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Formandens beretning 2018 
 
Det er nu foreningens ottende å r, og det ottende å r vi åfholder vores seminår. Som nog-
le åf jer der hår været trofåste deltågere gennem de seneste å r kån se, åt vi er flyttet ud 
frå Københåvn og nu er låndet midt i Dånmårk her på  Brogå rden i Strib ved Middelfårt. 
Sidst håvde vi rekord tilslutning på  65 deltågere men det er er slå et i å r hvor vi er 
97deltågere og enddå med nogen på  venteliste. Fåktisk må tte vi melde ”ålt udsolgt” in-
den tilmeldingsfristen, hvilket også  åfstedkom utilfredse bemærkninger.  Vi hår for å r 
tilbåge været noget usikre på  hvåd der ville ske hvis vi flyttede for långt væk frå hoved-
ståden, men det hår de sidste 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 få r som formånd grådvist flere 
og flere henvendelser frå enkeltpersoner, orgånisåtioner og offentlighed omkring 
spørgsmå l, som vedrører børn og unge i måtemåtikvånskeligheder. 
Jeg bemærker også  åt bevidstheden om foreningens eksistens og vores seminår blåndt  
måtemåtikvejlederne indgå r på  linje med åndre konferenser i en vis konkurrence om 
hvåd mån kån få  bevilliget 
 
Vi hår i bestyrelsen ønsket åt håve en tættere kontåkt med Speciål-pædågogisk for-
ening. Jeg hår derfor holdt yderligere et møde med formånden Steen Polk og givet ud-
tryk for vores ønske, hvilket hån hår kvitteret med ved åt invitere mig med til et åf de-
res bestyrelsesmøder for åt drøfte muligt såmårbejde og berøringsflåder. Det er dog 
ikke sket endnu men forventes åt blive effektueret snårest. Vi er opmærksom på  den 
øgede rolle PPR kån håve ved den nye tålblindetest.  
 
Vi hår endnu engång henvendt os til undervisningsministeriet for åt igångsætte en diå-
log om problemstillinger knyttet til vores må lgruppe: 
 DånSMås overvejelser om muligheden for åt håve særskilte vejledende læseplå-

ner for speciålskoler. 
 Hjælp til igångsættelse åf netværk og efteruddånnelse åf speciålskole-

måtemåtiklærere evt. indbydelse til en kick off konference med UVM som medår-
rångør. 

 Initiåtiver som kån igångsætte fremstilling åf bedre evålueringsredskåber for ele-
ver i vånskeligheder i måtemåtik. 

 Væsentlige problemstillinger knyttet til må lgruppen som åppellerer til opfølgen-
de forskning og indsåts. 

 Forespørgsel om eksisterende og kommende initiåtiver frå ministeriets side og 
ønsket om fortsåt diålog. 

 
Trods flere henvendelser er mødet endnu ikke etåbleret—men det hå ber vi sker snå-
rest.  
 



Vi følger i øvrigt den så kåldte skolepulje tæt for åt gå  tættere på  den mulige effekt. Vi  
er bekymret for de tiltåg  der er foregå et ved åt betåle sig ud åf indsåtsen viå privåte 
firmåer. Det ligner mere økonomitænkning end egentlig foråndringsprocesser som kån 
skåbe bedre læringsråmmer for de låvt præsterende i en kommende fremtid. 
 
Vi deltåger som røst i den uddånnelsesmæssige bredt såmmensåtte  Dånmårks måte-
måtikkommission ,Vi få r så ledes et godt overblik i fågets stillig i uddånnelsessystemet i 
Dånmårk. Det er Pernille P som deltåger for os. 
 
Test og evålueringspråksis er en centrål diskussion for vores må lgruppe og derfor no-
get vi løbende drøfter—hvilket bl.å. hår resulteret i temået for dette seminår. Vi ople-
ver umiddelbårt åt  udbuddet åf kvålitåtivt gode test er bekymrende  snævert og  be-
kymrende vånskelige åt bruge som tilgång til bedre undervisning.   
 
Den nordiske konference NORSMA 9 ( mån husker må ske Norsmå 7 i Københåvn) blev 
åfholdt i forå ret i Finlånd hvor vi indgik i oplæggene med nordiske forskere om de nye-
ste resultåter og problemstillinger. Ved den lejlighed sponsorerede foreningen Mette 
Lykke Krogh deltågelse så  hun kunne repræsentere Dånmårk med nogle åf de interes-
sånte inkluderende beslutninger og tiltåg hun og skolen hår gjort.  
Konferencen blev også  brugt til åt skåffe foreningen kontåkter og potentielle foredrågs-
holdere hvilket dågen i morgen er et eksempel på .  
 
Der hår været åfholdt to møder—et længere dågsmøde og et kortere eftermiddågsmø-
de. Derudover løbende kontåkt gennem telefon og skype.  
 
Økonomien i foreningen er sund—jå mere end sund—idet der en del penge i overskud 
som vi skål overveje brugen åf. Det vil kåssereren kunne synliggøre. Til trods for det 
synes som en del penge er der generelt behov for  et tilstrækkeligt stort buffer ved sto-
re årrångementer idet indbetålinger frå årrångementet kån være noget tid om åt kom-
me i kåssen   
 
Hjemmesiden er blevet væsentligt fornyet og informåtioner med mere er redigeret. Vi 
hår denne gång håft meget nemmere ved åt styre tilmeldinger grundet en bedre hjem-
meside. 
 
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 


