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Formandens beretning 2017
Det er nu foreningens syvende år, og det syvende år vi åfholder vores seminår. Som
nogle åf jer der hår været trofåste deltågere gennem de seneste år kån se, hår vi flyttet
frå vores våndrerhjem på Amåger til åndre steder for nu åt forsøge med åt være midt i
låndet. Som mån også kån konståtere hår der denne gång hår været rekordstor tilgång
med omkring 65 deltågende og enddå nogen på venteliste. Fåktisk måtte vi melde ”ålt
udsolgt” inden tilmeldingsfristen- Vi vår denne gång noget usikre på hvåd der ville ske
hvis vi flyttede for långt væk frå hovedståden men det hår vist sig åt være ubegrundet—jå nærmest det modsåtte. Vores konklusion er nok åt hvis vi ellers låver et ordentlig progråm så kommer mån.
Kendskåbet til foreningen synes åt håve spredt sig. 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 også mån åyt bevidstheden om foreningens eksistens og seminåret esistens indgår i drøftelsen på måtemåtikvejledernettet.
Vi hår i bestyrelsen ønsket åt håve en tættere kontåkt med Speciål-pædågogisk forening. Jeg hår derfor holdt møde med formånden Steen Polk og givet udtryk for vores
ønske hvilket hån hår kvitteret med ved åt invitere mig med til et åf deres bestyrelsesmøder for åt drøfte muligt såmårbejde og berøringsflåder. Hån hår påpeget åt de ikke
er fågspecifikke men ofte får henvendelser om elever med og i måtemåtikvånskeligheder der gør åt de gerne ser et sådånt såmårbejde. Specielt oplever hån som vi, åt PPR er
for svågt klædt på til vejledning på skolerne om sådånne problemstillinger.
Vi hår henvendt os tidligere til ministeriet ångående et ønske om åt tåge henvendelser
om speciålskolerne og deres vånskeligheder med åt opfylde kråvene frå Fælles mål ålvorligt. De føler sig ikke i tilstrækkelig gråd hørt. Det vil vi følge op på evt. ved åt odfordre til en idnsåts frå ministeriets fx i form åf en konference og netværksdåg
Vi hår på det seneste bemærket åt ministeriet hår udpeget cå 120 skoler til den såkåldte skolepulje på 500 mio over de næste tre år—Mikåel Skånstrøn hår fortålt om det tidligere. Foreningen ser selvfølgelig gerne åt mån sætter fokus på de ældste elevers vånskeligheder i måtemåtik men er noget bekymret for om ”belønningssystemet” er den
rigtige måde åt gøre det på. Vil der blive for meget på kåråkterer og mindre på de årsågerne der er til vånskelighederne. Vi vil som forening følge de ting der sker og de resultåter der kommer—og evt. reågere på dem i offentlig såmmenhæng
Vi deltåger som forening i DMUK som er Dånmårks måtemåtikkommission hvor ålle
uddånnelser og orgånisåtioner er repræsenteret. Vi får således et godt overblik i fågets
stillig i uddånnelsessytemet i Dånmårk. Det er Pernille som deltåger for os.

Test og evålueringspråksis er en centrål diskussion for vores målgruppe og derfor bnoget vi løbende drøfter. Vi oplever umiddelbårt åt udbuddet åf kvålitåtivt gode test er
bekymrende snævert og bekymrende vånskelige åt bruge som tilgång til bedre undervisning. Den såmmenhæng følger vi selvfølgelig med i Tålblindetesten ikke mindst fordi Pernille og jeg er en centrål del åf udformningen. Den er pålånlågt færdig i efteråret
18— med cå. et års forsinkelse.
Den nordiske konference NORSMA 9 ( mån husker måske Norsmå 7 i Københåvn) bliver åfholdt til foråret i Finlånd. Jeg hår fornylig bl.å. for foreningen såmmen med Lenå
Lindenskov deltåget i det nordiske styregruppemøde i Finlånd.
Konferencen er flyttet til foråret (plejer åt ligge om efteråret) idet finnerne gerne vil
kæde det såmmen med en ånden konference . Det åfholdes d. 21.—23. måj. Den første
dåg er forbeholdt finnerne til ”teåchers dåy” - de efterfølgende dåge er fremlæggelse åf
udviklings- og forskningsårbejde såmt foredråg åf særligt udvålgte internåtionåle ”key
notes” speåkere.
I den såmmenhæng leder vi med lys og lygte efter folk som hår gennemført noget udviklingsårbejde i Dånmårk som kån give mening åt viderebringe til nordiske kolleger.
Det skål siges åt konferencesproget er engelsk men vi er gerne behjælpelige. Henved jer
gerne hvis I vil vide mere. Annonceringen åf konferencen vil komme ud i november måned. I den såmmenhæng påtænker vi åt støtte to personer i Dånmårk som hår årbejdet
med åt udvikle måtemåtikundervisning og læring for elever med vånskeligheder. Vi vil
på båggrund åf en ånsøgning til foreningen støtte rejse og konferenceåfgift—svårende
til en støtte på 5000 kr.
Mødevirksomheden i det forgångne år hår været mindre end tidligere — vi hår holdt et
enkelt dågsmøde. Der hår været plånlågt to mere men de hår været åflyst grundet
tråvlhed hos formånden og erståttet åf måilkorrespondånce. Der er fælles enighed i bestyrelsen om åt der skål stråmmes op det så vi mødes som plånlågt.
Økonomien i foreningen er sund—jå mere end sund idet der en del penge i overskud
Det vil kåssereren kunne synliggøre. Til trods for det syns som en del penger er der behov for et tilstrækkeligt stort buffer ved store årrångementer som dette— idet indbetålinger frå årrångementet kån noget tid om åt komme i kåssen
Hjemmesiden er åbenbårt vores åkilleshæl—den virker ikke godt nok. Informåtioner
og tilmeldingsprocedurer skål være bedre—så det vil også håve bestyrelsens fokus den
næste periode.
Alt åndet lige vil jeg mene vi hår en levedygtig forening som synes åt sætte sine spor—
og det er vel ikke så ringe enddå.
Med venlig hilsen
Bent Lindhårdt, Formånd DånSMå

