Inbjudan till Handledarutbildning i Karlstadmodellen.
Är du intresserad av språk och allas rätt till språk och delaktighet i samhället?

” Som mamma till 2 barn som har Downs
syndrom är jag oerhört tacksam över att
ha gått Handledarutbildningen. Det är den
mest genomtänkta modell som jag känner
till där alla pusselbitarna är med, ur såväl
ett lingvistiskt som ett specialpedagogiskt
perspektiv. Det ger en stor trygghet! ”
- en mamma

Var: Ingesunds Folkhögskola, Arvika.
När: Startdatum 29 - 30 januari 2022.
Omfattning: 3 år som deltidsstudier med

Karlstadmodellen är en familjecentrerad modell
som handlar om allas rätt att lära, utveckla och
använda språk för individens egen livskvalitet
men också för samhällets skull. Att allas lika värde
är oberoende av prestation och status, kön, ålder
och funktionsvariation, är en grundläggande tanke
i Karlstadmodellen. Empowerment – att maktgöra
den enskilde är en central tanke.
Handledarutbildningen handlar om hur vi alla kan
verka för allas rätt att delta på samhällets olika
arenor.

3 kursmöten/termin varav 1 tillfälle digitalt.

Vad: Utbildningen omfattar teori om språk
och språkutveckling, konkreta övningar i
videoanalys, kartläggning och lathundsarbete
samt teoretiskt om filosofi, etik, pedagogik
och sociologi.

Anmälan: 20 december 2021 (bindande)
Pris: kr 6 500 SKR (+ moms) per termin.
Kursledare: Iréne Johansson
Målgrupp: Föräldrar, anhöriga, personal i
förskola och skola, specialpedagoger,
speciallärare, logopeder och andra med
engagemang för språk, språkträning och
språkstörning.
« Alla har rätt till ett språk och rätt till stöd kring
sin språkutveckling - också barn som har
teckenspråket som sitt första språk.
Karlstadmodellen ger dig som pedagog eller
förälder bra verktyg och tydlig struktur för att
kunna stödja barnets teckenspråksutveckling »
- en specialpedagog

«Från vår skola har nio pedagoger haft
förmånen att ta/gå handledarutbildningen.
Vi har flyttat fokus, från funktionsnedsättningar, beteenden, diagnoser till SPRÅK!
Kunskapen och medvetenheten om språk och
språkets betydelse för individen som
utbildningen gett oss har haft stor påverkan på
vårt arbete.
Vi har fått nya tankar och redskap för att möta
varje barn. Miljön på skolan har också påverkats
av våra kunskaper. Fantastiskt att vara flera från
samma skola.»

Behöver du kompetens att arbeta praktiskt
Läraremed
vid särskola.
och systematiskt
språkutveckling hos
barn, ungdomar eller vuxna som har
språkliga problem? Brinner du för allas lika
värde och lika rätt till utveckling, inkludering
och mångfald i samhället?
Då har du möjligheten att lära och dela
erfarenheter om språkets makt tillsammans
med andra likasinnade.

