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Vänd

Vi är mycket glada över att kunna presentera årets föreläsare på
föräldrakonferensen Mitt unika barn 2015!
Lisbeth Carlborg
Lisbeth är före detta präst och numera sedan flera år uppskattad och flitigt anlitad föreläsare.
- Samtalen om hur man leder sig själv, i glädje och sorg, är grunden för mina föreläsningar,
skriver Lisbeth på sin webbplats www.carlborg.nu.
Ketty Holmberg, logoped Lunds universitet
Om språkstörningens innehåll och språkstörningens förändring över tid mm. Ketty kommer att
berätta om forskning och sin undervisning på logopedutbildningen.

Annelie Norell och Mia Walther, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Om utredning och rådgivning inom SPSM: Vilket stöd finns att få och hur kan SPSM hjälpa?
Generella råd och stöd: Det här ser vi, vad kan vi göra? Om delaktighet: hur får vi alla våra barn
delaktiga i skolan?
Helena Bengtsson och Gytte Mårtensson, Nyhemskolan, Halmstad
På Nyhemskolan går alla elever med språkstörning inkluderade i vanliga klasser. Pedagog Helena
och ansvarspedagog Gytte berättar om deras framgångsrika arbete med inkludering och hur de
praktiskt arbetar för att få det att fungera för eleverna med språkstörning. De visar också
material som de använder sig av i undervisningen.
Antidiskrimineringsbyrån
Om den nya antidiskrimineringslagen och hur bristande tillgänglighet i skolan kan bli en form av
diskriminering och hur lagen kan vara till en hjälp när det gäller stöd i skolan till elever med
språkstörning.
Erika Ahlberg, DHB Språkstörning
Om arvsfondsprojektet Aktiv Fritid som har kartlagt fritidsaktiviteter för barn och unga med
språkstörning runt om i landet, samt spridit kunskap om språkstörning.
Anna Båve Schultz
Om hur det är att vara ung vuxen och ha en grav språkstörning och hur det har påverkat hennes
skolgång och arbetsliv.
Riksförbundet DHB och Föräldraföreningen Talknuten
Aktuellt inom förbunden.
Utöver föreläsningar kommer det givetvis att vikas tid för samtal och diskussioner föräldrar
emellan!
Mitt unika barn anordnas
i samverkan mellan:

