
Kära medlemmar i Iakm Sverige 

Varma hälsningar till er alla från Iakm Sveriges systerföreningar  Iakm Norge och 

Iakm Danmark. Tillsammans verkar vi under huvudorganisationen Iakm org. Till er 

som inte känner till Iakm org kan berättas att alla som är medlemmar i en nationell 

förening automatiskt blir medlemmar i Iakm org samt att medlemmar från övriga 

nordiska länder, där nationell underavdelning saknas, får sitt medlemskap. Iakm orgs 

huvuduppgifter är kvalitetssäkring samt att främja samarbetet mellan 

underavdelningarna. 

 

Den årliga nordiska konferensen om Karlstadmodellen är IAKM orgs viktigaste 

utåtriktade verksamhet under året. Platsen för konferensen roterar mellan 

medlemsländerna och i år kom turen till Torshavn på Färöarna. Arrangörer för 

konferensen är IAKMorg i samarbete med lokal förening. I år skedde samarbetet 

med JAVNI (motsvarande FUB på Färöarna). 

 

Deltagarna på konferensen kom från alla nordiska länder f u Island även om flertalet 

deltagare var färöingar. Konferensspråken var ett blandskandinaviskt språk med 

starka inslag av danska. Med lite god vilja förstod vi varandra över de få språkliga 

barriärer som uppstod. 

 

Konferensens syfte är att informera, inspirera, stärka och bygga broar mellan alla 

som på ett eller annat sätt kämpar för allas rätt att lära, använda och utveckla språk. 

Och vi var många som lämnade konferensen med ny kunskap, nya perspektiv, 

inspiration av andras erfarenheter, känsla av gemenskap och mod att fortsätta våra 

personliga kamper på hemmaplan för våra barns rätt till ett språk. 

 

Konferensen innehåll varierar år från år, allt efter de önskemål som värdlandet och 

Iakm:s medlemmar har. Ämnen för årets konferens var Språkträning som en 

frihetskamp, förväntningar, värderingar och normer, Early intervention, tecken som 

AKK, nätverk samt språkträning och inklusion i skolan. Programmet var uppdelat i 

sex sessioner vilka vardera omfattade ett inledningsanförande av Irene Johansson 

samt tre kortare anföranden där föräldrar, pedagoger och handledare delade sina 

genuina personliga upplevelser med oss. För den som är intresserad att ta del av 

konferensens innehåll finns en sammanfattning på www.iakm.se. 



 

Under konferensens allra sista skälvande minuter stärktes vår framtidstro.  Två 

storasystrar, Helene Synnes 18 år och Liv Johansson 15 år berättade om sina yngre 

syskon med Downs syndrom på ett sätt som totalt bröt mot vad normerna om 

syskonskap har lärt oss genom åren. Helene och Liv uttryckte båda glädje och 

stolthet över sina syskon och de båda fick konferensens längsta applåder. Sålunda 

slutade konferensen i HOPPETS tecken – det är de unga som kommer att leda 

förändringen mot större rättvisa och kampen för allas lika värde. 

 

Nästa års konferens är den 10:e i ordningen och blir därmed ett litet jubileum som vi 

hoppas kunna sätta lite extra guldkant på. Värdland blir Sverige. Alla medlemmar och 

icke-medlemmar i Iakm är välkomna till konferensen men också att påverka 

konferensens innehåll genom att föreslå aktuella ämnen för de olika 

sessionerna.  Information om plats, datum, innehåll och hur man anmäler sig 

kommer att ges på www.iakm.se. 

 

Slutligen vill vi påminna om ett av Iakm Sveriges viktigaste utåtriktade aktivitet; 

Sommarskolan i språkträning. Den äger rum 25–28 juni 2018 i Arvika - mer 

information www.iakm.se.  Det finns ännu platser kvar. 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen 

 

https://iakm.us17.list-manage.com/track/click?u=db32f425fe6d7c49a05682924&id=70ca631c8e&e=52e7642652

