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Det tysta språket

- Språkliga förutsättningar och förståelse

Program
Fredag den 12 oktober 2018

Bästa utställare!
Välkommen till årets SITS-kongress den 12-13 oktober 2018 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.

08.00 - 09.15

Registrering

08.30 - 09.15

Utställning och kaffe

09.15 – 11.15

Stability and change in developmental
language disorder
Courtenay Norbury

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
•
•
•
•
•
•

Utställningen koncentreras till fredagen.
I programmet finns egen utställartid då inget annat konkurrerar.
Den totala tiden för utställarbesök är 255 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
Utställningen är i lokalerna Hagasalongerna.
Platserna är 2,5 löpmeter.
Alla platserna är inklusive el, ett bord, 180 x 80 och två stolar.
Takhöjden i lokalerna är 2,6 m.

Pris
Utställarplats à 2,5 löpmeter, 3 250 kr.
För- och eftermiddagskaffebuffé, lunch och utställningsmingel inklusive dryck, 690 kr/person

Erbjudande!
ni
Som utställare får
annonsera på vår
hemsida för 420 kr
för en månad eller

4000 kr för ett år
- istället för 500 kr
respektive 5000 kr.

Kontakta
Camilla Svedelius,
bktv.nu
camilla.svedelius@

Alla priser är exklusive moms.

Anmälan

10.15 – 10.45

Utställning och kaffebuffé

10.45 – 11.15

Fortsättning Courtenay Norbury

11.15 – 12.00

Tal- och språkpriset

12.00 – 13.15

Utställning och lunch

13.15 – 14.15

Om lärares talarkomfort och barns
lyssnaransträngning i undervisningslokaler
Viveca Lyberg Åhlander

14.15 – 14.45

Utställning och kaffe

14.45 – 15.45

En ljudmiljö som underlättar inlärning
Jonas Christensson

16.30 – 16.45

Medlemsmöte

16.30 – 18.00

Utställning och mingel - småplock och ett glas vin

Lördag den 13 oktober 2018

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

08.30 – 09.30

Årsmöte

09.45 – 10.45

Faktorer som påverkar grammatisk förståelse
Anna Eva Hallin

10.45 – 11.00

Kaffe, frukt och utställande föreningar

11.00 – 12.00

När språkstörning föreligger samtidigt som
annan funktionsnedsättning
Elisabet Fernell

12.00 – 13.00

Lunch och utställande föreningar

13.00 – 14.00

Hur kan en språkinriktad undervisning stödja
deltagande och förståelse i skolans alla ämnen?
Maria Rubin

14.00 – 14.30

Kaffebuffé och utställande föreningar

14.30 – 15.30

Läslust och språkutveckling i en digital tid
Tobias Gard

Programmet
Det som låter är lätt att höra. Att någon har tydliga expressiva språkliga svårigheter upptäcks. Men vi som arbetar med språkliga
frågor vet att det finns andra. De som, på grund av att förutsättningarna saknas, inte förstår språket.
Vi hoppas med denna kongress kunna lyfta omständigheter som är ovärderliga för denna sårbara grupp. Omständigheter som, om
de läggs tillrätta, är en styrka för alla, oavsett förutsättningar. Ser vi till att tillrättalägga och uppmärksamma detta tidigt, så kan det
vara den avgörande skillnaden för många att få bli en del av den språkliga gemenskapen.
Så låt oss ställa in vår radar på det tysta språket, och få ge språkliga förutsättningar och språkförståelse.

Panelsamtal: ”Samverkan i förskola och skola”
Vid årets kongress finns såväl pedagoger, logopeder, barnläkare som bibliotekarier med som föreläsare. Med utgångspunkt i att vi behöver se till att ge språkliga förutsättningar och ge alla en chans att förstå, hur hjälps vi bäst åt över professionsgränserna för optimal
samverkan i förskola och skola?

Svensk Intresseförening för Tal & Språk (SITS)
Camilla Svedelius, Anna Strömberg och Sofia Norrman
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16.00 – 16.30 Panelsamtal - Samverkan i förskola och skola
Isabel Olsson, Anna-Eva Hallin, Maria Rubin,
Barbro Bruce, Annelie Westlund, moderator.

Anmälan görs på SITS hemsida sits.nu. Sista anmälningsdag är den 31 augusti 2018. Information om deltagande skickas via e-post
v. 37. Från och med 9 september är anmälan bindande.

Väl mött i oktober!

FÖRELÄSARE

