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Rektor med vetande
– Mångfald och tillgänglighet

För skolledare, förskolechefer, specialpedagoger, speciallärare
och elevhälsan i södra Sverige.

Regional skolledarkonferens kring
specialpedagogiska frågor
Malmö högskola,12 mars 2015
Rektor med vetande är en årlig konferens som fokuserar på aktuella
specialpedagogiska utmaningar inom skolväsendet. Konferenserna
är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet,
Malmö högskola och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Konferensen vänder sig till dig som är nyckelperson på olika nivåer
i arbetet med stöd och särskilt stöd, som huvudman, förskolechef,
rektor, specialpedagog eller speciallärare, liksom till annan personal
inom elevhälsan. Vi välkomnar verksamheter som deltar med flera olika
yrkesfunktioner.
Årets konferens uppmärksammar förskolans och skolans utmaningar
gällande arbetet med mångfald, inkludering och tillgänglighet.

PROGRAM
08.30–9.00

Registrering och kaffe

9.00

Välkomsthälsning Bim Riddersporre, prodekan Lärande och samhälle, Malmö högskola

9.10–10.25

Det känns verkligen som att man är med här – om skolkultur som möjlighet
för skolframgång Vad skolkultur och varför kan en sådan kultur vara avgörande för
att förbättra elevers skolresultat. Därmed förskjuts fokus från livsvillkoren utanför
skolan till villkoren i skolan? Vad kan vi lära oss om och av elever som förbättrar sina
skolresultat under gymnasietiden?
Mats Trondman, professor i kultursociologi, vid institutionen för kulturvetenskap, Linnéuniversitetet Växjö

10.30–11.45

När andraspråket dröjer Många barn lever i miljöer där det ibland inte finns
tillgång till kamrater på modersmålet eller kompetenta talare av andraspråket. För
att kunna hjälpa barnen på bästa sätt behöver personalen kunskaper om flerspråkig
utveckling, och detta gäller i hög grad för personal som arbetar med flerspråkiga
barn med funktionshinder.
Eva-Kristina Salameh, leg. logoped och med.dr, ansvarig för Språkens hus, Malmö

11.45–12.45

Lunch. Möjlighet att besöka utställning.

12.45–14.00

Nya allmänna råd – Nya utmaningar i arbetet med stöd. Särskilt stöd och
åtgärdsprogram. Förutom att vi behöver förstå de förändringar och förstärkningar
som ingår i de Allmänna råden för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram, behöver vi relatera dessa till skolans arbete med skolutveckling och
kvalitet. Elevhälsans uppdrag berörs också i allra högsta grad vid implementeringen
av dessa förskrifter.
Pia Thimgren och Roger Åkerman, universitetsadjunkter inom de specialpedagogiska
programmen, Malmö högskola

14.05–14.35

Mångfald och tillgänglighet – Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd
Så ger vi förskolor, skolor och skolhuvudmän specialpedagogiskt stöd kring särskilt
stöd och tillgänglig lärmiljö.
Lotta Müller och Lisa Andersson, rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

14.35–15.00

Kaffe. Möjlighet att besöka utställning.

15.00–16.15

Hur ser olika yrkesgrupper i förskola och skola på arbetet kring barn i behov
av särskilt stöd? Frågor som fokuseras är: Hur bör, enligt yrkesgrupperna, det
särskilda stödet organiseras och utföras? Vilken syn finns kring orsaker till att barn
är i behov av särskilt stöd? Vilken betydelse bör medicinsk diagnos ha för att erhålla
särskilt stöd? Vilken roll ska specialpedagog och rektor ha i arbetet?
Gunilla Lindqvist, universitetslektor, Högskolan Dalarna

16.15–16.30

Avslutning

Konferencier: Lotta Anderson, universitetslektor i specialpedagogik, Malmö högskola.
RE SE RVAT I O N FÖ R EV EN T U EL L A Ä N DR I N GA R I PRO GRAMMET

ress:

Praktiska upplysningar
TIDER

Torsdag den 12 mars kl 9.00 – 16.30

PLATS

Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö, Sal D138.

KOSTNAD

1 225 kr inkl moms, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Avgiften faktureras.

ANMÄLAN

Gå in på: http://www.mah.se/ruc/rektormedvetande2015
Senaste anmälningsdag är den 13 februari.
Endast en person per anmälan, som är bindande. Vid eventuell
avbokning eller frånvaro debiteras full avgift. Glöm inte att ange
faktureringsadress i anmälningsformuläret.

BEKRÄFTELSE

Bekräftelse på deltagandet skickas med e-post direkt efter anmälan.
Fördelning av platser beslutas av arrangörerna utifrån tillgång på
platser. Vid eventuell platsbrist prioriteras skolor som deltar med
både skolledare och specialpedagog/speciallärare/elevhälsa.

Ytterligare information
Angående anmälan:
Eva Morgan
Telefon 040-665 83 71, 0709-655 322
eva.morgan@mah.se
Angående programmet:
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bella Danowsky
tel 010-473 54 01
sodra@spsm.se | www.spsm.se

Humlan är nödvändig för
tillblivelsen av kunskapens frukt.

Välkommen!

Högskolan Kristianstad

Linnéuniversitetet

Malmö högskola

Specialpedagogiska skolmyndigheten

