Varför?

I varje klassrum finns det elever som har
svårare än andra att hänga med och
klara av att nå skolans mål. En del av
dessa elever har olika diagnosticerade
svårigheter. Strategier som hjälper i
vardagen måste utgå från förståelse av
de svårigheter som ligger bakom.

Program
8.30 Registrering, kaffe
9.00

Torbjörn Lundgren. Projektledare/författare.
Välkommen. Om en helhetssyn på kognitiva svårigheter.

9.20

Gunilla Carlsson Kendall. Psykolog.
Elever som hart svårt att lära sig och elever som är
stökiga – vad göra?

10.10 Anita Hildén. Hjälpmedelsexpert.
Goda exempel med berättelser från både elever,
lärare och specialister.
11.00 Paus Fika, frukt.
11.20 Johanna Kristiansson, Logopeden i skolan.
Kompensation och Lärverktyg. Datorprogram och
appar - i molnet, på datorer, läsplattor och mobiler.

Torbjörn Lundgren är författare och
projektledare knuten till Dyslexiförbundet
FMLS. Har skrivit flera böcker om dyslexi,
språk, digitala hjälpmedel och kompensation. Torbjörn driver för närvarande ett
större projekt om kognitiv tillgänglighet och
standarder - ”Begripsam”.
Gunilla Carlsson Kendall är psykolog

och arbetar med handledning och utbildning för psykologer och pedagoger samt
med utredningar av barn och ungdomar
med olika typ av svårigheter.

Anita Hildén är speciallärare och fil mag
i pedagogik. Har arbetat med alternativa
lärverktyg. Har nyligen skrivit en rad skrifter
om anpassningar för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan.
Johanna Kristiansson, är logoped

på Resurscentrum Kärnhuset i Halmstad
och på Oribi AB i Lund. Pratar gärna om
kompensation och hjälpmedel som olika
appar. Till vardags skriver hon bloggen
”Logopeden i skolan”.

Catharina Tjernberg är fil.dr. i specialpedagogik. Hon har en bakgrund som
lärare, speciallärare och specialpedagog,
har undervisat vid Stockholms universitet.
Catharina Tjernberg har gett ut boken
”Framgångsrik läs- och skrivundervisning”.

12.20 Lunch

14.30 Paus. Fika frukt.

Carin Segerström är rektor på Sveriges
enda grundskola (åk 4-9) för elever med
grav dyslexi, språkstörning och neuropsykiatriska funktionstillstånd.

14.50 Carin Segerström, Rektor på Ängkärrskolan.
Så arbetar vi med elever som har dyslexi och NPF.

Inläsningstjänst är Sveriges ledande

13.30 Catharina Tjernberg, Specialpedagog och forskare.
Framgångsrik Läs- och skrivundervisning.

15.50 Inläsningstjänst. Inlästa läromedel, Appar och TextIT.
16.30 Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS.
Avslutning.

producent på området ”inlästa läro-medel”. Tillhandahåller även olika typer
av hjälpmedel. Inläsningstjänst anordnar
även sedan i år lärarfortbildning om
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Utställningar som anknyter till temat finns.
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