Specialpedagogik för lärande, handledarutbildning i
Stockholm via Högskolan Dalarna
Välkommen till tredje tillfället i handledarutbildningen i specialpedagogik för
lärande som anordnas av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid
Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket.
Den 18 och 19 november fortsätter vår utbildning och med anledning av de
förändrade restriktionerna, kommer dessa utbildningsdagar enbart att
genomföras digitalt, via zoom. Dag 1 startar kl. 10.00 och dag 2 börjar kl.
9.00. Båda dagarnas sluttider är flexibla. Carina Båths föreläsning spelas in
och kan ses i förväg om så önskas, och eftermiddagen, dag 2, lämnar utrymme
för egen planering. Programmet för dagarna innehåller samtal om
modularbetet, samtal i basgrupperna och föreläsningar. Se nästa sida för
program med aktuella länkar.
Till det här tillfället ber vi att du förbereder dig genom att: Uppmärksamma
något/några tillfällen då du tycker att samtalet i din handledningsgrupp har
”lyft” eller fördjupats; beskriv situationen och ta med till novemberdagarna.
Hur sätter du den situationen i relation till din handledarroll – det vill säga
fokusera på dig själv och din roll som handledare i relation till den beskrivna
situationen. Kort sagt: Vad gjorde du som handledare?
Inför SPSM:s deltagande dag 2 skriver de så här: Om några deltagare vill
repetera eller förbereda sig tipsar vi om de dokument som ligger i del 2–4 i
modulen Uppmärksamhet, samspel och kommunikation. Direktlänkar till
dokumenten finns här:
Att stödja kommunikation och lärande i praktiken
Tillgänglighet utifrån elevers variation i kognitiv förmåga
och perception
Att stödja exekutiva funktioner i praktiken
Anmälan sker på nedanstående länk. Observera att anmälan ska ske senast
den 13 november.
Anmälningslänk: https://axacoair.se/go?h1h9RUf7
Välkommen att höra av dig om du har frågor innan vi ses.
Vänliga hälsningar Désirée von Ahlefeld Nisser, dva@du.se och Maria
Olsson, moo@du.se
Högskolan Dalarna
S 791 88 Falun
Sweden
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Tillfälle 3
18 november
på zoom

10.00 – 17.00

Tid

Innehåll

Vem

10.00 – 12.00

Moduler
https://du-se.zoom.us/my/mariaolsson

Skolverket,
SPSM
Kursledning

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.00

Samtal om samtal i basgrupperna
Samtalsledare
Désirée: https://du-se.zoom.us/j/4317059764
Maria: https://du-se.zoom.us/my/mariaolsson
Margareta: https://duse.zoom.us/my/margareta.litsmark
Carina: https://du-se.zoom.us/my/carinabaath

Inspelad föreläsning om handledning
se materialsidan:
https://www.du.se/specialpedagogik20_21

Tillfälle 3
19 november

Carina Bååth

9.00 – 12.00

på zoom

Tid

Innehåll

Vem

9.00 – 12.00

Dialogföreläsning
https://du-se.zoom.us/my/mariaolsson

SPSM

Egen tid för inläsning och planering
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