
Sommarskola  12-16 juni i Skåne, Furuboda Folkhögskola 
 
 
”Allt kändes bra. Härligt med allt engagemang och positiv livssyn”. 
”Väldigt nöjd efter dessa fyra dagar. Roligt, lärorikt och givande”. 
 
Så tänkte ett par av deltagarna i årets Sommarskola. 
 
Vi var närmare 80 personer i åldrarna tre och en halv månad till 77 år som samlades på 
Furuboda Folkhögskola i Skåne under fyra intensiva dygn i juni. Barn, föräldrar, släktingar, 
anhöriga, pedagoger, logopeder, assistenter och handledare i Karlstadmodellen.  
 
Varje dag inleddes med tecknade sommarsånger.  Sen följde en föreläsning om 
Karlstadmodellens teorier kring värdegrund, pragmatik, lexikon, grammatik, fonologi och 
prosodi.  
 
Under förmiddagarna fick alla barn tillgång till simundervisning och de vuxna till workshops 
och teckenundervisning.  
 
Efter lunch tog dagens andra föreläsning vid och då handlade det om Karlstadmodellens 
grundpelare empowerment, tydliggörande pedagogik, struktur, steget före och kontinuitet.  
 
Under eftermiddagarna erbjöds ytterligare två workshops  liksom två barnaktiviteter –  lekar 
och sånger med tecken samt en lättare gympa. 
 
Varje nätverk fick individuell handledning dagligen. Det resulterade i att vid Sommarskolans 
slut hade alla nätverk med sig en språklig handlingsplan(Lathund) med övningar hem.  
 
I materialverkstaden fick alla möjlighet att tillverka lite material att ta med hem.  
 
En kväll höll de äldre barnen i ett disco för de yngre. Musiken dunkade och popcorn-doften 
låg tung över Furubodas aula.  
 
De äldre barnen var väldigt goda förebilder för de yngre och drog med dem i olika lekar, 
pyssel, bollspel och på Sommarskolans alla aktiviteter. Ett par äldre syskon ordnade också en 
workshop.  
 
Furuboda ligger vid Hanöbukten och har en härligt lång sandstrand. En kväll gick vi på 
tipspromenad ner till Furubodas strandstuga. Vi grillade, lekte i sanden, spelade brännboll 
och lärde känna varandra lite till.  
 
Vi var många som fick ny energi, inspiration och nya vänner tack vare Sommarskolan i 
Karlstadmodellen.  
 
Vi har redan beslutat att det blir en fortsättning sommaren 2017 
 
Arrangörerna gm Martina Ränk 


