Utarbetat vid Skåne Höstmöte 2019-11-23.
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Förslag Verksamhetsplan för Dyslexiförbundet i Skåne 2020.
Intressepolitik:
•

•
•
•
•
•
•

Påverka lärarutbildningen inom för- och grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen samt
verka för obligatorisk utbildning om läs- skriv- och matematiksvårigheter och kognitiva
svårigheter.
Verka för att synliggöra vuxenfrågor i samhället, bland annat genom att öka samverkan med
arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Verka för en likvärdig och tillgänglig skola/utbildning i hela Skåne.
Verka för samma regler i hela region Skåne.
Verka för regionalt upptäckt och tidig utredning av läs-, skriv- och matematiksvårigheter i Skåne.
Verka för att skolorna följer skollagen gällande elever med funktionsnedsättning.
Arbeta för att bevaka tillgängligheten på kommunernas och allmänna hemsidor, t.ex. via
”läsupp-knapp”, så man kan få texten uppläst direkt på hemsidan.

Verksamhet:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Information, stöd och rådgivningsverksamhet för distriktets föreningar och dess medlemmar
och skolor.
Att i september arrangera årets traditionella Barn- och familjeläger, med intressanta föreläsare
för vuxna och med ett speciellt program för ungdomarna.
Att stödja våra lokalföreningar i deras verksamhet, och hjälpa dem att följa kongressen och
förbundets stadgar och riktlinjer och vara en informationslänk mellan vårt förbund och
lokalföreningarna.
Att arrangera distriktets årsmöte i maj månad för lokalföreningarnas ombud och distriktets
medlemmar.
Att skicka styrelseledamöter till styrelse-/ordförande utbildning i samarbete med ABF.
I samarbete med lokalföreningarna och ev. andra handikappföreningar, anordna flera större
Distriktsföreläsningar med framstående föreläsare, med spridning i Skåne.
Anordna aktiviteter och stödja lokalföreningarna under Europeiska Dyslexiveckan i oktober.
Fortsätta och utöka samarbetet med HSO, ABF, SKED och Dyslexisamverkan i Skåne.
Anordna egna kurser och information om program och Appar för våra medlemmar.
Verka för nytt informationsmaterial för medlemmar och ungdomar.
Arbeta för att öka medlemsantalet.

Information:
•
•

Att synas och sprida information i sociala medier, såsom hemsida, Facebook och tidningar.
Fortsätta nätverkssamarbetet med speciallärare/specialpedagoger och logopeder för bättre
informationsspridning till exempel via SKED.

Organisation:
•
•
•
•
•

Stödja barn- och ungdomsarbetet i samarbete med distriktet och ungdomsledare.
Utbildning av förtroendevalda inom styrelsearbete.
Söka nya inkomstkällor.
Att fortsätta samarbetet med ABF och HSO Skåne.
Att vi följer Förbundets värdegrund. (Bifogas se sid 2.)
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