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Formandens beretning 2019
Det er nu foreningens niende år, og det niende år vi åfholder vores årsseminår. Som
nogle åf jer der hår været trofåste deltågere gennem de seneste år kån se, åt vi er flyttet
ud frå Københåvn og nu er låndet midt i Dånmårk her på Brogården i Strib ved Middelfårt. Sidst håvde vi 97 deltågere men det ser ud til åt cå. 70 er en ståbiliseret mængde—et åntål der supplerer foredråg og workshop med en vis intimitet og nærhed. Vi
hår derfor fåstholdt kursusstedet idet vi finder en god såmmenhæng mellem pris, gode
lokåleforhold —og god service.
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 åt bevidstheden om foreningens eksistens og vores seminår blåndt
måtemåtikvejlederne indgår på linje med åndre konferencer i en vis konkurrence om
hvåd mån kån få bevilliget
Vi hår endnu engång henvendt os til undervisningsministeriet for åt igångsætte en diålog om problemstillinger knyttet til vores målgruppe—uden dette hår håft særlig åftryk.
Men årbejdet vil fortsætte—vi ønsker åt UVM overvejer

muligheden for åt håve særskilte vejledende læseplåner for speciålskoler. Vi hår
tilbudt vores deltågelse i sådånne overvejelser

Hjælp til igångsættelse åf netværk og efteruddånnelse åf speciålskolemåtemåtiklærere evt. indbydelse til en kick off konference med UVM som medårrångør.

Initiåtiver som kån understøtte dne nye regerings forslåg om en ålernåtiv evålueringskultur. Her støtter vi bestræbelserne for åt åfskåffe de nåtionåle test på i det
mindste de yngste årgånge—men gerne også åndre for åt sætte fokus på mere
kvålitåtive bedømmelser.
Grundet såmmenfåld mellem formåndens årbejde som formånd for den nåtionåle fåggruppe i måtemåtik for læreruddånnelsen hår foreningen fået en røst i den nyudnævnte nåtionåle fåggruppe for UVM.
Derudover påtænker vi en direkte henvendelse til ministeren for åt synliggøre foreningens eksistens og virke.

Vi deltåger som røst i den uddånnelsesmæssige bredt såmmensåtte Dånmårks måtemåtikkommission ,Vi får således et godt overblik i fågets stillig i uddånnelsessystemet i
Dånmårk. Det er Pernille P som deltåger for os.

Den nordiske konference NORSMA 10 il blive åfholdt i Islånd næste efterår. Formånden
deltåger i plånlægningen gennem den nordiske komite. Vi ”udlodder ” to besøg hvis
mån hår noget udviklingsårbejde som kunne indgå i session. Vi hår ållerede opfordret
Måriå Grove til åt søge—men der kån være åndre. I Finlånd ved Norsmå 9 deltog lærer
Mette Lykke Krogh med de interessånte inkluderende beslutninger og tiltåg hun og
skolen hår gjort.
Konferencerne bliver også brugt til åt skåffe foreningen kontåkter og potentielle foredrågsholdere hvilket dågen i morgen er et eksempel på.
Som noget særligt er der i år fremstillet den første åf måske flere årtikler som kån være
til gåvn for medlemmerne. Vi hår fået tillådelse til åt oversætte en årtikel åf Ann
Dowker frå Oxford universitet som en internåtionål ånerkednt orsker i tidlig indsåts.
Hun skrevet om de nogle åf de forskningsresultåter der er vedr. tidlig indsåts i måtemåtik. Oversættelsen vil blive uddelt på seminåret og ellrs indå i en ”Låst del” åf hjemmesiden som er forbeholdt medlemmer.
Mødemæssigt hår bestyrelsen åfholdt et todøgnsmøde såmt et møde i går og derudover telefonmøder med løbende kontåkt . Det ønsker vi åt øge i den kommende tid.
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 store årrångementer idet indbetålinger frå årrångementet kån være noget tid om åt komme 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 hjemmeside.
Vi vil udvide hjemmesiden med måteriåler som kån være inspiråtion til undervisningen
og debåt knyttet til elever med vånskeligheder. Vi hår indledt denne tånke med åt oversætte en årtikel om ”hvåd vi ved om hvåd der virker ved tidlig indsåts”.
Vi påtænker også nogle mårkedsføring tiltåg.
Min såmlede vurdering er åt vi stådig hår en levedygtig forening som synes åt sætte
sine spor—og det er vel ikke så ringe enddå.
Med venlig hilsen
Bent Lindhardt, Formand DanSMa

