
Inbjudan till utställning

Språklig sårbarhet 
– vi väljer möjligheternas väg!

www.sits.nu
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24 – 25 NOVEMBER 2017, SHERATON STOCKHOLM HOTEL



 

Språklig sårbarhet – vi väljer möjligheternas väg!

Bästa utställare!

Välkommen till årets SITS-kongress den 24-25 november 2017 på Sheraton Stockholm Hotel. 

Här möts special- och talpedagoger samt logopeder för yrkesmässig fördjupning och inspirerande samvaro. Ni hittar mer om 
Svensk Intresseförening för Tal & Språk på sits.nu.

Utställning
Utställningarna är en viktig del av kongressen och vårt program liksom lokalernas utformning medger många tillfällen till 
kontakt mellan deltagare och utställare.

Vi behåller de senaste årens uppskattade upplägg och ger i år dessutom möjlighet att boka seminarietid i föreläsningslokalen 
under lunchen. Då finns möjlighet att som utställare hålla 15 minuters workshops för att låta deltagarna prova olika prak-
tiska arbetssätt, material och idéer. För att boka seminarietid, kontakta Kristina Lockner, se info nedan. Först till kvarn gäller!
• Utställningen koncentreras till fredagen. 

• I programmet finns egen utställartid då inget annat konkurrerar.

• Den totala tiden för utställarbesök är 210 minuter.

• Varje utställningsplats är 2,5 meter.

• Alla utställare är välkomna att kostnadsfritt lyssna på föreläsarna.

• Fredagen avslutas med mingel, enklare plockmat och dryck i utställningslokalen.

Fakta
Utställning är i lokalerna Hagasalongerna.
Platserna är 2,5 löpmeter. 
Alla platserna är inklusive el, ett bord, 120 x 80 och två stolar. 
Takhöjden i lokalerna är 2,6 m.

Pris
Utställarplats à 2,5 löpmeter, 3 250 kr.
Tid för förevisning i föreläsningssalen under lunchen, 500 kr. 
För- och eftermiddagskaffebuffé, lunch och utställningsmingel inklusive dryck, 690 kr/person
Alla priser är exklusive moms.

Anmälan
Anmälan görs på SITS hemsida sits.nu. Sista anmälningsdag är den 28 september 2017. Information om deltagande skickas 
via e-post v.42. Från och med 12 oktober är anmälan bindande.

Vid eventuella frågor om utställningen, kontakta Kristina Lockner, MittKompetens AB, kristina@mittkompetens.se eller 
070-681 01 23.

Programmet
Till hösten har vi ett program som vi hoppas ska tilltala alla er som vill se möjligheter! Vi kommer att få lyssna på och lära om 
minnet, om hur vi gör rättvisande bedömningar och sedan få insikt i hur vi praktiskt kan gå tillväga för att ta oss vidare, på 
flera olika sätt. Många lever i språklig sårbarhet, på grund av att de är nyanlända, att de har en språkstörning eller av annan 
orsak. Vi ska inte låta oss hindras av detta utan utnyttja våra kunskaper konstruktivt. Ni är välkomna att följa med oss när vi 
väljer möjligheternas väg!

Väl mött i november!

Svensk Intresseförening för Tal & Språk (SITS)
Camilla Svedelius, Anna Strömberg och Sofia Norrman

Program
Fredag den 24 november 2017 

08.00 – 09.00 Registrering och kaffe

09.00 – 09.15 Inledning

09.15 – 10.15 The current evidence base for school-aged children 
 with developmental language disorder (DLD) 
 Susan Ebbels

10.15 – 10.45 Utställning

10.45 – 11.45 Fortsättning Susan Ebbels 

11.45 – 12.00 Tal- och språkpriset

12.00 – 13.15 Lunch och utställartid
 Parallellt program i föreläsarsalen. Praktiska 
 förevisningar med tema ”Språklig sårbarhet – 
 vi väljer möjligheternas väg!”

13.15 – 14.15 Rättvisande bedömning och likvärdiga insatser för   
 elever med språkliga svårigheter – dynamisk 
 bedömning och respons till intervention
 Olof Sandgren

14.15 – 14.45 Utställning

14.45 – 15.45 Barnet: gemenskap eller missförstånd?
 Språket: solklart eller sårbart?
 Pedagogiken: hjälp eller stjälp?
 Barbro Bruce

15.45-16.00 Bensträckare

16.00 – 17.00 Nyanlända elevers lärande
 Hülya Basaran

17.00 – 18.00 Utställartid och mingel – småplock och ett glas vin

Lördag den 25 november 2017 

08.30 – 09.30 Årsmöte

10.00 – 11.45 The role of oral language skills in supporting written 
 text generation: Evidence from children with 
 Developmental Language Disorders (SLI)
 Julie Dockrell

11.45 – 13.00  Lunch 

13.00 – 14.00 Minnesfunktioner hos barn med språk- och lässvårigheter 
 Martina Hedenius 

14.00 – 14.30 Paus

14.30 – 15.30 Man fattar bättre när man får prata om det man läst
 Jenny Edvardsson

FÖRELÄSARE
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