
Rikskonferens Särvux i Jönköping 30 september – 1 oktober 2010 
 
Ett varmt TACK vill vi säga till våra härliga Särvuxkollegor i Jönköping som 
arrangerade två innehållsrika fortbildningsdagar för oss pedagoger och skolledare 
verksamma inom Särvux. Med tre ess i rockärmen – Susanne, Susanne och Sonny & 
övriga medarbetare från Junevux och Särvux bjöds otroligt varierat och spännande 
innehåll. Inbjudan hörsammades av så många att det blev fullbokat i biosalongen! 
Fantastiskt! 
 
Först fick vi lyssna till Monica Björkman, f d omsorgsläkare, som talade mycket om 
åldersförändringar hos särvuxelever. Vi fick många goda råd om hur de kan yttra sig 
och vad vi då ska tänka på när vi möter våra elever.  
Hon sa också att det största problemet bland våra elever är att många har övervikt. 
Monica tyckte vi borde kräva att få ha kurser i hälsa, kroppskännedom, levnadsvanor 
och övriga insatser mot övervikt. Vi kan ta stöd i WHO:s hälsoprogram när vi agiterar 
för detta.  
 
Vi fick också ta del av flera intressanta seminarier med information från Skolverket, 
från Skolinspektionen, om nya gymnasiesärskoleutredningens konsekvenser för 
Särvux samt om bedömning och utvecklingssamtal. En mamma till en ung man med 
Downs syndrom berättade om sonens väg till självständighet och Särvux Jönköping 
presenterade sin verksamhet.  
 
Mats Granlund, professor i psykologi och handikappvetenskap vid högskolan i 
Jönköping talade om delaktighet för vuxna med utvecklingsstörning. Han gav oss 
också en del att tänka på ur elevsynpunkt. Här kommer några exempel –  

• får man information när man behöver eller är man hänvisad till när andra 
behagar delge?  

• problemen ligger oftast i att man inte får göra det man vill och kan.  
• vad innebär det att acceptera sitt handikapp? Lägger sig vetskapen som en 

tung vante över mig och hindrar mig från att gå vidare? Hur vi väljer att 
förklara ett handikapp har stor betydelse! 

• vi måste öka deras egen kontroll över livet – inte andras möjlighet att 
kontrollera dem! 

 
Dagarna avslutades av Renata Chlumska, äventyrerska, coach och inspiratör som 
talade om att uppnå sina mål. Att ta - om så bara ett litet steg i taget - för att komma 
något närmare. Det sitter inte i benmuskler eller armstyrka – det sitter i mitt sätt att 
tänka! Ge aldrig upp! 
 
Än en gång – TACK Särvux & Junevux för goda dagar och allt arbete ni lagt ner för 
föreningens bästa! 
Nästa år har vi 20-årsjubileum och fortbildningsdagarna äger rum i Visby 7-9 
september 2011. Där firade vi också 10-årsjubileet så det känns riktigt högtidligt det 
här! 
 
Med varm hälsning 
styrelsen  


