Kongressen 2013

Verksamhetsplan för Dyslexiförbundet FMLS 2014 – 2016
Under kongressperioden kommer utbildning av förtroendevalda och
informatörer, bättre stöd till lärare och bättre lärarutbildning samt och en
nationell svensk norm för upptäckt, utredning och behandling av läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi att stå i centrum för arbetet.
Intressepolitik
Att utifrån den nya nationella handlingsplanen ”Satsa på framtiden” arbeta aktivt med
intressepolitiska frågor. I detta arbete prioriteras följande insatser eller områden:
 Verka för en nationell svensk norm för upptäckt, utredning och behandling av läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Att följa upp SBUs utredning.
 Fria kompensatoriska hjälpmedel inom alla områden. Likhet över landet.
 Tillgång till skoldatatek med godtagbar standard i varje kommun.
 Tillgängliga läromedel och hjälpmedel i grundskola och gymnasium.
 Lärarutbildning om funktionsnedsättningarna läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och
räknesvårigheter/dyskalkyli.
 Påverka skollagen så att behov av specialpedagogiskt stöd ska garantera ”särskilt
stöd” reglerat i Åtgärdsprogram och att nationella prov ska kunna göras med stöd av
de hjälpmedel man använder i vardagen.
 Verka för tillgänglig bio, TV, tidningar och kulturliv.

Verksamhet





Informations- och rådgivningsverksamheten Skrivknuten fortsätter och
vidareutvecklar sin verksamhet och att den långsiktiga finansieringen säkras.
Arbetet med vuxenfrågor utvecklas – framför allt rörande arbetsliv, information och
kultur.
Att genom projektet ”Kognitiv tillgänglighet och standarder” utveckla och sprida
kunskap om universell design och tillgänglighet.
Genomföra Dyslexivecka årligen med intressepolitiska teman.

Information



Förbättra förbundets kontakter externt framför allt genom att knyta kontakter bland
massmedia och bland politiker genom ökad och riktad information. Förbundets
kommunikationsstrategi aktualiseras.
Förbundets närvaro på Internet stärks och att nya verksamheter utvecklas.

Organisation






Stärka förbundets regionala och lokala arbete framför allt genom utbildning av
förtroendevalda och informatörer.
Med olika insatser involvera lokalföreningarna i det intressepolitiska arbetet.
Utveckla förbundets ungdomsarbete inom ramen för en ungdomssektion.
Söka nya intäktskällor, bland annat genom att söka sponsorer, öppna gåvokonto och
aktivera Dyslexifonden.
Söka nya samarbeten med andra förbund, med näringsliv och med fackförbund.

