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BEGRÄNSAT  ANTAL PLATSER – SÄKRA ERA PLATSER REDAN IDAG!

UR INNEHÅLLET 
  Så kan skolan arbeta framgångsrikt med integrerade elever – pedagogisk planering och hälsofrämjande insatser 

  Bedömning och betygsättning i särskolan – värdefulla tips och konkreta verktyg

  Så skapar du de rätta förutsättningarna för måluppfyllelse och god hälsa hos alla elever genom anpassning  
  av den pedagogiska och fysiska lärmiljön 

  Hur får vi våra elever delaktiga i undervisningen samt att känna motivation och ökad självkänsla för sitt  
  eget lärande?

  Hur underlätta lärande och välmående genom anpassning av kommunikation och bemötande efter varje elevs  
  förmåga och förutsättningar 

Framtidens särskola 2021 
– Fokus på strategier, metoder och förhållningssätt för hur  
du skapar en utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö



ONSDAG 8 SEPTEMBER 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:00-09:10 INLEDNING

Konferensens moderator inleder konferensen.

Lotta Curbo 
Rektor och grundare 
Helleborusskolan Täby, Helleborusskolan Österåker AB

Lotta Curbo har, efter femton års arbete som lärare till elever med 
utmanande beteenden, samlat på sig mängder av erfarenheter, 
lösningar och praktiska tips inom området elevhälsa. Hon är en 
uppskattad föreläsare och moderator och kommer leda er igenom 
en intensiv dag fylld av praktikfall och expertanföranden för er som 
arbetar i särskolan. 

09:10-10:30 EXPERTANFÖRANDE 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – strategier 
och förhållningssätt för att skapa en bättre skolvardag 
för elever med NPF
• Hjärnan, NPF och lärandet – aktuell forskning
• Hur bör vi anpassa undervisningen och lärmiljöerna för att främja 

utveckling och välmående utifrån kunskap om hjärnan och NPF?
• Hur kan skolan agera för att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium 

och elevhälsoteamets roll för att skapa en positiv förändring?

Psykisk ohälsa i särskolan 
• Hur kan skolan upptäcka psykisk ohälsa hos elever med 

funktionsnedsättningar? 
• Hur kan skolan agera för att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium 
• Vilka åtgärder kan skolan sätta in för att motverka psykisk ohälsa 

uppstår? 

David Edfelt 
Leg psykolog och författare 
Provivus

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i 
skolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn 
är rätt kunskap, med detta är inte ett lätt område. Under denna 
föreläsning kommer du får en mängd konkreta och evidensbaserade 
verktyg för hur du genom en ökad förståelse för barnen och de 
situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att anpassa 
undervisningen och lärmiljöerna för att främja utveckling, lärande 
och välmående. David jobbar med handledning och utbildning till 
verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna som 
möter utmaningar i sin vardag. Han har i 15 år föreläst för förskolor, 
skolor, fritidshem, LSS-boenden, socialtjänst och andra om hur man 
kan förstå och underlätta vardagen i dessa verksamheter. David 
har tidigare arbetat som psykolog inom barnpsykiatrin, förskola/
skola och som samordnare för 15 utredningsteam på bland annat 
Karolinska universitetssjukhuset. Sedan 2007 undervisar han på 
Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. 

10:30-10:50 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:50-11:35 EXPERTANFÖRANDE

Bedömning och betygsättning i särskolan – värdefulla 
tips och konkreta verktyg 
• Utmaningar med bedömning som stöder undervisning för 

kunskapsutveckling och bedömning som stöder betygssättning 
• Hur du planerar undervisning som möjliggör för eleverna att 

utveckla förmågor 
• Vikten av länken: bedömning – lärandemål – undervisning 

Diana Berthén 
Fil.dr i pedagogik och lektor i specialpedagogik  
Specialpedagogiska institutionen,
Stockholms universitet 
Mimmi Waermö 
Fil.dr i didaktik och lektor i specialpedagogik  
Specialpedagogiska institutionen,
Stockholms universitet 

Diana Berthén och Mimmi Waermö har under lång tid arbetat 
gemensamt med lärare i grundsärskolan för att utveckla 
bedömningspraktiken. Under denna föreläsning får du ta del av hur 
du kan arbeta för en rättvis och likvärdig kunskapsbedömning och 
betygsättning i särskolan. 

11:45-12:30 EXPERTANFÖRANDE

Så skapar du en trygg lärmiljö och bra skolgång som 
fungerar för alla elever
• Pedagogisk planering utifrån två kursplaner – så undervisa med 

dubbla kursplaner för integrerade elever
• Hur kan elevhälsan arbeta förbyggande och hälsofrämjande i 

skolor med integrerande elever?
• Hur bemöta och kommunicera med integrerade elever för ökad 

tillit och utveckling hos eleven?
• Tillgängliga läromedel från SPSM – vad finns det för läromedel 

att ta del av för att underlätta undervisningen? 

Therese Lindhal  
Rådgivare
SPSM

Ann-Sofie Forsman
Projektledare läromedelsavdelningen
SPSM   

Therese Lindahl är förstelärare och speciallärare i grundsärskolan 
och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Ann-Sofie arbetar som projektledare vid läromedelsavdelningen 
på Specialpedagogiska skolmyndigheten och har tidigare arbetat 
som specialpedagog inom grundsärskolan. Under detta anförande 
får du ta del av hur man i skolan kan arbeta framgångsrikt med 
integrerade elever. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
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13:30-14:10 PRAKTIKFALL

Att skapa de rätta förutsättningarna för måluppfyllelse 
och välmående hos alla elever genom anpassning av 
undervisning 
• Individanpassad skolgång utifrån att varje elev ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt – hur tillgängliggör vi 
lärmiljöerna? 

• Så gör vi eleverna delaktiga, både i sitt lärande och i de sociala 
kontexterna

• Så arbetar vi innovativt för minskat problemskapande beteende 
från våra elever

Eva S Savilahti
Förstelärare, specialpedagog och speciallärare 
Dibber Rullens Särskola, Solna Stad

Cecilia Nyblom
Speciallärare 
Dibber Rullens Särskola, Solna Stad

Dibber Rullen särskola är en fristående grund- och gymnasie-
särskola som tar emot elever som läser ämnesområden. 2020 
mottog Rullen kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, som delas 
ut av SIQ på uppdrag av Skolverket. Eva S. Savilahti har en 
mångårig erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell 
funktionsnedsättning. Cecilia Nyblom har, efter tjugo år som lärare 
i grundskolan, utbildat sig till speciallärare. Tillsammans arbetar 
Eva och Cecilia för varje elevs rätt till undervisning som erbjuder 
mening, skaparlust att lära, kommunicera och vara delaktig.

14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Så skapade vi en lärmiljö med ett undervisningsklimat 
som erbjuder eleverna framgångsrik studiero och gör 
pedagogerna stolta 
• Vikten av den psykosociala lärmiljön 
• Hur utveckla en trygg lärmiljö där eleverna blir förstådda i sina 

behov, utvecklas och gör framsteg, varje dag
• Så säkerställer vi pedagogernas både vilja och kompetens att 

lyckas i sitt arbete  
• Så utvecklade vi ett inkluderande helhetstänk inom hela 

verksamheten där varje individ är lika viktig och där alla är måna 
om att det går bra för alla 

• Daglig utvärdering av arbetsmiljön för ökad måluppfyllelse och 
välmående hos samtliga elever  

Elin Plahn
Rektor
Lindskolan, Huddinge kommun

Sanna Ångström- Hansén
Biträdande rektor
Lindskolan, Huddinge kommun

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola, F-9, för elever 
med autism och autismliknande tillstånd. Skolan har klasser i spannet 
från elever med multifunktionsvariation som läser efter ämnesområden, 
till de som läser ämnen. Vi praktiserar ett tydliggörande förhållningssätt 
och elevernas bästa är alltid i fokus. Elin har en bakgrund från 
Gymnasiet och Gymnasiesär och har lett skolan sedan 2015. Sanna 
tillträdde i augusti 2020 och kom in med många års erfarenhet från 
specialskoleverksamhet, från SPSMs Åsbackaskolan till Gymnasiesär. 
Elin och Sanna delar bilden av att eleverna alltid måste komma i 
första rummet, men att det aldrig kan bli en god verksamhet om inte 
pedagogerna trivs, blir sedda och får växa utifrån sina styrkor.
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15:00-15:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:20-16:00 PRAKTIKFALL

Hur får vi våra elever delaktiga i undervisningen samt 
att känna motivation och ökad självkänsla för sitt eget 
lärande? 
• Så kan du på ett medvetet sätt hitta varje enskild elevs sätt att 

lära sig på bästa sätt
• Vikten av att du som lärare ställer krav och tror på varje elev för 

lyckad utveckling och lärande
• Så kan du arbeta för att bidra till en ökad självkänsla för barn 

med funktionsvariation

Denice Sverla
Biträdande rektor och legitimerad speciallärare 
Ekebyhov Grundsärskola, Ekerö kommun

Denice Sverla är biträdande rektor samt utbildad legitimerad 
speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och 
skolhundshundförare och arbetar på Ekebyhov Grundsärskola. 
Hon arbetar med att stärka elevers självkänsla genom prestation, 
hon har lyft för sitt arbete rörande att ha höga förväntningar på 
målgruppen och vikten av att se den kompetenta individen. Denice 
arbetar aktivt med att lyfta grundsärskolan som skolform och är 
aktuell rörande projektet UNIQ där eleverna bland annat har skrivit 
en bok ”Judith och muppskolan” om sina upplevelser rörande 
övergången mellan grundskola och grundsärskola, som kommer 
lanseras i majmånad genom förlaget Ekströms & Garay. Denice 
vann även lärargalans pris som årets inspiratör, 2019.

16:05-16:45 PRAKTIKFALL

Kommunikation och bemötande i särskolan – hur 
underlätta lärande och välmående genom anpassning 
av kommunikation och bemötande efter varje elevs 
förmåga och förutsättningar 
• Hur utveckla elevernas kommunikation och samspel för att 

underlätta lärande och välmående?
• Hur skapar vi tillitsfulla relationer för lyckad utveckling och 

lärande? 
• Lågaffektivt bemötande – hur hantera och bemöta elever med 

problemskapande beteende i skolan?
• Hur skapar vi en lösningsinriktad lärmiljö för elever med 

begränsad impulskontroll som är bra för både individen, 
klasskamrater och personal? 

Lotta Curbo
Rektor och grundare
Helleborusskolan Täby,
Helleborusskolan Österåker AB

16:45-16:55 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen

16:55 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 8 september 2021 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

 
Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast 18 juni  6.290 kr  1.200 kr i rabatt
Anmäl dig senast 27 augusti 6.790  kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 18 juni  5.290 kr 1.200 kr i rabatt
Anmäl dig senast 27 augusti 5.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.490 kr

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Konferenskod: OFF1610

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Lyssna till hur du kan undervisa med dubbla kursplaner för 
integrerade elever

 Uppdatera dig kring likvärdig och rättvis kunskapsbedömning och 
betygsättning i särskolan

 Få insikt i hur du skapar de rätta förutsättningarna för måluppfyllelse 
och välmående hos alla elever genom anpassning av den 
pedagogiska och fysiska lärmiljön 

 Öka dina kunskaper om hur du underlättar lärande och välmående 
genom anpassning av kommunikation och bemötande efter varje 
elevs förmåga och förutsättningar 

 Möjlighet att lära dig mer om hur du får elever delaktiga i 
undervisningen samt att känna motivation och ökad självkänsla för 
sitt eget lärande

 Nätverka och utbyt erfarenheter med kommuner och skolor från hela 
landet!

Framtidens särskola 2021 


