
En liten rapport efter årsmötet och första styrelsemötet 

En ny styrelse bildades i samband med årsmötet. Vi är nu sex ordinarie medlemmar och tre 
suppleanter.  En blandad kompott med Sfi-lärare, speciallärare, en förälder, en nyutexaminerad F-4-
lärare, en svenskämneslärare, en f.d. Hem och skola-aktivist, en f.d. bibliotekarie samt både låg- och 
mellanstadielärare och vi är från flera olika hörn av Sverige. 

Vi har mycket att arbeta vidare på och en del nya idéer: de digitala utbildningarna fortsätter, likaså 
Wittingmöten på nätet; fler kontakter med lärarutbildningarna hoppas vi kunna åstadkomma och 
skräddarsydd hjälp till skolor/lärare som vill starta upp arbete med sina elever.  Kanske vänder vi oss 
också mer aktivt till föräldrar som själva vill hjälpa sina barn till läs- och skrivkunnighet. 

Om omständigheterna tillåter, hoppas vi till hösten kunna träffas ”på riktigt” i styrelsen och kanske 
även kunna samla både ”gamla” Wittinglärare och nya Wittingnyfikna. 

Verksamhetsberättelsen för det gångna året finns att läsa på hemsidan. Den talar både om en skral 
ekonomi och om att det kanske har börjat vända i och med att de digitala utbildningarna ger nya 
inkomster. 

Förutom dessa slantar är det medlemsavgifterna som gör det möjligt för föreningen att börja 
annonsera igen. (Du har väl hunnit med medlemsavgiften?) 

Under våren kommer ett specialnummer av Dyslexi (Dyslexiföreningens utmärkta tidskrift om läs- 
och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter). Där kommer det bland annat att ingå en artikel om 
Wittingmetoden på lågstadiet där Eva Collini beskriver arbetet i sina klasser i Nyinlärning. 

Vi jobbar oförtrutet på så gott vi kan för att skriva om, utbilda i och på andra sätt sprida kunskap om 
Wittingmetoden. Den behövs ju så väl i dagens skola – både för elever som ska lära sig för första 
gången och för dem som inte fått lyckas och behöver lära om. Och för deras lärare! 
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