Program
Mitt unika barn 2017
10-12 mars, Å sa folkhögskola, Sköldinge

Fredagen den 10 mars 2017
12:00

Registrering och gemensam lunch.

13:00-13:30

Konferensen inleds. Kort presentation av Å sa folk högsk ola, DHB, Talk nuten
samt deltagarna

13:30-15:00

Britt Guldmar och Eva Rindler, Virginsk a gy mnasiet, föreläsning om hur
man arbetar med gy mnasieelev er med språkstörning, samt öv ergången till
arbetsliv et

15:00-15:30

Eftermiddagsk affe

15:30-17:30

Eva Klubb-Degsell, rek tor Hällsbosk olan, Stock holm; föreläsning om den
statliga specialsk olan, arbetssätt, antagning, elev tillströmning, k ontak t med
elevers respek tiv e hemk ommuner

18:00

Middag

19:00-

Kv ällsak tiv itet och samk v äm

Lördagen den 11 mars 2017
8:00

Fruk ost

9:00-10:30

Birgitta T ermander, Jan Höglund och Anna Gabrielsson
Föräldrar berättar om sina erfarenheter om hur barnens och ungdomarnas
fritidsak tiv iteter har fungerat.
Presentation av DHB:s A rv sfondsprojekt A ktiv fritid

10:30-12:00

Det vik tiga nätverk et
Erfarenheter från nätv erk sby ggande inom Afasiförbundets och DHB:s tidigare
gemensamma projek t Barn och Unga Med Språk störning
Inkl förmiddagsk affe

12:00

Lunch

13:00-16:30

Föreläsning av logoped Marik a Habbe och psyk olog Anna
Liljestrand SPSM, föreläsning och samtal om metoder och exekutiva
funktioner
Inkl eftermiddagsk affe

18:00

Middag

19:00-

Kv ällsak tiv itet och samk v äm

Söndagen den 12 mars 2017
7:00

Fruk ost

8:00–9:00

A ktuellt inom förbunden
DHB och Talk nuten informerar om bland annat arbetet med Sy dhoffs utredning
och annat intressepolitisk t arbete

9:00-10:00

A nna Båve Schultz
Hur är det att ha en grav språk störning som ung v uxen och hur
språk störningen har påv erkat sk olgång och arbetsliv

10:00-10:30

Förmiddagsk affe

10:30-11:30

Merit projek t
Kristina Erik sson Presenterar ett Arv sfondsprojektet som handlar om att ta
fram teck enspråk smaterial till unga/elev er med språk nedsättning….

11:30-12:30

Disk ussion: Vilk a frågor vill föräldrarna att organisationerna sk a arbeta med

12:30-13:30

Lunch

13.30 - 14.00

Sammanfattning och utv ärdering av k onferensen och därefter hemresa

Mitt unika barn anordnas i samverkan mellan Riksförbundet DHB, T alknuten
och Specialpedagogiska skolmyndig heten.

