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Sommerskole 2023 
Sprogudvikling – Netværk – Læring – Leg 

 

IAKM–DK og PPR Køge byder velkommen til  
sommerskole med Karlstadmodellen 

 

 
 

Sjælland uge 26 
Tirsdag den 27. juni – fredag den 30. juni 2023 

Ellebækskolen 

Lundegårdsvej 2, Gørslev 
4100 Ringsted 



Sommerskolen er et tilbud til alle børn, deres familie, personale, fagfolk og 

andre i barnets netværk, som i fællesskab ønsker at lære om 
Karlstadmodellens tilgang, sprogudvikling, pædagogik og netværk. Det er en 

gevinst, når barnets pædagogiske personale har mulighed for at deltage på 
sommerskolen, da det øger den fælles indsats og forståelse i samarbejdet om 

sprogtræningen.  
 

Sommerskolen strækker sig over 4 dage med foredrag om dagens sproglige 

tema, workshops og individuel vejledning samt forskellige sociale aktiviteter. 
 

Hver dag starter kl. 8.30 med en morgensang med tegn til tale og slutter med 
fælles opsamling og en sang kl. 16.15.  

Onsdag er der fælles aftensmad og hygge fra kl. 17. 
Fredag afsluttes sommerskolen kl. 16 med sang og fælles evaluering. 

 
Sommerskolen er et tilbud, som primært drives af frivillige og deltagernes 

fælles engagement og hjælpsomhed. 
 

Der er desværre ikke børnepasning på sommerskolen, så vi anbefaler, at hver 
familie sammen med deres netværk planlægger deres deltagelse i dagens 

aktiviteter. Vores erfaring er, at alle ikke kan deltage i alt. 
 

Sommerskolens mål for den voksne  

De deltagende voksne får indsigt og viden om sprogtræning med 
Karlstadmodellen via foredrag, workshops og vejledning. Netværket styrkes. 

De voksne får mulighed for at møde andre familier og skabe sociale 
fællesskaber. 

 
At lytte til andres erfaringer og tanker og få mulighed for at dele egne tanker 

og erfaringer har stor værdi for netværket. Netop følelsen af at være omgivet 
af andre, der enten er fagligt eller personligt involveret i en problemstilling, 

man til dagligt er alene med, er givende. På sommerskolen prøver vi at skabe 
en samhørighedsfølelse omkring det at være en udfordret familie. 

  
Sommerskolens mål for barnet  

Med udgangspunkt i barnets sproglige niveau samt Karlstadmodellens 
værdigrundlag, pædagogik, metoder og materialer udarbejder netværket en 

individuel handleplan for barnets sprogtræning. 

 
Handleplanen indeholder mål, metodik og materialer samt ideer til, hvordan 

sprogtræningen kan integreres i barnets hverdag og netværk.  
 

 
 

 
 



Foredrag 

Hver formiddag introduceres dagens sproglige tema;  
• Tirsdag - pragmatik/kommunikation 

• Onsdag - ordforråd/leksikon 
• Torsdag - grammatik 

• Fredag - fonologi/prosodi 
 

Hver eftermiddag introduceres Karlstadmodellens værdigrundlag, pædagogik 

og metodik.  
 

Deltagelse i foredragene er obligatoriske, da temaerne knytter an til den 
individuelle vejledning. 

 
Workshops 

Vi afholder forskellige workshops med bl.a. debat ud fra dagens sproglige 
tema, tegn til tale, mundmotorik, krea samt sang, musik og bevægelse.  

 
Materialeværksted 

Her er der mulighed for at opleve et udpluk af Karlstadmodellens 
sprogtræningsmaterialer. Man vil også kunne finde inspiration til sanglege, 

sproglege og gode pædagogiske spil. Barnet og netværket får hver dag 
mulighed for at fremstille de materialer, der er aftalt på de individuelle 

vejledningssessioner.  

 
Individuel vejledning 

Barnet og netværket deltager alle dage i en times individuel vejledning efter et 
fastlagt skema.  

 
I fællesskab finder netværket og vejlederen frem til barnets sproglige 

udviklingsniveau, og der udarbejdes en handleplan med forslag til mål, 
metoder og sprogtræningsmaterialer.  

 
Handleplanen tager udgangspunkt i barnets hverdag med de muligheder og 

ressourcer, som barnet og netværket har. Under vejledningen får netværket 
ideer til at gøre sproget mere konkret og tydeligt.  

 
Vejledningerne er med til at styrke netværket med henblik på at støtte barnets 

motivation til kommunikation og læring.  

 
Sprogudvikling er et livsprojekt. Det er aldrig for tidligt at begynde, ej heller 

for sent. 
 



Pris; 

Fokusbarn og søskende er gratis.  
3300 kr. pr. voksen (for de første to voksne pr. fokusbarn).  

1300 kr. for de efterfølgende voksne i netværket.  
 

Inkluderet i prisen er; frokost alle dage samt aftensmad onsdag, forfriskninger 
formiddag og eftermiddag samt vand, kaffe og the. 

 

Tilmelding 
Tilmeldingsblanket - sendes venligst inden fredag den 28. april 2023 til; 

ppr@koege.dk 
 

Husk at tilmeldingen er bindende og pladserne fordeles efter først til mølle-
princippet.  

 
I vil få svar på, om I har fået en plads på sommerskolen i maj måned, hvor 

fakturaen også sendes.  
 

Velkomstbrev med program, tidsplan, vejleder og flere detaljer fremsendes 
inden sommerskolens start. 

 

 
 

Yderligere oplysninger eller spørgsmål kan rettes til; 
Ellen Bjerre Jensen: ellen.bjerre.jensen@koege.dk 

Lisa Aalbæk: lisa.aalbaek@gmail.com 
Hanne List: hannemarielist@gmail.com 

 

Foreningens mail; iakm-dk@hotmail.com 

 
www.iakmdk.dk 

www.karlstadmodellen.se 
 


