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ÅRSMELDING NOVEMBER 2017 – NOVEMBER 2018 
 
Styrets ble konstituert i desember 2017. Sammensetning i perioden 2017 – 2018 er: 
 

 
Representant i IAKM.org 

- Erling-Andre K. Nilsen går inn som representant i IAKM org etter Henrik Wærnes.  
- Åse Thygesen Sande sitter som vara og fortsetter i neste periode.  

 
Styrets viktigste oppgaver i denne perioden har vært 

- Sommerskolen om Karlstadmodellen 2018 – Språk for alle 
- Bygge opp et kartotek for viktige mailadresser (PPT, pedagogiske sentre, skoler og 

barnehager) 
- Planlegging, ansvars- og rolleavklaring i forbindelse med Veileder- og Mentorutdanning i 

Norge 
- Ansvars- og rolleavklaring vedrørende utvikling av Webinar/Nettkurs i samarbeid med 

IAKM.org 
- Økonomi / Søknad om midler   
- Nyhetsbrev til medlemmer 
- Legge til domenenavn Karlstadmodellen.no i tillegg til iakmnorge.no   
- Oppdatering av websider og FB 
- Arbeidsgrupper som arbeidsmodell innad i styret  

 
Aktiviteter i meldingsperioden nov. 2017 – nov. 2018 

- Styremøter.  
Det har vært avholdt 11 styremøter i perioden, hvorav samtlige har vært telefonmøter. 
Det var planlagt et fysisk styremøte under Landskonferansen for Down syndrom i Bodø, der 
medlemmer fra styret også skulle bidra med innlegg. Landskonferansen for 2018 ble 
dessverre avlyst. 

- Strategisamling 
Styret møtte til strategisamling i Asker 13 - 14 januar 2018, der man gjennomgikk 
handlingsplan og satte opp prioriteringer for årets aktiviteter/årshjul.   

 
  

Styreleder Britt Hege Wærnes På valg 2018 

Styremedlem Wenche Rognlid På valg 2018 

Styremedlem Hanne Mikalsen På valg 2018 

Styremedlem Åse Thygesen Sande På valg 2019 

Styremedlem Lill Synnøve Due  På valg 2019 

Styremedlem Eling-Andre K. Nilsen  På valg 2019 

Varamedlem Ellen Lundereng På valg 2018 

Varamedlem Anne Holberg Klemsdal  På valg 2018 

Revisor Jan Erik Olsen På valg 2018 

Valgkomite Karen Knudsen Synnes På valg 2018 

Valgkomite Vibeke Løkken Paulsen På valg 2018 
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Kurs- og veiledningsvirksomhet 
- Det har vært få kurs eller forelesninger i regi av IAKM etter at Landskonferansen for Down 

Syndrom ble avlyst, med unntak av flere innlegg under den Nordiske konferansen om 
Karlstadmodellen på Færøyene (se neste pkt.).  

- Flere av medlemmene i styret har arbeid som gjør at de til daglig jobber med 
Karlstadmodellen, gjennom veiledning, kurs og oppfølging.  Andre har egne barn som de 
følger opp på skolen. Det innebærer tett samarbeid med skolen og det lokale hjelpeapparatet. 
Medlemmer av styret har også påtatt seg private oppdrag. Det omfatter veiledning og 
oppfølging av nettverk.    

- Under fagseminaret i forbindelse med årsmøte den 16. november 2018 vil den nye boken om 
«Språk- og taletrening i Babblarnes verden» bli lansert. Det vil bli arrangert et miniseminar 
om «Språk- og taletrening i Babblarnes verden». Seminaret er åpent for alle.  

- Under Fag- og visjonsseminar den 17. november 2018 vil flere nyutdannede veiledere 
presentere sine eksamensoppgaver. Under visjonsseminaret vil viktig problemstillinger 
vedrørende «Alles rett til et språk» bli løftet fram.   

 
Nordisk konferanse om Karlstadmodellen 23 -24.mars 2018 

- Konferansen ble arrangert i Torshavn på Færøyene. Fra Norge deltok Britt-Hege Wærnes, 
Henrik Wærnes, Karen K Synnes og Helene Synnes med glimrende innlegg under konferansen.     

- Lill-Synnøve Due, Hanne Mikalsen og Wenche Rognlid deltok på konferansen og hadde også 
ansvar for materiell fra Norge til materiellutstillingen. 

- IAKM Norge har forfattet en oppsummering fra konferansen. Den er publisert på IAKMs 
hjemmesider i Norge, Danmark og Sverige. 

- I forbindelse med konferansen inviterte Iréne Johansson til fagsamling for sertifiserte 
veileder: Præsentation og diskussion af undersøgelse «Språkträning idag».  

- Det ble det også avholdt årsmøte for iakm.org.   
 
Utdanning av Certifiserte utbildare 

- Denne utdanningen rettes mot sertifiserte utdannere/utbildare. Britt Hege Wærnes, Åse 
Thygesen Sande, Karianne Hjørnevik Nes og Karen Knudsen Synnes, har allerede fulgt 
utdanningen i Sverige over et år.   Når utdanningen kommer i gang i Norge vil de følge det 
norske opplegget i det videre forløp. 

- I forbindelse med oppstart i Norge, har Anne Holberg Klemsdal, Erling-Andre Kvistad Nilsen 
og Lill-Synnøve Due, meldt interesse for å følge utdanningsprogrammet. 

  
Veiledertreff på Østlandet  

- Det er tatt initiativ til en møteplass for veiledere. Målet er at veiledere i KM skal kunne møtes 
fysisk en gang om måneden for å drøfte ulike faglige tema. Treffene arrangeres siste onsdagen 
i hver måned i Oslo.  

- Treffene er åpen for deltakelse fra andre fylker via SKYPE.  Det har vært arrangert 5-6 treff. 
Oppslutningen har lav på tross av annonsering på websiden, FB og i Nyhetsbrev.    
 

Nyhetsbrev  
- Det er sendt ut Nyhetsbrev fra IAKM Norge en gang i måneden.  Styremøtet kommer med 

innspill til innhold i Nyhetsbrevet. Erling-Andre K. Nilsen har vært ansvarlig for layout og 
utsendelse. 
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Sommerskolen Trøndertun 2018 
- Sommerskolen ble arrangert i tiden 25 – 28 juni 2018 på Trøndertun folkehøyskole i Melhus 

utenfor Trondheim, og samlet omtrent 60 små og store deltakere fra hele landet. Foreldre og 
fagpersoner jobbet og bodde sammen hele uken og hadde travle dager, med program fra kl. 
9:00 til kl. 17:00. Programmet omfattet forelesninger, workshops, materiellverksted, Tegn Til 
Tale kurs og individuell veiledning og kartlegging.    

- Alle faglige bidrag ble utført av sertifiserte veiledere med ulik yrkesbakgrunn som; logoped, 
audiopedagog, spesialpedagog, lærer m.m.  

- Under Sommerskolen ble det gitt tilbud om barnepass, også til søsken. En veileder under 
utdanning hadde hovedansvaret for organisering av tilbudet. I tillegg til fire ungdommer med 
praksis og erfaring fra tilsvarende arbeid, hadde vi tilgang til en «superbestemor» som bidro 
med barnepass, omsorg og organisering av aktiviteter. 

- På materiellverkstedet var det i tillegg til utstilling av bøker og materiell fra Karlstadmodellen, 
mulighet for å lage eget materiell.   

- Sommerskolen har fått gode tilbakemeldinger fra både foresatte og fagpersoner. 
 
Samarbeid med info Vest Forlag 

- Promotering av Sommerskolen og andre arrangement gjennom Info Vest´s Nyhetsbrev og 
Nettbutikk. 

- Avtaler vedrørende lager og salg av bøker og materiell knyttet til Karlstadmodellen. 
- Bidrag til gjennomlesning/korrektur ved oversettelse av boken «Tale og Språktrening i 

Babblarnas verden» v/Wenche Rognlid. 
 

Høringsuttalelsen ang. rapporten fra Nordahl-utvalget  
- Karianne Hjørnevik Nes og Karen Knudsen Synnes har på vegne av IAKM Norge utarbeidet og 

levert høringssvar til KD vedrørende rapporten.       
 
Antall medlemmer: 

- IAKM Norge hadde pr. november 2018, 82 hovedmedlemmer og 95 familiemedlemmer (totalt 
177).  

- I løpet av 2018 har det vært 6 utmeldinger 13 innmeldinger.  
- For å kunne søke om midler fra statlige støtte ordninger som Bufdir (Barne, - ungdoms- og 

familiedirektoratet), må foreningen telle minimum 250 medlemmer.  
- For å kunne søke om statlig støtte, er det behov for oppdatering av dagens medlemsregister. 

I tillegg er det behov for nyrekruttering. 
   

Økonomi 
- Orientering v/kasserer Lill-Synnøve Due   

 
 
Oslo, 16. november 2018 
 
For styret 
Wenche Rognlid  
sekretær  
 


