15-17 mars 2019
Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs
För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet
eller hörselnedsättning i kombination med
utvecklingsstörning

Föräldrakurs

”Erfarenhetsutbytet
med andra föräldrar
är nr 1”

För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet/hörselnedsättning i kombination
med utvecklingsstörning. Du får chansen att lyssna till olika föreläsare, delta i olika
diskussioner, byta erfarenheter med andra föräldrar, knyta nya kontakter och
umgås i en trevlig miljö.
Kursen är kraftigt subventionerad till en kostnad av 1000 kr per person inklusive
moms. I kostnaden ingår kurs, resa, mat och logi. Inbetalningskort skickas ut till
deltagare efter kursens genomförande. Anmälan är bindande.

När?

15-17 mars 2019

Var?

”De här helgerna är
fantastiska och betyder
jättemycket för oss föräldrar.”

Sånga Säby Hotell &Konferens, läs mer på www.sanga-saby.se

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 10 februari 2019.
Anmälan och mer information hitta du på Specialpedagogiska skolmyndighetens
webbplats www.spsm.se
Kursens namn är Föräldrakurs döv/hörsel.
Har du frågor kring anmälan kontakta Anna Lindström:
Telefon: 010-4735353
E-post: anna.lindstrom@spsm.se

PROGRAM
Fredag 15 mars
13.00-14.00

Ankomst, fika

14.00-14.15

Välkommen

14.15-15.45

Inspirerande föreläsning: Mikael Nordmark

15.45-16.15

Fika

16.15-17-15

Årsmöte DHB Flex

17.15-17.45

Möte med nya föräldrar
För er som deltar för första gången eller har några frågor om
arrangörernas respektive verksamheter

19.00

Middag

10.30-12.00

Från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen
Kent Hedevåg, pedagogisk handledare och föreläsare

12.00-13.30

Lunch

13.30-17.00

Forumteater ”Syskonrelationer och relationer i stort” (inklusive kaffe)		
Aktörer i SkaparAndas forumteatergrupp

19.00

Middag

Söndag 17 mars
9.00-10.00

Babito –en adoptivpappas reflektioner – Conny Norén

10.00-10.30

Fika

10.30-11.45

Erfarenhetsbyte mellan föräldrar

Lördag 16 mars

11.45-12.00

Avslutning – sammanfattning och reflektioner

9.00-12.00

Från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen
Kent Hedevåg, pedagogisk handledare och föreläsare

12.00-13.00

Lunch

13.00

Buss avgår

10.00-10.30

Fika

FÖRELÄSNINGAR

Mikael Nordmarks son Hugo har den mycket
ovanliga diagnosen lissencefali. Mikael kommer
att prata om när livet inte blir som man tänkt sig
och hur det är att få ett barn med omfattande
funktionsnedsättning. Han tar oss med genom
stunder av tårar och sorg, men också genom
massor av kärlek och glädje. Han berättar
om hur löpning kan göra stor skillnad, om att
springa marathon och att arrangera en tävling
där alla kan vara med.
Kenth Hedevåg har en lång bakgrund
som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt
utredningsteam. Han är också pedagogisk
handledare i kommunalt stödteam. Kenth
menar att vi behöver bli bättre på att ta steget
från teoretisk förståelse till praktiska konsekvenser och strategier i vardagen. Att unika
människor behöver mötas på unika sätt och
att det är viktigt med ödmjukhet och förståelse
för människor som har ett annorlunda sätt att
fungera. Kenth har skrivit boken ”När mallen
inte stämmer”.

Conny Norén och hans fru är föräldrar till två
adopterade flickor från Colombia och Taiwan.
Båda flickorna är döva och en av dem använder
delvis CI. Conny bjuder på en föreläsning med
humor, värme och en viss dos allvar. Han berättar om hur hans attityd kring dövhet förändrats
med tiden, vilka hinder de stöter på i vardagen
och hur familjen hanterar dem. ”Som hörande
förälder till döva barn får man många fördelar.
Ett nytt språk, nya vänner och en ny värld som
öppnar sig. Men det kommer inte av sig självt –
man måste kämpa för det.” /Conny Norén
Aktörer i SkaparAndas forumteatergrupp:
Sanna Franzén: dramapedagog, skådespelare
och sjukhusclown. Johan Granli Karlsvärd:
skådespelare, psykolog och sjukhusclown.
Vanilla Karlsvärd: dramapedagog, skådespelare
och sjukhusclown. Forumteatergruppen
kommer att levandegöra temat ”syskonrelationer och relationer i stort” genom teater,
övningar och reflektioner tillsammans.

”En sån här helg ger
inspiration som man tar med
sig och har nytta av”

”Alltid bra att få ta del av
andras kunskap, det triggar
igång både känslor och tankar,
att man kan diskutera både
sina och andras upplevelser.”

SÅNGA-SÄBY HOTELL & KONFERENS
Vid Mälarens strand, bara 35 kilometer från
Stockholm City, ligger Sånga-Säby. Det första du
möts av är den ståtliga ekparken och rofyllda
atmosfären. Med naturen som närmsta granne
kan vi erbjuda en fantastisk omgivning som
lämnar få oberörda.
Sånga-Säby är en Svanen-märkt anläggning och
dessutom klassat som ett klimatneutralt företag.

Kursen anordnas i samverkan mellan:

Vårt miljötänk ligger till grund för allt vi gör,
från maten vi serverar till uppvärmning av våra
anläggningar. Som gäst hos oss, oavsett om ni
är en liten grupp eller ett stort sällskap, ser vi till
att ni får en trivsam vistelse.
Läs gärna mer på: www.sanga-saby.se

