Bestyrelsens/Formandens beretning
8. møde i Foreningen for SFL i Professionerne
1. februar 2017
Campus Carlsberg
Ruth Mulvad
Foreningens aktiviteter har hidtil været samlet omkring det årlige møde, men i år har vi udvidet vores
arbejdsområde. Vi har to arrangementer i 2017 og forbereder øget kontakt til SFL-miljøer i Sverige.
Vi har holdt to møder siden det 7. årsmøde i Silkeborg, hhv. den 5. september og 27. oktober plus en række
skype-møder.

7. årsmøde i Silkeborg og hvad vi ellers har lavet i 2016
7. årsmøde den 4. – 5. februar 2016 i Silkeborg med temaet: Målet er redskaber til faglig udvikling - hvad er
så midlet? blev en stor succes i mange henseender. Der var mange deltagere, 48 i alt, heraf 8 fra Sverige,
den gensidige inspirationsdag på Sølystskolen var udbytterig for alle, og der var fine oplæg og diskussioner
på andendagen. Evalueringerne var helt i top.
Bestyrelsen lavede i 2014 sin egen hjemmeside www.sprogbaseretlaering.dk . Indtil videre er det
væsentligste indhold annoncering af årsmøderne og informationer om bestyrelsens arbejde, og der er ikke
sket så meget mere med siden.
En nyhed er at Ruth har samlet dansksproget litteratur om SFL-baseret pædagogik og lagt den på siden. Vi
modtager meget gerne tips om mangler og nyudgivelser.
Vi har fortsat med deltagerbetalinger: rimelige beløb som dækker omkostningerne og sikrer at foreningen
kan operere lidt mere frit mht. afholdelse af årsmøde, invitation af oplægsholdere og afholdelse af
bestyrelsesmøder.
Medlemsantallet ligger stabilt omkring ca. 250 medlemmer. Kriteriet for at blive medlem er at man er
interesseret i SFL-baseret pædagogik. Man kan skrive til Ruth for at blive medlem.

Aktiviteter i 2017
8. årsmøde for Foreningen for SFL i Professionerne. Hovedtanken med årsmødet er videndeling og skabe
kontakter. Desuden præsenterer vi med de tre oplægsholdere hvad vi har opsporet af nyheder inden for
SFL-feltet.
I år har vi blot et en-dags-møde. Det hænger sammen med at vi har lavet endnu et arrangement i 2017: et
kursus med John Polias over to dage, den 4.-5. september – se sprogbaseretlaering.dk og tilmeld jer der. Vi
er rigtig stolte af at det er lykkedes at få John Polias til DK/København – og glade for at vi har den
økonomiske sikkerhed i foreningen at vi tør binde an med at hyre John og leje lokaler (Islands Brygges
beboerhus).
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Der er mange svenske medlemmer af foreningen og til hvert årsmøde kommer der folk fra Sverige. Det har
fået os til i bestyrelsen at arbejde mere systematisk med kontakten mellem Sverige og Danmark. Ideen
udsprang af en evalueringskommentar fra sidste årsmøde: hvorfor ikke holde næste årsmøde i Sverige og
besøge svenske skoler? Det har vi arbejdet på, men det er endnu ikke lykkedes. Bestyrelsen begiver sig i
april til en skole i Malmö som et næste skridt.

Uden for foreningen, og dog…
Nationalt Videncenter for Læsning bad mig for et par år siden holde et kursus i SFL for viderekomne. Det
løber nu af stablen med i alt tre gange to dage og med Kathrin Bock, Grethe Kjær og mig selv som
undervisere. Det kunne se ud som om der er interesse for endnu et kursus. I så fald har vi undervisere talt
om at gøre det i foreningens regi.

Bestyrelsen – og valg
Formand: Ruth Mulvad
Næstformand: Kathrin Bock
Kasserer: Grethe Kjær Jacobsen
Medlem: Jannie Høgh Jensen
Sekretær: Trine Petz
Medlem: Anette Vestergaard
Suppleant: Anna-Vera Meidell Sigsgaard
Suppleant: Jesper Jensen
Genvalgt i 2016 blev: Grethe og Ruth. Nyvalgt blev Jannie.
På valg i år er:
Bestyrelsesmedlemmerne Kathrin, Trine og Anette
Suppleanterne Anna-Vera og Jesper

Samarbejde og kontakter med andre SFL-foreninger
Nordisk forening for SFL og socialsemiotik, NSFL
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning/forskningsprojekter/nordisk_sfl
Nordisk forening for SFL afholdt sit 12. årsmøde den 10. – 11. november 2016 i Oslo.
13. årsmøde holdes i Göteborg den 12. – 13. Oktober 2017.
International Systemic Functional Conference
44th ISFC 2017, July 10-14, University of Wollongong, Australia. http://www.isfc2017conference.com/
Denne konference arrangeres årligt et eller andet sted i verden, af den internationale SFL forening: ISFLA:
http://www.isfla.org
European Systemic Functional Linguistics Conference & Workshop (ESFLCW)
- sådan en findes også. Næste konference afholdes i 2017:
2017 June 29-July 1, Salamanca, Spain. http://www.esflc2016.org/
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LCT Legitimation Code Theory
- holder nu også årlige internationale konferencer.
Nr. 2 afholdes i Sydney: LCTC2 will be hosted by the LCT Centre for Knowledge-Building and held at the University
of Sydney in Australia during 3–7 July 2017, including a pre-conference workshop day.
https://sites.google.com/site/lctheoryconf/home

http://www.legitimationcodetheory.com/

Lidt forhistorie…SFLP
Foreningen for SFL i Professionerne, SFLP, er næsten 8 år gammel. Den stiftende generalforsamling fandt
sted den 13. november 2009. Britt Johansson præsenterede for første gang i DK Knutbyskolan – for 22
deltagere.
Det 2. møde i foreningen fandt sted den 26. april 2010 med temaet SFL i verden og SFL i arbejde med
tekster. Mette Vedsgaard og Ulla Bryanne startede mødet med at rapportere fra en studietur til Australien.
Resten af arrangementet handlede om SFL: oplæg og workshops og blev afsluttet med årsmøde i
foreningen. Deltagerantal: 17 personer
3. møde, den 17. Juni 2011 med temaet: Hvad sker der i DK? Og med 43 deltagere! I mødet indgik
Forskerkaffe med Jim R. Martin som holdt oplæg for ca. 70 tilhørere
Til 4. møde 2012 var vi 58 deltagere og ikke mindre end 16 workshops og 6 plenumoplæg. Mandagen
afsluttes med Forskerkaffe med Eva Maagerø – for 100 tilhørere. For første gang tager vi et mindre
deltagergebyr på 300 kr., og det synes ikke at hindre folk i at komme.
5. møde fandt sted i Odense på UCL, den 12. – 13. Maj, 2014. Der var ikke et overordnet tema, men mange
præsentationer fra praksis. Theo van Leeuwen introducerede til Reading Images. Vi var ca. 25 deltagere.
6. møde var den 13. maj 2015 på Rådmandsgade Skole i København. Temaet er: Hvordan får vi
sprogbaseret undervisning videre ud i skolesammenhænge – i forskning, i skolereformen? Ca. 75 deltagere
7. møde den 4. – 5.februar 2016 på Sølystskolen og Læreruddannelsen i Silkeborg med temaet: Målet er
redskaber til faglig udvikling – hvad er så midlet? 48 deltagere.
På hjemmesiden www.sprogbaseretlaering.dk ligger diverse materialer fra de tidligere årsmøde samt
papirer fra bestyrelsens arbejde.
Til sidst vil jeg gerne i min egenskab af formand for foreningen takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for
et inspirerende, effektivt og målrettet arbejde. I år har vi kunnet drage stor nytte af vores erfaringer med at
tilrettelægge årsmøder sådan at vi har fungeret som et både godt og effektivt arbejdsteam.

Ruth Mulvad
Formand for Foreningen af SFL i professionerne
Den 25. januar, 2017
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