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Til stede: Irene, Per, Erling, Åse, Eva, Mai-Britt og Stine 
Ikke til stede 
 
 

1. Mødet åbnes Irene åbner mødet 

2. Godkännande av dagordning Godkendes 

3. Godkännande av förra styrelsens protokoll                     Godkendes 

4. Informationspunkter 
Nytt från lokalföreningarna  

• Norge 
• Danmark 
• Sverige 
 

 

Norge: 
Vejlederuddannelsen starter op i januar 2019 i Oslo.  
IAKM norge og Irene afholder kursus i matematik. 
Visionssamling/årsmøde 15.-16. Nov i Oslo – 
babblarnas verden.  
IAKM samarbejde med Beitotölen arbejdes der på at 
etablere sommerskole i KM.  
 
Danmark: 
- 2 sommerskoler gennemført med succes. 
- Dialogmøde for højt spcialiserede tilbud hos 
socialstyrelsen, hvor der var stor interesse og 
imødekommenhed for Karlstadmodellen og IAKM.   
- IAKM afholder kursus i udbygget grammatik til 
oktober i samarbejde med Irene. Kurset er fyldt op.  
- Der er besluttet af IAKM afholder ét kursus hver 
halve år fra kursusvejlederkurset. Irenes PPT er ved 
at blive oversat af vejledere.  
- Arbejdgruppen ”Bogteam” har udgivet to nye bøger 
i samarbejde med matcen med tegn og ordkort. 
 
Sverige: 
Gennemført en sommerskole med fokus på early 
intervention – rappoteres på årsmødet.  
Arbejdsgrupperne har haft ferie undtagen 
arbejdsgruppen, som har arbejdet videre med early 
intervention samt arbejdsgruppen som skal 
samarbejde med styrelsen om årsmøde – Rigmor 
og Jeanette.  

5. Diskussionspunkter  

• Hur ska lokalföreningarna redovisa  
sommarskolor på årsmötet? 

• Kvalitetssäkring Handledarutbildning 

 

 
Der diskuteres, hvad repoteringen skal indeholde på 
årsmødet.  
Forslag: sommerskolens deltagere (alder, antal, 
netværk, emner), hvem har arbejdet som forlæsere 
og vejledere, hvad fungerede fungerede godt, og 
hvilke afvigelser der var ifht. kvalitetsdokumentet. 
Mai-Britt udarbejder et dokument hertil (bilag til 
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kvalitetsdokument).  
 
Der diskuteres, hvordan vejlederuddannelsen 
kvalitetssikres. Alle er enige i, at der skal udarbejdes 
et kvalitetsdokument. Mai-Britt tager ansvar for at 
udarbejde kvalitetsdokumentet i samarbejde med 
Irene, som sender nuværende beskrivelse af 
uddannelsen. Forslag om at filme hele uddannelsen 
– Eling har svar på næste styrelsesmøde om Johan 
har tid. Der stilles spørgsmål ved om Johan skal 
købes ind til jobbet, eller om findes der andre. ORG 
har penge stående på kontoen i så fald.  

6. Beslutspunkter  
Hur verkställer vi  (vem, när, hur) 
beslutspunkter från mötet 3 juni? 

• Revidering av Föreningens mål och syfte 

• Revidering av årshjulet 

• Konferensen 2019 

 
 
 

 
Mai-Britt og Irene arbejder videre med foreningens 
mål och syfte på fysiskmøde i oktober 2018. 
 
Årshjul - det besluttes, at Irene kigger på årshjulene 
i de nationale foreninger og sammenholder med 
årshjulet i ORG. Irene forslår en revidering af 
årshjulet på næste styrelsesmøde.  
 
Konference – det besluttes at Irene, Per og Eva 
samarbejder med Rigmor og Jeanette.   
 
Kvalitetssikringsdokumentet som Mai-Britt har 
udarbejdet godkendes og gælder nu for alle 
sommerskoler i de nationaleforeninger. Mai-Britt 
sender dokumenter + bilag til de nationale 
foreninger og lægger ud på ORG. hjemmesiden.  

7. Övriga frågor 
 

 

 
Der stilles spørgsmål til, om årsmødet skal ligge i 
centrum af Karlstad eller om det ville være okay 
med bustransport i ca. 20 min. Det besluttes på 
næste styrelsesmøde.  
  
Der rappoteres, at der er overskud fra konferencen 
på Færøerne. Færøerne har etableret sin egen 
nationale forening. Der skal sendes en rapportering 
af regnskab mv. fra årsmødet til ORG. Per 
beskriver, hvad han har brug for.  
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