Sommerskole i Karlstadmodellen
Sommerskolen er et
tilbud som retter seg mot barn og unge, familier, venner,
personal og andre i nettverket til personer med språklige
utfordringer. Målgruppen er de som bruker, eller ønsker å
lære om Karlstadmodellens teoretiske, pedagogikk og
metodiske tilnærming. Karlstadmodellen er en modell for
språktrening
for
personer
med
språk,
tale
og
kommunikasjonsvansker, uavhengig av alder og diagnose.
Sommerskolen strekker seg over fire dager der det gis
forelesninger om språklige tema, tegn til tale kurs,
materiellverksted der det lages eget språkmateriell og det gis
tilbud om individuell veiledning. Veiledning gis av sertifiserte
veiledere i Karlstadmodellen. Det tilbys barnepass til barn og
søsken og legges opp til ulike sosiale aktiviteter.

IAKM Norge inviterer til
Sommerskole i Karlstadmodellen

Tidspunkt Sommerskolen starter mandag den 27. juni kl.
10:00 med felles samling og avsluttes torsdag kl.16:30.
Frist for påmelding Frist for påmelding er satt til mandag 9.
mai, men gjerne så snart som mulig. Spørsmål om faglig
innhold kan rettes til Britt-Hege Wærnes, mail:
bhwarnes@gmail.com
NB! Sommerskolen arrangeres under forutsetning av at
mange nok familier og nettverk melder seg på
Ved ankomst til Alta med fly vil dere blir hentet med bil etter
avtale. For de som kommer langveis fra er det mulig med
overnatting fra søndag. Tidspunkt for ankomst angis på
påmeldingsskjema.
Les mer om Sommerskolen og Karlstadmodellen på
www.karlstadmodellen,no

VELKOMMEN

Språkutvikling - Nettverk - Empowerment
Delaktighet - Metodikk - Lek
Mandag 27. juni - torsdag 30. juni 2022
Alta folkehøgskole
Øytunveien 101, 9518 Alta
Troms- og Finnmark

Sommerskolens mål for de voksne Deltagende voksne
får innsikt og kunnskap om språktrening etter
Karlstadmodellen gjennom foredrag, workshops og
veiledning, og vil få økte muligheter til å delta aktivt og
bidra til sitt barns språkutvikling. Nettverket gis mulighet til
å utvikle en plan for språktrening som inneholder mål,
materiell og metodikk.
De voksne får møte andre familier og skape sosiale
fellesskap. Dette gir mulighet for at dele tanker og
erfaringer og kan ha stor verdi for deltakerne.
Sommerskolens mål for barna Gjennom sommerskolen
kartlegges språklige ferdigheter og man drøfter forslag til
konkrete øvelser og materiell for språktrening. Med
utgangspunkt i barnets språklige nivå utarbeider
nettverket en individuell plan for barnet. Periodeplanen
inneholder mål, metodikk og materiell samt ideer til
hvordan språktreningen kan integreres i barnets hverdag.
Sommerskolens mål for søsken Målet er at søsken skal
få gode opplevelser gjennom samvær og aktiviteter.
Søskengruppene settes sammen på bakgrunn av alder
og interesser.
Sommerskolen forutsetter aktiv deltagelse av både
voksne og barn.

Sommerskolens innhold
• Fokusbarnet og dets nettverk deltar daglig til
individuell veiledning. I felleskap finner nettverk og
veileder frem til barnets språklige ferdigheter og
bestemmer forslag til øvelser og materiell for barnet og
nettverket.
• Sertifiserte veiledere gir forelesninger i Karlstadmodellen. Disse omfatter språklige tema som
kommunikasjon (pragmatikk), ordforråd (leksikon),
grammatikk, språklydsutvikling (fonologi) og trykkog setningsmelodi (prosodi).
• Kurs i tegn til tale tilbys på to ulike nivåer, avhengig av
deltakernes ferdigheter og ønsker.
• Det blir satt opp en materiellutstilling og det gis
anledning til å utvikle eget språktreningsmateriell.
• Det legges til rette for arbeidsgrupper med rom for
refleksjoner og erfaringsdelinger.
Pris
Opphold og pensjon for fokusbarn og søsken inntil 12 år
er gratis.
Kursavgift for voksne:
• Kr. 1600,- for medlemmer av IAKM Norge
• Kr. 2000,- for ikkemedlemmer
Pris og informasjon om overnatting og pensjon finnes på
www.karlstadmodellen.no
Medlemskap i IAKM Norge koster kr. 300,Påmelding
Bindende påmelding innen 9. mai 2022.
Påmeldingsskjema finnes på www.karlstadmodellen.no

