
Sommerkurs 
-språktrening og språkutvikling  

 

 

Vi ønsker for femte gang velkommen til sommerkurs i 
Karlstadmodellen på Haugetun i Fredrikstad. 

 29.mai- 1. juni 2014 

Sommerkurset 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.  
 
Sommerkurset 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.  
 
Sommerkursets mål:  
Det er et mål for barna at man gjennom sommerkurset utvikler 
forslag til- og kunnskap om konkrete øvelser og materiell for 
språktrening. De som ønsker det vil få mulighet til å utvikle en plan 
for språktrening som inneholder mål, materiale og metodikk.  et er 
et mål  t  e voksne  år mulig et til å utvikle seg selv innen språk og 
språktrening under mottoet- kunnskap gir frihet til å velge.  

Sommerskolen  orutsetter  ktiv  elt gelse  v  å e voksne og   rn. 
I år er det en forandring i organiseringen av dagene: 
Torsdag 29.5 starter sommerkurset med foreldrekurs i lover og 
regler for opplæring, stønader og sosialtilbud.  
Fredag 30.5 er fagdag med forelesninger om språk og språktrening 
etter Karlstadmodellen.  
Lørdag 31.5  og søndag 1.6 er det i tillegg til individuelle 
veiledninger og tegnkurs, også aktiviteter tilrettelagt for barna. 
Materialverksted hele helgen  



Sommerkursets innhold: Detaljert program i vedlegg 
 

 Individuell veiledning om barnets språkutvikling og 

språktrening. Hver familie må forberede sine spesifikke 

spørsmål. 

 Forelesninger av sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen;  
 

 Tegnkurs tilbys på to ulike nivåer; nybegynnere ved Ena 
Catherina Heimdahl, og en konsentrert versjon av tegnkurset 
ett skritt foran 3, ved Mona Bjørndal. Kurset passer for 
viderekomne og tilpasses deltagernes behov. Begge kurs vil 
omfatte 6 timer/moduler undervisning. 

 

 Materialdemonstrasjon og materiallaging av 
språktreningsmateriell. 
 

 Styrte arbeidsgrupper/workshops. Workshopene er ment å gi 
rom for konkrete refleksjoner rundt hvert barns behov og 
mulighet til å utforme forslag til øvelser og materiell. 
 

 Barnepass store deler av fredagen 
 
Kursholdere:  
Sertifiserte veiledere i Karlstadmodellen: Mona Bjørndal 
(Spesialpedagog), Lill Synnøve Due (Spesialpedagog), Britt Hege 
Wærnes, Karianne Hjørnevik Nes og Rigmor Bostrøm.  

Pris for sommerkurset: 
Sommerkurset drives etter selvkostprinsippet. Deltagere må spise 
på Haugetun, barn 0-4 år betaler ikke for mat.  
 

Priser Med overnatting Uten overnatting 

Voksne 2500,- (Tillegg 
kroner 100 per 
voksen for enkelt 
rom eller rom med 
bad) 

1700,- m/middag 
1450,- u/middag 

Barn under 4 år Gratis Gratis 

Barn 4-11 år (kun 
mat og overnatting) 

650,- 450 med middag 

 

Prisen inkluderer forelesninger, gruppediskusjoner, tegnkurs, 

materialverksted med papir, laminat etc.,barnepass, fri tilgang til 

gymsal og alle lokaler på Haugetun.  

Påmelding: 
Bindende påmelding til Ups and Downs Østfold innen 1. mai 2013. 

Ved påmelding må dere benytte elektronisk påmeldingsskjema, da 

det sparer oss for mye tid 

Første prioritet til medlemmer av Ups and Downs Østfold. Andre 

prioritet til alle andre, også barn uten Down syndrom. 

Spørsmål om innhold kan rettes til kariannenes@gmail.com.  

 

mailto:kariannenes@gmail.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: 
 

   Sommerkurset omfatter skjemalagte aktiviteter over tre 

dager fra torsdag 29.mai kl 12 til søndag 1. juni kl 15.00. Det 

er valgfritt hvor du deltar. Dessverre vil ikke alle kunne delta 

på alt, for noe må kjøres parallelt i programmet. 

 Haugetun har gode fasiliteter- gymsal, klasserom, spisesal til 

100, overnatting, volleyballbane, rolige uteplasser- alt på ett 

sted. Se websiden: http://www.haugetun.fhs.no/ for bilder.   

 Haugetun ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg, 10 min 

fra E6 Oslo- Gøteborg,  15 min fra togstasjon, 20 min unna 

Rygge Flyplass, 1 time unna Oslo. 

 Sommerkurset organiserer ikke søskenprogram, men 

området byr på mange muligheter- strand, ridning, 

lekefabrikk, badeland, skog etc. 

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

 

Vi gle er oss! 

 

 

 

                         

                                
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Østfold  

http://www.haugetun.fhs.no/

