Föreläsare under särskolans rikskonferens 2013

Seminarier

• Jerry Rosenqvist

• Kay Bedford

• Bertil Östberg

Professor emeritus
Jerry Rosenqvist har medverkat i Carlbeckskommitténs arbete
om särskolan, i början av 2000-talet. Förespråkare för integrering och samverkan inom skolan. Forskningprojektet ”Specialpedagogik i mångfaldens Sverige”.

Grundare och utbildningsledare av
Swiss Cottage Specialist Special Educational Needs School

Statssekreterare åt utbildningsminister Jan Björklund.
Ansvar för grundskola, fritidshem och gymnasieskola.

En ny skola har byggts, i anslutning till New University College
i London. Skolan rymmer ca 230 barn och ungdomar från
2–19 år.

• Monica Reichenberg

Föreläsningen. Särskolan som en egen skolform är unik för
Sverige. Ändå finns ett stort mått av inkludering. Demografiska
förhållanden tycks spela roll; ju högre folktäthet desto fler segregerade undervisningsformer. Föreläsningen tar upp graden av
integrering över tid, utblickar mot flera länder, och en utblick
mot den nya gymnasiesärskolan.

The Swiss Cottage Specialist SEN School har omnämnts som
”outstanding” under lång tid, i sitt arbete med barn och unga
med särskilda behov.

Professor i literacy och allmän didaktik
Forskningsområdet rör läsning och läsförståelse. Hennes senaste rapport är ”Vad är lättläst?” (tills. med Ingvar Lundberg.)
Monicas motto är att alla elever ska med på läs- och skrivtåget.

• Bo Hejlskov Elvén

• Gonda Pickl

• Ingela Olsson
Författare och utbildare
Ingela Olsson har 25 års erfarenhet av arbete med människor
från hela världen, bl.a. som lärare i svenska för invandrare, och
chef för Invandrarbyrån i Helsingborg. Hon har bl.a. studerat
religion, psykologi, etik och antropologi.
Ingela Olsson genomför sedan många år utbildningar inom
både landsting, kommuner och storföretag. Hennes böcker
handlar om möten, krockar och barnuppfostran ur ett kulturellt perspektiv.

• Guðný María Hreiðarsdóttir
Fil. mag., kurator i grundskolan i Reykjavik

• Edda Óskarsdóttir

Leg. psykolog
Arbetar med rådgivning, handledning och föredrag kring
funktionsnedsättning, ofta kring problemskapande beteende
och låg-affektivt bemötande. Intresserad av praktisk evidens
baserad metod med utgångspunkt i etiska frågeställningar.

Fil. dr, specialpedagog, talpedagog/logoped
Gonda Pickl vill med sin avhandling ”Children with complex
communication needs” öka förståelsen för hur föräldrar till
barn med svåra funktionsnedsättningar ser på sina barns
kommunikation och kommunikationshjälpmedel.

Föreläsningen. Skolan som helhet kännetecknas av maktstrukturer där eleven och personalen ingår i en maktrelation.
I särskolan är detta extra tydligt eftersom samhället generellt
tilldelar människor med intellektuella funktionsnedsättningar
mindre makt än andra. Hur ska skolan förhålla sig till det?

Skolverket
• Marianne Nyhlén, undervisningsråd, grundsärskolefrågor
• Peter Gröndahl, undervisningsråd, gymnasiefrågor
• Representant, särskild utbildning för vuxna

Globala skolan

• European Agency, SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Den Globala Skolan drivs inom Internationella Programkontoret. Uppdraget är att skapa debatt i globala utvecklingsfrågor
och möjliggöra möten mellan människor och kulturer. Fokus
ligger på hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle.

Samordnare av specialundervisning i grundskolan
Gudny har nyligen skrivit sin masteruppsats – en etnografisk fallstudie med kvalitativ ansats. Uppsatsen handlar om
inkludering. Hon har besökt klasser i Värmland, i Dundee i
Skottland och i Reykjavik.

Peter Mårtensson, utvecklingssamordnare Karlstad kommun
Gunilla Jonsson, yrkesvalslärare, Karlstad kommun
European Agency är ett nätverk där 28 länder ingår. Sveriges
repr. är Specialpedagogiska myndigheten. Nätverket arbetar för
ökad kvalitet inom specialpedagogiken, med fokus på tillgänglighet och lika möjligheter.

Kulturskolan

Edda har arbetat många år som speciallärare. Deltar i Nordic
forskningsnätverk, om särskilda behov i matematik.

Freja Musikteater

Föreläsningen. Inkludering/exkludering är en fråga som behöver tas upp återkommande, för att utveckla förståelse och
förförståelse om vart vi är på väg eller vart vi vill. Vilka hinder
finns? Hur kan ett ökat samarbete hos personalen påverka
resultatet?

Bara lyssna! är ett samarbete mellan Musikteater Freja,
Studieförbundet Vuxenskolan och Jönköpings kommun.

Freja är en unik verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Med glädje och kreativitet lyfts frågor som utanförskap, ångest, psykisk ohälsa och mobbing, men också fördelarna med att vara annorlunda.

Skådespelare: Sanna-Maria Bolin, Per-Johan Norelius
Manus: Peter Ivan Ericson. Regi: Sofie Palander
Teknik: David Andersson

Kulturskolan i Jönköpings kommun har en bred verksamhet för barn och unga från 5–20 år. Här finns ett
stort utbud inom bild och form, dans, drama och teater
samt musik. Flera hundra konserter och föreställningar
ges varje år.

Erik Lindfelt

Vår conferencier Erik Lindfelt är välkänd i Jönköpingsregionen. Han är frilansjournalist och författare, ord
förande i Smålands Författarsällskap och nyligen invald
i Smålands Akademi.

