Årsmelding okt. 2016 – nov. 2017
Styrets sammensetning i perioden:
Styret i IAKM-Norge 2015 - 2016
Roller
Navn
Styreleder
Britt Hege Wærnes
Sekretær
Åse Thygesen Sande
Styremedlem Renate Tjøntveit Stenersen
Styremedlem Mona-Iren Ebbenes
Styremedlem Hanne Mikalsen
Styremedlem Wenche Rognlid
Varamedlem Janne Iversen
Varamedlem Veronica Johansen

Ikke på valg (2018)
På valg 2017
På valg 2017
Trukket seg
Ikke på valg (2018)
Ikke på valg (2018
På valg 2017
På valg 2017

Revisor

Jan Erik Olsen

På valg 2017

Valgkomité:

Karen Knudsen Synnes
Monica Ingmarsson

På valg 2017
På valg 2017

Revisor

Jan Erik Olsen

På valg 2017

Disse målene satte det nye styre da vi møttes til strategisamling i Asker
20-21. januar 2017:
1. Revidere handlingsplan før neste årsmøte.
2. Ikraftgjøre den enkelte veileder til å gå ut å virke for KM og alles rett til
et språk.
3. Få flere medlemmer! Jobbe for antallskravet for å få statsstøtte.
4. Arrangere Sommerskole.
5. Markedsføre IAKM Norge, bli mer synlig.
Den videre gjennomgangen vil gi svar på om målene våre er nådd.

Først litt om aktiviteten i styret.
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Styremøter:
Vi har hatt 10 styremøter i perioden. Det første var allerede 9. november 2016
via telefonkonferanse hvor det nye styret fikk høre hverandres stemmer og
presentere seg.
Så møttes vi som nevnt i Asker, hos Britt Hege Wærnes, for strategisamling.
Et fysisk møte slik og kunne få sitte sammen slik litt over tid var viktig for å
komme godt i gang og bli godt kjent.
Etter dette har vi hatt da 8 møter over telefonkonferanse. Telefonkonferanse
fungerer passe godt, noen utfordringer med å høre hverandre godt nok til en
hever tid.
Ulike deler av styrer har også møttes i Trondheim i mars, i Arvika på kurs 14 –
15 mai 2017 hos Irene/Arvika og i Oslo på konferanse 30.08 – 01.09.2017.

1. Handlingsplan:
Handlingsplanen er gjennomgått av styret. Det vil foreligger et revidert utkast
her for årsmøte å ta stilling til.

2. Ikraftgjøre veiledere.
Kartlegging av veiledere:
Som en strategi for å nå målet om å ikraftgjøre våre veiledere bestemte i oss på
strategisamlingen ta kontakt med alle veilederne.
Vi ville høre om de var aktive i forhold til å jobbe med Karlstadmodellen, hvilke
behov det kunne være i forhold til å bli mer aktiv, hva det var behov for at
IAKM Norge kunne bidra med for å støtte arbeidet, om man ville markedsføres
gjennom IAKM Norge sine nettsider og om man ville være med å arrangere
kurs/sommerskole i regi av IAKM.
Det ble utarbeide et spørreskjema og veilederne ble fordelt mellom
styremedlemmene som så startet sin ringerunde.
Denne jobben har vært omfattende og har tatt lenger tid enn vi trodde. Det har
vært utrolig spennende og lærerik å få så mange av våre veiledere i tale!
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Kort oppsummert:
• De aller fleste er aktive hver dag med KM
• Et veldig viktig arbeidsredskap i hverdagen
• KMfungerer
• Mange ulike oppfatninger ute om KM
• Behov for «Kom i gang-kurs»
• Behov for samarbeid rundt KM i Statped.
• For lite ressurser til å få jobbe godt og grundig med KM og språktrening,
trange rammer.
• Informasjon om det som skjer rundt KM, kurser mm.
• Behov for kursing, om KM og om rettigheter til språktrening.
• Ønske om hjelp til profilering/markedsføring
• Ønske om standardiserte satser på priser for våre tjenester.
• Praktisk veiledning om å starte egne virksomhet.

Målet har vært å presentere resultatet på veiledersamlingen i november og
starte opp med å ikraftgjøre hverandre allerede her på samlingen som skal være
i morgen.

3. Få flere medlemmer.
Vi har oppfordret våre medlemmer til å melde inn så mange familiemedlemmer
som mulig.
Vi har orientert oss om regelverk og frister med tanke på målet om statsstøtte
til foreningen. Vi tenker at våre arrangementer er viktige arenaer for å «plukke»
medlemmer.
Vi har hatt en klar strategi på å ha gode, informative og oppdaterte nettsider og
Facebook-side. Dette er sentralt i vår tid for å vekke og holde på interessen der
ute.

4.Sommerskolen.
Sommerskolen har vært et viktig mål styret har brukt mye krefter og tid på å
få til gjennom styreperioden. Det ble satt ned en arbeidsgruppe på
strategisamlingen i januar. Gruppen bestod av Karen Knudsen Synnes, Britt Hege
Wærnes og Åse Thygesen Sande. Hanne Mikalsen støttet oss i det viktige
arbeide med å søke om midler til sommerskolen.
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Sommerskolen var planlagt i Asker i uke 32.
I juni måtte vi innse at sommerskolen måtte avlyses. Det var en tung beslutning å
ta. For får påmeldte var hovedårsaken til denne avgjørelsen.
Avtaler er gjort i etterkant i forhold til veiledning av to nettverkene som hadde
meldt seg på. Disse får veiledning fra våre sertifiserte veiledere.
Økonomisk støtte til sommerskolen fra NNDS, beholdes etter avtale med NNDS
og brukes til lignende arrangementer ved et senere tidspunkt. Styret har laget
en oversikt over hvor vi kan søke støtte til sommerskolen og hvilke frister som
gjelder

5. Være synlig.
IAKM Nordisk konferanse 7-8 mars 2017.
Dette var et arrangement som er holdt i regi av IAKM Org. Vårt styre, siden
konferansen ble holdt i Norge og Trondheim, var naturlig nok sterkt involvert i
arrangementet.
Det hele startet på mandag hvor Britt Hege Wærnes, Ellen Lundereng og Brit
Høyvåg fra Statped hadde foredrag for masterstudentene på
spesialpedagogutdanning på Dronning Mauds minne om Karlstadmodellen. Det ble
et sterkt møte og veldig lærerikt for studenter og lærere.
Tirsdag 7. mars startet vi med veiledersamling sammen med Irene. Veiledere fra
Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Norge fikk to gode timer sammen.
Mange like utfordringer, ofte følte man seg alene og vi kjente behovet for å dele
erfaringer og gode løsninger med hverandre.
Konferansen:
Det ble til sammen 115 deltakere på konferansen!
Irene hadde disse to dagene 2 + 3 hovedbolker som hver ble avrundet med tre
personlige berettelser à ca. 15 min hver.
Hovedtema var Frihetskampen, Grammatikk, Taletrening, Les og skriv og
normbryting.
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Vekslingen mellom fag og personlige berettelser, ut i fra ulike perspektiv,
fungerte veldig godt. «Den nordiske konferansen har funnit sin form»
Sterkt og inspirerende! Det kom mange gode tilbakemeldinger etter
konferansen. En svensk rektor:» Dette har forandrat mitt liv!»
Spørreundersøkelsen til Irene.
Irenes spørreundersøkelse om språktrening har vært et sentralt tema for
styret i denne perioden. Irene har i Sverige gjennomført en spørreundersøkelse
hvor hun ber foreldre si litt om hva de tenker rundt sitt barns språktrening i
dag. Er det bra, tilstrekkelig osv. Irene har sammenfattet de svenske svarene i
en liten rapport som finnes på sidene til IAKM Sverige sine nettsider! Resultatet
er i det store og det hele at mange savner språktrening til sine barn.
Vi har forsøkt å gjennomføre den samme undersøkelsen her. Vi har jobbet med å
få undersøkelsen kjent og besvart. I alt ble den besvart av ca 67 personer. Det
norske resultatet et ikke kjent ennå.
Samarbeid med andre.
Irene Johanson og InfoVest samarbeider om å lage webinarer om språktrening
på de forskjellige språkutviklingstrinnene KM beskriver.
Irene prater til/kommentere sine egne foiler slik at man kan følge hennes kurs
på nett og ha Irene på øret. Irene fortalte at dette var en fin og ikke så
krevende måte å jobbe på for å spre sitt budskap ytterligere.
Det blir veldig spennende når det ferdige kurset foreligger. Dette er litt etter
mal fra Sue Buckley i England.
UiO-Down Syndrom konferanse 31. august-1.september
(Communication in individuals with Down syndrome - which future does the
research predict. Ved Universitet i Oslo.)
31. august til 1.september var det en stor konferanse i Oslo med Kari Anne Ness
og DSL-prosjektet. Det var invitert til å melde seg på å holde innlegg,
forelesninger om språktrening.
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På denne konferansen fikk vi med 4 kraftfulle innlegg om KM.
•

Karianne Hjørnevik Ness, Inkluderende undervisning i 5 klasse

•

Henrik Wærnes – Karlstadmodellen og språktrening

•

Britt Hege Wærnes – Strukturert Læringsstrategier og Lese- og
skriveopplæring i barnehage og skole.

•

Karen Knudsen Synnes – Bruk av tegn som støtte i kommunikasjon og
språkutvikling

Våre innleggsholdere gjorde seg godt bemerket ved at de la vekt på tydelighet
og struktur i språktreningen. Og at de hadde med foreldreperspektivet og
samarbeid med foreldre som de eneste av innleggene

Kursing i regi av IAKM Norge
I Sverige har IAKMse fått til store ting og tilbyr masser av kurser. Vi i
IAKMNorge har ikke klart å få til det samme dette året. Styret har jobbet med
veiledning og kurs til både fag- og foreldrenettverk rundt enkeltbarn. Flere i
styret jobber daglig med KM gjennom egen jobb.
På strategisamlingen i januar bestemte vi at vi må bli flinkere til å danne ulike
arbeidsgrupper i regi av styret. Vi ønsker å dra inn flere som vil jobbe for å spre
KM og kunnskap om språkutvikling og språktrening i Norge. I slike grupper kan
kursvirksomhet være tema å jobbe frem og sammen om.
Vi har også tenkt at kartleggingen av veilederne ville gi oss viktige ledetråder på
hva som trengs der ute for å bli tryggere på å holde kurs og hvem vi kan dra
veksler på når kursvirksomheten vår skal skyte fart.
Dette er et viktig tema som IAKMNorge må ta med seg videre.
Vi håper å drøfte dette tema på veiledersamlingen i november.
Veielderutdanningen i Sverige! Oppstart høst 2017
Irene har startet opp en ny runde med veilederstudie i Arvika. Styremedlem
Hanne Mikalsen har startet sin reise mot målet om å bli sertifisert veileder i
KM! Styret er også representert der ved Britt Hege Wærnes og Åse Thygesen
Sande. Disse to er med i et nettverk sammen med av Karianne Hjørnevik Ness og
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Karen Knudsen Synnes og skal følge denne runden sammen med de øvrige
studentene. Tanken er å se på hvordan vi i Norge kan videreføre arven til Irene
som et veilederstudium i Norge. Det samarbeides om oppgaven mot Sverige også.

Økonomi.
Britt Hege orienterer.

Skatt.
Vi sende en skriftlig forespørsel til Skatt Øst ang. om vi kan anses som en
skattefri ideell organisasjon for å være helt trygg. IAKM org i Sverige har møtt
på utfordringer her.
Nye vedtekter legges frem for årsmøtet. Vedtektene er revidert med tanke på
å bli helt tydelig på det arbeidet vi driver. Når de nye vedtektene er vedtatt blir
bl.a. de sendt som vedlegg til vår forespørsel til Skatt Øst.
Dette er et viktig arbeid for å trygge vår økonomi.
Antall medlemmer:
Totalt antall medlemmer er 78 hovedmedlemmer og 95 familiemedlemmer, til
sammen 173.
Mot 52/64 i 2016

Konklusjon:
Styret har jobbet godt og målrettet. Selv om ikke alt har gått etter
planen i år er vi i gang med og har lagt et godt grunnlag for viktig
arbeid fremover. Kartleggingen av våre veiledere er grunnlaget her.
Karlstadmodellen i Norge er blitt gjort godt synlig på viktige arenaer
her hjemme. Styret holder seg godt oppdatert på det som skjer
rundt KM her og i Norden.

Sted: Brøttum

Dato: 14.november 2017

For styre
Åse Thygesen Sande
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