Vad är Fsf?

Bli medlem!

F

Genom att bli medlem
via adressen www.sel.fi

inlands specialpedagogiska förbund/Suomen
erityiskasvatuksen liitto grundades år 1926.
Fsf verkar som en fristående nationell pedagogisk medlemsorganisation i lärarnas fackförbund
OAJ, Opettajien Ammattiyhdistys. Till Fsf hör speciallärare, övriga professionella specialpedagoger och
personer som intresserar sig för specialpedagogik.

Förbundets uppgifter
• Att vara med och utveckla specialundervisning
och specialpedagogik i Finland
• Att utveckla och förbättra speciallärarnas
yrkeskunskap
• Att verka för samhörighet bland speciallärarna
• Att övervaka speciallärarnas yrkesmässiga
rättigheter och lönefrågor tillsammans med OAJ.

• Får du medlemstidningen som utkommer
fyra gånger per år
• Påverkar du beslutsfattare och OAJ via din
förening och Fsf
• Utvecklar du din yrkeskunskap på studieoch skolningsdagar som Fsf anordnar
• Utbyter du tankar med kolleger på gemensamma
tillfällen vilket piggar upp
• Får du ny information om specialpedagogik
och specialundervisning
• Får du förtroendeuppdrag om du så vill
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Man strävar efter att nå målen
• Genom att aktivt samarbeta med olika instanser
• Genom att göra ställningstaganden,
uttalanden och ta initiativ
• Genom att ordna fortbildningar och
utbildningstillfällen
Förbundet ger ut tidningen ERITYISKASVATUS fyra
gånger per år. I tidningen behandlas ärenden som ur
specialundervisningens och specialpedagogisk synvinkel är intressanta och aktuella.
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/Svenskfinlandsspecialpedagogiskaforening

Fsf är medlem i Nordiska förbundet för specialpedagogik. Mera information www.nfsp.info

sel.f i
Finlands specialpedagogiska förbund rf.
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry.

Fsf har
15 lokala
medlemsföreningar.

Medlemsföreningarna

Organisation

• Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f.
• Eteläisen Suomen erityisopetus ry.
• Erityiskasvatusyhdistys Turku-Varsinais-Suomi ry.
• Etelä-Karjalan erityiskasvatus ry.
• Etelä-Savon erityisopetusyhdistys ry.
• Joensuun seudun erityisopetus ry.
• Kainuun erityisopetusyhdistys ry.
• Kanta-Hämeen erityisopetusyhdistys ry.

Personmedlemmar
Personer som verkar
inom specialundervisning
och - pedagogik
Personer som intresserar
sig för specialpedagogik

• Keski-Suomen erityiskasvatus ry.
• Kuopion seudun erityiskasvatus ry.
• Lapin erityisopetus ry.
• Oulun seudun erityiskasvatus ry.
• Pirkanmaan erityisopetus ry.
• Pohjanmaan erityisopettajat ry.

Medlemsföreningarna
(15 stycken)

• Satakunnan erityiskasvatus ry.

Styrelsen (10 medlemmar)
Ordförande

Förbundsmötet

(högsta beslutanderätt)

