
Dagordning för IAKM styrelsemöte
Dato: 2018-10 -01 kl.20.00-21.15 (GMT+2)

For deltager: Ring: Norge:+47 52 90 06 70/Sverige:+46 (0) 8 124 107 05/Finland:+358 (0) 9 74790023/Danmark:+45 78 77 20 09

Deltager adgangskode - 490275#

Til stede: Mai-Britt, Irene, Erling, Eva
Ikke til stede: Per, Stine, Åse.

1. Mødet åbnes
2. Godkännande av dagordning ja
3. Godkännande av förra styrelsens protokoll Pkt.4. IJ holder IKKE kursus i matematik.
4. Informationspunkter

Uppföljning förra styrelsemötet
1. kvalitetssäkring Handledarutbildningen
2. Årshjulen IAKM org och nationella

föreningarna
3. Status på 10 års jubilæums konference

Nytt från lokalföreningarna

● Norge

● Danmark

● Sverige

Ad.4.1: MB orientering om fysisk møde fredag lørdag og
vender tilbage ved næste møde.

Ad.4.2: Mangler Årshjul fra DK. Sommerskole indarbejdes i
org.s.
MB sender til IJ.
Status 5/10-18 IJ og MB: vi ændrer form til lodret kalender
med org.-SE-NO-DK aktiviteter side om side. IJ laver
udkast med org og SE aktiviteter og sender til NO og DK
for udfyldelse. Behandles på næste møde.

Ad. 4.3: IJ informerer (Eva, Rigmor, Jeanett, Per og Irene). Per
søger lokaler.

NO:
Årsmøde, visionseminar 15-16. November 2018 i Oslo.
Program og invitationer under udarbejdelse.
Kursus med Bablarna med udgivelse af bog.
Visionsseminar - 3 norske certificeringsoplæg er med(Ina, Berit
& Anne, Gro & Kristian) - vil skabe arbejdsgruppe a la Sverige.
Sende mail til PPT, Stadsped og Kommune om
vejlederuddannelse. Pt.7 tilmeldinger (1 færøerne, 1 sverige, 5
nordmænd).

DK:
Udbygget grammatik kursus 5.-6. oktober. 30 tilmeldt.

SE:
IJ: Har 7 aktive arbejdsgrupper. Der sker meget, men ikke så
synligt endnu. Eva: Gøteborg ser på sommerskolen sted at
afholde, som er billigt. Flere er i gang med at undersøge.
Måske Marie’s skole i Stockholm.

5. Diskussionspunkter
1. Årshjulet för sommarskolan  bil. 1
2. Överlämning Karlstadmodellen till IAKM org

bil 2
3. Hjemtagning af trademark/varemærke

(Mai-Britt ”Halliwick”)

Ad.5.1: Datoer og detaljeringsplan.
Rapporteringstidspunkt for fremsendelse tilføjes.
Eva sender ønsker til MB efter møde næste mandag.
Sort på blå baggrund og for småt. Nyt format.
IJ + MB ser på det i forb.m. fysisk møde.
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Ad.5.2: Bilag 2: Lagres på Google Drive(Ansvar ligger hos
aktuel styrelse) Der udarbejdes kvalitetsdokument(adgang
og anvendelse). En skabelon.
Erling filmer i Oslo(vejlederuddannelsen). Certificerede
vejledere deltagere.
Materiale kursus i DK kan evt. filmes(IJ overvejer). IJ sender
en 2 dages og en 1-dages variant til MB der lægger op på
Google Drive. (Tidlige indsats, Bablarna.) Vi starter på svensk
og kan oversætte løbende og lægge op på nationale sprog.

Ad.5.3: Kan en ideel forening have varemærke? IJ’s
spørgsmål besvaret foreløbig. Styrelsen giver MB mandat til
at arbejde videre og fremkomme med forslag, når der
ligger grundlag.
IJ + MB drøfter ved fysisk møde.

6. Beslutspunkter
Följande punkter bordlades vid förra
styrelsemötet. Beslut vid möte 3 juni att punkterna
skulle beslutas vid möte 3 sept.

1. Kundskaben skal gå videre i Karlstadmodellens
ånd.

2. Kvalitetssikring af varemærkets indhold.
3. Stærkere samarbejde mellem de nationale

foreninger.
4. Videreuddannelse af vejledere.
5. Introduktionskurser til forskellige målgrupper.

Der skal både laves kurser til forældre og
studererende, der læser på universitetet.

6. Udarbejde informsationsmateriale om KM og
”kom i gang med Karlstadmodellen”

Ad.6.1+6.2: i gang.
Ad.6.3: Ved årsmøde fysisk møde om sommerskole. Hvordan
kan vi ellers samarbejde. Vi starter med et møde og arbejder
ud fra det.
Ad.6.4: Hidtil på anmodning - just nu ingen der har skrevet.
Videreuddannelse næste gang ultimo oktober 2019(ved IJ)
Fysisk møde og delagtighed, samle energi.
Styrelsen nedsætter udvalg for videreuddannelse af vejledere
og beder de nationale foreninger om at indstille interesserede
vejledere til gruppen til næste styrelsesmøde. Styrelsen
spørger egne nationale foreninger.
Ad.6.5: IJ hænger sammen med bullit 1. Forskellige
målgrupper interesseres og inspireres. Introduktionskurser til
KM kan udarbejdes nationalt men godkendes af IAKM.org
(Hvad er KM? / Kom i gang med KM).

Övriga frågor Intet.
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