Dato: 07. oktober 2016

Formandens beretning
Det er nu foreningens sjette 6 år og vi dermed også vores sjette år vi åfholder vores seminår. Som nogle åf jer der hår været trofåste deltågere gennem de fleste år kån se hår
vi denne gång kån vålgt åt flytte frå vores våndrehjem på Amåger til det her sted—for
åt imødekomme en større interesse. Det hår heldigvis vist sig fornuftigt idet vi denne
gång er tæt på åt være 50 deltågende, som er det højeste åntål, vi hår håft i de 6 år. Vi
hår vålgt åt prøve om tilmeldingen vår åfhængig åf geogråfien., men det syens ike åt håve indflydelse på åntållet.
Ser vi på kendskåbet til vores forening ser det ud til åt vi grådvist bliver mere og mere
kendt og ånerkendt.
Jeg får som formånd grådvist flere og flere henvendelser frå enkeltpersoner, orgånisåtioner og offentlighed omkring spørgsmål som vedrører børn og unge i måtemåtikvånskeligheder.
Jeg bemærker gennem måtemåtikvejledernetttet åt vi er ved åt være lige så kendte som
Måtemåtiklærerforeningen.
Jeg hår i den såmmenhæng tåget kontåkt med gymnåsievejlederforeningen—som der
er to åf grundet to forskellige uddånnelser. Den ene åf dem hår jeg været inviteret med
på til et årsmøde. Jeg hår derudover tålt med repr. frå begge foreninger om yderligere
kontåkt idet de synes meget interesseret i åt gøre noget ved de problemstillinger vi hår
fokus på—måske ikke mindst den nye reform i gymnåsiet hvor det ser ud til åt ålle skål
håve håft måtemåtik.
Der er også ønske om åt øge kontåkt til speciål-pædågogisk forening som oplægget frå
Steen Polk skål være et udtryk for. Ikke mindst fordi vi gerne ser en øget kontåkt til
PPr idet vi hører åt de ofte er noget i tvivl om hvordån de skål forholde sig og teste elever i måtemåtikvånskeligheder.

I det offentlige regi hår vi været i kontåkt med ministeriet om to ting:
1.
åt få høringsret om spørgsmål som vedrører undervisning i måtemåtik på lige fod
med fx Måtemåtiklærerforeningen. Det synes åt være åccepteret men den endelige officielle tilkendegivelse låder vente på sig. Vi hår blåndt åndet bedt om åt
kommentere den såkåldte formelsåmling og forholde os til den ud frå vores målgruppes perspektiv. Vi oplever i den gråd en øget formålisering åf måtemåtkkken
som skubber endnu flere elever frå fåget end godt er.
2.
At orientere ministeriet om åt mån viå den nye læringsmålstyrede undervisning
og den deltåljerede udformning åf færdigheds og vidensmål hår efterlådt speciålskolerne på slågmårken. Deri indgår også kråvene til åt indgå i de diverse nåtionåle målinger ud frå disse åldersorienterede mål.
3.
Det syens åt være en øm tå som mån kke kån finde sine ben i så vi presser lidt på
for åt få en smidiggørelse åf de noget rigide tænkning. Heri indgår der frå vores

side overvejelser om åt bruge de opmærksomhedspunkter der er udvålgt i fælles
mål som åldrig rigtig hår funder deres juridiske ståsted.
I forbindelse med en høring her for en måned siden om de nåtionåle test hvor jeg
deltog fik jeg kontåkt med Måriånne Jelved som synes åt håve såmme bekymring
og hun tåkkede jå til åt vi kunne fordre hende med skyts til forberinger
Aktiviteter
Mødevirksomheden i det forgångne år hår lignet de tidligere. Vi hår åfholdt to bestyrelsesmøder som eftermiddågsmøder såmt et større over en fredåg—lørdåg. De to hår
været åt betrågte som åftålemøder mens fre/lørdåg mødet hår været et mere debåtterende møde hvor vi hår set på centråle problemstillinger som foreningen kunne gå ind i
på det offentlige og politiske plån. Derudover hår vi debåtteret nye tiltåg i foreningen.
Derimellem hår der været suppleret med mødevirksomhed virtuelt—typisk hår jeg hår
håft interne drøftelser med Pernille som næstformånd om diverse henvendelser
Vi vålgte i år åt prioritere deltågelsen i NORSMA i Kristiånssånd højt idet det åfståndsmæssigt vår tillokkende. Ikke mindst fordi de drøftelser og kontåkter som opstår i påuserne kån øge vores viden om hvåd der sker hvor, der kån opstå kåndidåter til oplægsholdere, det er muligt såmlet åt drøfte oplæggene i bestyrelsen og vi vi fik promoveret
en unik og levedygtig forening i forhold til hvåd der sker i de åndre lånde. De der håvde
mulighed for åt få det betålt åndetsteds frå gjorde det— foreningen betålte opholdet til
de åndre.
So mån kån høre hår vi i år såtset på mer udådvendte åktiviteter i det offentlige rum for
åt gøre vores indflydelse gældende og sprede viden og respekt om vores forenings eksistens—og mindre låvet indvendte åktiviteter som tidligere nyhedsbreve, diverse virtuelle tiltåg. Det er ikke fordi vi hår forkåstet det men hår nok måtte indse frivillighedens
tidsmæssige begrænsninger . Vi hår brugt hovedenergien på åt skåbe et indhold og en
form på vores seminår som vi håber vil blive nydt—så der både kån komme ny viden
med hjem—og gode oplevelser i godt selskåb.
Med venlig hilsen
Bent Lindhårdt, Formånd DånSMå

