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ÅRSMELDING NOVEMBER 2018 – NOVEMBER 2019 

 

Styrets i IAKM Norge ble konstituert i 

desember 2018. Sammensetning i perioden  

2018 – 2019   

 

 

IAKM NORGES REPRESENTANTER I IAKM.ORG 

- Erling-Andre K. Nilsen er representant for styret i IAKM org.    

- Mona Abrahamsen er vara  

 

STYRETS VIKTIGSTE OPPGAVER I DENNE PERIODEN HAR VÆRT 

o Følge opp og bidra aktivt i Veilederutdanningen i Norge 2019-2022 

o Arrangere Sommerskole om Karlstadmodellen 2019 

o Arrangere Årsmøte, Kurs og Visjonsseminar 2019 

o Rekruttere medlemmer (særlig veiledere) 

o Ikraftsette veiledere gjennom nyhetsbrev, informasjon, visjonsseminar mm 

o Bygge videre på arbeidsmodellen med arbeidsgrupper  

 

AKTIVITETER I MELDINGSPERIODEN NOV. 2018 – NOV. 2019 

- Styremøter i 2019 

Det har vært avholdt 10 styremøter via telefon/messinger i perioden, hvorav et møte har vært 

et kombinasjonsmøte der flertallet i styret møttes i Oslo. I tillegg har de ulike arbeidsgruppene 

samarbeidet via messinger og telefon.   

- Strategisamling 19. januar og 16 -17. mars 2019 

Styret møtte til strategisamling i 19. januar 2019 på Haraldsheimen og på Brandbu den 16 – 17. 

mars 2019. Gjennomgang av handlingsplan, årshjul og prioriteringer av innsatsområder.   

  

Styreleder Britt Hege Wærnes På valg  2020 

Styremedlem Wenche Rognlid På valg  2020 

Styremedlem Anne Holberg Klemsdal På valg  2020 

Styremedlem Åse Thygesen Sande På valg  2019 

Styremedlem Lill Synnøve Due  På valg  2019 

Styremedlem Eling-Andre K. Nilsen  På valg  2019 

Varamedlem - valgt for 1 år Ena Caterina Heimdahl  På valg  2019 

Varamedlem - valgt for 1 år Bjørg Uhlin Hansen På valg  2019 

Revisor Jan Erik Olsen På valg  2019 

Valgkomite Karen Knudsen Synnes På valg  2019 

Valgkomite Vibeke Løkken Paulsen På valg  2019 
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KURS- OG VEILEDNINGSVIRKSOMHET 

Generelt 

- Medlemmer av styret har arbeid som gjør at de til daglig jobber med Karlstadmodellen, 

gjennom veiledning, kurs og oppfølging.   

- Medlemmer av styret har egne barn som de følger opp på skolen. Det innebærer tett samarbeid 

med skole og lokalt hjelpeapparatet.  

- Medlemmer av styret har påtatt seg private oppdrag, som kurs, veiledning og oppfølging av 

lokale nettverk.    

Fagseminar 2019 

- Under fagseminaret i forbindelse med årsmøte den 16. november 2018 ble boken «Språk- og 

taletrening i Babblarnes verden» lansert. Det ble arrangert et miniseminar om «Språk- og 

taletrening i Babblarnes verden». Seminaret var åpent for alle. Innlegg v/Karen Knudsen Synnes 

og Wenche Rognlid. 

- Under Fag- og visjonsseminar den 17. november 2018 presenterte flere nyutdannede veiledere  

sine eksamensoppgaver. «Språktrening inn mot fagene i skolen» v/Ina Ramsdal, «Hvem har 

ansvar og hvem tar ansvar for at alle barn kan delta i opplæring i normalskolen?» v/Gro 

Karlsøen og Kristin Karlsøen, «Språkreisen – hvert barn, hver sin bagasje» v/Anne Holberg 

Klemsdal og Berit Holberg Klemsdal. 

- Referat fra seminarene er lagt ut på karlstadmodellen.no  

Visjonsseminar 2019 

- Under visjonsseminaret ble viktig innsiktsområder som gjelder «Alles rett til et språk» drøftet og 

prioriterte oppgaver ble løftet fram.  Arbeidsgrupper i ulike tema ble dannet. 

Eksterne kurs 

- Introduksjon til Karlstadmodellen og Babblarne for  audiopedagogstudenter ved Universitetet i 

Oslo den 5. februar 2019 v/Anne H. Klepstad. 

- Kompetanseheving til Tverrfaglig innsatsteam bydel Nordre Aker, Oslo i mars og mai 2019 v/Lill 

Synnøve Due. 

- Om Karlstadmodellen/erfaringsformidling for Spesialpedagogisk team i Fet kommune 10. juni 

2019 v/Anne H. Klepstad og Britt Hege Wærnes. 

- Om Karlstadmodellen/erfaringsformidling til Asker videregående skole i august og oktober 2019 

v/Anne H. Klepstad og Britt Hege Wærnes. 

  

NORDISK KONFERANSE OM KARLSTADMODELLEN 27 -28. APRIL 2019. 10 ÅRS JUBILEUM! 

Jubileumskonferansen ble arrangert i Karlstad i Sverige.   Fra styret i IAKM Norge deltok Britt-Hege, 

Åse, Lill-Synnøve, Anne, Wenche og Erling-Andre.   

- IAKM Norge v/Erling filmet hele konferansen.  IAKM org. eier filmene. Filmene kan kun brukes 

til positivt formål og etter skriftlige avtaler foredragsholdere. IAKM org. bestemmer 
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kommersiell bruk. Noen foredragsholdere har samtykket til publisering. Foredragene er lagt ut 

på hjemmesiden iakmnorge.no / karlstadmodellen.no. 

- Anne og Berit H. Klepstad holdt innlegg fra sin veiledereksamen «Språkreisen – hvert barn, hver 

sin bagasje». 

- Erling foreleste om «Språkbruk i hverdagen» og om viktigheten av observasjon og kartlegging 

som utgangspunkt for språktrening. 

- Britt- Hege organiserte utstilling og mulighet for kjøp av bøker og materiell fra Info Vest forlag 

as. 

- Må også nevnes at Randi Håheim (Erlings kone), bidro med flere musikalske innslag på fiolin. 

- Det ble avhold styremøte og valg i IAKM org.  Erling ble valgt som styremedlem til styret i IAKM 

org.  Mona Abrahamsen er vara for Erling. 

- IAKM Norge v/Wenche har laget en oppsummering fra konferansen. Denne er publisert på 

IAKM´s hjemmesider i Norge, Danmark og Sverige 

 

ORGANISERING OG AKTIV DELTAKELSE I VEILEDERUTDANNINGEN I NORGE SOM EN DEL AV 

UTDANNING AV SERTIFISERTE UTDANNERE I KARLSTADMODELLEN I NORGE  

- Representanter fra styret i IAKM Norge deltar i praktisk tilrettelegging og administrasjon av 

veilederutdanningen. Det omfatter deltakelse på  6 helgesamlinger i 2019 og gjelder Erling, Anne, 

Lill-Synnøve, Åse og Britt-Hege.  

- Veiledere i Karlstadmodellen deltar på veilederutdanningen med tanke på utdanning av 

kommende veiledere i regi av iakm.org.   Fra styret deltar Anne, Erling, Britt-Hege og Åse. I tillegg 

deltar veilederne Karen K. Synnes og Karianne Hjørnevik Nes. 

- Veiledersamlingene dokumenteres for iakm.org gjennom dokumenter og film av forelesningene, 

faglige drøftinger og prosesser i gruppene. Målet er at dokumentasjonen skal  være en støtte for 

senere veilederutdanninger.   

 

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.  

- På grunn av sykdom har det ikke vært avholdt nettverksmøter i 2019. Det er et mål at 

nettverksmøtene skal videreføres i 2020. 

 

NYHETSBREV  

- Det er sendt ut Nyhetsbrev fra IAKM Norge 6 ganger i 2019.  Det vil i tillegg bli sendt et 

nyhetsbrev i løpet av. desember Styremøtet gir innspill til innhold i Nyhetsbrevene. Erling er 

ansvarlig for layout og utsendelse av Nyhetsbrev. Det brukes MailChimp´s e-

postmarkedsføringstjeneste. 
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SOMMERSKOLE OM KARLSTADMODELLEN 2019  - TRØNDERTUN FOLKEHØGSKOLE   

- Sommerskolen ble arrangert i tiden 24. – 27. juni 2019 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 program fra kl. 08:45 til kl. 17:00. 

Programmet omfattet forelesninger, workshops, materiellverksted, Tegn Til Tale kurs og 

kartlegging, individuell veiledning og utarbeiding av periodeplaner for det enkelte barn.   

- Faglige bidrag ble ivaretatt av sertifiserte veiledere eller veiledere under utdanning.   

- Under Sommerskolen ble det gitt tilbud om barnepass, også til søsken. To veiledere under 

utdanning hadde hovedansvaret for organisering av tilbudet. I tillegg til to unge voksne med   

erfaring fra tilsvarende arbeid, bidro Mia 22 år med DS, både med forelesning «Jeg er Mia!» og 

som aktivitetsleder for de eldste i søskengruppen.  

- På materiellverkstedet var det i tillegg til utstilling av diverse litteratur, bøker og materiell fra 

Karlstadmodellen, mulighet for å lage eget materiell.   

- Sommerskolen har fått gode tilbakemeldinger fra både foresatte og fagpersoner. 

- Oppsummering av Sommerskolen om Karlstadmodellen 2019 er publisert på hjemmesiden 

iakmnorge.no eller karlstadmodellen.no og på FB gruppen IAKM-Norge. 

 

SAMARBEID MED INFO VEST FORLAG  

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

Nyhetsbrev og Nettbutikk. 

- Oversettelse av forord og baksidetekst i forbindelse med nyutgivelse av 

«Språkutvikling hos barn med språkvansker» 1, 2 og 3 v/Wenche. 

- Avtaler pris og om lagring og salg av bøker og materiell knyttet til Karlstadmodellen. 

 

ANTALL MEDLEMMER 

- Styret har i perioden oppfordret medlemmer om nyregistrering  og til å inkludere familie-

medlemmer i medlemskapet. Vi har mottatt 11 nyregistreringer.  

I år har vi hatt 27 nye innmeldinger og 1 utmelding. Foreningen har pr. dags dato 114 

hovedmedlemmer og 183 familiemedlemmer. Til sammen 297 medlemmer. 

- For å kunne søke om midler fra statlige støtte ordninger som Bufdir. (Barne, - ungdoms- og 

familiedirektoratet), må foreningen telle minimum 250 medlemmer.    

- Det er fortsatt behov for oppdatering av familiemedlemmer og for nyrekruttering. 

 

ØKONOMI 

- Orientering v/kasserer Lill-Synnøve Due   

Oslo, 21. november 2019    IAKM Norge v/styret Wenche Rognlid, sekretær  

 


