Program sommerskole Karlstadmodellen Bergen 2015
Mandag 10.aug.

Tirsdag 11.aug

Onsdag 12.aug

Torsdag 13.aug.

Klokken

Forelesning
Introduksjon av KM,
med film

Forelesning
Leksikon, om
begrepsinnlæring

Forelesning
Grammatikk, om
setningsoppbygging.

Forelesning
Fonologi/prosodi, om
uttale og
setningsmelodi

09.00 - 09.45

Forelesning
Pragmatikk, om bruk
av språket

Gruppe:
Materiell til
ordstadiet/leksikon.

Gruppe:
Materiell til "Enkel
grammatikk".

Gruppe:
Tema ganeplate,
familier viser og
forteller.

10.00 – 10.45

Omvisning
Materiellverksted

Forelesning
Lese- og
skriveprosessen

Gruppe:
Materiell til "Utbygd
grammatikk"

Gruppe:
Materiell til taletrening

11.00 – 11.45

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

12.00 – 13.00

Forelesning
Empowerment!

Forelesning
Ett skritt foran!

Forelesning
Tydeliggjørende
pedagogikk

Forelesning
Struktur og kontinuitet

13.00 – 13.45

Tegnkurs

Tegnkurs

Tegnkurs

Tegnkurs

14.00 – 14.45

Skolegruppe
Skolegruppe
Skolegruppe
Skolegruppe
Intro
les og skriv
muntlig
matte
Småbarns
Småbarns
Småbarns
Småbarns
gruppe
gruppe
gruppe
gruppe
Kom i gang m
Deltagelse
og
Forberedelse
til
Språktrening i
skole.
Karlstadmodellen.
mestring
.
barnehagen.

15.00 – 15.45

Gruppe
Nettverk!
Lær mer om hvordan
vi, ved å stå sammen
rundt barnet i
språktreningen, både
styrker barnet og
hverandre.

16.00 – 16.45

Gruppe
Hvordan lage gode
periodeplaner, få
struktur på

Gruppe
Apper! Få og del gode
tips om utviklende
apper!

Avslutning og
oppsummering. ferdig
senest 1630
Vel hjem!

språktreningen.

Det vil være to til tre forelesninger hver dag. Temaene tar utgangspunkt i barnets språkutvikling slik Irene
Johanssons teori med bøker er lagt opp. De viktige pedagogiske grunnprinsippene som Karlstadmodellen
setter opp for å få til en helhetlig språktrening er også tema.
Det vil være to til fire grupper å kunne delta på hver dag. Her legges det opp litt ulikt, ofte med en
introduksjon av tema og så med fokus på dialog og erfaringsutveksling. Vi tar ofte utgangspunkt i det som
har vært tema for forelesningene denne dagen.
Mellom 15 og 16 vil det gå parallelle grupper for skolebarn og for barn under skolealder.
Alle er hjertelig velkomne til å delta på det de vil men man vil ikke klare å få med seg alt. Parallelt gjennom
dagen vil det også være veiledning til ulike tider for hver familie samt at materialverksted vil være åpent
gjennom dagene.

