har många års
erfarenhet och bygger sina menyer utefter säsong med lokala råvaror i fokus.
De serverar också en härlig frukostbuffé.
Under er vistelse har ni tillgång till bastu och relax där ni kan njuta och koppla av efter dagens kurser och umgänge.
Läs gärna mer på: www.nynäsgården.se

Kursen anordnas i samverkan mellan:

Anmälan
....................................................................................................................................................
Namn1
....................................................................................................................................................
Namn2
....................................................................................................................................................
Postadress, Postnr, Ort
....................................................................................................................................................
E-post (Obligatorisk)
....................................................................................................................................................
Telefon (Obligatorisk)
....................................................................................................................................................





Jag/vi deltar för första gången
Jag/vi önskar tolk, språk...........................................................................................................
Jag/vi önskar hörselslinga
Person1 önskar spec. kost:........................................................................................................



Person2 önskar spec. kost:........................................................................................................







Jag/vi önskar att Specialpedagogiska skolmyndigheten ordnar resan.
Jag/vi önskar gemensam transport från Cityterminalen i Stockholm.
Jag/vi ordnar resan själv. Billigaste färdsätt gäller.
Önskar enkelrum.
Önskar dubbelrum och delar med.............................................................................................

Barnets ålder:...............................................................................................................................
OBS! Vi sparar de uppgifter du lämnar i din anmälan till framtida utskick.
Om du inte önskar få dessa utskick, meddela oss detta på plats.

PLATS FÖR
PORTO

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anna Lindström
Box 12161
102 26 Stockholm

