Inbjudan AKKtiv Nätverksträff digital 25-26 mars 2021
Varmt välkomna till nätverksträff 2021!
Syftet är att du som är AKKtiv-kursledare skall kunna träffa kollegor från hela landet - och även från
våra nordiska grannländer. Tanken är att få inspiration, nya tankar och idéer och få möjlighet att
ställa frågor och diskutera. Du kommer att få ta del av nya forskningsrön och utvecklingsarbeten
både med anknytning till AKKtiv och med betydelse för AKKtiv. Under en del av träffen arbetar vi
också i workshop-form för att utveckla AKKtiv-materialet.

TID
25 mars kl 10.00-18.00 (sista timmen är digital AW med mingel
26 mars kl 8.30-12.00

)

PLATS
Digitalt. Länk mailas till de som anmäler sig.

MÅLGRUPP
Utbildade AKKtiv-kursledare i Sverige och Norden. Du kan vara kursledare för någon eller några av
följande kurser: KOMiTID, KomIgång barnlogopedi, KomIgång habilitering, KomUng, KomFler,
KomPis, KomHem.

KOSTNAD
500kr per arbetsplats/enhet (ej region), oavsett antal personer.

ANMÄLAN
En anmälan per arbetsplats/enhet via följande länk: https://a.entergate.se/vgr/akktiv-natverkstraff
Sista anmälningsdag 2021-03-18

KONTAKTPERSON
Gunilla Thunberg
gunilla.thunberg@vgregion.se
0722-43 94 72

INLÄSNING
Följande två artiklar läses inför Nätverksträffen som bränsle till diskussion (bifogas även):
Moorcroft, A., Scarinci, N., & Meyer, C. (2019). “I've had a love-hate, I mean mostly hate relationship with these
PODD books”: parent perceptions of how they and their child contributed to AAC rejection and
abandonment. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-11.
Brown, J. A., & Woods, J. J. (2016). Parent-implemented communication intervention: Sequential analysis of
triadic relationships. Topics in Early Childhood Special Education, 36(2), 115-124.

www.akktiv.se

PROGRAM
Torsdag
Kl. 9.45 Uppkoppling via länk.
Kl. 10.00 Välkommen, presentation och erfarenhetsutbyte – också i ett internationellt perspektiv
inkl. AKK-bensträckare, Dart
Kl. 11.30 AKKtiv på distans, inledning av Hanna Andersson och Julia Eldblom (VG-region)
Därefter gruppdiskussion med erfarenhetsutbyte
Kl. 12.30 Lunch
Kl. 13.30 KomIgång Online 1177 stöd och behandling – utveckling av en digital AKKtiv-resurs för
föräldrar som väntar på insats, Josefin Hansson och Sandra Östberg (Dart)
Kl. 14.00 BusKul – Gruppintervention efter KomIgång för föräldrar och barn med inriktning på lek och
AKK, Anna Jonsson, Christina Ekelund och Camilla Karlsson (Kalmar)
Kl. 14.30 Paus
Kl. 14.45 Presentation av workshops, därefter arbete i grupper



Granskning av nya filmer från både Sverige och Norge
Uppdatering av Power Points till KomIgång barnlogopedi

Kl. 16.45 Återkoppling av workshops
Kl. 17.00 – 18.00 Digital AW med mingel i olika breakoutrooms, medtag valfri dryck och tilltugg

Fredag
Kl. 08.30 Aktuell FoU, Gunilla Thunberg (Dart)
Kl. 08.35 KOMiTID – för föräldrar till små barn inom barnhälsovård, Anna Fäldt (Uppsala)
Kl. 09.00 AKKtiv flerfunktionsnedsättning, Anna Rensfeldt Flink (VG-region)
Kl. 09.25 KomPis – för personal i förskola och skola, Sofia Wallin (Specialpedagogik Stockholms
Universitet), Helen Göransson (Dart), Marit Kristensen och Sissel Viland (Norge)
Kl. 09.50 Paus
Kl. 10.05 AKKtiv-kurs för dövblinda, Emma Gotthardsson och Helene Ahnlund (Malmö)
Kl. 10.30 Smågrupper kring inlästa artiklar och reflektioner utifrån presentationer och samtal under
dessa två dagar inkl återkoppling i storgrupp med fokus: Vad behöver vi ta med oss och
vidareutveckla?
Kl. 11.30 -12.00 Sammanfattning och avslutning

www.akktiv.se

