LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING

SPECIALPÆDAGOGISK TRÆF 2019
Specialpædagogisk faglighed – mellem evidens og intuition
Til dette års specialpædagogiske træf skal vi se nærmere på det specialpædagogiske felt
og skolens (special)pædagogiske arbejde, samarbejde og faglighed. Vi skal se på, hvor
grænserne mellem det almene og specielle på skoler som vores går. Hvordan kan vi fx se
og tage højde for ’hele barnet’, når det samtidig i stigende grad gøres til genstand for
forskellige – og afgrænsede – specialer? Og hvordan kan der etableres og understøttes
gode samarbejder mellem det special- og almenpædagogiske, mellem pædagoger,
lærere og specialister – til gavn for børnene, undervisningen og skolens fællesskaber?
Med ’Specialpædagogisk faglighed – mellem evidens og intuition’ griber vi fat i den del
af lilleskolernes pædagogiske praksis, som er rettet specifikt mod børn med særlige
behov. Hvordan kan man på skolerne forholde sig kritisk og konstruktivt til special- og
socialpædagogikkens position i et krydsfelt mellem forskningsmæssig evidens, test og
screening og et pædagogisk arbejde med at danne relationer til og have fornemmelse for
barnet, dets person og (særlige) behov? Og hvordan kan man udvikle, understøtte og
skærpe den del af skolens praksis som i stigende grad baseres på naturvidenskabelige
forståelsesrammer, evidensbaserede og effektinteresserede tilgange til barnet i et
pædagogisk felt som samtidig kendetegnes ved at styrke og have øje for individualitet,
forskellighed og inkluderende fællesskaber?
På baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne de seneste år har vi i år valgt at lade det
specialpædagogiske træf strække sig over to dage, for at give ekstra god plads til både
den faglige rammesætning og fordybelse såvel som samvær i mere uformelle rammer.
Træffet vil foregå på Rørvig Centeret og på Rørvig Friskole, og vi vil veksle mellem
oplæg, øvelser, vidensdeling og refleksion. På træffet sætter vi også tid af til at se på og
gå i dybden med de formelle krav til specialpædagogiske tilbud på lilleskolerne.
Træffet henvender sig til ansatte på lilleskolerne, der arbejder med/er optagede af
specialpædagogisk arbejde, inklusion og tværfaglige relationer.
Vi glæder os til at se dig.
De bedste hilsner,
Lilleskolernes Sammenslutning.

PROGRAM
Torsdag den 3. oktober
15.30 -16.00:

Ankomst og kaffe/kage

16.00 -16.15:

Velkommen og introduktion til specialpædagogisk træf 2019

16.15 -19.00:

Workshop #1: Det tværfaglige samarbejde – muligheder og
dilemmaer i relation til inklusion og det specialpædagogiske
arbejde v. Anne Morin

Arbejdet med børn i faglige og/eller udviklingsmæssige vanskeligheder organiseres og varetages
i stigende grad i forskellige former for tværfaglige samarbejder som varetages af forskellige
professionelle grupper. Dette stiller krav til både den enkelte professionelle men rejser også
spørgsmål om, hvordan samarbejdet bedst struktureres sådan, at både den enkelte professionelle
kan bidrage med sine faglige perspektiver samtidig med, at der kan findes fælles løsninger og
træffes beslutninger til barnets bedste.
Anne Morin tager udgangspunkt i aktuel forskning omkring tværfagligt samarbejde og
professionalitet og giver på baggrund af et aktuelt forskningsprojekt perspektiver på de
dilemmaer og muligheder, der knytter sig til det tværprofessionelle samarbejde i relation til
inklusion og specialpædagogisk støtte. På denne baggrund præsenteres bud på nye veje at gå i
det tværfaglige samarbejde omkring børn i vanskeligheder.
Anne Morin er lektor på DPU, Aarhus Universitet

19.30:

Aftensmad og hyggeligt samvær

Fredag den 4. oktober
7.30 - 8.15:

Morgenmad og afgang til Rørvig Friskole

8.30 -10.45:

Workshop #2 – Læse- og ordblindetest, perspektiver og tiltag

Ved træffets anden workshop får vi besøg af Charlotte Reusch, som vil lægge op til diskussion af
de bærende forståelser og tilgange i arbejdet med læsning og test af ordblindhed. Hvilke
betydninger har det specialpædagogiske arbejde med test og screening i en pædagogisk praksis
og hverdag, hvor det ’at gøre det enkle mange gange tit og ofte kan erstatte tests’.
Charlotte er konsulent i Nationalt Videncenter for læsning og faciliterer LS’ læsevejledernetværk.

11.00 -12.00:

Q&A med Undervisningsministeriet

Hvor står vi som frie skoler i forhold til inklusionslovgivningen, støtte og tilskud? Hvilke centrale
opgaver skal skolen løfte? Og hvordan flugter det med de måder, lovgivningen er sat sammen?
Tag gerne spørgsmål og eksempler med ’hjemmefra’.

12.00 -12.30:

Opsamling, netværk og sandwich to go

PRAKTISK INFO
Træffet foregår på Rørvig Centeret torsdag den 4.oktober:
Nørrevangsvej 49,
4581 Rørvig
Og fredag den 5.oktober er vi på Rørvig Friskole:
Søndervangsvej 43,
4581 Rørvig
PRIS
2150 DKR pr. deltager
TILMELDING
Mail med navne på deltagere til josefine@lilleskolerne.dk
(tilmeldingen er bindende)
Tilmeldingsfrist: mandag den 2. september.

