
Hva er sommerskole i Karlstadmodellen? 
Sommerskolen retter seg mot familier, slektninger, venner, 

personal og andre i nettverket rundt barn og ungdom som 

bruker eller ønsker å bruke Karlstadmodellen til språktrening.  

Sommerskolen omfatter samarbeid med, og veiledning til 

barnets nettverk. Veiledning gis av sertifiserte veiledere. I 

tillegg gis det tilbud om barnepass og ulike aktiviteter til barn 

og søsken, forelesninger om språklige tema, kurs i tegn som 

støtte i språkutviklingen, materialverksted for utarbeidelse av 

eget språkmateriell, sosialt samvær og utveksling av 

erfaringer.  

 

Tidspunkt:  
Fra mandag 22.juni 2020 kl. 09:00 til torsdag 25.juni kl.15:30.   
 
*Sommerskolen arrangeres under forutsetning av at mange nok 
familier og nettverk melder seg på. 

 

Frist for påmelding:  
Fredag 1. mai 2020 (*gjerne så snart som mulig) Spørsmål om 
faglig innhold kan rettes til Britt-Hege Wærnes, mailadresse: 
iakmnorge@gmail.com 
 
Ankomst:  
Personer som kommer med fly til Alta, vil etter avtale bli 
hentet på flyplassen.  For de som kommer med bil, se google 
maps; Alta sentrum – Alta folkehøgskole Det er mulighet for   
overnatting på følkehøgskolen fom. søndag. Tidspunkt for 
ankomst angis på påmeldingsskjema. 
  
Les mer om sommerskolen og Karlstadmodellen på 
www.iakmnorge.no eller www.karlstadmodellen.no   
 

             VELKOMMEN!  

 

Sommerskole i 
Karlstadmodellen 

 
Uke 26: 22.06 - 25.06.2020  

 
Språktrening og språkutvikling for alle! 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Språkutvikling   Nettverk   Empowerment 
Delaktighet   Metodikk 

 
 

Sted: Alta folkehøgskole 
Alta i Troms og Finnmark fylke 

https://www.google.no/maps/dir/Alta+sentrum,+Alta/Alta+folkeh%C3%B8gskole,+%C3%98ytunveien+101,+9518+Alta/@69.9464044,23.2112715,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x45cf147536811145:0x29767df188c0cb10!2m2!1d23.2728081!2d69.96447!1m5!1m1!1s0x45cf13b87ea613bd:0xa15e11e40a511852!2m2!1d23.2304835!2d69.9333928!3e0?hl=no
http://www.iakmnorge.no/
http://www.karlstadmodellen.no/


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 barnets 
språktrening.  
 
Barnas nettverk får mulighet til å utvikle en plan for 
språktrening som inneholder mål, materiale og metodikk.  
 
Voksne får lære om språk og språktrening, og får økt sine 
muligheter til å delta aktivt og bidra til sitt barns språk-
utvikling. 
 
 
Sommerskolen forutsetter aktiv deltagelse av både 
voksne og barn.  
 

 
     
 

Sommerskolens innhold:  
o Fokusbarnet og dets nettverk deltar hver dag i 

individuell veiledning. I felleskap finner nettverk og 

veileder frem til barnets språklige ferdigheter og blir 

enige om forslag til øvelser og materiell for barnet og 

nettverket. 

 
o Forelesninger av sertifiserte veiledere Karlstad-

modellen. På formiddagene omhandler forelesningen 
språklige tema og på ettermiddagen pedagogikk, 
verdigrunnlag og metodikk. 

 

o Tegnkurs tilbys på to ulike nivåer, avhengig av 
deltakernes ferdigheter og ønsker. Tegnkursene   
bygger på kurs konseptet «Ett skritt foran» og har en 
varighet på totalt 4 timer. 

 
o Materialdemonstrasjon og materiellverksted for 

utarbeidelse av eget språktreningsmateriell.   
 
o Arbeidsgrupper med rom for refleksjoner og erfarings-

delinger relatert til pedagogiske prinsipper, 
språknivåer, og Karlstadmodellen i barnehage og 
skole. Se program.  

 
 

Påmelding:  
Bindende påmelding innen 01. mai 2020 

Påmeldingsskjema er å finne på: www.iakmnorge.no eller 

på www.karlstadmodellen.no 

 
Her vil du også finne oversikt over priser for oppholdet! 

 

http://www.iakmnorge.no/
http://karlstadmodellen.no/

