
 

 

 

Iakm SE  inbjuder till möte  den 11-12-13 september 2021 
Detta är ett tillfälle för medlemmar att mötas, familjer att mötas, barn att mötas  

och iakm föreningar i Norden att mötas. 

Föreningen planerar tre dagar då vi delar med oss till varandra av visioner, idéer och kunskaper 

under sociala former. Vi ska inspireras, stärkas och bli modigare. Vi ska se framåt tillsammans. 

Man kan delta en, två eller tre dagar men det behövs anmälan för ordningens skull. 

För er som önskar att övernatta finns enklare boenden i Forshaga och i närbelägna Deje och Kil. 

Se www.vandrahemskartan.se/nära Forshaga 

Vi kommer att hålla till i Forshagaakademins lokaler i Forshaga, vilket ger oss plats till samtidiga 

aktiviteter för barn och vuxna.  

 

Program 

11 september  
09.30 – 15.30 

 
 
 
 
 

16.00 – 18.00 
 
 

19.00-  

 
Den verksamhet som pågått inom föreningens 
olika arbetsgrupper presenteras. Vi hoppas och 
tror att varje presentation kommer att väcka 
diskussioner som leder föreningens arbete 
framåt. Se nedan. 

 
Samarbetsmöte mellan Iakm org, Iakm DK, Iakm FO,  
Iakm NO och   Iakm SE 
 
Fest 

 
Barnaktiviteter är ännu ej 
planerade eftersom de är 

beroende av antal anmälda 
barn och deras åldrar. 

 
 

Informella vuxenaktiviteter 
sköter sig själva! 

12 september  
09.30 – 15.00 

 

Visionsseminarium 
Se nedan. 

Barnaktiviteter  och informella 
vuxenaktiviteter som 11 

september 

13 september  
10.00 – 15.00 

 

Workshop Mutterplattan i talträning 
Se nedan 

 

 

Deltagandet är gratis för medlemmar i Iakm. Om du inte är medlem, välkommen att bli det! 

Anmäla dig genom att ange vilken/vilka dagar du vill delta. 

Ange antal vuxna och antal barn. 

Skicka mail till iakmse@gmail.com 

http://www.vandrahemskartan.se/nära
mailto:iakmse@gmail.com


 

 

11 september – presentationer och diskussioner 
Den verksamhet som skett inom föreningen under 2020-21 presenteras som underlag för 

diskussioner. Vad kan vi lära oss inför framtiden och kommande samarbeten?  

tid  

09.30 Grupp 1 
Gruppen presenterar instruktionsmaterial till nätverksarbete kring döva barn 

10.00 Grupp 2.  
Gruppen presenterar en fallstudie av tidigt insatt kommunikationsträning och 
förberedande språkträning (första levnadsåret) 

10.30 Grupp 3. 
Gruppen presenterar arbetet med personalfortbildning och språksträning av en grupp barn 
på särskolan, inriktning ämnesområden 

11.oo Grupp 4.  
Gruppen presenterar ett webbinarium om Barnkonventionen och språkträning 

11.30 grupp 5.  
Gruppen redogör för arbetet med att skapa, adminstrera och hålla kurser 

12.00  Lunch 

13.30 Grupp 6. 
Gruppen presenterar ett förslag till materialanpassningar i skolan  inom temat Rymden 

14.00 Grupp 7 
presenterar ett Arvsfondsfinansierat projekt fom vuxit fram ur arbetsgruppen ”Goda 
historier” 

14.30 POOL projektet 
Gruppen presenterar vad som skett inom projektet POOL; aktivering av handledare, digital 
handledning, webbinarium 

15.00 Till följd av Coronapandemin har några arbetsgrupper inte kunna genomföras. En kort 
sammanfattning av gruppernas syften ges. 

• Läsklubben 

• Språkträning och vuxna 

• Sommarskola 

16.00- 
18.00 

Samarbetsmöte mallan Iakm org, akm Dk,  iakm FO,  Iakm NO och   Iakm SE 

19.00 - Fest 

 

 
 

 



 

12 september – visionseminarium 
Vi startar klockan 09.30 och avslutar 15.00 

 

IakmSE håller varje (normalt)  år ett visionsseminarium. Medlemmarna inbjuds att delta för att 

bestämma vilka frågor som föreningen ska arbeta med under kommande år. 

Visionsseminariet läggs upp som en heldagsworkshop där idéer tas fram, diskuteras och 

sammanförs till nya kategorier.  I slutdiskussionen bildas preliminära/temporära arbetsgrupper, 

som gör en grov planering för kommande arbete inom en viss kategori.  

Deltagande i workshopens temporära arbetsgrupper  innebär inte att man på något sätt lovar 

att  delta i fasta arbetsgrupper. 

 

Arbetssätt under workshopen: 

1. Workshopen inleds med individuellt tankearbete. Var och en skriver på post-it lappar sina 

hjärtefrågor, idéer, förslag eller visioner. Dessa lappar sätts upp på en vägg.  

2. Andra steget i workshopen är att alla rör sig utmed väggen och läser alla lappar.  Detta är ett 

långsamt förlopp i flera delar. Ni ska 

• kategorisera lapparna och flytta dem som hör ihop, så att det bildas vissa 
överordnade kategorier. 

• göra vandringen längs väggen igen och stanna vid den kategori som är 
mest intressant. Invänta fler personer så att ni blir en liten grupp. Samtala, 
prioritera och fördjupa er kring den kategorin.  Skriv på en ny postit lapp 
(speciell färg) nyckelord ur er diskussion – fäst lappen ovanför kategorin 

• fortsätta vandringen och stanna vid nästa intressanta kategori, invänta fler 
deltagare och upprepa proceduren som vid första kategorin. 

• Upprepa tills alla kategorier är genomdiskuterade. 
 

3. Det tredje steget i workshopen är att var och en prioriterar en kategori och bildar en 

temporär, preliminär arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska diskutera en genomförandeplan 

4. Det avslutande steget i workshopen är att de preliminära, temporära arbetsgrupperna presenterar 

sina förslag. 

 

 

 

 

 



 

 

13 september - Workshop Mutterplattan i talträning 
 

 

Målet med workshopen är kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
kring användning av mutterplatta i talträning av barn, ungdomar eller vuxna. 

 
Datum: 13 september 2021, 10.00 – 15.00 

Plats: Forshagaakademin, Forshaga 
Ledare för workshopen: Iréne Johansson 

Ingen avgift 
Antalet platser är begränsade 

 


