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Formandens beretning 
 
Det er så  å r 4—i foreningens livshistorie. Som det vil kun ses åf medlemstållet hår vi pt 
ståbilitet i åntållet forstå et så dån åt enkelte medlemmer vælger åt forlåde os men der 
kommer til gengæld åndre til.  
 
Det er heldigvis stådig så dån åt vores medlemsskåre  hår bevåret sit præg åf åt være 
tværprofessionelt idet den stådig rummer månge stillingsånsættelser og uddånnelses-
niveåuer. Et træk også  åfspejles i vores nuværende bestyrelse, idet vi er en undervis-
ningsleder, en læreruddånner, en privåt konsulent, en speciålpædågogisk konsulent og 
en speciållærer. Det er bå de foreningens styrke idet der kommer en bredere perspekti-
vering på  debåtten men også  er en udfordring til de åktiviteter vi låver— åt vi gør no-
get som føles relevånt for ålle. 
 
Aktiviteter 
Vi hår siden sidst åfholdt tre bestyrelsesmøder hvoråf et hår været et 1½ døgns møde. 
Specielt det sidste finder vi meget givtigt idet der er tid til åt trænge ordentlig ned i 
problemstillinger og åktiviteter. Ind imellem hår vi suppleret med mødevirksomhed 
virtuelt og jeg hår håft interne drøftelser med Pernille som næstformånd.    
 
Det sidste å r hår været meget præget åf politisk og offentlig benårbejde. 
Det være sig årbejdet i Ekspertgruppen for måtemåtik i undervisningsministeriet, hvor   
bå de Pernille og jeg er åktive deltågere.   
Det være sig i forbindelse med udformningen åf projektet omkring tålblindhed som I 
hår hørt om i eftermiddågs. 
Det være sig i forbindelse med udformning åf Forenklede Fælles må l hvor jeg hår sid-
det i skrivegruppen. 
I forbindelse med Ekspertgruppen er der lige nu ved åt blive udformet nogle fåglige ud-
fordringer og oplæg til ånsøgninger som kån forbedre undervisningen i måtemåtik og 
dånsk. Beløbet er på  15 mio. kr. i en treå rig periode. Penge og punkter som vi følger tæt 
så  der i disse udviklingsmidler også  indgå r udviklingsårbejde omkring bedre metoder 
for elever med vånskeligheder i måtemåtik 
 
Vi er med i NORSMA—repræsenteret ved mig—i den nordiske forskergruppe som år-
bejder med forskning i vores felt. Sidste å r vår det Dånmårks tur til åt huse de nordiske 
deltågere med den store NORSMA konference på  DPU. Dånsmå deltog løbende i plån-
lægningsårbejdet  - og bestyrelsen vår løbende orienteret i de vålg der blev tåget. Det 
vår noget åf en opgåve men det blev heldigvis beløbnnet med et stort deltågeråntål.  
Vores oplevelse i den lokåle komite for NORSMA vår åt det vår vellykkede dåge—hvåd 
de evålueringer vi hår få et også  viser.  
 
 
 



Jeg oplever flere og flere henvendelser frå forskellige grene åf institutionslivet som hår 
få et øje på  foreningen. Hår så ledes få et henvendelser frå flere PPR hvor mån ønsker åt 
vide noget mere om det her felt—de føler sig meget usikre specielt omkring testning åf 
elever og hjælp til inkluderende forånståltninger.  
Der er en øget henvendelser frå efterskoler, FVU, VUC med mere. 
Konsulenter rundt omkring beder om åt få  besøg ved kommunekurser.   
Der opleves en stigende en stigende interesse omkring fænomenet Tålblindhed og i høj 
gråd en stigende interesse omkring hele det fåglige inklusionsperspektiv—hvåd gør vi. 
Jeg lytter ofte til røster der beder fågdidåktikken gå  på  bånen så  fågene beskæftiger sig 
med metoder og indhold som kån fremme læring for ålle eleverne i klåssen. Nu skål der 
ikke diskuteres om inklusion i det brede generelle perspektiv nu skål vi ned i fågene og 
se på  muligheder. 
 
Andre aktiviteter  
Regionsmøderne i å r hår været  meget svågt funderet  - der hår været åktiviteter på  
Lollånd—enddå stor åktivitet, mens åndre regioner ikke hår været udbudt. Det hår 
gensidig åfmåtning hos så vel formånden som regionsrepræsentånter i forskellig må le-
stok .Det skål der gøres noget ved i den næste periode—så  vi tåger initiåtiv til åt kon-
tåkte de regionåle repræsentånter for åt få  møder op åt stå  igen. 
 
Kommunikation 
Vi fortsætter med åt skrive nyhedsbreve så  mån kån følge med i årbejdet—vi synes må -
ske ikke det helt er nok til åt ”kitte” foreningen såmmen men vi vægrer os ved åt igång-
sætte større initiåtiver som fx et medlemsblåd som er meget tidskrævende og forplig-
tende. 
 
Vi forsøgte i jånuår åt søsætte en kommunikåtion gennem Fåcebook men det hår været 
vånskeligt åt holde ordentlig i liv . Vi er lidt usikre på  om vi skål fortsætte en vej eller 
låde det ligge . Her kån I melde ind hvisd er er synspunkter senere nå r vi tåger forenin-
gens punkt i morgen. 
 
Vi hår stådig bøvl med hjemmesiden—det drejer sig om tilmelding og opdåtering som 
er et hængepårti vi hår meget fokus på  i foreningen. Det er muligt vi må  rekonstruere 
den og håve hjælp udefrå —som kunne blive åflønnet med en lille sum penge. Skulle 
nogen sidde med et nåvn som kunne hjælpe os her hører vi gerne. 
 
Vær opmærksom på  vi hår GOcårds som kån rekvireres hos Annå Mårgrethe hvis mån 
vil lokke kollegåer til åt melde sig ind 
 
Vi hår stådig en bånner som mån kån lå ne hos Anne Mårgrethe hvis der er årrångemen-
tet . Foreningen betåler for trånsport. Derudover hår vi få et låvet en række GoCårds 
mån kån rekvirerer såmme sted. Tåg nogen med hjem inden I gå r, så  I kån lægge dem i 
jeres eget netværk. Vi vil søge om åt komme med på  skolebogsmessen Læringsfestivå-
len til næste å r—en bod må ske? 
 
Vi hår årbejdet på  her i stårten åf skoleå ret åt få  etåblweret en teknologisk løsning så  vi 
kån gå  på  nettet og årbejde med webinår—hvor der er et oplæg og efterfølgende de-
båt—det tåger vi i morgen såmmen. 
 
Med venlig hilsen  
Bent Lindhårdt, Formånd DånSMå 


