
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
En inspirerande dag om arbetssätt för 

verklig delaktighet och tillgänglighet 

för elever med funktionsnedsättning 

 
Lyssna och inspireras av erfarna pedagoger och skolrådgivare: 
 
Elisabeth Persson, Högskolan Borås 
Boel Heister Trygg, Södra regionens kommunikationscentrum 
Annica Nilsson, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 
Wern Palmius, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) 
Lennart Rådbrink, SPSM 
Inger Öhlmér, IÖ Respons 
 
Moderator: Anna Hallgren,  
Härryda kommun 
 
Anmäl dig via www.rbu.se senast 10 november,  

Pris medlem RBU/assistent: 500 kronor 

Pris icke medlem: 1 500 kronor  

 

 

 

http://www.rbu.se/


 
 

 

 

 

 Visst kan skolan funka! PROGRAM 
 
9.00-9.05 

 
RBU:s förbundsordförande Agnetha Vikenger hälsar välkommen 
 

9.10-9.25 Min skoltid 
Therese Sundqvist är 20 år. Therese Sundqvist gick ut barn- och fritidsprogrammet 2013, 
Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. Idag läser hon på Bosöns Folkhögskola, Idrottslinjen. 
Therese är rullstolsanvändare och har en del inlärningssvårigheter och hon har i hela sitt liv 
gått i vanlig kommunal skola.  
 

9.30-9.50 Alla kan lyckas i skolan 
Annica Nilsson, förbundsjurist vid RBU, med skola som ansvarsområde. Annica Nilsson 
lyfter frågeställningar och tankar som väckts i samband med RBU:s medlemsundersökning 
om skolan. Undersökningen finns samlad i RBU:s rapport ”Skolad eller spolad?”. 
  

9.50-10.30 Fikapaus 
 

10.30-12.00 Bedömning och betyg och - alla elevers rätt att nå målen 
Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
diskuterar hur bedömning kan fungera i praktiken   med tonvikt på bedömning av 
undervisningsprocessen. Vad kan man utveckla för kunskaper hos eleverna och hur 
designar vi vår undervisning? De talar även om skolans långtgående skyldighet att möta 
elevens behov av anpassningar och stöd inom den ordinarie undervisningen.  
Åtgärdsprogramsprocessen, undantagsbestämmelsen i relation till övergången till 
kunskapskrav berörs även liksom möjligheter och dilemman utifrån detta. 
 

12.00-13.00 Lunch 
 

13.00-14.30 ”Nu ser jag att du tänker på något” – om kommunikativ tillgänglighet för alla 
Boel Heister Trygg, logoped och universitetslärare, ger en överblick över alternativa och 
kompletterande kommunikationsmöjligheter (AKK), delger egna och erfarna pedagogers 
erfarenheter och föreslår hur skolans huvudman och pedagoger ska förbereda och 
underlätta undervisningen för barn som av olika skäl har svårt att delta i kommunikation på 
samma villkor som andra.  
 

14.30-14.55 Eftermiddagsfika 
 

14.55-15.25 Skolans uppdrag – elevens rätt 
Inger Öhlmér, pedagog och fortbildare, talar utifrån väl beprövad erfarenhet om skolans 
uppdrag att skapa en god skolsituation för alla elever. Inger Öhlmér har under många år 
fortbildat lärare och skolledare och bland annat utarbetat metoder för hur skolor kan 
förändra sitt arbetssätt för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever. 
 

15.30-16.15 Hur alla elever kan nå framgång – ett exempel från verksamheten 
Elisabeth Persson, universitetslektor i matematikdidaktik vid Högskolan i Borås, har 
studerat förändringsarbetet på Nossebro skola. På Nossebro skola i Essunga kommun har 
man genom ett genomgripande förändringsarbete lyckats vända en negativ utveckling med 
låg måluppfyllelse till att bli en av landets bästa skolor. 
  

16.15-16.30 Avslutande reflektioner 
 

Moderator är Anna Hallgren, socionom med ansvar mot särskola och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 

Härryda kommun, Västra Götaland. 


