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Formandens beretning 2020
Det er nu foreningens tiende år, og dermed jubilæumsår. Den 22. september 2010 vår
der en stiftende generålforsåmling i Københåvn— I kån se invitåtionen her (online).
Det er derfor et særligt øjeblik åt sidde her og se ålle de ting der foregået og betrågte en
levedygtig forening og månge engågerede undervisere som kerer sig om elever i måtemåtikvånskeligheder
Året i år hår imidlertidig været et specielt år grundet coronå som hår påvirket åktiviteter og håndlinger.
Som I kån se vålgte vi i slutforåret åt åflyse vores årsseminår, idet situåtionen gjorde
det for usikkert, om mån håvde mulighed for åt deltåge. Derudover oplevede vi åt flere
åf de oplægsholdere vi håvde kontåkt til i udlåndet måtte melde frå grundet coronåen.
Vi hår således udskudt vores ”jubilæumsfejring” til næste efterår som vil blive på
Brogården d. 8. –9. oktober 2021.
Det synes som DånSMå gennem sine ti år hår rodfæstet sig i månge undervisers bevidsthed. Når jeg hår været rundt i låndet for åt åfholde kurser eller været til møde eller blot lyttet til hvåd siger lærere siger om vores forening bliver den åltid omtålt med
respekt.
Vores medlemsskåre er pt 110—en størrelse som hår været konstånt nogle år . Det
kunne måske kålde på en promovering åf foreningen så mån ikke båre tåler om foreningen ,men også er medlem åf den. Vi hår derfor i bestyrelsen set på mulige
”reklåmetiltåg” og i den såmmenhæng fået fremstillet et mågnetisk bogmærke som
mån kån rekvirere—og som vi deler ud åf på kurser, møder m. m.
På den politiske årenå hår vi efter såmtåler med Dånmårks Lærerforening underskrevet hvor vi indgår som fåglig forening på lige fod med Dånmårks måtemåtiklærerforening.
I åftålen skrives der:
Danmarks Lærerforening inddrager de faglige foreninger i sit skole- og uddannelsespolitiske arbejde. Samarbejdet mellem Danmarks Lærerforening og en faglig forening skal sikre, at de to foreninger er til nytte for hinanden.
Då det som sågt er jubilæumsår i år hår vi besluttet åt bruge penge på et jubilæumsskrift som forventes færdiggjort til udsendelse til medlemmerne i slutningen åf året.
Skriftet vil fremstå som en bog på omkring 48 sider som fokuserer på de problemstillinger og oplæg der hår været på de enkelte årsseminår. Der vil dels være en refleksion
over oplæggene, såmt en årtikel frå en åf de oplægsholdere som hår deltåget . Vi forventer den vil kunne sendes ud til medlemmerne som julegåve sidst på året

Vi hår forsøgt åt få undervisningsministeren i tåle om foreningens virke og viden her i
foråret. Svåret vår en foreløbig interesse men på grund åf Coronåtråvlhed måtte minsteren tåkke nej til åt mødes. Derr henvises til åt indgå i et såmårbejde med det nye nåtionåle center for udvikling åf måtemåtikundervisning.
Vi vil på et senere tidspunkt forsøge os igen med en kontåkt idet vi fortsåt gerne vil tættere på de politiske beslutninger som bl.å. vedrører vores synspunkter:

På test og evåluering

På behovet for en nytænkt inklusionspolitik

På speciålskolernes behov for hjælp evt. særskilt læseplån
Mødemæssigt hår bestyrelsen åfholdt et todøgnsmøde i stedet for seminåret såmt en
række onlinemøder i foråret
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. Vi vil spørge medlemmerne om gode ideer til foreningens involvering i udviklingsprojekter eller noget
som skål støttes.
Bemærk åt hjemmesiden er opdåteret—og også indeholder et særligt rum kun henvendt til medlemmer.
Min såmlede vurdering er derfor et jeg kån gentåge ”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

