
 

 

Spørsmål om faglig innhold kan rettes til 

karenknudsensynnes@me.com  

Det er kapasitet til individuell veiledning av 20 barn/nettverk. Det er 
også mulig å melde seg på uten veiledningstilbud eller barn dersom 
det er plasser igjen.  
 

Praktisk informasjon: 
 

•   Sommerskolen omfatter skjemalagte aktiviteter over fire 

dager fra mandag 7. august kl 9:00 til torsdag 10. august kl 

16.30. 

Prioritering av deltakere vil avgjøres av antall voksne påmeldte per 
barn (altså størrelsen på barnets nettverk).  

 
Les mer om Karlstadmodellen på www.IAKMNorge.no  
 
Sommerskolen arrangeres under forutsetning av at mange nok 
familier melder seg på.  
 
Den enkelte må selv ordne med overnatting ifbm arrangementet. 
 

  VELKOMMEN! 
 

  
          

Sommerskole i 
Karlstadmodellen  

7.- 10. august 2017 
 

- SPRÅKTRENING OG SPRÅKUTVIKLING FOR ALLE 
 

Sted: Bærum 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.iakmnorge.no/


 

 

Sommerskolen henvender seg til familier som anvender eller ønsker 
å anvende Karlstadmodellen til sitt barns språkutvikling.  
Karlstadmodellen er diagnosenøytral og alle barn kan med fordel 
anvende modellen.  
 
Sommerskolen er en anledning for foreldre, pedagoger, annet 
personale og andre i barnets nettverk til å komme sammen og lære 
og reflektere gjennom forelesninger, diskusjoner, tegnkurs og 
materialverksted om barnets språkutvikling og betydning av språk. 
Sommerskolen bygges opp over et dagsprogram med foredrag om 
dagens språklige tema, individuell veiledning samt forskjellige 
språklige, pedagogiske og sosiale aktiviteter, som har til formål å 
styrke alle som deltar på sommerskolen. Alle i nettverket deltar i 
den individuelle veiledningen. 
 

Sommerskolens mål:  
Det er et mål for barna at man gjennom Sommerskolen kartlegger 
språklige ferdigheter og utvikler forslag til- og kunnskap om 
konkrete øvelser og materiell for språktrening. Barnas nettverk vil få 
mulighet til å utvikle en plan for språktrening som inneholder mål, 
materiale og metodikk. Det er et mål at de voksne får mulighet til å 
utvikle seg selv innen språk og språktrening, og får økt sine 
muligheter til å delta aktivt og bidra til sitt barns språkutvikling.  

Sommerskolen forutsetter aktiv deltagelse av både voksne og barn.  

 

 
 

Sommerskolens innhold:  
• Fokusbarnet og dets nettverk deltar hver dag i individuell 

veiledning. I felleskap finner nettverk og veileder frem til barnets 

språklige ferdigheter og bestemmer forlag til øvelser og materiell 

for barnet og nettverket.  

• Forelesninger av sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen; På 
formiddagene omhandler forelesningen språklige tema, og på 
ettermiddagen pedagogikk, verdigrunnlag og metodikk. 

 
• Tegnkurs tilbys på to ulike nivåer, avhengig av deltakernes 

ferdigheter og ønsker ved sertifiserte kursholdere i konseptet Ett 
skritt foran. Begge kurs vil omfatte 4 timer/moduler 
undervisning. 

 
• Materialdemonstrasjon og materiellverksted for 

språktreningsmateriell. 
 

• Styrte arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene skal gi rom for 
refleksjoner og erfaringsdelinger knyttet til konkrete tema knytte 
til pedagogiske prinsipper, språknivåer og Karlstadmodellen i 
skolen. Se program.  

 

Påmelding: 
Bindende påmelding innen 19. juni 2017.  

Påmeldingsskjema er å finne på www.iakmnorge.no 

http://www.iakmnorge.no/

