BUPL Århus har fokus
på specialområdet
Af Dorte Kyed Søndergaard, faglig sekretær, BUPL Århus

BUPL ÅRHUS Arbejder du med børn/unge med

særlige behov, vil det sikkert interessere dig, at vi i
BUPL Århus afholder temadage indenfor specialpædagogik. Se under aktiviteter på www.bupl.dk/aak.
Vi kommer gerne på besøg hos specialinstitutioner/
skoler eller andre mindre enheder. Og fire gange
årligt tilbyder vi mulighed for at mødes med andre
medlemmer, der arbejde indenfor området i ’Baggrundsgruppen vedr. børn med særlige behov’
som pt. består af ca. 25 medlemmer.

Baggrundsgruppen i BUPL Århus

Baggrundsgruppen er en åben gruppe for alle medlemmer, der arbejder med børn/unge med særlige behov i almene eller specialiserede tilbud på 0-18 års området. Vi
har fokus på de tendenser og udfordringer, vi møder i
arbejdet. Vi lytter til hinandens erfaringer og søger fælles viden. Det seneste år har vi hørt forskellige oplæg, eksempelvis om kommunens praksis for tildeling af støtte
til et barn i det enkelte tilbud. På møderne orienterer vi
også om de møder, vi som organisation har med PPR og

Specialpædagogik, og man har i gruppen mulighed for at
foreslå emner, der skal tages op med forvaltningen.

Aktiviteter i BUPL forbund

BUPL forbund udsender jævnligt et specialpædagogisk
nyhedsbrev. Man kan tilmelde på www.bupl.dk under
”pædagogik” >”specialpædagogik”, hvor der også er mulighed for at læse om relevante temaer. Forbundet afholder årligt en specialpædagogisk konference, næste gang
midt i maj 2016 . Se mere på bupl.dk når vi nærmer os datoen. n

Baggrundsgruppen
Resten af årets møder finder sted tirsdag den 1.
september og onsdag 21. oktober kl. 8.30 – 10.30
i BUPL Århus, Kystvejen 17. Hvis du vil tilmelde
dig gruppen eller høre mere, er du velkommen
til at kontakte faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard (dks@bupl.dk), som er politisk ansvarlig for gruppen.

Baggrundsgruppen samlet for at høre om Aarhus Kommunes sagsbehandling i Handicapcenteret.
Bagerste række fra venstre mod højre: Gitte Egestrand, Lis Andersen, Marianne Biisgård, Viktoria Mogensen, Katrine B. Hedegaard. Forreste række: Dorte Kyed Søndergaard, Lisbeth Keller, Hanne Nørlund Jensen, Dinna Borregaard og Mie Thaysen.
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