SOMMARSKOLA
Barn 0-2år
Tidig kommunikationsutveckling – förberedande språkträning

Välkommen
Till dig som är förälder, mor-eller farförälder, syskon, anhörig, granne, personal
eller någon annan viktig person till ett barn i behov av stöd i sin språkliga
utveckling.

14-16 augusti 2019
Barn- och Ungdomshabiliteringen
Östersund

Läs om Sommarskolan 2018 www.iakm.se/Året 2018
Välkomna att kontakta oss: iakmse@gmail.com

Allas rätt att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i IAKM:s
värdegrund.
Vision är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika
värde och ett mer humant samhälle för oss alla.

Program
Sommarskolan den 14-16 augusti 2019 riktar sig mot barn i åldern 0-2 år som kan ha
en risk att inte utveckla sitt språk på ett enkelt och vanligt sätt.
Föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, släktingar, personal och alla som vill stödja barnet
och familjen i barnets kommunikativa och språkliga utveckling är välkomna.
Allt hänger ihop.
Det ena är en förberedelse för det andra i ett långt utvecklingsförlopp som börjar då barnet
föds och som håller på genom hela livet. Om man ser på barnets språkutveckling på detta
sätt, är de erfarenheter och det lärande som barnet gör under den första levnadstiden lika
viktiga som det som sker under förskole- eller skoltiden.
Sommarskolan är ett erbjudande till vuxna kring ett barn att tillsammans lära sig om
• barnets utveckling av den tidiga kommunikationen och det tidigaste språket,
• barnets behov av extra stimulans och övningar och få exempel på hur man kan göra i
vardagen.
Sommarskolan är också ett tillfälle att för familjer att träffa andra familjer, för far- och
morföräldrar att träffa andra far- och morföräldrar, för personal att träffa annan personal
och inte minst för syskon att träffa andra syskon.

Sommarskolan omfattar schemalagda aktiviteter under tre dagar.
•

•

Dels individuell handledning som erbjuds varje barn och barnets vuxennätverk 45
minuter/dag. Schemat för individuell handledning sätts upp efter sista
ansökningsdatum
Dels aktiviteter som är gemensamma för alla. Schemat för de gemensamma
aktiviteterna ser ut likadant under de tre dagarna, men med lite olika innehåll. Vi
kommer att avsluta varje timme på schemat med en teckensång eller en
teckenramsa.
•

09.00 - 09.45 Föreläsning av Irene Johansson.
Förmiddagsföreläsningarna kommer att handla om den tidiga
kommunikationen, de tidigaste orden och den allra tidigaste grammatiken.
Förhoppningen med föreläsningarna är att ge information om hur utvecklingen
brukar se ut.

•

10.15 - 11.00. Gruppdiskussion under ledning av Jeanette Persson.
Diskussionen är ett tillfälle att prata om hur ni kommunicerar med
barnet och lyssna på andras erfarenheter och frågor.
Dag 1 har temat ” Så här kommunicerar jag med barnet”,
Dag 2 har temat ” Dessa ord brukar jag använda” och
Dag 3 har temat ”Dessa fraser/satser använder jag till barnet”.

•

11.15 – 12.00 Grupphandledning under ledning av Rigmor Boström.
Detta är ett tillfälle att ställa de frågor ni har om barnets
språkutveckling och språkträning men också att lyssna till andras frågor
och erfarenheter.

•

12.00 – 13.00 Lunch

•

13.00 – 13.45. Föreläsning av Irene Johansson.
Eftermiddagsföreläsningarna kommer att handla om pedagogik och
metodik – hur man kan göra kommunikations- och språkträning i
vardagen.

•

14.00 – 14.45 Gruppdiskussion under ledning av Sara Sjöberg.
Detta är ett tillfälle att prata om och lyssna till andras erfarenheter vad
gäller genomförandet av den extra stimulansen till kommunikationsoch språkutveckling.
Dag 1 har temat ” På vad sätt skapar vi kontinuitet i övningarna?”
Dag 2 har temat ”Vilka strukturer fungerar bra för mitt barn?”
Dag 3 har temat ”På vad sätt tydliggör vi kommunikation i vardagen?”

•

15.15 – 16.00 Avslutning på dagen under ledning av Eva Haraldsson.

Detta är ett tillfälle att tillsammans tänka igenom dagen som
varit med fokus på frågan ” Har jag lärt mig något viktigt?”.

Avgift
Deltagaravgiften är subventionerad genom en gåva med inriktning på early intervention till
föreningen Iakm Sverige.
Fokusbarn: 0 kr
Syskon:
0 kr
Vuxen: 1 000 kr
I priset ingår inte mat eller boende.

Boende
Förslag på boenden i närheten av kurslokalerna finns på www.visitostersund.se

Anmälan
Anmälan till sommarskolan görs via följande länk

Om antalet anmälda överstiger Sommarskolans max antal deltagare sker antagning enligt
Karlstadmodellens tankar om nätverkens betydelse för barnets språkutveckling.
Antagning till Sommarskolan sker därför enligt hur många vuxna kring samma barn som
anmäler sig.

Sista ansökningsdag är 20 juni 2019.

