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Returadress: SITS,

 c/o MittKompetens AB

Nattviksgatan 6

871 45 Härnösand

Inbjudan till utställning

När det inte bara är språket
– NPF, undervisning och lärande i förskola och skola

11 – 12 OKTOBER 2019, SHERATON STOCKHOLM HOTEL

SITS Jubilerar 
60 år i språkets tjänst
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Välkommen att ställa ut på SITS-kongress den 11 oktober 2019 på Sheraton Stockholm Hotel 

När det inte bara är språket 
– NPF, undervisning och lärande i förskola och skola

Här träffas olika yrkeskategorier som arbetar med barn och ungdomar som i någon form befi nner sig i språklig sårbarhet. Det 
handlar om exempelvis logopeder, talpedagoger, specialpedagoger, speciallärare, förskollärare, lärare och psykologer. Ni hittar 
mer om Svensk Intresseförening för Tal & Språk på sits.nu. I år har vi ett extra intressant och spännande innehåll och festlig-
heter väntas. Vi räknar med ett stort antal deltagare.

Väl mött i oktober!

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

Utställning
Utställningen 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 fi nns egen utställartid då inget annat konkurrerar.

• Den totala tiden för utställarbesök är 270 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

Alla priser är exklusive moms.

Anmälan
Anmälan görs på SITS hemsida sits.nu. Sista anmälningsdag är den 31 augusti 2019. 
Information om deltagande skickas via e-post v. 37. 
Från och med 9 september är anmälan bindande.

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

Program

Fredag den 11 oktober 2019

08.00 - 09.15 Registrering

08.30 - 09.15 Utställning och kaffebuffé

09.15 - 09.30 Inledning

09.30 - 10.30 Vad hjärnstudier lär oss om barns språkbearbetning
 Annika Andersson

10.30 - 11.00 Utställning, kaffe och frukt

11.00 - 12.00 Läs- och skrivsvårigheter hos elever med och utan  
 neuropsykiatriska svårigheter
  Jakob Åhsberg

12.00 - 12.15 Tal- och språkpris

12.15 - 14.00 Utställning och lunch

14.00 - 15.00 Språkutvecklande klassrum – 
 om fysisk miljö, lärtillfällen och interaktioner 

Christian Waldmann

15.00 - 15.30 Utställning, kaffe och kaka

15.30 - 16.30 Och vad säger eleverna…? 
  Tove Söderqvist Dunkers

16.30 - 17.30 Utställning och mingel - småplock och ett glas vin

Lördag den 12 oktober 2019 

08.30 - 10.30 There Is A Lot More to Language Disorder 
 Than Meets The Eye 

Victoria Joffe inkl 30 min kafferast och frukt

10.30 - 10.45 Bensträckare

10.45 - 11.45 Inte bara sen språkutveckling 
Carmela Miniscalco

11.45 - 13.15 Jubileumslunch med underhållning

13.15 - 14.15 Kommunikationsstöd i relation och lärande 
Ebba Almsenius

14.15 - 14.30 Kaffe och kaka

14.30 - 15.30 Mycket är det... 
Åke Pålshammar

FÖRELÄSARE

Annika
Andersson

Victoria
Joffe

Christian 
Waldmann

Ebba
Almsenius

Jakob
Åhsberg

Carmela
Miniscalco

Tove
Söderqvist Dunkers

Åke
Pålshammar

Erbjudande!

Som utställare får ni 

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, 

camilla.svedelius@bktv.nu
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